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Klaudia Więcław (UŚ) 
Problemy językowe na tle wejścia Republiki Chorwacji  

do Unii Europejskiej 
 

 Proces integracji niesie za sobą konieczność wielu zmian. Jeśli mamy na uwadze 

integrację europejską – oznacza to przede wszystkim ujednolicanie przepisów, ale nie tylko. 

Każdy kraj aspirujący do statusu państwa członkowskiego Unii Europejskiej musi być gotowy na 

liczne wyzwania. Powinien być on otwarty na zmiany oraz na nakładane przez Unię 

zobowiązania. Państwo kandydujące musi przystąpić do całości Unii Europejskiej, a więc przyjąć 

postanowienia całego dorobku unijnego prawa pierwotnego i wtórnego. Myśląc o integracji 

europejskiej, nie należy zapominać o obywatelach danego państwa, którzy mają zapewnione 

określone prawa i obowiązki. Bez ich poparcia bowiem nawet najsprawniej przebiegające 

negocjacje nie miałyby siły przebicia1. 

 Dziś już wiemy, że akcesja Republiki Chorwacji jest przesądzona. 1 lipca 2013 roku 

stanie się ona państwem członkowskim Unii Europejskiej. Kiedy władze tegoż państwa wyraziły 

chęć przystąpienia do wspólnej Europy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji 

Europejskiej (Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, dziś jest to Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Europejskich – Ministarstvo vanjskih i europskih poslova). zleciło 

chorwackiej agencji badania rynku GfK (Centar za istraživanje tržišta d.o.o.) przeprowadzenie 

badań, które dotyczyły opinii obywateli na temat wkroczenia w struktury unijne. Wyniki te 

pokazały ewidentny spadek entuzjazmu obywateli wraz z upływem czasu. Na pytanie „Czy 

opowiada się pan/pani »za« bądź »przeciwko« integracji z Unią Europejską” w 2000 roku 77,6% 

ludności opowiedziało się „za”, a pięć lat później wynik ten spadł do 48, 6%. Zmianie uległa 

także ogólna opinia na temat Unii Europejskiej. W 2000 roku negatywnie wypowiadało się tylko 

6% badanych Chorwatów. W 2005 roku było ich aż 44%. Mimo powstania w 2004 roku w Rijece 

Narodowego Forum o Przystąpieniu do Unii Europejskiej (Nacionalni Forum o pristupanju 

Europskoj uniji), który miał na celu informowanie społeczeństwa o całym procesie akcesyjnym2, 

badani wspominali także, że w telewizji oraz w radiu za mało mówi się o integracji.  Część z nich 

wykazywała obawę przed utratą suwerenności, a inni przed faktem, że Unia Europejska będzie 

patrzeć na Chorwację przez pryzmat Bałkanów3. Strach budzi także otwierający się rynek i – co 

                                                        
1 M. Łakota – Micker, Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, 
Wrocław 2011, s.202 – 203. 
2 Ibidem, s. 197. 
3 http://www.glas-slavonije.hr/19830/1/Protivljenje-clanstvu-u-EU-odraz-je-neznanja. 
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za tym idzie – większa konkurencja. Akcesja Chorwacji oznacza otwarcie granic wewnętrznych 

Unii, ale z drugiej strony także koniec swobody handlowej z innym krajami bałkańskimi, do 

których do tej pory trafiało najwięcej chorwackich produktów rolnych. Z tego też względu część 

przedsiębiorstw eksportujących swoje wyroby przeniosło się do sąsiedniej Bośni i Hercegowiny4. 

 Obawy Chorwatów związane są także z językiem.  Zbliżające się wejście Republiki 

Chorwacji w struktury europejskie oznacza, że język chorwacki otrzyma status języka 

urzędowego Unii Europejskiej. Co się stanie jednak w przyszłości, jeśli w gościnne progi 

europejskie wkroczy także Czarnogóra, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina? Pomimo faktu, że 

art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi m.in., iż „we wszystkich swoich 

działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności”, art. 12, że „w zakresie zastosowania 

Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest 

wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową”5 a art. 22 Karty Podstawowych 

Praw Unii Europejskiej wspomina o tym, że „Unia szanuje zróżnicowanie kulturalne, religijne 

i językowe”.6 – poseł do Parlamentu Europejskiego Charles Tannock już kiedyś podjął ten temat 

sugerując, że mieszkańcy Bałkanów Zachodnich powinni się porozumieć w sprawie języka 

i wybrać jeden zamiast czterech. Z tym problemem zwrócił się także do byłej już minister 

sprawiedliwości Any Lovrin pytając, czy istnieje możliwość wprowadzenia istniejącego już 

kiedyś języka serbsko-chorwackiego w celu uniknięcia pojawienia się nagle tylu języków 

oficjalnych w Unii Europejskiej, które właściwie są bardzo zbliżone. Eksperyment ten miałby 

być wprowadzony głownie z powodów finansowych. Aby jednak język danego kraju stał się 

jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej muszą być spełnione cztery kryteria. Po 

pierwsze język ten musi być urzędowy w państwie członkowskim. Po drugie kraj ten powinien 

wyrazić wolę określenia języka mianem języka urzędowego Unii Europejskiej. Ponadto, na to 

żądanie muszą zgodzić się państwa członkowskie, a na końcu powinien zatwierdzić to 

odpowiedni organ. Jak widać - jeśli rzecz o języku chorwackim – jego status w strukturach 

europejskich początkowo nie był do końca pewny7.  

 Dziś już wiemy, że wraz z wejściem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca 

2013 roku język chorwacki stanie się równoprawnym językiem z innymi językami urzędowymi 

Unii Europejskiej. Z ewentualnym ujednoliceniem języków państw byłej Jugosławii wiązałby się 

                                                        
4 http://www.dw.de/od-radosti-u-hrvatskoj-nema-ni-traga/a-16781450; http://www.poslovni.hr/mobile/hrvatska/uoci-
ulaska-u-eu-hrvatske-tvrtke-prebacuju-pogone-u-bih-237076.  
5 Traktat o funkcjonowaniu Unii europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2 (tekst skonsolidowany). 
6 Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 2. 
7 S. Babić, Još o hrvatskome jeziku u Europskoj Uniji, Jezik, 55, s. 193–194. 
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bowiem nie tylko problem zaburzenia tożsamości językowej. Uznanie języka chorwackiego, 

serbskiego, bośniackiego i czarnogórskiego za jeden język i wrzucenie ich do przysłowiowego 

jednego worka oznaczałoby, że przy zatrudnieniu potencjalnego tłumacza w organach 

europejskich jego pochodzenie nie miałoby większego znaczenia. Idąc tym tropem – możliwa 

byłaby sytuacja, w której tłumacz powziąłby pewne informacje, które mógłby wykorzystać 

w interesie swojego narodu. Byłoby także możliwe dotarcie przez niego do danych, które dotyczą 

jednego z państw byłej Jugosławii i jednocześnie są one tajne. W końcu tłumacz wykonując 

swoją pracę mógłby dokonać tłumaczenia na korzyść swojego kraju szkodząc drugiemu8. 

Ponadto, można by się zastanawiać dlaczego nie został ujednolicony język czeski ze słowackim, 

bułgarski z macedońskim czy też języki skandynawskie. Jedynym jednak „ograniczeniem” może 

być fakt, że często w strukturach unijnych nie dokonuje się tłumaczeń języków zrozumiałych. 

Tym sposobem w przyszłości prawdopodobnie nie będzie się tłumaczyć z języka chorwackiego 

na przykład na język czarnogórski. Ponadto, Chorwacja podarowała tłumaczenie prawa 

europejskiego na język chorwacki sąsiadom ze wschodu – Serbom, którzy prawdopodobnie, 

kiedy staną w przyszłości w obliczu akcesji, nie będą musieli go już tłumaczyć na język serbski9. 

 Wspólnota europejska to nie tylko organy władzy, ale przede wszystkich obywatele 

państw członkowskich. Zasada otwartości, o której mowa w art. 15 wspomnianego już Traktatu 

stanowi, że „każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce 

zamieszkania lub siedzibę statutową w Państwie Członkowskim ma prawo dostępu do 

dokumentów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii”. Zasada ta będzie 

respektowana, jednak aby było to możliwe – unijne akty prawne powinny być przetłumaczone na 

wszystkie języki urzędowe Muszą one bowiem być dostępne i zrozumiałe dla wszystkich 

obywateli Unii. Art. 21 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowi, że „każdy 

obywatel Unii może zwracać się pisemnie do każdej instytucji lub organu (…) w jednym 

z języków wskazanych w artykule 314 oraz otrzymywać odpowiedź w tym samym języku”10. 

Snježana Ramljak twierdzi jednak, że w Unii Europejskiej widoczna jest różnica między 

formalno-prawną wielojęzycznością, a rzeczywistą praktyką językowej komunikacji. W wielu 

bowiem sytuacjach liczba języków urzędowych jest ograniczona a główne skrzypce gra język 

angielski i francuski11. 

                                                        
8 Ibidem, s. 195; 
9 http://www.vecernji.hr/vijesti/hrvatski-postaje-24-sluzbeni-jezik-europske-unije-clanak-211879. 
10 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE), Dz.Urz. UE 2006 C 321E. 
11 S. Ramljak, “Jezično” pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji: prevođenje pravne stečevine i europsko nazivlje, 
Politička misao, Vol. XLV, (2008.), br. 1, s. 161. 
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 Wracając jednak do tematu przetłumaczenia europejskiej spuścizny prawnej na język 

chorwacki. warto wspomnieć, że podstawą do tego było opracowanie jednoznacznej, nie 

budzącej wątpliwości terminologii prawnej odnoszącej sie do chorwackiego ustawodawstwa oraz 

aktów prawnych Unii Europejskiej. Jednym z takich zbiorów pojęć europejskich jest 

Četverojezični rječnik prava Europske Unije, który ma swoją stronę internetową. W opracowaniu 

słownika brali udział profesjonalni tłumacze, Chorwacka Agencja Informacyjno – Dokumentarna 

(Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija), a także Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Z pewnością opracowana w nim terminologia przyczyni 

się do ujednolicania pojęć zaczerpniętych z prawa Unii Europejskiej zważywszy na to, że wciąż 

jest uzupełniana. W przedmowie tegoż słownika możemy przeczytać, że służyć on powinien 

w pierwszej kolejności podczas tłumaczenia aktów prawnych na język chorwacki. Nie należy 

także automatycznie kojarzyć pewnych wprowadzonych pojęć z juz istniejącymi, bowiem każdy 

akt prawny może mieć własną definicję. Godna uwagi jest także sama struktura słownika. 

Interesujące nas pojęcie możemy przetłumaczyć z języka angielskiego, niemieckiego 

i francuskiego na język chorwacki i na odwrót. Ponadto, piąta kolumna wskazuje akt, w którym 

występuje szukany przez nas leksem (na przykład ang. rule od law, chorw. pravno pravilo, fr. 

règle du droit, niem. Rechtsnorm oraz źródło 173/1 EZ)12. 

 W 2006 roku ukazał się także Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike 

Hrvatske na engleski jezik opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji 

Europejskiej. Jest on skierowany do wszystkich współpracowników ministerstwa, którzy zajmują 

się tłumaczeniem związanym z ujednolicaniem aktów prawnych. W przedmowie jednak możemy 

przeczytać, że Priručnik nie jest oficjalnym słownikiem, a służy tylko do zorientowania się 

w słownictwie prawa Unii Europejskiej. Wspomina także o roli jednoznacznych i niebudzących 

wątpliwości leksemów. Tak jak i poprzedni słownik, Priručnik wciąż się rozrasta i otwarty jest 

na komentarze oraz uargumentowane uwagi. Pierwsza część skierowana jest do tłumaczy, którzy 

nie są z wykształcenia prawnikami. Z uwagi na to, że zdecydowanie łatwiej dokonać tłumaczenia 

mając ogólną wiedzę z konkretnej dziedziny – Priručnik opisuje pokrótce system prawny 

w Chorwacji. Druga część przedstawia gotowe wzory aktów prawnych pomocne przy 

tłumaczeniu. Kolejny rozdział to słowniczek m.in. nazw instytucji, miejsc pracy czy też 

                                                        
12 http://norma.hidra.hr/rjecnik/. 
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terminów prawnych. Ostatnia zaś część jest poświęcona dylematom, z jakimi może się spotkać 

użytkownik języka chorwackiego podczas tłumaczenia na język angielski13. 

 Na rynku chorwackim pojawiły się także inne podręczniki traktujące o terminologii 

prawnej. Jednym z nich jest Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih 

financijskih usluga, którego autorem jest Ante Babić. Jest to seria wydana przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przeznaczona dla wszystkich tych, którzy pracują 

nad podporządkowaniem chorwackiego ustawodawstwa z systemem prawnym Unii Europejskiej. 

Jest to – jak napisano we wstępie – pierwszy tego typu zbiór obejmujący pięć tysięcy pojęć 

związanych z konkretnymi gałęziami prawa. Terminologia jest związana z prawem bankowym, 

ubezpieczeniami oraz finansami publicznymi, a szczególnie pomocna jest przy tłumaczeniach 

specjalistycznym. Przy opracowywaniu Glosara brali udział nie tylko specjaliści z Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, ale także z Chorwackiego Narodowego Banku 

(Hrvatska Narodna Banka), Ministerstwa finansów (Ministarstvo financija) oraz Instytutu języka 

chorwackiego i językoznawstwa (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje). Glosar to nic innego 

jak słownik, w którym znajdziemy uporządkowane alfabetycznie leksemy z języka angielskiego 

przetłumaczone na język chorwacki (na przykład total amount of basic loan plus interest – 

ukupna svota osnovnoga zajma uvećana za kamatu)14. 

 Na portalu EUR-Lex dostępny jest także EuroVoc czyli „wielojęzyczny, wszechstronny 

tezaurus obejmujący terminologię z zakresu poszczególnych obszarów działalności Unii 

Europejskiej, w szczególności działalności parlamentarnej. EuroVoc jest dostępny w 22 językach 

urzędowych Unii Europejskiej (angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, 

francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, 

niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, 

węgierskim i włoskim), w języku jednego z państw kandydujących (chorwackim) oraz w języku 

jednego kraju trzeciego (serbskim)”. Przygotowanie chorwackiego wydania podjęła się 

Chorwacka Agencja Informacyjno – Dokumentarna. Portal EUR-Lex oferuje także między 

innymi dostęp do przepisów prawnych, orzecznictwa czy tez pytań postawionych w Parlamencie 

Europejskim. Na stronie EuroVoc’a jednak opracowano terminologię, która jest dostępna 

w takiej konfiguracji językowej, w jakiej jest szukana przez zainteresowanego. Z powodzeniem 

                                                        
13 J. Novak (red.), Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na engleski jezik, Zagreb, 
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracja, 2006, s. 5–7. 
14 A. Babić i in.,  Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga, Zagreb, Ministarstvo 
vanjskih poslova i europskih integracja, 2005, s. 5–7. 
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więc możemy przejrzeć pojęcia z języka chorwackiego przetłumaczone na przykład na język 

angielski. 

 W procesie ujednolicania prawa chorwackiego z europejskim powstały liczne neologizmy 

tworzone na podstawie wyrazów już istniejących w obiegu. Angielskie directive to w dalszym 

ciągu smjernica w języku chorwackim, ale directive otrzymało także nowe znaczenie – direktiva. 

 Na gruncie zapewnienia obywatelom państw członkowskich komunikacji z instytucjami 

europejskimi w ich języku problem pojawia się z językami regionalnymi i mniejszości 

narodowych. Dozwolone jest bowiem użycie tylko tych języków, które mają status języków 

regionalnych w konkretnych państwach (np. szkocki). 

 Inny problem związany z językiem i Unią Europejską dotyczy opracowywanego 

w Chorwacji nowego Pravopisu czyli zbioru zasad poprawnej pisowni chorwackiej, który 

rzekomo pojawi się na rynku 1 lipca 2013 roku – czyli z dniem wkroczenia Chorwacji 

w struktury unijne. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, że do tej pory w Chorwacji 

wydano już kilka takich pravopisów i każdy z nich reprezentuje swoje zasady pisowni. 

Najbardziej rozbieżne były: Pravopis hrvatskog jezika Vladimira Anića i Josipa Silića wydany 

w 2001 roku oraz Hrvatski pravopis Stjepana Babića i Milana Moguša wydany w 2010 roku. Po 

rozpadzie Jugosławii część językoznawców wprowadzała nowe propozycje dotyczące pisania, 

drudzy zaś zostali określeni mianem jugonostalgików i następców tzw. vukovców. To zaś 

doprowadziło do rozbieżności w głoszonych zasadach poprawnego pisania. We wspomnianych 

pravopisach można doszukać się wielu różnic, a niektóre z nich wzbudzają kontrowersje, jak na 

przykład pisanie osobno partykuły ne z czasownikiem biti15. 

 Z powodu mnożących się nieustannie nowych zasad pisowni, wśród mieszkańców 

Chorwacji panuje językowa dezorientacja. Język ojczysty przysparza Chorwatom wielu 

problemów. Pewien dziennikarz przeprowadzając wywiad z prezydentem Ivo Josipovićem użył 

syntagmy Europska unija. Według czterech pravopisów obecnych na rynku pisanie pierwszego 

wyrazu z wielkiej litery, a drugiego z małej jest poprawne, gdyż Unia Europejska nie jest 

państwem i należy pisać jej nazwę według reguł dotyczących krain geograficznych. Zasada ta 

jest jednak sprzeczna z pravopisem wydanym przez Macierz Chorwacką (Matica hrvatska)16. 

Sytuacja ta więc jest niecodzienna, a wręcz budząca zastrzeżenia. Nowy pravopis wydawany 

przez Instytut języka chorwackiego i językoznawstwa na cześć wejścia Chorwacji do Unii 

Europejskiej miał więc spieszyć na ratunek dylematom, przed jakimi postawiono Chorwatów. 
                                                        
15 Greenberg, R., (2005) Jezik i identitet na Balkanu, Zagreb: Srednja Europa, s. 133. 
16 http://www.jutarnji.hr/molim-vas--samo-jedan-pravopis/179486/. 
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Nowe dzieło miało zakończyć dotychczasową niestabilność kodyfikacji chorwackiej i ujednolicić 

zasady pisowni17. 13 kwietnia 2013 roku przedstawiono wersję roboczą do publicznego wglądu, 

aby na jej podstawie mogli wypowiedzieć się obywatele Chorwacji. Już po tygodniu publicznej 

debaty językoznawcy przedstawili swoje niezadowolenie. Według Augusta Kovačeca – jednego 

z członków Chorwackiej Akademii Nauki i Sztuki (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 

HAZU) nowy pravopis wprowadzić może tylko jeszcze większy chaos i nieporządek18. Nowe 

zasady jeszcze przed wydaniem spotykają się z krytyką. Uważa się bowiem, że Pravopis nie jest 

wyrazem nowych rozwiązań, a także że jest kontynuacją już istniejących, wydanych w ostatnim 

czasie zbiorów zasad pisowni, co sugeruje bezcelowość jego powstania. Ponadto, dręczące 

językoznawców od lat dylematy językowe w dalszym ciągu nie zostały rozwiane. Zważywszy na 

praktykę bowiem –  partykułę ne z czasownikiem biti należałoby pisać razem, nie zapominając 

jednak o chorwackiej tradycji – dozwolona jest także pisownia rozłączna19. 

 Autorzy jednak w dalszym ciągu bronią swojego dzieła wskazując przede wszystkim na 

potrzebę ujednolicenia zasad pisowni. Ważne jest bowiem także to, aby naród nie był podzielony 

na dwa prądy – jeśli idzie o pisownie. Nowy pravopis będzie także dostępny dla wszystkich na 

stronie internetowej, co oznacza, że nikt nie zarobi na nim ani kuny. Na uwagę zasługuje także 

publiczna debata, z której wypływające komentarze będą rozpatrzone przez specjalnych 

recenzentów i uwzględnione przy wydawaniu ostatecznej wersji20. Ten pomysł jednak nie 

spodobał się jednej z autorek już istniejącego na rynku pravopisu. Sanda Ham uważa, że nie do 

przyjęcia jest uznawanie w takim samym stopniu wszystkich argumentów, które będą miały 

miejsce podczas debaty. Będą się na niej wypowiadać nie tylko językoznawcy, ale także politycy, 

dziennikarze, handlowcy, matematycy i inni, którzy niekoniecznie posiadają wystarczającą 

wiedzę i umiejętności do opracowywania zasad pisowni21. 

 Wejście Chorwacji do Unii Europejskiej – jak widać – związane było nie tylko 

z obowiązkiem umocnienia administracji, struktury sądowej czy z wprowadzaniem programów 

antykorupcyjnych. Nie należy zapominać o tym, jak ważną rolę w życiu obywateli Chorwacji 

i Unii Europejskiej stanowi język. W związku z akcesją Chorwaci napotkali na swej drodze do 

                                                        
17 http://www.jutarnji.hr/-htjeli-smo-napokon-zavrsiti-sve-jezicne-prijepore--filolozi-predstavili-radnu-verziju-
novog-hrvatskog-pravopisa/1097262/. 
18 http://www.jutarnji.hr/oni-koji-za-novosadskim-pravopisom-jako-zale-neka-pisu--necu---drugi-mogu-i--ne-cu-
/1099028/. 
19 http://www.vecernji.hr/vijesti/u-novom-pravopisu-nema-revolucionarnih-promjena-clanak-540474 
20 http://www.jutarnji.hr/institut-za-jezik-krece-u-rjesavanje-20-godisnjeg-kaosa--pocinjemo-raditi-novi-pravopis-
/1037732/ 
21 http://www.vecernji.hr/vijesti/jezikoslovka-ham-ne-moze-narod-odlucivati-kako-moramo-pisati-clanak-540046 
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europejskiej rodziny wiele problemów. Było to między innymi opracowanie jednolitej 

terminologii prawniczej, która umożliwiłaby ujednolicenie prawa chorwackiego z prawem 

unijnym. Każdy Chorwat powinien być świadomy swoich praw i obowiązków wynikających 

z unijnego obywatelstwa, a co za tym idzie powinien mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych 

w swoim ojczystym języku. Dla Chorwacji wejście do Unii Europejskiej oznacza niewątpliwie 

wielką szansę. Przejęci tym faktem językoznawcy być może chcieli przedobrzyć, wydając 

kolejny już w historii pravopis, który w rzeczywistości nie wnosi nic nowego. Tych kilka 

problemów, które postarałam się przybliżyć z pewnością nie są jedynymi, które dotyczą języka 

chorwackiego. Pozostaje nam jednak wierzyć, że Chorwaci, wychodzący już w przeszłości 

z trudniejszych opresji, poradzą sobie nie tylko z tymi, ale także innymi zagadnieniami. 
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         Porozmawiajmy…           

Zagrzeb, maj 2013.  

Czwartkowy poranek, profesor Tomislav Pletenac przyjeżdża na rowerze. Idziemy do gabinetu. 

Kawa. Profesor zapala coś podobnego do cygara. Dym towarzyszy naszej rozmowie. Opowiadam 

o tym, że ostatnio nie mogę spać i o tym, że Polacy klaszczą po wylądowaniu samolotu. Nie 

wiedział. „Chorwaci raczej nie klaszczą” – skwitował to swoim charakterystycznym, tubalnym 

śmiechem. Dyktafon – ON. Niezręcznie przechodzę do pierwszego pytania… 

 

… Czym jest dla pana patriotyzm? 

To teoretyczne pojęcie. Dla mnie patriotyzm to jakaś lepsza odmiana nacjonalizmu. Nawet 

eufemizm nacjonalizmu, próbujący ten negatywny wydźwięk jakoś zręcznie zakryć określeniem 

„miłości do ojczyzny”. Dla mnie jest sporne już samo określenie „ojczyzna”. Nie wiem, co 

miałoby to być… Bardzo emocjonalny stosunek wobec państwa?  Dla mnie państwo to jest 

aparat, system, administracja.  

A sprzątanie po swoim psie, dbanie o dzielnice, płacenie za bilet w tramwaju? To też 

przecież trochę patriotyzm… 

Pewnie. Myślę, że niektórzy ludzie tak właśnie widzą swoją pracę. Albo swoje uczestnictwo 

w życiu miasta, dbanie o własny dom. W tym sensie patriotyzm umożliwia poznanie siebie jako 

podmiotu. Bo patrząc z dystansu, tylko z jakiejś pozycji, mogę widzieć siebie jako coś 

odrębnego. Bo jak inaczej? Trzeba czuć się kimś. Potrzebne jest zewnętrzne uzasadnienie 

tożsamości.  

Mieszkaniec Zagrzebia, Chorwat, Europejczyk czy obywatel świata?  

(cisza) 

Nie chciałbym się czuć ani Chorwatem ani Europejczykiem. Mam takie wrażenie… No tak, 

Europy nie lubię. Nie z powodu Unii Europejskiej… Nie lubię za to, że swoją tożsamość 

i polityczną pozycję zbudowała na krwi, kolonizacji i tak dalej. W ogóle myślę, że Europa nie ma 

prawa – moralnego czy politycznego - żeby konstruować swoją tożsamość w ten sposób. 

Zauważyłem nawet, że ciężko komunikuje mi się z Europejczykami. Dużo łatwiej mi idzie 
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z kimś spoza Europy. Dużo bliższe mi są wielokulturowe przestrzenie, takie jak Australia czy 

Stany. Ale oczywiście nie uważam się za Amerykanina czy Australijczyka. 

(śmiech)  

Europejczykiem czułbym się na tyle, na ile Europa mogłaby wyglądać tak multikulturowo jak na 

przykład te skolonizowane ziemie.  

Czego boi się 44% Chorwatów, którzy głosowali przeciw wejściu Chorwacji do UE? 

Boi się zubożenia, boi się o miejsca pracy, zbyt dużej konkurencji zachodnich korporacji. Pewna 

część boi się tego. Powiedzmy – problemy podstawowe, codzienne. Są też ludzie, którzy boją się 

o Chorwacką tożsamość. że Chorwacja zgubi siebie w Unii i przestanie istnieć. To ci prawdziwi 

eurosceptycy. Jest jeszcze jakaś część lewicy, która boi się o łamanie praw człowieka, robotnika 

i tak dalej. 

Frekwencja… Dlaczego była tak niska? Nie było nawet 50%.  

Myślę, że ludzie stracili poczucie, że mogą cokolwiek zmienić. Nikt tu nie wierzy w bajkę 

o demokracji po 20 latach. Im to wszystko jedno, czy pójdziemy, czy nie. Nie mamy tego 

wrażenia, że możemy o czymś decydować. W Australii na przykład musisz głosować. Jeśli nie 

pójdziesz, zapłacisz karę. 

Mnie się to chyba podoba. 

No tak, myślę, że to ok. Chociaż ja tak naprawdę nie chodzę głosować… 

No dobrze, ale kto tu jest za a kto przeciw? 

Ci którzy są za, ciągle mają jakieś poczucie, że musimy przypadać zachodniej kulturze, tam 

powinniśmy zmierzać, a przy okazji wydostać się z tego tak zwanego „Bałkanu”…  

Właśnie –  czy wejście do Unii nie byłoby właśnie rodzajem takiej „ucieczki”? 

Dla większości właśnie o to chodzi. W 1995 roku, kiedy były wybory, był jeden transparent: 

„Tudman a Ne Balkan”. Wciąż jakaś trauma przedmurza chrześcijaństwa… 

Tak, w Polsce też jest… 

Wszędzie! W Serbii też jest ten mit. I w Rumunii… Ale jeśli przyjrzymy się na przykład muzyce 

popularnej w Chorwacji, której słucha większość ludzi (i nie chodzi tylko o turbofolk, narodową 

muzykę, etniczną, ale takich typu Thompsona) to jednak jest bałkańska… Ale ta próba ucieczki 
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to raczej sprawa tych, którzy mają największy problem z „Bałkanem”… To jest ich rzecz. To nie 

jest mój problem, ja tego nie odczuwam. Ale faktycznie – dla niektórych to jakiś kompleks.  

Jakie są chorwackie kompleksy? 

Wielkie!  

(śmiech) 

Mogę kilka wymienić: pasywność, brak zaangażowania, wykluczenie z życia politycznego. 

Wrażenie niemożności zmieniania rzeczywistości. Nawet w prywatnym życiu – a to 

konsekwencja dużego bezrobocia. Ale to bezrobocie, to takie dziwne bezrobocie. Bo wiesz, dużo 

ludzi niby nie ma pracy, a wszyscy jadą na narty w Alpy. I to nie są małe liczby. To nie jest jeden 

procent najbogatszych… To nie  ci… Chodzi o szarą strefę. A w tym Chorwacja ma długą 

tradycję. Jeszcze od czasów Austro-Węgier. Praca, której nikt nie widzi. I pieniądze, którymi się 

płaci – ich tak samo nikt nie widzi. Dlaczego się tak stało? Jest wiele przyczyn. Między innymi 

polityczna zależność od obcej władzy. Wtedy zaczęły się rozwijać jakieś nieformalne układy. 

Nawet nie w sensie opozycji wobec reżimu, ale po prostu dla własnych potrzeb… Pod Turcją, 

pod Austrią, pod Wenecją, Węgrami… Musiały się rozwijać tego typu relacje społeczne. Bo 

u nas żadna konkurencja nie funkcjonuje. Dużo silniejsza jest solidarność. Tu się  nikt nie chcę 

wychylać ponad normę. I raczej się czeka, aż ten przeciętny współczynnik wytworzy coś więcej 

i wtedy reszta go dogania. Jest dużo przykładów. Jeden – z kultury popularnej – Big Brother 

w Chorwacji. Ten program nie przyniósł żadnego skandalu – żadnych kłótni, seksu. Czyli nic 

z tego, czym Big Brother się właściwie żywi - jakby zgubił swój sens. Tutaj ci, którzy dobrze 

funkcjonowali w tej małej grupie społecznej, dostawali od telewidzów najwięcej głosów, a nie ci, 

którzy nie byli sobą, próbowali się kłócić i tak dalej. Wygrała tu w jakimś sensie solidarność. Ale 

ona też ma dwie twarze. Z jednej strony jest to jakaś społecznie pożądana wartość, a z drugiej 

strony, nazywa się korupcją. To  część Chorwackiej tradycji, ale  i wyraz kompleksu.  

W jakim sensie Chorwat boi się o swoją tożsamość? 

Działa tu jakaś przestarzała idea tożsamości. Myślę, że podobnie jest też we Francji, Niemczech. 

W Polsce pewnie też. Ludzie myślą, że istnieje cos takiego, że jest się Francuzem, Niemcem, 

Polakiem czy Chorwatem bez względu na wszystko. I tacy ludzie myślą, że w każdym z nas 

istnieje jakaś tajemnicza strona naszej narodowej tożsamości, jakieś jej sekretne, wyjątkowe 

źródło. I boją się to zgubić – na przykład waluta, symbole narodowe i tak dalej. Te wszystkie 

rzeczy, które są w jakiś sposób „święte”. Kiedy na przykład zmalała sakralność władzy, zaczęły 
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powstawać państwa narodowe. Nie działo się wszędzie tak samo, ale generalnie, te państwa 

bazowały na świeckim modelu. W ten sposób potrzeba świętości zaczęła się realizować właśnie 

w narodzie. Przerzucono na nią symbolikę sakralną. Bo naród ma przecież coś wspólnego 

z Bogiem. Nikt nie wie, co to tak do końca jest… To poczucie, że istnieje, polega głównie na  

sumieniu i wierze. W ten sposób konstruuje się „narodowe fantasy”. Bo jeśli narodowość nie jest 

w stanie wyjaśnić mojej tożsamości w pełni, tę przestrzeń zapełnia się patriotyzmem, a czasem 

i gorzej - nacjonalizm, faszyzmem... Tu nie ma refleksji, to tylko emocje.   

W Polsce jest przecież ta sama sytuacja. Świętość symboli, strach przed utratą tożsamości… 

No tak – w całej Europie Wschodniej. Byliśmy częścią jakichś imperiów, wciąż od kogoś 

zależni, Polska nie istniała na mapie. I taki powrót nacjonalistycznego dyskursu jest jak 

obiecywanie, że będzie tak jak było kiedyś. Stanie się na nowo wszystko to, co straciliśmy przez 

zależność. Ten powrót oczywiście nigdy nie nastąpi. Wydaje mi się, że ten „narodowy projekt” 

jeszcze nie jest zakończony w całej Europie Wschodniej. Jakby jeszcze coś było zagrożone.  

Chorwaci podróżują? Słyszałem, że nie. Wczasy w Chorwacji są przecież najlepsze. 

Coś w tym jest. Główne destynacje to raczej zachodnie miasta. Ważna, żeby polecieć do Nowego 

Jorku, Londynu, Paryża. Ostatnimi czasy widzę, że jest coraz więcej ofert typu Dubaj czy 

Seszele. Ale raczej nie jeździ się do Europy Wschodniej. I tak - albo jedzie się do tych 

imperialnych centrów, albo faktycznie, jedzie się nad chorwackie morze. Z drugiej strony, 

w Chorwacji zaczęło się odbywać dużo festiwali. Młodzi ludzie nie mają już tak dużej potrzeby, 

by wyjeżdżać - z tego konkretnego powodu. Jadą na festiwale, które odbywają się tu. 

A i obcokrajowcy przyjeżdżają do nas. Starsi ludzie spędzają wakacje nad Adriatykiem w letnich 

domach, które wybudowali w czasie socjalizmu. Tam odpoczywają w sezonie, lub wynajmują… 

Ja, kiedy byłem młody, najwięcej jeździłem na Węgry. Teraz żałuję, że nie poleciałem na Kubę. 

Relacja Budapeszt – Havana była jakoś śmiesznie tania. W każdym razie – teraz do Europy 

Wschodniej się nie jeździ.  

Jakie są pana, człowieka nauki, nadzieje związane z wejściem Chorwacji do Unii? 

Moje? Żadne.  

(śmiech) 

Nie mam, co ma się zmienić? Może.. Łatwiej będzie dostać jakieś dotacje… Ale generalnie, nie 

będzie to miało dla mnie znaczenia. Jeżdżę na konferencję po całej Europie i bez tego. 
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Tomislav Pletenac, A.K.A. Kajkawski Nick Cave. 

Rocznik ’67, Pracownik wydziału Etnologii 

i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie w Zagrzebiu 

(Filozofski Fakultet u Zagrebu). Główne 

zainteresowania: antropologia,  psychoanaliza, teorie 

post-kolonialne, antropologia polityki i bałkanologia. 

Członek Chorwackiego Towarzystwa Etnologii 

i chorwackiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. 

 

 

 

Rozmawiał i przetłumaczył z chorwackiego Marek Matyjanka (UAM) 
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Joanna Mueller (UAM) 

Orient i Okcydent w powieści Jeleny Dimitrijević Nove 

 

Celem niniejszej pracy jest odszyfrowanie powieści Nove Jeleny Dimitrijević przy 

pomocy teorii postkolonialnej. Próby takie były już wprawdzie podejmowane1, jednak jak dotąd 

nie poświęcono wystarczającej uwagi zarysowanym w tej powieści obrazom świata Orientu 

i Okcydentu. Moja analiza tego dzieła literackiego zmierzać ma do ustalenia, w jaki sposób 

zostały skonstruowane i zaprezentowane dwie przeciwstawiane sobie rzeczywistości. 

Wyodrębnienie elementów wschodniej i zachodniej przestrzeni kulturowej pomoże nam 

zrozumieć ich rolę w zawartości ideowej tekstu. Jelena Dimitrijević na łamach powieści Nove, 

wydanej w 1912 roku w Serbii, prezentuje tragiczny konflikt wartości: tureckiego, 

patriarchalnego wychowania i zachodniego wykształcenia, w życiu kobiet „młodotureckich” 

w Salonikach, na początku dwudziestego wieku. Literacko-historycznie postrzegana, powieść 

Nove przypada dobie modernizmu, przez lata jednak była zapomniana i pozostawała w cieniu 

innych twórców. Powieść ta z pewnością nie wpisywała się w „pożądaną” tematykę literatury 

tego okresu – powolny proces wyzwalania spod tureckiego jarzma był wyznacznikiem 

oczekiwań także wobec pisarzy i pisarek:  

Roman Nove proistekao je iz krupnih društveno-istorijskih promena u Otomanskom Carstvu na 

početku 20. veka, tačnije Mladoturske revolucije 1908 godine2. 

Nie była to sprzyjająca pora na publikację utworów mówiących o problemach kobiet, w dodatku 

kobiet tureckich. Co prawda powieść Nove została dobrze przyjęta – wyróżniona nagrodą przez 

serbską instytucję kulturalną Matica srpska, uwzględniona przez jednego z najważniejszych 

ówczesnych dyktatorów kanonu literackiego – Jovana Skerlicia i nagrodzona jako najlepsza 

powieść 1912 roku. Mimo to powieść Nove spotkała się raczej z szybkim zapomnieniem 

i dopiero po stu latach – w 2012 roku - ukazało się jej drugie wydanie. Od jakiegoś czasu wzrosło 

zainteresowanie tą zapomnianą przez kanon serbskiej literatury pisarką – być może dopiero teraz, 

                                                        
1 Por.: Z. Bečanović Nikolić, Padoki hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu „Nove” Jelene 
Dimitrijević, Knjiženstvo 2011, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=14 [wgląd: 11.11.2012.]; V. Vuletić, 
Sučeljavanje civilizacija u romanu Nove Jelene Dimitrijević,[w:] Jelena Dimitrijević, život i delo: Zbornik referata 
sa naučnog skupa Niš, 28. i 29. oktobar 2004. godine, M. Stojanović, Niš 2006, s. 33-41; S. Slapšak, Harems, 
Nomads: Jelena Dimitrijević, http://www.zenskestudie.edu.rs/izdavastvo/elektronska-izdanja/istrazivanja/zavera-
necitanja/62-harems-nomads-jelena-dimitrijevic [wgląd: 8.02.2013]. 
2 S. G. Radovanac, Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu, 
Kniženstvo 2011, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=13 [wgląd: 8.02.2013.] 
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dzięki współczesnym metodom badawczym jest możliwe odczytanie jej na nowo poprzez 

pryzmat studiów postkolonialnych, a także zwracając uwagę na jej aspekt genderowy. Dzięki 

temu twórczości Dimitrijević zostaje wydzielone adekwatne miejsce w odnowionym kanonie 

literackim. Jelena Dimitrijević już na początku XX wieku trafnie rozpoznała proces tworzenia 

Innego, poruszyła zatem pewne kwestie o wiele wcześniej aniżeli zostały one 

skonceptualizowane w obrębie teorii postkolonialnych3. Materiał tematyczny świata 

przedstawionego w powieści Nove koncentruje się wokół problemów, które dopiero 70 lat 

później znalazły się w centrum zainteresowania największych teoretyków studiów 

postkolonialnych,  subaltern studies i gender studies.  

Perspektywa postkolonialna, jako forma analizy różnych dyscyplin humanistycznych, 

próbuje zrewidować zamknięcie świata w strukturze binarnych opozycji (Wschodu i Zachodu, 

rozwoju i zacofania czy Pierwszego i Trzeciego Świata). Posługując się pojęciami Orientu 

i Okcydentu mamy zatem świadomość, że redukujemy dwie rzeczywistości do modelu 

homogenicznych przestrzeni, starając się jednocześnie poddać dekonstrukcji tradycyjny podział 

kategorialny: swój – obcy. Pojęcia Orientu, Okcydentu, orientalizmu, okcydentalizmu czy 

podrzędności i marginalności bazują na zagadnieniu odmienności i słuszności podziału świata na 

„My” i „Oni”, więc „traktują o sposobach, za pomocą których tworzony jest Inny”4. Inny w ten 

sposób wprawdzie staje się kategorią dzielącą rzeczywistość, podział ten jednak, paradoksalnie, 

umożliwia „dekonstruowanie samej tej kategorii”5. Zatem posługiwanie się kategoriami Orientu 

i Okcydentu jest zasadne i wskazywać ma zarówno na procesy imaginacji świata Innego, jak i na 

demitologizację obcych przestrzeni i konsekwencje zderzenia przeciwstawionych sobie światów. 

Edward Said posługuje się pojęciami Zachodu (Okcydentu) i Orientu, które mają za sobą długą  

tradycję myśli, wyobrażeń i słownictwa, wobec czego nie są sobie jedynie przeciwstawne – są 

także „komplementarne i w jakiejś mierze symetryczne”6. Said w swojej przełomowej pracy 

wydanej w 1978 roku, skupia się na Oriencie jako pewnej jednorodnej abstrakcji, jednym 

„z najgłębiej utrwalonych europejskich obrazów „obcego”7, który jest  wytworem zachodniego 

postrzegania, ale nie zaprzecza jego istnieniu w rzeczywistości:  

                                                        
3 Por.: Z. Bečanović Nikolić, Paradoksi hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu „Nove” 
Jelene Dimitrijević, Knjiženstvo 2011, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=14 [wgląd: 11.11.2012.] 
4 M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie, tłum. M. Golinczak, [w:] Recykling Idei, wiosna/lato 2008, nr 10, 
s. 99. 
5 Ibidem. 
6 E. Said, Orientalizm. Wprowadzenie, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej, M.P. 
Markowskiego, Kraków 2007, s. 628 
7 Ibidem, s. 626. 
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Na Wschodzie żyły i nadal żyją rzeczywiste narody i kultury, znacznie bardziej realne niż to, co 

mówi się o nich na Zachodzie8. 

 Za pośrednictwem powieści Nove, mamy możliwość spojrzenia właśnie na ten „rzeczywisty 

Orient”. Wykorzystując podział Samuela Huntingtona na cywilizacje (wyróżnia on dziewięć 

cywilizacji po 1900 roku), Orient oznacza cywilizację islamską, a Okcydent cywilizację 

zachodnią (euroatlantycką)9. Cywilizacja, wg tego samego autora, jest wyodrębnioną kulturowo 

całością, charakteryzującą się swoistą odrębnością na różnych poziomach kulturowego 

zróżnicowania10. Cywilizacje wyodrębnione prze Huntingtona są rozgraniczone według 

zasadnego klucza, choć jednocześnie homogenizują przestrzenie, które są wewnętrznie także 

zróżnicowane. Problemy z ustaleniem ścisłych definicji, z rozgraniczeniem światów i pojęć 

wynikają przede wszystkim z chwiejności „wielkich” terminów takich jak: kultura, cywilizacja 

i innych, powiązanych z relacjami kultur. Korzystając z pojęć Orientu i Okcydentu w tej pracy, 

mam na myśli przestrzeń świata bogatych rodzin tureckich w Salonikach oraz świat Europy 

Zachodniej, przede wszystkim rzeczywistość ówczesnego Paryża. Sposób widzenia Wschodu 

przez pryzmat europejskich (zachodnich) doświadczeń Said nazywa orientalizmem. Jako szersze 

rozumienie tego pojęcia wskazuje on „styl myślenia oparty na ontologicznym 

i epistemologicznym rozróżnieniu między Wschodem i (przeważnie) Zachodem (…) Orientalizm 

to zachodni sposób dominowania, restrukturyzowania i posiadania władzy nad Orientem”11. My 

jednak mówimy także o zjawisku zgoła odwrotnym do opisywanego – w powieści Nove autorka 

koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu mistyfikacji Zachodu – Okcydentu (by 

później ukazać także jej zderzenie z rzeczywistością). Tak jak Said zakładał fałszywość 

przedstawień Orientu12, tak Dimitrijević ukazała fałszywość myślenia o Okcydencie. 

Okcydentalizm jest inwersją pojęcia orientalizmu, okazuje się bowiem, że proces tworzenia 

mistyfikacji przebiega także z drugiej strony – świat Orientu tworzy wyobrażenie świata 

Zachodu. Pojęcie to także funkcjonuje w obrębie studiów postkolonialnych i zostało 

sprecyzowane przez badacza Jamesa Carriera w latach 90 XX wieku13.  

                                                        
8 Ibidem, s. 629. 
9 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego,  tłum. H. Jankowska, Warszawa 2003, s. 
21. 
10 S. P. Huntington, Wojna cywilizacji?, „Res Publica Nowa”, luty 1994, nr 2, s.69.  
11 M. Todorova, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska,  Wołowiec 2008, s. 28. 
12 Por.: ibidem, s.30. 
13 J. G. Carrier, Occidentalizm: the Word turned upside, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/ae.1992.19.2.02a00010/abstract [wgląd: 12.12.2012.] 
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Jelena Dimitrijević w 1881 roku, po wyjściu za mąż za Jovana Dimitrijevicia,  przenosi 

się z miejscowości Kruševac do Nišu, gdzie żyje przez kolejne 17 lat. Barwny, orientalny 

charakter położonego na południu miasta obudził w młodej Dimitrijević fascynacje turecką 

kulturą, przede wszystkim życiem muzułmańskich kobiet. Wykształcona Serbka miała wysoką 

pozycję w społeczności lokalnej, a to umożliwiło jej wejście do tureckich haremów14, dzięki 

czemu miała możliwość poznania „od środka” rzeczywistości tego trudnodostępnego świata 

i realiów codziennego życia Turczynek. Było to wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że obcy 

do haremów z zasady dostępu nie mieli – były to przestrzenie zamknięte, wokół których 

uformowały się mity nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością, które zostały wykreowane 

głównie przez zachodnich podróżników. Dimitrijević, co istotne,  nauczyła się języka tureckiego. 

Świadczy to zarówno o jej szczerej fascynacji, jak i o postawie wobec Orientu – Dimitrijević nie 

kolonizuje tego świata, nie stawia siebie ponad Innym – odczuwa potrzebę głębokiego wejrzenia 

w tę odmienną rzeczywistość, pełnego empatii i fascynacji, które jednak nie przyćmiły jej 

racjonalnego spojrzenia na lokalne problemy. Zainteresowanie to nie jest powierzchowne i nie 

wypływa z potrzeby podkreślenia własnej przewagi i wyższości. Autorka była świadoma tego, że 

znajomość tureckiego pozwoli jej lepiej zrozumieć świat, do którego wkroczyła. Wydane przez 

Dimitrijević w 1897 i 1918 roku dwa zbiory: Pisma iz Niša o haremima i Pisma iz Soluna – 

składają się z listów pisanych do rzeczywistych przyjaciółek i prezentują skrupulatnie spisywane 

obserwacje dnia codziennego: tureckich zwyczajów, strojów, umeblowania domów bogatych 

Turków, a także pozycji i problemów kobiet poznanych w haremach. Listy pisane w 1908 roku 

w Salonikach zapoznają nas z sytuacją podczas rewolucji młodotureckiej (która rzeczywiście 

wtedy miała miejsce). Dla czytelnika pozycje te są wyraźnym świadectwem otrzymania 

autentycznych informacji. W pierwszym liście ze zbioru Pisma iz Soluna, Dimitrijević pisze:  

Pisaću ti o turskim ženama, svojim poznanicama, s kojima sam provela skoro polovinu života15. 

Natomiast w pierwszym liście pisanym w Nišu znajdujemy potwierdzenie serdecznego przyjęcia 

do grona tureckich kobiet:  

Ljubav i velika poverlivost njihova učinile su da sve vidim16.  

Obserwacje, dzięki którym Dimitrijević zdobyła ogromną wiedzę na temat życia Turczynek, stają 

się bazą konstrukcji powieści Nove. Domniemywać możemy także, że istniały jeszcze inne źródła 

                                                        
14 Harem – część kobieca w domach bogatych Turków. 
15 J. Dimitrijević, Pisma iz Soluna, Sarajevo 1918, s. 5. 
16 J. Dimitrijević, Pisma iz Niša o haremima, Beograd 1986 (reprint wydania z 1897 roku), s. 4.  
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inspiracji autorki. W 1906 roku ukazała się powieść Pierra Loti  Les Désenchantées (natychmiast 

przetłumaczona na język angielski – Disenchanted), która opowiada o ucieczce dwóch młodych 

Turczynek do Francji. Podobieństwo fabuły i czas ukazania się powieści Lotiego sugeruje, że 

Dimitrijević znała tę powieść (znała język francuski, a o powieści Désenchantées było wówczas 

głośno, a nawet w samej treści powieści Nove jest wymienione nazwisko pisarza – czytały go 

główne bohaterki). Jednak brak faktycznych dowodów, jakoby Dimitrijević miała się wzorować 

na powieści Loti, sprawia, że wciąż pozostaje to w sferze przypuszczeń.  

Narracja utworu prowadzona jest w trzeciej osobie, jednak wzbogacona została także 

o „elementy z pogranicza intymistyki literackiej”17. Narrator, który jest świadkiem wszystkich 

wydarzeń, pozwala dojść do głosu bohaterkom, dostęp do ich świadomości umożliwiony został 

dzięki zastosowaniu formy  listów i codziennych notatek. Dzięki temu same Turczynki 

„zaznaczają swoją percepcję otaczającej je rzeczywistości właśnie za pośrednictwem narracji 

pierwszoosobowej”18, a odbiorca ma możliwość poznania przemyśleń, emocji, problemów 

i wątpliwości Turczynek. „Pisarka korzysta z heterogenicznej konstrukcji powieści”19, w której 

umieszcza 11 listów oraz fragmenty dziennika Emir-Fatmy i Mersije-Zehry. Wzbogacona w ten 

sposób konstrukcja powieści podkreśla złożoność poruszanych problemów20, a także może 

wskazywać na zbieżność celów literatury i antropologii kulturowej – powiedzenie czegoś 

istotnego o człowieku i jego kulturze21. Przywołując za Bursztą słowa Brunera: 

Opowiadanie o kulturze musi konstruować dwa krajobrazy. W jednym z nich mieszczą się 

działające podmioty, ich intencje, cele, słowem jakby ‘gramatyka’ opowiadanej historii. W 

drugim krajobrazie, krajobrazie świadomości, zawiera się cała ukryta, myślowa zawartość kultury 

– wiedza, myśli i uczucia – to jakby ‘kompetencja’ danej kultury22.  

Zatem hybrydyczna forma narracji odpowiada antropologicznej opowieści o kulturze, 

a wytyczenie wyraźnej granicy pomiędzy rolą pisarza i antropologa staje się niemożliwe.  

Okcydent na Wschodzie 
Svet, Mersije, to je za mene nešto daleko kao nebo.  (Nove, s. 1023) 

                                                        
17 M. Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku  XX wieku (kanon – genre – 
gender), Wrocław 2007, s. 186.  
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 Więcej na temat funkcji narracji pierwszoosobowej patrz: M. Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura…, s. 184-
194. 
21 J. Burszta, Czytanie…, s. 18. 
22 Ibidem.  
23 Wszystkie numery stron podane w nawiasach odnoszą się do: J. J. Dimitrijević, Nove. Roman, Beograd 1912. 
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Przestrzenie dwóch rzeczywistości kulturowych Dimitrijević konfrontuje z płaszczyznami 

wyobrażeń, które przeplata w ciekawy sposób (na co później zwrócę uwagę, pisząc m.in. 

o języku w którym Emir-Fatma i Mersije prowadzą swoje dzienniki). Bečanović Nikolić 

zauważa, że Turczynki same siebie postrzegają przez pryzmat Europy i przekonane są o swojej 

niższości, Zachód jawi się im jako cel wszystkich dążeń i wszelakich zmian. Zdają sobie jednak 

sprawę, że nie mogą same stać się rzeczywistą częścią „wymarzonej Europy” i na zawsze 

pozostaną „niepełne”. Bečanović Nikolić pisze także, że młode Turczynki odkrywają 

„zadovoljstvo samooblikovanja u žudnji za drugim mestom i za nečim drugim”, a ich życie 

przesiąknięte jest żalem wobec ograniczeń rodzimej kultury. Tęsknotę za odległym światem, 

który jednocześnie zdaje się być im bliski, nasilają liczne pokusy Okcydentu, które mają być 

gwarantem prawdziwej wolności. Jednak kuszenie literaturą i zachodnią kulturą, jak się później 

okaże, niesie ze sobą "piętno nieautentyczności, które prześladuje tęsknotę "Orientu" za jego 

zdobywczym "innym"24.  

W powieści Nove Okcydent oferuje bohaterkom wyjątkowo kuszące wzorce:  

począwszy od nieskrępowanej patriarchalnym układem miłości i wolności osobistej poprzez 

własny wybór partnera życiowego oraz modelu małżeństwa (monogamicznego) aż po modę i 

szczegóły europejskiego ubioru – odkrytą twarz, kapelusze25.  

Bohaterki zapoznają się z zachodnimi wzorcami poprzez literaturę piękną i wpadają w wir 

fascynacji. Akcja powieści rozgrywa się na dwóch przeciwstawionych sobie przestrzeniach – 

w dwóch rzeczywistych miejscach: w Salonikach i w Paryżu. Czytelnik najpierw zapoznaje się 

z przestrzenią należącą do świata Orientu, jednak już od pierwszej strony widoczna jest 

wszechobecność elementów kultury Zachodu. Obraz Okcydentu kreowany jest za pomocą 

elementów kultury materialnej (stroje, wystrój wnętrza) i duchowej (literatura, muzyka, język, 

idee, system wartości, wzory relacji społecznych). Układ zdarzeń w świecie przedstawionym 

w końcu prowadzi nas ku rzeczywistej drugiej przestrzeni kulturowej – główna bohaterka Emir-

Fatma ucieka wraz z mężem do wyśnionego Paryża i od tego momentu zaczyna konfrontować 

swoje wyobrażenia z rzeczywistością.  

 Elementy zachodnie są widoczne już od progu, w urządzeniu wnętrza tureckiego domu, 

mimo że jest to część tradycyjnej przestrzeni Wschodu (harem) to wpleciono w nią liczne 

                                                        
24 L. Ghandi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, tłum. J. Serwański, Poznań 2008, s. 20.  
25 M. Koch, Kiedy…, s. 186.  
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elementy pochodzące z zachodniego świata, przede wszystkim instrumenty muzyczne, stół do 

pisania i półki zastawione książkami twórców literatury francuskiej i angielskiej:    

U musafir-obaju, to jest sobi za goste, ne beše ništa tursko, samo jedan vrlo mali mangan, za kafu 

i cigare. (s.2) 

Da je ovo devojačka soba, vidi se po silnom mirisu i po mnogim instrumentima za sviranje; da je 

ovo soba savremene muslimanke, nove, kako te savremene, fransuske vaspitanice, sebe zovu, vidi 

se po svakojakim sitnicama, po klaviru, po stolu za pisanje i po policama s francuskim i 

engleskim knjigama. (s. 3) 

Turczynki także pragnęły wyglądać jak Europejki, nosić ich stroje. Była to bardzo kusząca wizja 

wyglądu – europejska moda była dla kobiet „młodotureckich” pociągającym wzorcem na 

wysokim poziomie, Turczynki podziwiały piękno i elegancję kobiet zachodnich, zwracały dużą 

uwagę na ich wygląd – przyglądały się elementom ich ubioru i same marzyły o tym, by móc 

ubrać się zgodnie z modą paryskich panien:  

Ah! Šešir! Kad bi došao dan da metnem na glavu šešir, ja bih skakala od sreće  (s. 6.) 

Dzięki odwiedzinom podróżniczek, obecności nauczycielek i guwernantek z Zachodu, 

młode Turczynki czasami mogły się poczuć jakby same przeniosły się do europejskiego świata: 

I tako Emir Fatmi za čitav mesec dana činilo se kao da nije u Solunu. Danas Engleskinje, sutra 

Francuskinje, prekosutra Nemice. I devojke su se osećale srećne što su sa svakom mogle govoriti 

njenim maternim jezikom. (s. 11) 

Kolejnym ważnym elementem świata Zachodu w przestrzeni życiowej „nowych” była 

znajomość języków obcych i aktywne posługiwanie się nimi, nawet gdy nie było to konieczne. 

Poliglotyzm Turczynek jest wyraźnie podkreślany w całej strukturze utworu i pełni bardzo 

istotną funkcję. „Nowe” w swoje rozmowy często wplatały zwroty w języku angielskim 

i francuskim – już na 3 stronie pojawia się francuski zwrot „Quelle idée!“, na kolejnej natomiast 

po angielsku m.in. „O yes! It's stupid!“. Dialogi wciąż przeplatane są wtrąceniami w językach 

europejskich, wiemy o nich także dzięki sygnałom narratora: „I počne da razgovaraju francuski“ 

(s. 3), „I mada su govorile francuski“ (s. 6). Korespondencja bohaterek także prowadzona była 

w głównej mierze po francusku, co było umotywowane zarówno chęcią posługiwania się tym 

językiem, jak i koniecznością biorącą się z lęku przed kontrolą treści ich listów (przede 

wszystkim lęk przed ojcem). 

 Okcydent oznaczał także odmienne zasady relacji kobiety i mężczyzny. Zmiany w tej 

kwestii były podstawowym celem zwłaszcza dlatego, że tylko w warunkach umocnienia pozycji 
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kobiety w pojedynczej relacji z mężczyzną mogłaby podjąć się ona ekspansji w kierunku reszty 

świata. „Nowe” pragnęły swobody w wyborze męża, zaangażowania uczuciowego, 

odpowiedniego traktowania i „europejskości” w wykształceniu i zachowaniu. Imponująca była 

także możliwość fizycznej bliskości z mężczyzną:  

A zamisli evropske balove. Zagrljena s čovekom... Igra!  (s. 5) 

Europejki miały lepszy dostęp do edukacji i nie wychodziły tak wcześnie za mąż, jak zwykło 

wydawać się dziewczęta na Wschodzie. Poza wolnym wyborem partnera i wysoką pozycją 

społeczną, były adorowane, a mężczyzna zachowywał się wobec nich  zgodnie z zasadami 

europejskiego dobrego wychowania:  

U Evropi, gde čovek ženi ustaje na noge i ljubi joj ruku, dohvata mahramu, pridržava gornju 

haljinu, pušta je napred i desno i priča joj sve kao drugu. (s. 51)  

Turczynki marzyły o mężczyźnie „europejskim”, czyli takim, który byłby wykształcony, znałby 

języki i mógłby dać im szanse wyjazdu na Zachód:  

Kad bi taj čovek bio Francuz, ja bih se u njega zaljubila. (…)  Moj muž mora svirati i pijano, 

znati engleski i govoriti francuski kao Madam (…)  da s njim idem u svet, u Pariz. Ah, Pariz!  

(s. 9) 

Zawartość ideowa powieści przesiąknięta jest ideami emancypacyjnymi. To świat 

Zachodu był kolebką emancypacji i wyzwolenia – kobiety zajmowały już znaczne lepszą pozycję 

w społeczeństwie, a mimo tego nie zaprzestały walki o rozszerzanie zakresu swoich praw. 

Turczynki wielokrotne krytykują własną kulturę i kobiety, które nie podejmują żadnych kroków, 

by walczyć z patriarchalnym systemem organizacji społecznej, która uniemożliwia kobietom 

swobodne życie i wolne wybory. Zniewolenie jest wyraźne na każdym kroku, „nowe” żalą się na 

tradycyjne ubezwłasnowolnienie kobiet, a ich pasywnej postawie przeciwstawiają postawę 

aktywnych Europejek: 

U Evropi, žene, pored tolike slobode i prava, bore se za slobodu i pravo organizujući ženska 

društva, udruženja, saveze. (s. 75)  

Przykładem najbardziej zaangażowanej i świadomej „nowej” jest Arif-tejze, która w liście do 

Emir-Fatmy pisze o konieczności przebudzenia się z „čarobnog sna Istoka” (s. 64). Jej słowa są 

głosem buntu i przeciwstawienia się wszystkich kobiet tureckich. Arif-tejze jest wykształconą, 

podróżującą po świecie kobietą, ma męża, który wspiera jej działania rozumiejąc potrzebę  
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nadejścia zmian w społeczeństwie i równouprawniania kobiet. Arif (co znaczy „rozumna”) jest 

wyrazicielką dążeń wszystkich „Młodoturczynek”, mówi: 

One spavaju (...) nek se probude, nek se razveste, nek vide da nisu stvari, jer imaju dušu, nek 

doznadu da sve što ima dužnost ima i pravo na pravo: učite ih da im pravo sunca (...) da obaramo 

u vatru, milom, silom, krvlju. Ustajte mlade žene i devojke. (s. 48) 

Iz mene ne govori moje ogorčeno Ja, nego milioni poniženih turskih žena. (s. 51)  

Do momentu konfrontacji z przestrzenią rzeczywistą, Okcydent jawi się jako świat 

marzeń, „nowe“ śnią o wyjeździe, o podróżach, o przedostaniu się tam, gdzie odnajdą „čari 

slobode” (s.19). Zachód ma być miejscem ziszczenia się snów i marzeń. To zmienia się wraz 

z wyjazdem Emir-Fatmy do Paryża. Okazuje się, że rzeczywistość daleko odbiega od 

wcześniejszych imaginacji, od świata, który był znany z literatury pięknej – bohaterka nie 

odnajduje tam szczęścia, czuje się zagubiona i nieszczęśliwa, jej relacje z mężem ulegają 

znacznemu pogorszeniu – kobieta uświadamia sobie, że miłosne relacje kobiet i mężczyzn nie są 

takie, jakie sobie wyobrażała, co więcej – zauważa, że różnica w odniesieniu do świata islamu 

nie jest tak znacząca – porównuje ona dozwoloną w islamie poligamię ze zdradami małżeńskimi, 

które, jak się okazuje, były powszechne i społecznie akceptowane w zachodnim świecie. 

Bohaterka nie ukrywa zawodu i boleśnie odczuwa starcie własnych wyobrażeń ze spotkaną 

rzeczywistością. Już wcześniej także Arif-tejze zwraca uwagę na odmienność europejskiej 

rzeczywistości od tureckich wyobrażeń: 

Misleći na Evropu, vi se često uljuljkujete obmanama (s. 66).  

Ni u Evropi ne ide sve onako kako vi na Istoku, nove muslimanke, zamislite. Ni ovamo devojka iz 

dobre kuće ne udaje se uvek za onoga koji joj se „lepo javio”.   (s. 66)  

Ponadto w Paryżu Emir zaczyna rozmawiać ze swoją dawną guwernantką po turecku (nie jak 

uprzednio w Salonikach – po francusku): 

I tako mi je slatko govoriti maternjim jezikom u tuđini (s. 289) 

Emir także swój dziennik prowadzi w języku ojczystym. Ostatecznym dowodem  

głębokiego rozczarowania światem Zachodu jest jej decyzja w kwestii wychowania swojej córki, 

która przyszła na świat w Paryżu – decyduje się odesłać ją swojemu ojcu, prosząc go, by 

wychował ją zgodnie ze „starą” tradycją turecką. Fakt ten dobitnie dowodzi, że w świecie, 

w którym szukała nadziei na wolność, lepsze życie i odmianę swojego losu – kobieta nie 

odnajduje szczęścia, a jej postawa wyraża rezygnację i zniechęcenie. Śmierć Emir w Paryżu 
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autorka symbolicznie powiązała ze śmiercią jej kuzynki i przyjaciółki Mersije, która z Salonik 

nigdy nie wyjechała – obydwie umierają w tym samym czasie na gruźlicę. Różnica jest taka, że 

Mersije do końca śniła okcydentalne sny i nie miała możliwości, by je skonfrontować 

z rzeczywistością. Dlatego też, jej dziennik jest pisany w Salonikach po francusku.  

Orient 

Tradycyjna kultura Orientu niesie się sobą ciężki bagaż ograniczeń, wciąż podkreślany 

przez bohaterki, które są ograniczone przestrzennie – oddzielone od świata ścianami domu 

(haremu), a także strojem – „da puknu od vrućine, bez vazduha, čini ti se i bez života“ (s. 64). 

Bohaterki w zamknięciu snują swoje sny i marzenia – „Zid, zid i više ništa!” (s. 32). Z powodu 

tego zamknięcia są nieszczęśliwe: 
Šta je život, mi ne znamo, Mersije. Nama je sve gotovo, i mi smo nesrećne. (s. 9) 

I ona će tu, iza tih gustih rešetaka i visokog zida da vene bez sunca i vazduha. Ona nema pravo ni 

na sunce i vazduh! (s. 17) 

Istnienie haremów jest najlepszym przykładem tego, że przestrzeń jest warunkowana układem 

władzy i podporządkowania w danym społeczeństwie. To hegemonia kształtuje przestrzenie, 

a „ukształtowane przez nią miejsca reprodukują następnie stosunki władzy”26. Kobiety 

postrzegają przestrzeń Orientu jako więzienie, zamknięty świat, bez powietrza, bez słońca, świat, 

w którym nie ma miejsca na wolność, na szczęście. Obrazowa jest metafora klatki („tica 

u kafezu” s.27). Silna izolacja kobiet – fizyczne oddzielenie przestrzeni – jest symbolicznym 

ukazaniem miejsca i roli kobiety w tradycyjnej kulturze islamskiej. Fundamentalny podział 

o charakterze przestrzennym jest także źródłem strachu przed wykroczeniem (przekroczeniem 

granicy) i konsekwencjami, które się z nim wiązały. Dom był przesiąknięty strachem, Emir-

Fatma najbardziej bała się swojego ojca (dlatego niszczyła listy: „Fatmi se kosa na glavi diže, 

iscepa pismo na najsitnije komadiće” s. 48), bała się słów, które sama wypowiadała i słyszała 

podczas rozmów z innymi „nowymi”. Lęk był często paraliżujący, a jego pokonanie stanowiło 

prawdziwe wyzwanie. Ojciec Emir był negatywnie nastawiony do Zachodu, a swoją córkę 

wychowywał „po europejsku” tylko ze wzglądu na chęć podwyższenia swojego prestiżu 

w społeczeństwie:  

On mnogo drži na svoje ime, i ponosi se bogatstvom. (s. 18) 

mrzi Evropu  a u kuću uzima Evropljanku. (s. 190)  

                                                        
26 I. C. Schick, Seksualność…, s.60. 



 

 

25 
 

Pa zašto nam se naši roditelji daju da učimo evropske jezike kad ne vole, stide se da čuju u svojoj 

kući? Iz sujete, da se kaže da su im kćeri obrazovane. (s. 63) 

A mieć wykształconą córkę znaczyło, że musi ona znać co najmniej dwa języki europejskie i grać 

na pianinie. Zatem Emir-Fatma wychowywana była zgodnie z modą, 

by zaspokoić próżność ojcowską i spełnić jego ambicje „pokazania się” i dotrzymania kroku 

modnym młodotureckim trendom. Jej nowoczesne wykształcenie jest więc w większej mierze 

podkreśleniem materialnego, zewnętrznego statusu ojca niż realizacją jego intelektualnych czy 

tym bardziej emancypacyjnych zamierzeń27.  

W społeczeństwie tak silnie spatriarchalizowanym miejsce i rola kobiety jest jasna. Wypowiedzi 

bohaterek są często wyrazem bezsilności i świadomości beznadziejności ich sytuacji:  

A šta da radimo mi, toliko potčinjene i ponižene, što kud muž okom i skokom, što bez pitanja ne 

smemo nikud, što se moramo da vratimo iz šetnje pre sunčeva zahoda (…) i što kad nešto tražimo 

da nam kaže, on veli: to nije za žene! (s. 51) 

Zaznajomienie się z sytuacją na Zachodzie i postawami tamtejszych kobiet wyzwalało 

w nowych” pragnienie buntu, jednak „przełamanie” się (wyzbycie lęku) i wyjście z klatek 

wiązało się ze wprawieniem w ruch wielkiej maszyny, której efekty działania nie mogły być 

widoczne natychmiast.   

 Mimo przesiąknięcia ideami zachodnimi, istniały cechy, które są trwale wpisane 

w kobietę Orientu:  

U njoj, francuskoj vaspitanici, probudi se orijentalka, neiskrena i nepoverljiva, što osim Bogu ne 

veruje više nikom (s. 15) 

Turczynki są sentymentalne i skłonne do ucieczki w sferę marzeń: „Ona je Turkinja, 

sentimentalna, strasna i sposobna za najčudnovatija maštanja” (s. 20). 

Wracając do kwestii relacji damsko-męskich, jak wiemy, małżeństwo w Oriencie jest 

istotnym elementem łańcucha zniewolenia kobiety. Nie ma ona wpływu na wybór swojego męża, 

co więcej – często pierwszy raz widzi go  podczas ceremonii zaślubin.  

Ti nemaš svoje Ja ni u izboru haljine, a kamo li u izboru muža. Haljinu ti bira majka, muža će te 

izabrati otac. (s. 66)  

Instytucja małżeńska jest zatem wyrazem czystych interesów rodziny, a ze sferą uczuciową nie 

ma wiele wspólnego.  

                                                        
27 M. Koch, Kiedy dojrzejemy jako kultura…, s. 184.  
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Ljubav je, kažu muslimanke, žena koja nikad ne ide sama, nego s drugaricom, bledom devojkom, 

raspletnom, obućenom u crno tugom. (s. 27)  

Što nam muž u svako doba može reći: idi, nisi za mene, i ispraća nas pošto nas je  

isplatio po ugovoru kao sluškinju. (s. 51) 

Mimo magicznej siły przyciągania Orientu i wyraźnej fascynacji Jeleny Dimitrijević 

światem Wschodu, to jednak w powieści widzimy gorzki, realistyczny obraz przestrzeni 

obciążonej nawarstwionymi ograniczeniami kultury, przestrzeni, od której bohaterki pragną 

uciec. Tylko Fatma, przebywając w Paryżu, pragnie „swojego Orientu”, Mersije natomiast, która 

pozostaje w Salonikach do końca śni o Zachodzie. Fatma udając się do „krainy snów” 

konfrontuje swoje wyobrażenia z rzeczywistością i dokonuje dekonstrukcji Zachodniego 

imaginarium. Powieść Nove jest ciekawym przykładem wywrócenia świata, który oferuje nam 

literatura europejska tego okresu (mam na myśli przede wszystkim literaturę podróżniczą pełną 

fascynacji światem Wschodu, popularną już w romantyzmie, na bazie której powstało szereg 

mitów). U Dimitrijević nie jedziemy z Zachodu na Wschód – pokonujemy magiczną granicę 

świata Innego z tej „drugiej strony”. Powieść ma wyraźny wydźwięk feministyczny, a drogę do 

emancypacji wskazuje przede wszystkim poprzez edukację. To zdobycie świadomości dzięki 

wykształceniu, lekturze światowych dzieł literatury i znajomości języków pozwoli zmienić los 

tureckich kobiet. Jednak Dimitrijević nie pozostawia nam złudzeń – będzie to proces długi 

i przepełniony wieloma niepowodzeniami:  

Polako, kćeri moje, ko hoće s prve stepenice na četvrtu, lako može slomiti nogu ili razbiti glavu. 

(s. 56) 

Córy Orientu i Okcydentu 

 Wskazałam wcześniej na złożone wykluczenie bohaterek powieści. Są „poza”, są Inne ze 

względu na swoją przynależność kulturową, religię i płeć. Istnieją w świecie jako hybrydy, są 

dziećmi dwóch antyświatów – balansują na ich granicy – co kończy się tragicznie.  

Relacja świata Orientu i Okcydentu ukazana jest na podstawie konstrukcji 

psychologicznej bohaterek powieści Nove, których osobowości poddane są procesowi 

hybrydyzacji. Proces ten następował w momencie rozpoczęcia kształcenia Turczynek w duchu 

europejskim – od tego momentu ich tożsamość budowana była na sprzecznościach. Napięta 

relacja dwóch światów idei stała się powodem nawarstwiania się paradoksów. Losy 

hybrydycznych bohaterek nie mogły skończyć się szczęśliwie – hybrydyzacja jest zawsze 
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procesem niebezpiecznym, niebezpieczne jest bowiem wszystko, co grozi utratą jasnej 

tożsamości.  

One još sanjaju čarobni san Istoka. Kako će im biti kad se iz toga dubokog sna trgnu: da se ne 

osete nesrećne? Da ne proklinju onoga koji ih je probudio?... (s. 64) 

Jeżeli postać rozciąga pomiędzy dwoma przeciwstawionymi sobie przestrzeniami, 

prawdopodobnie skazana jest na klęskę. Pamiętajmy bowiem, że „pragnienie ścisłości tkwi 

w każdym z nas”, a tęsknota za „wyraźnymi konturami i jasnymi pojęciami” jest częścią 

kondycji ludzkiej”28. Nasze bohaterki istnieją naprawdę, a tragizm ich postaci wypływa z tego, że 

nie istnieje ich przestrzeń. Są drobnymi cząsteczkami rzeczywistości zawieszonymi „pomiędzy” 

– pomiędzy Wschodem i Zachodem, jawą i snem, wyobrażeniem i rzeczywistością.  

Oscylują one zatem między wzorcami kulturowymi Wschodu (rdzennymi), a Zachodu 

(importowanymi)29.  

W sytuacji naszych bohaterek uwypukla się problem poszukiwania własnego „ja” w momencie 

przebywania na pograniczu. Wyjście ze swojego świata stwarza sytuację  gwałtownej utraty 

gruntu pod nogami i problemów z lokacją własnej tożsamości. Tożsamość zajmuje centralne 

miejsce w indywidualnej i społecznej sferze człowieka i definiowana jest jako proces (a nie stan), 

a swój kształt zawdzięcza narracji (z inną tożsamością). Jest pewnym zbiorem cech, wzorów 

zachowań, wyobrażeń i oczekiwań społecznych i łączy się z funkcjami, które jednostka pełni 

w społeczeństwie. W powieści Nove specyficzna jest hybrydyczność tożsamości i ambiwalentna, 

prowadząca do utraty równowagi, destabilizująca relacja pomiędzy dwiema dyskursywnymi 

formami30. Jeżeli przyjąć, że istnienie i zdefiniowanie Innego jest jednoznaczne ze stworzeniem 

„rusztowania dla znaczeń i tożsamości”31, hybrydyczność zdaje się nam to rusztowanie wprawiać 

w niebezpieczne drgania, by w ostateczności zniszczyć je doszczętnie – zburzenie rusztowania 

jest jednoznaczne z kryzysem tożsamości. Jeżeli podstawą utrzymania jej struktury, będącej dla 

naszych bohaterek bazową – jest tradycyjna kultura islamu, to zostaje ona zachwiania poprzez 

przesiąknięcie elementami świata Zachodu, co prowadzi do zaburzania równowagi i całkowitej 

utraty podpory, a następnie tragicznego końca historii głównych bohaterek powieści. Jeżeli 

bowiem tradycja islamska i silnie ugruntowana w niej pozycja kobiety została gwałtownie 

podważona i poddana obcym wpływom idei pozostających w konflikcie z bazowymi 

                                                        
28 M. Todorova, Bałkany…, s. 252.  
29 M. Koch, Kiedy…, s. 185. 
30 Por.: Z. Bečanović Nikolić, Paradoksi…  
31 Schick I. C., Seksualność…, s. 35, sformułowanie zaczerpnięte od Boheemena. 

 

 

28 
 

(tradycyjnymi), zachwianie równowagi spowodowało poczucie zagubienia w nowym świecie, 

bez pewnej i niezbędnej opozycji Ja – Inny, a przecież „wytwarzanie tożsamości wiąże się 

z definiowaniem jej negatywu”32. W omawianym przypadku doszło do konfliktu kultur 

wyposażonych w silnie oddziałujące ideologie33, który rozegrał się wewnątrz hybrydycznie 

ukształtowanych jednostek (czyli głównych bohaterek powieści)34. Procesu wytwarzania 

tożsamości nie sposób oddzielić od procesu wytwarzania odmienności –tożsamość ma sens 

jedynie w przeciwstawieniu się odmienności (inności)35. Człowiek i jego tożsamość to także 

„efekt sceniczny”, nawiązując za Schick do Hoffmana i jego Człowieka w teatrze życia 

codziennego36. Schick rozwijając kwestie tożsamości pisze, że to „społeczna nieświadomość” 

(czyli pewne wzory i struktury) są „determinantem zachowań i wyznacznikiem tożsamości”37, 

a doświadczeń człowieka, nie można rozpatrywać w oderwaniu od systemu znaczeń, „w obrębie 

którego staje się ono doświadczeniem przeżywanym”38. 

Hybrydyczność znajduje swoje odzwierciedlenie także w erotycznych pragnieniach 

bohaterek – ich fascynacja kobietami z Zachodu balansuje na granicy pożądania erotycznego, 

trzeba jednak pamiętać, że miłość homoerotyczna była zjawiskiem powszechnym w haremach – 

„okružene ženama, zaljubljuju se u žene”39. Obok miłości homoerotycznej w rozmowach 

młodych Turczynek pojawiają się marzenia o wielkiej miłości z mężczyzną, o odnalezieniu 

idealnego wybranka. W końcu Emir-Fatma zakochuje się w młodym mężczyźnie, którego ujrzała 

z tarasu. Moment jej zakochania był jednocześnie złamaniem fundamentalnego zakazu – nie 

wolno było kobiecie spojrzeć na mężczyznę. Młodzieniec ten – Murad-Džemal ostatecznie 

zostaje mężem Fatmy, co zdaje się prowadzić do szczęśliwego zakończenia – młodych łączyła 

miłość, erotyczne spełnienie, wspólnota idei i fascynacja Zachodem (Murad przynależał także do 

„nowych”, kształcił się we Francji) – związek ten zdawał się dobrze wróżyć na przyszłość. 

Z czasem jednak ujawnił się jego alkoholizm i zmieniło zachowanie – zaczął postępować 

zgodnie z tradycyjnymi zasadami małżeńskich relacji. 

                                                        
32 Ibidem 25. 
33 Por. konflikt kultur, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnograficzny, Poznań 1987.,  
34 Wg A. N. J. Hollandera jednym z rodzajów konfliktu kulturowego jest "konflikt w samym człowieku jako wynik 
procesów kulturowych", por. ibidem. 
35 I. C. Schick, Seksualność…, s. 34. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem, s. 34. 
38 Ibidem, s. 32. 
39 Z. Bečanović Nikolić, Psaradoksi…   
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Zjawisko szoku kulturowego, z którym niewątpliwie mamy do czynienia w momencie 

wyjazdu Fatmy do Paryża, demistyfikuje świat Okcydentu i wskazuje na powierzchowność 

myślenia wielu kobiet „młodotureckich”: 

Jadne naše žene! Zabludele... Ko će ih izvesti na pravi put? Mnoge misle da su nove, ako ulaze 

u sobu u cipelama, ako su se očešljale evropski i nazvale tursku haljinu francuskim imenom, 

i izgovorile u društvu po koju francusku reč. (s. 56) 

Pierwszą postacią, która sygnalizuje przyszłe problemy jest Nene – babcia Emir-Fatmy. Jest to 

kobieta wykształcona, znająca arabski i perski, która pielęgnuje wiarę w Boga i tłumaczy swojej 

wnuczce Koran. To z jej ust dobiega do nas pierwsza zapowiedź klęski, przepowiednia 

tragicznego końca: 

Da je bilo jedno i drugo, nijako oboje. Koran i romani, rešetke i evropsko učenje, meni se čini 

sine, ne ide. (s. 21) 

Pomiędzy My a Oni 

Hybrydyczność, orientalizm, bałkanizm – Jelena Dimitrijević pokazuje nieznane dotąd 

w literaturze problemy, które dzięki wyjątkowej perspektywie pisarki zyskują ciekawy kształt 

i dodatkowy wydźwięk – będąc wewnątrz i poza jednocześnie. Świat, w którym znajduje się 

Dimitrijević, znajduje się „pomiędzy”, na granicy dwóch przeciwstawionych sobie 

rzeczywistości. Skoncentrowanie się na relacji i wzajemnych wpływach różnych kultur jest 

szczególnie ciekawe ze względu na to, że pochodzi od autorki, która przypada serbskiej kulturze, 

która jest w podobny sposób obciążona takimi samymi paradoksami. Dimitrijević jednak 

decyduje się zająć nimi na przykładzie innej kultury bałkańskiej. Pisarka problematyzuje 

konfliktowe oddziaływanie zachodnich i turecko-bałkańskich wartości społecznych, to znaczy, 

konflikt kodów różnych kultur i różnych dyskursywnych formacji, co w tej powieści prowadzi ku 

tragicznemu końcowi trzech głównych bohaterek40. Możemy patrzeć na przestrzeń kulturową, 

w której istnieje autorka tekstu (czyli serbską), jako na przestrzeń kultury marginalnej 

(w rozumieniu przestrzenno-kulturowym), która zawiera w sobie elementy dwóch sąsiadujących 

ze sobą kultur i jest marginalna tak wobec jednej jak i drugiej41. Dimitrijević pisze z Bałkanów, 

czyli peryferii Europy, ale i z przedmurza Orientu – jej pozycja zdaje się wyjaśniać tak wyraźne 

podkreślenie hybrydycznie skonstruowanych tożsamości bohaterek. Pozycja Serbki z pewnością 

                                                        
40 Por.: Z. Bečanović Nikolić, Psaradoksi… 
41 Por.: kultura marginalna, [w:] Z. Staszczak, Słownik…,  s. 198. 
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umożliwiła jej głębokie przyjrzenie się obydwu światom, odczytanie funkcjonujących mitów 

i ich dekonstrukcję:  

Obrazovanoj ženi koja živi na Balkanu a putovala je po Evropi i komunicirala s Evropljankama, 

nije teško da ovu binarnu opoziciju dekonstuiše42. 

Chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno – Dimitrijević wprowadzając do literatury 

serbskiej zupełnie nowy temat i zajmując się problemem kobiet muzułmańskich i problemami 

emancypacji, nie wpada w wir postrzegania kobiety jako ofiary (tego obrazu często używać będą 

później feministki zachodnie). „Nowe” są aktywne, a przynajmniej czują silną potrzebę tej 

aktywności – świadome są tego, że zmiana może nadejść tylko od wewnątrz. Mimo, że 

w powieści wciąż pojawiają się kobiety z Zachodu, które pełnią bardzo istotną rolę w budzeniu 

się świadomości „nowych”, to jednak nie istnieją one w przestrzeni powieści jako te, które 

„wyzwalają” - są raczej migawką reprezentującą zachodnie idee i inny, fascynujący świat. 

Głębokie pragnienie buntu i zrzucenia jarzma ograniczeń islamskiej kultury, rodzi się wewnątrz 

samych kobiet tureckich. Zauważmy, że mentorką Emir-Fatmy jest także Turczynka – Arif-tejze, 

a guwernantka, która co prawda jest również niezmiernie istotną postacią w życiu dziewczyny, 

zdaje się jednak być jedynie inspiracją i przykładem „inności”, który wydaje się atrakcyjny 

i kuszący.  

Zawartość ideowa powieści Nove sformułowana jest w sposób daleko odbiegający od 

tendencyjności – ujęcie problemu z pewnością nie wywołuje u czytelnika wrażenia, że tylko 

jedno rozwiązanie jest słuszne. Dimitrijević zmierza do obiektywności, wyraz jej postawy jest 

czytelny, a formując swoją ideę jako problem a nie tendencję, wpisuje się w rolę mediatora 

kultury. Specyfiką dążenia człowieka jest stawianie jasnych pytania i próba odnalezienia jeszcze 

jaśniejszych odpowiedzi. Pytania,  które stawia przed nami współczesna humanistyka i nauki 

społeczne, wskazują na istnienie kwestii nierozwiązywalnych, które uniemożliwiają zaspokojenie 

naturalnej potrzeby rozwikłania, rozdzielenia, zdefiniowania i ostatecznego skategoryzowania. 

Współczesne pytania, m.in. te poruszające kwestie problemów z tożsamością, relacyjnością 

kultur, globalnym przenikaniem cywilizacji – nawarstwiają zagadnienia, o których pisze i mówi 

się wiele, do odnalezienia jasnych odpowiedzi dotrzeć jednak nie sposób – Dimitrijević, ponad 

sto lat przed nami, była także świadoma tego rodzaju problemów. Tym samym wykazała się 

niezwykle przenikliwym okiem badawczym i nie dała się zwieść pokusie przedłożenia jasnego 

                                                        
42 Z. Bečanović Nikolić, Psaradoksi… 
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rozwikłania problemu. Jasne były dla niej dwie rzeczy – zmiany społeczne, które następują i są 

konieczne oraz fakt, że proces postępowania tych zmian jest długi i skomplikowany.  

Skłonna byłabym uznać Jelenę Dimitrijević za pionierkę „subaltern studies”. Bo czy nie 

przemawia ona w imieniu „tych naprawdę uciskanych i tych, których głos został stłumiony”43? 

Dimitrijević wyprzedzając o dziesięciolecia Saida, Marię Todorovą, pisząc powieść 

o konfrontacji „innych światów”, o imaginariach, prezentując postaci kobiet o hybrydycznych 

tożsamościach – rozciągniętych w przestrzeni pomiędzy (i poprzez to napięcie cierpiących) 

uchwyciła problemy wyobrażeń i ich dekonstrukcji. W kontekście napięcia relacji między 

„staroturecką” i „młodoturecką” kulturą w Salonikach na początku XX wieku, domyślnie stawia  

niejako avant la lettre pytania o paradoksy hybrydycznych tożsamości kształtujących się na 

pograniczu kultur, na marginesie rodzimej społeczności. Dimitrijević jest pozbawiona złudzeń 

i dostrzega złożoność problemu i skomplikowaną sytuację islamskich kobiet. Nie daje nam 

oczywistej odpowiedzi, raczej pokazuje, że taka nie istnieje. Zdaje sobie sprawę z długiego 

procesu związanego z emancypacją kobiet i zmianami kulturowymi, które mają prowadzić do 

wyzwolenia – „wyjścia z klatek” kobiet islamskich i ukazuje gorzką prawdę – zerwanie czarszafu 

z głowy i ucieczka ku wolnemu Zachodowi nie przynosi upragnionego szczęścia. 
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Barbara Jarysz (UAM) 

Pročka – karnawał w Prilepie1 

 

Pročka to duże macedońskie święto związane z przebaczaniem, z którym wiąże się wiele 

tradycji i wierzeń2. Wskazuje na to już sama etymologia nazwy tego święta, która pochodzi od 

macedońskiego słowa прошка, które oznacza właśnie przebaczenie. Wszyscy tego dnia sobie 

wybaczają, wszyscy się ze sobą godzą, wszyscy są dla siebie mili. Inaczej Pročkę nazywa się 

ostatkami albo zapustami. Dla miejscowych jest to jedno z ważniejszych świąt, zaraz po 

Wielkanocy i Bożym Narodzeniu. Data Pročki jest ruchoma, każdego roku przypada inaczej 

a jest to uzależnione od tego, kiedy w danym roku przypada Wielkanoc. Jednakże zawsze jest to 

niedziela, ostatni dzień karnawału, siedem tygodni przed Wielkanocą.  

 W dniu Pročki młodsi odwiedzają starsze osoby z rodziny i proszą je o przebaczenie za 

popełnione w minionym roku grzechy i przewinienia. Odbywa się to według ustalonego rytuału. 

Tradycja nakazuje, aby to najpierw żona prosiła o przebaczenie swojego męża, dopiero później 

dzieci proszą o przebaczenie rodziców – najpierw prosi się ojca, a później matkę, w ustalonym 

porządku – od najmłodszego do najstarszego (a później na odwrót). Najmłodsi członkowie 

rodziny poza błogosławieństwem otrzymują zazwyczaj jakąś drobną nagrodę, najczęściej 

w postaci słodyczy albo kieszonkowego.   

 Pročka zachowała w sobie elementy z czasów pogańskich – np. przebieranie się. Tego 

dnia wszystkie dzieci przebierają się za jakieś postacie. Wachlarz tematyczny strojów jest 

nieograniczony. Starsze dzieci i młodzież chodzą po mieście grupkami, młodsze zazwyczaj 

w towarzystwie taty. Przebieranie się ma swoją uzasadnioną symbolikę – miało niegdyś na celu 

wypędzenie złych duchów, co później traktowano jako oczyszczanie się przed zbliżającym się 

wielkanocnym postem. 

 W domach, w których obchodzi się Pročkę, rodziny już na kilka dni przed nią obmyślają, 

za co przebrać swoich najmłodszych członków. Dzieciom pomaga się w przygotowaniu strojów 

oraz masek. Niektóre potrafią być naprawdę czasochłonne, ale liczy się efekt końcowy, każdy 

chce wyglądać oryginalnie tego dnia. Poza tym, że rodziny wysyłają swoje dzieci na spacer po 

domach krewnych oraz przyjaciół, to każdy dom oczekuje także na przyjęcie innych dzieci 

                                                        
1 Prilep jest niedużym miastem w Macedonii, oddalonym około 138 km od stolicy kraju, Skopje. 
2 http://www.mn.mk/kultura/3713-Procka--Veliki-pokladi, dostęp: 21.04.2013. 
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z rodziny bądź dzieci znajomych oraz przyjaciół, wszystkie częstuje się cukierkami, słodyczami 

oraz daje się im drobne pieniądze.  

 Ważnym elementem tego dnia jest także tak zwane „amkanie” jajek3. Polega na tym, że 

na nitce zawiązuje się gotowane jajko. Robią to rodzice albo dziadkowie, wokół których 

zgromadzone są dzieci, które próbują za pomocą samych ust złapać pozawiązywane jajka. 

Wierzy się, że ten, któremu się uda będzie miał bardzo dużo szczęścia w nadchodzącym roku.  

 Przebieranie się, wszelkiego rodzaju wróżby są pozostałościami przedchrześcijańskich 

(pogańskich) wierzeń i zabaw związanych z wiosną oraz wypędzaniem zimy. Przebaczanie 

natomiast jest obyczajem ustanowionym pod wpływem Kościoła. Publiczne wystąpienia, parady, 

konkursy zawierają więcej elementów humorystycznych i służą przede wszystkim rozrywce 

i zabawie, współczesnym wymiarom świętowania. Kościół musiał zaanektować do swojego 

kalendarza liturgicznego święta pogańskie powiązane z cyklem pór roku. Duchowni nie byli 

w stanie wytępić i oduczyć ludności dawnych zwyczajów i wierzeń, dlatego musieli je jakoś 

pogodzić z rzeczywistością chrześcijańską. I Pročka nie jest w tym przypadku jedyna 

i wyjątkowa – Kościół zaanektował wiele takich świąt. 

Pročka w Prilepie 

 Mimo, że Pročka znana jest na obszarze całej Macedonii, to jej obchody w Prilepie należą 

do szczególnych. O owej wyjątkowości tego święta w wydaniu prilepskim świadczy masowość 

przebierania się miejscowych i nie tylko – tego dnia zjeżdżają się do Prilepu nie tylko 

mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale również osoby z zagranicy, czasami nawet spoza 

Europy. Nie jest możliwym, by wychodząc tego dnia z domu nie spotkać na prilepskich ulicach 

kogoś przebranego. Inną cechą charakterystyczną dla Prilepu są Mečkari. 

 Mečkari to jedne z najbardziej specyficznych masek, które można spotkać na obszarze 

Macedonii. Macedońskie słowo мечкар dosłownie oznacza w tym języku niedźwiedzia. 

W Prilepie Pročka jest świętem przede wszystkim miejscowych rzeźników. Nie można sobie 

wyobrazić prilepskiej Pročki bez nich. To właśnie oni przebierają się z okazji ostatniego dnia 

karnawału za niedźwiedzie. Niektórzy wierzą, że tradycja ta zachowała się jeszcze z czasów 

starożytnych. Według starych pogańskich przekonań ich rolą jest wypędzanie złych duchów. 

Mečkari mogą być jedynie mężczyźni, w tym roku (2013) było ich około czterdziestu. 

 Obrzęd związany z Mečkari rozpoczyna się już dzień przed Pročką, czyli w sobotę. 

Wówczas gospodarz lub główny organizator tego karnawałowego wydarzenia, razem z osobami 
                                                        

3 Słowo „amkanie” pochodzi od macedońskiego słowa амкање. Postanowiłam je zachować w takiej formie 
ponieważ nie znalazłam dla niego dobrego odpowiednika w języku polskim.  
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odpowiedzialnymi za zbiórkę pieniędzy (na tę potrzebę są przygotowane duże „skarbonki”, 

wykonane z dużych metalowych puszek) i w towarzystwie muzykantów z bębnami (mac. 

тапан), nazywanymi także tapanami oraz zurlami (mac. зурла) odwiedzają wszystkie zakłady 

mięsne, jakie znajdują się w mieście. Tak chodzą od sklepiku do sklepiku i zapraszają na 

poniedziałkowy uroczysty obiad (na ten właśnie cel zbierane są pieniądze) nie tylko tych, którzy 

dzisiaj wykonują zawód rzeźnika, ale także starszych i byłych rzeźników oraz przyjaciół rodziny. 

Dźwięki bębnów i zurl oraz rytualny taniec, który wykonują bębniarze, stawiają całą prilepską 

starą čaršiję na nogi. Zazwyczaj bębniarze są także przyozdobieni owczymi, kozimi bądź 

jagnięcymi skórami.  

 
Fot. 1 Mečkari podczas ubierania w domu Rubina.  

 Najwięcej czasu z Mečkari spędziłam w niedzielę, czyli w samą Pročkę, kiedy odbywały 

się główne obchody. Byłam umówiona już na godzinę 6.00 rano. Rubin (informator) był 

organizatorem obchodów i czuwał nad ich przebiegiem przez całe trzy dni. O poranku młodzi 

chłopcy i nieco starsi mężczyźni zaczynali przygotowywać się do założenia skór. Część z nich 

przebierała się w domu, a część w sali imienia Marko Cepenkova w centrum miasta, gdzie 

później wszyscy się zbierali. Przygotowaniom oczywiście towarzyszyła konsumpcja rakiji.  
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Do wykonania ubioru wykorzystuje się przede wszystkim owcze albo kozie skóry, 

czasem również jagnięce. Skór jest przynajmniej siedem: dwie na nogi, dwie na ręce, jedna 

z przodu, jedna z tyłu oraz jedna dodatkowa. Ubieranie odbywa się według ustanowionego 

rytuału i kolejności. Proces ubierania rozpoczyna się od zamocowania skór na nogach, później 

zakłada się górną część. Na samym końcu zakłada się maskę, która przesłania całą twarz 

z wyjątkiem oczu i ust. Najczęściej wykonuje się je z czarnego płótna, przyozdabia czerwonymi 

i żółtymi koralikami. Poza tym przystrajają się także starymi srebrnymi monetami, łańcuchami, 

frędzlami i przede wszystkim dzwonkami, którymi obwijają się wokół talii. Niektórzy do masek 

przymocowują także zęby zwierząt, inni na wysokości piersi mają niekiedy wypatroszoną głowę 

zwierzęcia w całości, najczęściej kozy lub barana, łącznie z rogami. Maski stara się uformować 

na podobiznę głowy niedźwiedzia, a w dolnej jej części często doczepia się kozią bródkę. Maska 

ma też służyć zimowym egzorcyzmom, polegającym na wypędzaniu zimowych duchów oraz 

zapewnieniu zdrowia i szczęścia4.   

Wielobarwne, kolorowe elementy mają symbolizować żywotność oraz siły witalne. 

Kolory skór są białe i czarne, często w połowie przewiązane różnymi kołatkami oraz 

wspomnianymi już wcześniej dzwonkami umocowanymi na mocnych pasach. Skóry (większość) 

pochodzą ze zwierząt, które rzeźnicy sami zabili i obrobili, a których mięso jadło się bądź 

dopiero zje w ich rodzinach. Można się upatrywać w tym nawiązań do Pročki jako święta 

przebaczenia, rzeźnicy przepraszają za wszystkie uboje, których dopuścili się w minionym roku 

na zwierzętach (działając wbrew naturze). 

Wiek Mečkari jest bardzo zróżnicowany, od młodych chłopców do starszych mężczyzn. 

Przywódca Mečkari określił wiek swoich podopiecznych w granicach 20–45 lat. Ilość 

dzwonków, kołatek, pasów i innych dodatkowych kilogramów jest oczywiście dostosowana do 

sił uczestnika. Część skór, które zostaną jako „nadwyżka”, można dodatkowo narzucić sobie na 

plecy bądź na głowę. Poza przebraniem zabiera się również dodatkowe rekwizyty, między 

innymi przygotowane wcześniej kije, którymi uderza się o podłoże bądź siebie nawzajem. Takie 

uderzenia mają pobudzać płodność.  

                                                        
4 К. Перовска-Кузманова, Карнавелите во Македонија,  Скопје: Институт за фолклор “Марко 

Цепенков” 2008, порсебии изданија, книга 75, s.73. 
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Fot. 2  Mečkari to mężczyźni w różnym wieku. Młodsi chłopcy urozmaicali swoje stroje na przykład okularami 

przeciwsłonecznymi. 

Po przygotowaniach, kiedy wszyscy już są ubrani od stóp do głów, grupa Mečkari 

przygotowuje się do swojej długiej podróży. Grupa dzieli się na dwie części, każda liczy po 

czterech muzykantów: dwóch bębniarzy oraz dwóch grających na zurlach. Muzykanci to 

w głównej mierze tutejsi Romowie, którzy na co dzień raczej nie przyjaźnią się z resztą 

rzeźników. Strój Mečkari sprawia, że mężczyźni przybierają zwierzęcą, można powiedzieć 

przerażającą, fizjonomię, która nierzadko wzbudza podziw i sensację. Uzyskany efekt jest 

dopełniony swojego rodzaju obrzędowym „performance’m” – trzęsieniem i turlaniem 

przypominającym zachowania niedźwiedzi. Ponadto, w dniu Pročki,, każde lubieżne zachowanie 

jest dozwolone, dlatego można zaobserwować także falliczne uderzanie kijami o ziemię, 

przebierańcy wykonują wyraźne, groteskowe aluzje do erotycznego pobudzenia i aktu 

seksualnego. 

 Około godziny 7.00 – 7.30 wszyscy są już gotowi do wyruszenia w drogę. Chodząc po 

prilepskich ulicach, Mečkari zatrzymują napotykane osoby i trzęsą się oraz tańczą 

w charakterystyczny dla siebie sposób, mający naśladować ruchy i zachowania niedźwiedzia. 

Wymachują kijami, uderzają w dzwonki, wydając z siebie specyficzne dźwięki i nie 
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przepuszczają ludzi, dopóki nie dadzą im chociaż jakiś drobnych denarów5. Celem pieszej 

wędrówki Mečkari jest odwiedzenie każdego domu w Prilepie, który ma, bądź miał jakiekolwiek 

powiązanie z rzeźnikami bądź związek z tym zawodem. Odwiedzane domostwa spodziewały się 

tego dnia takich odwiedzin. Przy wejściu na teren danej posesji pojawiał się zawsze gospodarz 

domostwa oraz gospodyni, którzy czekali, by przywitać nadchodzących gości. Z powodu 

głośnych dźwięków muzyki oraz licznych dzwonków w pasach Mečkari, można ich było bez 

problemu zlokalizować z wyprzedzeniem. Każdy dom chciał jak najlepiej przyjąć gości i nawet, 

gdy domostwo wydawało się uboższe, to w żaden sposób nie dało się tego ocenić po otrzymanym 

tam poczęstunku. Chłopcy czasami zasiadywali się dłużej w swoich domach, ale później starali 

się jak najszybciej dołączyć do reszty.  

Gospodarze zawsze witają się najpierw z przywódcą grupy, dopiero potem wita się 

pozostałych. Odwiedzana rodzina częstowała gości wszelkimi gatunkami napojów i jedzenia. 

Każdy mógł się poczęstować rakiją, piwem, winem, sokiem, wodą, plackami, cukierkami, 

ciasteczkami, kanapkami czy wędliną. Zazwyczaj wszystko wystawione było na specjalnie 

przygotowanych stoliczkach, które stawiano przed domostwem. W każdym z domów Mečkari 

dawali popisy swoimi tańcami przy głośnych dźwiękach muzyki.  Bardzo wiele osób słysząc 

nadchodzących Mečkari, wychodziło ze swoich domów, aby ich zobaczyć. Postacie niedźwiedzi 

zazwyczaj wzbudzały strach wśród młodszych dzieci. Wszyscy obdarowywali ich pieniędzmi. 

 Obrzędy związane z gestami oraz symboliką inicjacyjną, zabarwioną erotyzmem, 

świadczą o tym, że kult niedźwiedzia przedstawia dawny kult płodności i narodzin nowych 

stworzeń. Taki kult zawsze posiada cechy zoomorficzne, w tym wypadku są to maski 

symbolizujące zwierzęta oraz owcze i kozie skóry, które na siebie narzucają. Połączenie postaci 

niedźwiedzia z obrzędem przejścia, jak w przypadku prilepskiej Pročki, wydaje się pochodzić 

z symboliki wskazującej na to, że niedźwiedź jest symbolem zmartwychwstania i nowego życia, 

ponieważ budzi się na wiosnę z zimowego snu i wychodzi ze schronienia ze swoimi młodymi6. 

 Pieniądze zebrane w niedzielę oraz w sobotę przeznaczone są na następny dzień, kiedy 

Mečkari wyprawiają w restauracji uroczysty obiad, będący równocześnie rozpoczęciem 

wielkanocnego postu. Dlatego głównym daniem na obiedzie była fasola, który jest tutaj uważany 

za danie postne. Obiad przypominał huczne wesele – był zespół muzyczny, tańce, alkohol. 

Podczas obiadu dwóch Mečkari obchodziło wszystkich gości, jeden z nich trzymał ikonę a drugi 

                                                        
5Denar - jednostka monetarna w Macedonii. 
6 Macedońska notatka o Mečkari, autor nieznany. 
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tacę. Ikonę należało pocałować, a później zostawić na tacy ofiarę, która była przekazywana 

w całości na pobliski monastyr.  

Katerina Petrovska-Kuzmanova, macedońska etnolożka, upatruje się źródeł prilepskiego 

karnawału w rzymskich saturnaliach7. Tak naprawdę niewiadomo jak daleko można upatrywać 

źródeł tego wydarzenia. Nie ma na ten temat żadnych danych, nie istnieją materiały, które 

mogłyby to jednoznacznie określić. Przywódca Mečkari poinformował mnie, że w latach 

czterdziestych, czyli podczas wojny, nie przebierano się, ale po wojnie znów wrócono do tego 

i tak już pozostało do dnia dzisiejszego. Ciekawiło mnie także, w jaki sposób można zostać  

Mečkari. Dowiedziałam się, że jest to przede wszystkim tradycja rodzinna i właśnie w taki 

sposób jest przekazywana wśród rodzin związanych z rzeźnictwem i ubojem zwierząt.  

Współczesne elementy karnawałowe  

 Dzisiaj karnawał w Prilepie ma charakter międzynarodowy. Tego dnia w lokalnych 

wydarzeniach biorą udział osoby, a nawet całe grupy, z innych części Macedonii oraz 

z zagranicy. Współczesnymi elementami prilepskiego karnawału jest przede wszystkim parada, 

ale także bale maskowe oraz konkursy na najlepszą maskę. Obchody związane z Pročką 

rozpoczynają się już w piątkowe południe. Tego dnia ma miejsce rozstrzygnięcie konkursu na 

najlepszą maskę wykonaną przez uczniów tutejszych szkół. Na sali imienia Marko Cepenkova 

odbyła się wystawa wszystkich masek, które każdy mógł podziwiać. Nagrody oraz dyplomy 

wręczał sam naczelnik miasta – Marian Risteski. Świadczy to o dużym zaangażowaniu wielu 

mieszkańców Prilepu w kultywowanie tej tradycji. Miejscowi żyją tym wydarzeniem i zachęcają 

swoje dzieci do uczestnictwa w konkursach. 

W sobotę odbyła się parada, w której brały udział różne miejscowe grupy. Można było 

oglądać również występy kuglarzy, mimów oraz dwóch osób chodzących na szczudłach. Do 

pochodu przyłączyli się także Mečkari, jednakże szli w nieznacznym oddaleniu od reszty grupy. 

Z moich obserwacji wynika, że to właśnie oni wzbudzali największe zainteresowanie wśród 

obserwujących ten przemarsz ulicami Prilepu. Moi informatorzy przyłączyli się do korowodu 

w trakcie rozdawania zaproszeń oraz zbiórki pieniędzy na poniedziałkową fasolę. Po krótkim 

przemarszu wrócili do swoich zajęć i przemieszczali się dalej po starej čaršiji, odwiedzając 

pozostałe zakłady mięsne. Wszystkiemu towarzyszyła oczywiście muzyka oraz tańce.  

Punktem kulminacyjnym niedzieli był przemarsz parady i zaprezentowanie się przed 

komisją zasiadającą w jury. W części konkursowej brało udział dużo grup, przybyło sporo gości 

                                                        
7 К. Перовска-Кузманова, op. cit., s. 72. 
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z zagranicy (w roku 2013 były to grupy z: Albanii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Słowenii oraz 

Grecji). We wszystkich kawiarniach, klubach i restauracjach odbywały się koncerty na żywo 

i przebierane imprezy. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Każdego roku pojawia się 

coraz większa liczba masek o nowym znaczeniu: Królewicz Marko, roztańczone Hawajki, 

demony, Samuraje, Pingwiny, liczne postacie z bajek, filmów oraz bardzo popularnych tutaj 

seriali. Wszystko to obrazuje w sposób symboliczny i humorystyczny czas, w którym dzisiaj 

żyjemy. Każdą grupę jury ocenia według czterech kryteriów: oryginalności, pod względem sztuki 

wykonania maski i całego przebrania, teatralnego przedstawienia się przed jury oraz symboliki. 

W każdej kategorii można uzyskać maksymalnie pięć punktów, później sumuje się wszystkie 

zebrane punkty i wygrywa ta grupa, która zdobyła ich najwięcej. Mečkari także biorą udział 

w tym konkursie. Zwycięska grupa otrzymuje wysoką nagrodę pieniężną oraz pisemne 

zaproszenia na specjalną imprezę karnawałową.  

 Obyczaj maski w Prilepie nie oparł się procesowi instytucjonalizacji kultury 

folklorystycznej. W 2001 roku w miejscowości zorganizowano pierwszą imprezę kulturalną 

Prilepski karneval – Pročka, a w roku 2006 Prilep stał się członkiem Europejskiej Federacji Miast 

Karnawałowych. Jest to największa na świecie organizacja promująca i chroniąca pamięć 

o festiwalach i paradach karnawałowych. Zrzesza ponad 500 członków i organizacji 

reprezentujących 100 miast w 52 krajach. Została założona w roku 1980 i zarejestrowana 

w sądzie w Luksemburgu. Założycielem i prezydentem organizacji jest Holender Hendrikus 

Ferdinandus Maria Van der Kroon (Henk Van der Kroon)8. Dzięki przynależności Prilepu do tej 

organizacji miasto zostało jeszcze bardziej wypromowane i właściwie dzięki temu miasto 

odwiedza tyle grup obcokrajowców. 
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Ирина Устинова (Државни Петербургски Универзитет, Русија) 

Упоредна анализа комедији Бранислава Нушића "Госпођа 

министарка" и комедији Јована Стерији Поповића 

"Покондирена тиква" 

 
Бранислав Нушич – наиболее известный сербский драматург, прозаик, сатирик конца 

XIX – начала XX века. Однако в историю сербской литературы он вошел в первую очередь 

как автор большого количества комедий, из которых ни одна не осталась незамеченной 

публикой. Творчество драматурга было тесно связано с жизнью, в своих пьесах он живо 

откликался на все важнейшие события времени, создавая простые, и в то же время 

гениальные, не теряющие своей актуальности сюжеты, блестящие комические ситуации, 

бессмертные образы героев. Наиболее популярным его произведением безусловно можно 

назвать пьесу «Госпожа министерша», получившую большое признание как в Югославии, 

так и далеко за её рубежами. 

 Сюжетная основа «Госпожи министерши» наметилась еще в 1909 году, когда в газете 

«Политика» был опубликован фельетон «Кризис», в котором писатель поднимал вопрос 

о частой смене правительств, в юмористических тонах изображал картину политической 

жизни Сербии. Понятно, что ограниченный рамками фельетона, Нушич не мог себе 

позволить детальное раскрытие темы, глубоко проникнуть в неё, проанализировать 

причины политического неблагополучия. Нельзя не отметить, что между написанием 

фельетона и комедии прошло двадцать лет, за время которых произошло немало значимых 

событий в общественной жизни Сербии, давших тот ценный материал, который послужил 

толчком к написанию комедии «Госпожа министерша». 

Премьера этой комедии состоялась на белградской сцене в 1929 году и сразу же 

обратила на себя внимание критиков и зрителей. Главная героиня - Живка Попович, жена 

небогатого чиновника, мечтает дожить до того времени, когда сможет, наконец, отдать 

долги молочнику и мяснику и заплатить служанке за три месяца. Но неожиданно её муж 

получает повышение в должности, и Живка Попович, вчерашняя бедная родственница, 

становится госпожой министершей. Понимая, что такой шанс выпадает раз в жизни, Живка 

стремится кардинально изменить свою семейную жизнь: дать отставку зятю, выдать дочь 



 

 

43 
 

замуж за богатого человека, ввести озорника сына в дом английского дипломата.  Помочь 

в осуществлении её планов берется господин Нинкович, секретарь в Министерстве 

иностранных дел, которому во что бы то ни стало надо сохранить свое положение при 

новом кабинете министров. Желая войти в доверие к новому министру, он прежде всего 

стремится выстроить хорошие отношения с его женой, и, пользуясь тем, что Живка хочет 

превратиться в светскую даму, становится её преданным советчиком во всем, что касается 

высшего общества, начиная от модных платьев и обязательного умения курить до того, что 

готов сыграть роль её любовника, так как, по его словам, у каждой министерши должен 

быть человек, который бы присылал ей любовные письма в розовых конвертах. Госпожа 

Живка же не хочет ограничиваться лишь внешними проявлениями своего положения, 

и стремится  показать свою власть родственникам, заинтересованным в её протекции. 

Действия министерши приводят к тому, что она остается у разбитого корыта - власти, узнав 

о беспорядках в семье министра, лишают его должности так же неожиданно, как он её 

получил. Впрочем, Живку это отнюдь не смущает и в последнем своем сценическом 

монологе она не прощается с должностью жены министра, надеясь в недалеком будущем, 

после того как скандал понемногу забудется, вернуть себе звание госпожи министерши. 

       Успех произведения, не потерявшего актуальности и в наши дни можно объяснить 

в первую очередь тем, что Нушич как нельзя лучше справился со своей задачей драматурга 

и создал колоритные комические образы представителей «верхов» белградского общества 

того времени. Особенно автору удался образ самой «госпожи министерши» – 

«патриархальной, малокультурной, но амбициозной белградской мещанки» [ Ешич,2001, 

с. 575 ].                      

         Тема  стремления человека из «низов» попасть в высшее общество в мировой 

литературе не нова, к ней не раз обращались европейские драматурги и писатели, например, 

Мольер в пьесе «Мещанин во дворянстве». В Сербии об этой проблеме впервые заговорил 

талантливый комедиограф, «отец» сербского театра Йован Стерия Попович. В своей 

комедии «Ворона в павлиньих перьях», написанной в 1832 году, автор, как и Мольер, резко 

высмеивает мелкое тщеславие буржуа, его стремление стать частью светского общества. 

В центре повествования – Фема, вдова сапожника, которая, пользуясь немалыми 

деньгами, оставшимися от мужа, во что бы то ни стало пытается вычеркнуть свое «низкое» 

прошлое и сравняться с аристократами. С огромной охотой в осуществлении её стремлений 
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Феме помогает Сара – бывшая кухарка, служившая у дворян и поэтому считающая себя 

знатоком светской жизни, которая, впрочем, не забывает и о себе, используя в своих 

корыстных целях глупость и тщеславие вдовы. В своем стремлении поскорее стать 

«ноблес», Фема заходит так далеко, что пытается разрушить счастье дочери, отказав её 

жениху, не хочет признавать родного брата, так как он совсем не отвечает требованиям 

высшего света. 

Бранислав Нушич не раз говорил, что творчество Йована Стерии Поповича оказало 

большое влияние на его произведения. Вместе с тем, при видимом сходстве образов 

и сюжетов двух комедий нельзя не обратить внимание на определенные различия. 

Так, например, Йован Стерия Попович создает жанровую картину, показывая быт 

и нравы провинциального городка. Образ Фемы, стремящейся стать частью светского 

общества и слепо доверяющей хитрой Саре, выстроен в соответствии с требованиями драмы 

классицизма и во многом можно заметить его односторонность.  

Бранислав Нушич образ Живки продумывает глубоко и обстоятельно, не делая его 

выразителем какой-то одной определенной черты. Помещая героев в разные ситуации, 

автор великолепно показывает многогранность характеров: Живка Попович одновременно 

демонстрирует недалекость, простоту, доверчивость, зачастую глупость, и в то же время 

приходится удивляться её хитрости, умению изворачиваться, находить выход из казалось 

бы безвыходных ситуаций.  

Параллельно происходит и укрупнение масштаба произведения: действие переносится 

в столицу Сербии, вдова сапожника у Нушича превращается в жену министра, кухарка из 

дворянского дома – в секретаря Министерства иностранных дел. Идет расширение не 

только глубины характеров, места действия, но и расширение социально – политических 

проблем; Нушич ставит уже проблемы не на бытовом, а на более значимом уровне, автор 

блестяще показывает общественно – политическую ситуацию в стране, управляемой 

дорвавшимися до власти мещанами, которые используют её в личных целях. 

Став министершей, Живка вынуждена помочь своим многочисленным родственникам, 

которые считают, что: «Каждый министр прежде всего заботится о своей родне, а потом 

уж о государстве. В конце концов родня-то его и связывает с государством.» Ещё один 

родственник Живки, дядя Сава, не сомневаясь в бескрайнем могуществе новоиспеченной 
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министерши, говорит: «Какая же она министерша, если ничего не может выхлопотать 

для своих?» 

Тетка просит Живку выхлопотать стипендию для великовозрастного и совершенно 

неспособного к ученью сына: «Пусть только государство возьмет его на иждивение, а что 

он будет учить – все равно. Хочет – на ветеринара, а то и на капельмейстера, или 

профессора богословия, или на аптекаря можно. Там что ты хочешь, лишь бы он был 

стипендиатом.»  

Дядя Яков смело просит: «Думаю, ты достанешь мне какую-нибудь концессию, ну, 

например, на вырубку каких-нибудь казенных лесов. Знаешь, раз ничего другого не 

подвернулось под руку, то и концессия может пригодиться.». А другой персонаж отвечает: 

«…пусть рубит казенный лес, в конце концов какой же он министерский родственник, если 

у него нет права вырубить хотя бы небольшой участок.»  

 Количество родственников увеличивается у каждого чиновника по мере повышения 

в должности. Так и госпожа Живка, увидев незнакомого человека у себя в доме, 

недоумевает: «А что, он стал родственником после того, как я стала министершей, или 

раньше тоже им был?» 

Незаконные стипендиаты, сидящие на шее государства, бывшие осужденные, 

стремящиеся к самым влиятельным должностям, родственники, высокопоставленных лиц, 

стремящиеся завладеть госсобственностью, постараются сохранить свои незаконные 

привилегии. Именно поэтому большую остроту имеет фраза одного из героев произведения: 

«Дай бог, чтобы правительство всякого кандидата прежде посылало бы на каторгу, 

а потом давало ему казенную службу.» 

Сила сатирического обличения у Нушича настолько велика, что произведение не 

теряет своей актуальности и в наши дни. Однако сатирический пласт – не единственный 

момент, определяющий специфику произведения, под пером Нушича комедия нравов 

становится глубоким и разносторонним синтезом комедии положений, характеров, нравов, 

в которой каждый зритель непременно находит что-то свое – сатиру, юмор, водевиль. 

Кроме того, нельзя не отметить, что оставаясь верным двум основным требованиям 

драмы классицизма – единству места и времени, Нушич почти нарушает третье – единство 

действия, одновременно развивая несколько практически равноправных сюжетных линий: 

Живка – министерша, Живка и её зять - Чеда, Живка – Нинкович.  

 

 

46 
 

Таким образом, при несомненном сходстве сюжетов и образов комедий, Нушич явно 

расширяет горизонты, ставит проблемы на более глобальном уровне, показывает разные 

аспекты жизни общества того времени, призывает задуматься о последствиях того, что 

будет, если человек, жаждущий только богатства и власти, действительно окажется 

в «верхах» общества.      
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Katarzyna Knapik-Gawin (UŁ) 

Cechy serbskiego żargonu młodzieżowego 

 

Termin żargon nastręcza sporo trudności z uwagi na swoją dwuznaczność. może oznaczać 

zarówno tajną, nieoficjalną odmianę języka (np. żargon złodziejski, narkotykowy, grypsera 

więzienna), jak i odmianę języka ogólnego, nienacechowaną ekspresywnie, silnie nasyconą 

leksyką specjalistyczną, czytelną tylko dla danej grupy wtajemniczonej, a pozbawioną wszelkiej 

zrozumiałości dla postronnego odbiorcy, chociaż jej celem nie jest utajnienie treści (żargon 

komputerowy, internetowy, korporacyjny, naukowy). W polskim językoznawstwie stosowane są 

zazwyczaj takie terminy jak: żargon, slang, gwara uczniowska, socjolekt uczniowski lub 

młodzieżowy. Najodpowiedniejszy wydaje się termin socjolekt, wprowadzony przez Aleksandra 

Wilkonia73, który wyodrębniał za jego pomocą odmiany języka powstałe we wspólnotach 

ludzkich wyznaczonych pewnym rodzajem więzi społecznej, przy czym odróżniał socjolekty od 

profesjolektów, powiązanych z określonymi grupami zawodowymi. Paradoksem języka 

młodzieżowego jest to, że mogą się nim porozumiewać bez większych przeszkód dwie osoby 

z różnych regionów tego samego kraju lub będące w różnym wieku, podczas gdy może się stać 

barierą między takimi, które mieszkają przy tej samej ulicy lub uczęszczają do tej samej szkoły. 

Jak zauważa Dragoslav Andrić74, niemożnością jest nakreślenie arbitralnej granicy pomiędzy 

żargonem a „prywatnym szyfrem”. Pozostaje otwartym pytanie, od jakiej liczby użytkowników 

zaczyna się „powszechne użycie”  danego wyrażenia lub sposobu mówienia. Podobnie cienka 

(i często kontekstowa) jest granica pomiędzy użyciem żargonowym i humorystycznym. Od 

bariery demograficznej lub geograficznej ważniejsza wydaje się bariera odniesień 

kontekstowych, w szczególności do popkultury i jej odmian subkulturowych, które jednoczą 

użytkowników tej odmiany języka.  

Serbski żargon młodzieżowy nie odbiega pod tymi względami od innych. Jest 

hermetyczny, błyskawicznie ewoluuje, wciąż tworzy się na nowo, intensywnie czerpie z innych 

żargonów (przede wszystkim angielskiego). Jak pisze Andrić, nije tu u pitanju, među njima, 

samo uživanje u izmišljavanju reči, toj svima mladima dostupnoj duhovnoj igri koja zadovalja 

neke najosnovnije potrebe za poezjom, ili bar kreiranjem poetskih figura; ima tu i zadovoljstva 

                                                        
73 Por. Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987. 
74 Andrić D., Dvosmerni rečnik žargona i žargonu srodnih reči i izraza, Belgrad 2005 
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što se lansiranjem novih izraza direktno utiče bar na neposrednu okolinu; ostavlja se svoj trag, 

maka u mikro-društvu, ali bez posrednika. Retko se gde pronalazač i korisnik tako bliski. Dalej 

zauważa, że žargon ima i sve čari hobija.75 Wymieniane przez Andricia społeczne cechy żargonu 

to76: 

a) Asocjacyjność – tworzenie nowych określeń przebiega zazwyczaj na zasadzie 

skojarzeń, często absurdalnych. Andrić podaje przykład pljesak, którym młodzi nazywają 

pljeskavicę, gdy tymczasem samo słowo pljeskavica oznacza tyle co ‘wymierzenie komuś 

policzka’. Z zabawą skojarzeniami powiązana jest obrazowość, jak w przykładzie mrtva priroda 

(żarg. suchy prowiant). 

b) Tajemniczość – pod tym pojęciem rozumie się funkcję ukrycia znaczenia przed 

niepożądanymi słuchaczami, a także niewtajemniczonymi użytkownikami języka.  

c) Obustronna gra formy i treści – niektóre słowa są nie tylko językową grą, ale 

i zawierające dodatkowy podtekst, takie jak obrazovati, oznaczające tańczenie z kimś bardzo 

blisko, twarzą przy twarzy, czyli właśnie obraz uz obraz. Oprócz zabawy słowem obraz wyraz 

ten zawiera dodatkową aluzję dotyczącą fizycznej bliskości, sprzyjającej „kształceniu” w tym 

zakresie.  

d) Pejoratywność – jest jedną z podstawowych cech żargonu, z założenia przesyconego 

krytyką, programowym buntem, brakiem szacunku dla czegokolowiek i kogokolwiek. Andrić 

wyróżnia cztery podstawowe cele, przeciwko którym wymierzone jest ostrze językowej 

zjadliwości: płeć żeńska, narodowości, niektóre profesje i starsi ludzie (to ostatnie ne samo iz 

mladenačke agresivnosti koja bi da potisne iz svesti ono što i nju čeka: tu kao da ima i nekakvog 

impulsa da se starost humorom za koju godinicu pomladi77). Ważnym elementem pejoratywności 

są także ironia i sarkazm.  

e) Surrealizm i nonsens – są ulubionymi elementami gry z odbiorcą. O ile może jeszcze 

nie dziwić nazywanie dziewczyny rybą (sr. żarg. riba) lub foką, o tyle uwagę zwracają takie 

wyrażenia jak rzucać żelazkiem (sr. żarg. bacati peglu). Nonsens realizuje się także w postaci 

kontrastu i hiperboli, dzięki czemu młodzi Serbowie mówią strava na coś, co im się bardzo 

podoba. 

                                                        
75 Andrić D., Dvosmerni rečnik žargona i žargonu srodnih reči i izraza, Belgrad 2005, s. 15 
76 Por. Andrić D., Dvosmerni rečnik žargona i žargonu srodnih reči i izraza, Belgrad 2005. 
77 Andrić D., Dvosmerni rečnik žargona i žargonu srodnih reči i izraza, Belgrad 2005, s. 13. 
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f) Dźwięczność – polega na zabawie dźwiękami, tak jak w słowie sportstnjak (żarg. 

samochód sportowy).  

Pod względem morfologicznym wyróżniają się zapożyczone sufiksy, nad wyraz płodne 

w serbskim slangu młodzieżowym. Wykorzystywane są: stare sufiksy pochodzenia tradycyjnie 

internacjonalnego (takie jak –ijada, np. brucošijada, gimnazijada; -teka np. vicoteka, hitoteka; -

skop np. zvezdoskop, filmoskop, striposkop; -ant np. drogirant, buzorant, folirant; -ator np. 

serator, pljuvator, cvikator; -oza i –eza np. ribeza, gajbeza, žureza lub vinjoza, cirkoza, tehnoza; 

-itis. np. besparitis, apetitis razvalitis, fudbalitis; -us np. mortus, klošus, čobus; -ancija np. 

zanimancija, udvarancija, zezancija), stare sufiksy pochodzenia tureckiego (-džija np. sidadžija, 

mrežandžija, šljokadžija. Osobną kategorię tworzą wyrazy ze slangu narkotykowego, takie jak: 

kokadžija, heroindžija, elesdžija – w znaczeniu ‘ktoś uzależniony’; -ana np. muvana, tarapana, 

marisana), nowe sufiksy pochodzenia angielskiego (-ing np.  tucing, muving, smoring-boring. 

Bugarski zwraca szczególną uwagę na socjolingwistyczny wydźwięk wszechobecnego –ing: Tu 

već prelazimo na društveni teren, i konstatujemo da nam ovaj sufiks govori nešto o savremenom 

trenutku našeg društva i promenama kroz koje ono prolazi.78; -er np. roker, darker, doper, 

vicmaher, štreber; -s i –ks np. koks, panks, žvaks) oraz inne sufiksy (węgierskie: -aroš, -oš np. 

ženkaroš, buljaroš, cirkaroš; niemieckie: -aner np. avlijaner, murijaner, Vojvođaner; greckie: -

ander np. dizelander, profander, glupander; -eraj np. gangsteraj, lumperaj, fušeraj; -enzi – sufiks 

utworzony od niemieckej końcówki infinitywu oraz zaimka 3 os. pl., w przeciwieństwie do wielu 

innych można wskazać wyraźnie źródło jego ekspansji, tj. wyrażenie calenzi od niem. Zahlen 

Sie; znajduje zastosowanie jako znacznik mocnej ekspresji: cvikenzi, smorenzi, skupenzi; 

francuskie: -aža np. muvaža, fajtaža, tucaža. -erija np. idioterija, Bosančerija; hiszpańskie: -os 

np. ćelos, šlihtos, Bosančeros, Srbos, Cigos itp.; rosyjskie -‘otka np. razvaljotka, smrdotka, 

bezvezotka).  

Charakterystycznym zjawiskiem dla serbskiego slangu młodzieżowego jest zjawisko 

metatezy, czyli przestawiania sylab wyrazów lub całych fraz.  Jest zjawiskiem od dawna 

obecnym i dobrze znanym, jednakże bardzo rzadko opisywanym szerzej, nawet w publikacjach 

poświęconych żargonowi. Na tym polu bezcenne są spostrzeżenia Pavle Ćosića, który dał 

metatezie wyczerpujący językoznawczy opis79. Jest to zjawisko w gronie żargonów słowiańskich 

                                                        
78 Bugarski R., Žargon. Lingvistička studija, Belgrad 2006, s. 147. 
79Por. Ćosić P., Pravila žargonske metateze, [w:] Jezik danas nr 12-20, r. 8, Matica Srpska, Novi Sad 2004, s. 14-17. 
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unikalne, a jedyny język, w którym znajduje pełne odzwierciedlenie, to francuski, a konkretnie 

zjawisko nazywane w nim verlan (nazwa pochodzi od przestawionych sylab w l’envers, czyli „na 

obrót”), polegające na dokładnie tej samej zasadzie zamiany sylab miejscami. Ćosić znajduje 

nawet analogiczne przykłady: fontele (phonetelé) i šarklo (charclo). Metateza w obu żargonach 

funkcjonuje ponadto jako spójny językowy mechanizm, którego prawideł użytkownicy 

przestrzegają, nawet jeśli nie są ich świadomi. Metateza może przebiegać nie tylko w zakresie 

jednego leksemu. Jej granice wyznacza tylko fantazja użytkowników oraz poziom zrozumiałości 

utworzonych w ten sposób form. Do bardziej rozbudowanych przykładów należą: limpa ćiku 

(palim kući), sigde? (gde si?), ša me gabri (šta me briga), zbili su me ra (razbili su me). 

Posługiwaniem się metatezą rządzą następujące reguły: 

a) Tworzenie nowego słowa przebiega za pomocą przerzucenia pierwszej sylaby na 

koniec. Od tej prawidłowości istnieją trzy wyjątki: rzadkie użycie słowa, powstanie 

niewymawialnego neologizmu (np. kiedy spajają się grupy samogłosek) i spiętrzenie innych słów 

poddanych metatezie (Ćosić nadmienia, że ako bi se sve reči izvrtale, sve to bi prestalo da bude 

zabavno i izgubilo bi ekskluzivnost80).  

b) W przypadku rzeczowników metatezie ulega forma mianownika. Wyjątkiem od tej 

reguły są rzeczowniki rodzaju żeńskiego, których formy utworzone od biernika są postrzegane 

jako bardziej interesujące i lepiej rozpoznawalne od form utworzonych od mianownika: vutra 

sugeruje neologizm w przeciwieństwie do vatra (chociaż obie formy funkcjonują równolegle). 

Ponadto istnieją pojedyncze wyjątki w postaci form utworzonych od wołacza, np. tebra (brate).  

c) Utworzone w ten sposób przymiotniki nie ulegają deklinacji: np. maćado (domaća) 

może odnosić się do rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego. 

d) Czasowniki dzielą się na dwie grupy: te, których forma została zmieniona 

w infinitywie i ich koniugacja przebiega potem normalnie oraz te, których tylko niektóre formy 

zostały poddane metatezie, np. divimo se (vidimo se), živa! (važi!), dajgle! (gledaj!), žemo 

(može), ćune (neću).  

Žargon, jak twierdzi Ranko Bugarski, je jezik u malom81. W istocie, młodzieżowa 

odmiana języka obrazuje procesy zachodzące w języku ogólnym, a nawet szerzej – w dyskursie 

społecznym, narodowej kulturze i mediach. Z drugiej strony, nie jest to odzwierciedlenie 

                                                        
80 Ćosić P., Pravila žargonske metateze, [w:] Jezik danas nr 12-20, r. 8, Matica Srpska, Novi Sad 2004, s. 15. 
81 Bugarski, R. Žargon. Lingvistička studija, Biblioteka XX Vek, Belgrad 2006, s.5. 
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lustrzane, chyba że mowa o krzywym zwierciadle. Młodzież przewartościowuje za pomocą 

języka treści, które są jej wpajane i które sama pozyskuje z otoczenia, a następnie reaguje na nie 

w swój własny sposób, często ironiczny, a nawet wręcz anarchistyczny, bowiem w cenie jest 

tylko to, co odbiega od ogólnie przyjętej społecznie normy, jest oryginalne. W ten sposób 

nowomowa propagandy towarzysząca rozpadowi Jugosławii82 znajduje swoje ironiczne echo 

w rozbudowanej sferze gier językowych w serbskim żargonie. Serbskie nastolatki nie wracają do 

swoich korzeni w ramach vintage, ponieważ w życiu społecznym nie dokucza im nadmierny 

prookcydentalizm ani zalew kultury amerykańskiej, a nawet jeśli, to serbski przedwojnny 

oldschool byłby właśnie echem czasów Jugosławii otwartej na Zachód, której obywatele nie 

musieli udowadniać swojej światowości, ponieważ była ona oczywista, szczególnie na tle 

pozostałych państw komunistycznych. Młodym Serbom brakuje raczej kontaktów z kulturą 

zachodnią, swobody poruszania się po Europie i świecie, aktualnego i szerokiego dostępu do 

popkultury. Zaściankowość i swojskość nie jest postrzegana jako wartość, w prasie młodzieżowej 

promuje się intensywnie produkty światowej mody określeniami typu fensi dizajn – apsolutni 

must have! Prozachodnia postawa może być też wynikiem programowego buntu wobec 

wszechobecnej kultury narodowego kiczu, zwłaszcza muzycznej, znanej pod nazwą turbo-folku. 

Obcość pozostaje zatem nadal w nastoletniej Serbii wartością samą w sobie, co wynika z natury 

sytuacji społecznej, politycznej i kulturalnej, a także samodefiniowania się  serbskiej kultury jako 

stojącej niżej. Znajduje to zatem odzwierciedlenie w żargonie. Jak pisze Kołodziejek, język 

współczesnych subkultur – bogaty, złożony, wielowarstwowy, wieloznaczny – jest też swego 

rodzaju grą członków subkultury ze społeczeństwem, prowokuje do działania, nie pozostawia 

obojętnym, budzi (najczęściej skrajne) emocje. Jest także nieocenionym źródłem wiedzy 

o sposobie życia i myślenia uczestników młodzieżowych wspólnot i ich opinii o społeczeństwie, na 

którego obrzeżach się rozwijają. Badając subkultury, dochodzimy więc do prawdy o sobie 

samych.83 

 

 

                                                        
82 Por. Ugrešić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006 
Čolović I., Bałkany – terror kultury, Wołowiec 2007 
83 Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin 2005, s.211 
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Iryna Kapanaiko (Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki w Drohobyczu, Ukraina) 

Іван Франко – мовознавець 

(Iwan Franko jako lingwista) 

Не менш цікавою для визначеня лінгвістичних теорій І. Франка є публікація 

«Filolog z Kulparkowa», надрукована в часописі «Kurjer Lwowski». Тут письменник 

висловлює низку поглядів через аналіз праці І. Гумецького «Секрет погодження наріч 

руської мови». Як зазначає редакція газети «Червоная Русь»: «Обращаемъ на то 

сочиненіефилологическомъ, способно будетъустранитигосподствующій у насъ (благодаря 

чужому вліянію и даже напору) языковый и правописный хаосъ» [9, 123]. Але думка 

«Червоної Русі» виявилася помилковою, адже ця брошура спричинила дискусію між 

І. Франком та І. Гумецьким. З усією майстерністю публіциста Каменяр детально подає 

основні моменти цього дослідження, справедливо оцінюючи таку роботу. Однак ця 

критика не могла залишити без уваги самого автора роботи. Таким чином, відповідь 

І. Гумецького І. Франкові знаходимо на шпальтах газети «Червоная Русь» у статті «Въ 

объясненіеврагамь». 

І. Гумецький – маловідомий дослідник слов’янської філології. Його робота 

складалася із трьох розділів та займала сорок сторінок (початок праці друкувався 

у «Бесіді» із 1887 р., потім тираж продовжила «Червоная Русь»). Вчений в основному 

зосередив свою увагу на вивченні наріч української мови, тим самим розвинув «борьбу 

о русскійязыкъ: быти-лиемуедину, илидвомъ?» [9, 124]. Це дослідження – ще один 

приклад непорозуміння на шляху до утвердження єдиної української мови. 

Отже, мета праці – «визначити значення мови та наріччя і практично показати 

в цілком задовільний спосіб, у чому власне різниця між першим та другим» [5, 3]. На 

сторінках дослідження знаходимо, як зауважує галицький публіцист, «прозові уривки та 

вірші в наріччях великоруському, малоруському і білоруському, далі в говорах 

новоградському і лемківському, окрім того численні зразки як великоруського, так 

і малоруського говору, а саме московського, володимирського, рязанського, галицького, 

українського, поліського, підляського і. т. д., та навіть приклади місцевих говорів, нпр., 
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вяцького, архангельського, вологодського, сибірського, якутського й камчатського» [4, 

619]. Хоча й «зарахування мов ескімосів, неремізів, вотяків і якутів до говорів руської 

мови можна вважати симптомами цілком підозрілої природи» [4, 618], І. Гумецький пише: 

«… я причисляюкърусскомуязыкуязыкиэскимозовъ?!» І тут І. Франко звертає увагу на 

справді цікавий момент: «найповажніше в світі говорить про руську мову, яка «гримить 

своїм енергійним словом в безмежному просторі вздовж і впоперек» [3, 67]. Автор, котрий 

дослідив якуцький і архангельський говори та відкрив таємницю, «що не приходила до 

думки жодному з його попередників», попри це не володіючи «ні малоруською, ні 

великоруською мовами», «пише архікомічною мішаниною, якій чужі найпростіші привила 

стилю та синтаксису» [9,123] – це також один із його секретів, такий висновок І. Франка: 

чи то іронічний, чи категоричний, але однозначно, скажімо наперед, обґрунтований. 

Одним словом, москвофільськапозиція очевидна – та позиція, яку не сприймав І. Франко. 

Виступає дослідник й проти «однієї з ран нашої нещасної цивілізації». І. Франко 

пояснює: та «рана» – це «настільки огиднеіноземнелихослів'я», тут йдеться про видалення 

з вжитку латинських слів, «адже – за словами Гумецького – кожна нова ідея, яка появилася 

в наш час, особливо в науці, повинна мати також грецьку та латинську назви, так ніби-то 

наші живі мови не є повними і потрібно їх доповнювати словами мертвих мов […] На Русі 

латина – є п’ятим колом до воза. У європейців принаймні ціла історія – латина, та 

література їхня – латина, і костел – латина […] Що ж таке латина? Безформна купа 

поганського забобону, яка обертається навколо республіканської осі, де одним полюсом 

є один Брут, перший царевбивця, а другим полюсом є другий Брут, другий царевбивця. 

І ту ніби поганську науку закладено у фундамент освіти християнських народів» [9, 12 3]. 

«Граматику руського язика для шкіл середніх» О. Огоновський написав у 1885 р. на 

західноукраїнській народній основі з етимологічним правописом, а в 1889 р. вона була 

надрукована. Після граматики М. Осадця цей підручник став великим поступом у знанні 

української мови на основі прикладів українських письменників, які вчений сам вибирав 

і тим подав новий твір, що довший час був єдиним підручником української мови 

в українських школах аж до граматики української мови С. Смаль-Стоцького. «Граматика 

Осадця, яка використовувалася до цього часу, незважаючи на кільканадцять переробок, 

була працею недостатньою та невідповідною теперішньому стану філологічної науки. Др. 
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Огоновський вже кілька років тому взявся до опрацювання нової граматики руської мови, 

плід його роботи маємо перед собою» [5, 25]. 

Михайло Осадца (1836 – 1865) – мовознавець школи Міклошича, педагог у Львові, 

автор «Граматики руського язика (для гімназій)» зі збереженням етимологічного 

правопису, але в оперті на народну мову Галичини. «Граматика» виходила 1863, 1865 

і 1876 р. за ред. Г. Онашкевича і О. Лепкого. Про цю граматику згадує І. Франко у листі до 

М. Драгоманова від 13 / ІІ – 1877 р., де пише про наміри видати твори Е. Золя по-

українськи: «Друге питання», яке в Галичині може статися каменем преткновенія, се язик 

і правопись. Щодо язика, то […]будем передовсім старатися переводити галицьким 

народним язиком, котрий, конечно, і в Україні нікому не зробить великих трудностей […]. 

Но головне діло – правопись! Писати какографією «Слова» (орган галицьких москвофілів. 

– І.К.) й самим не хочеться, а напиши фонетикою, ніхто не читатиме. Остається правопис 

Осадці і «Просвіти» [1, 59]. 

Чому ж власне граматику О. Огоновського І. Франко так високо оцінив? 

Аналізуючи матеріал, поданий у цій праці, український публіцист пояснює польському 

читачеві: «…др. Огоновський стоїть на ґрунті прокладеному монументальними працями 

Міклошича, приймаючи в головних нарисах ті результати й погляди, яких дотримувався 

віденський вчений» [6, 4]. Йдеться про ідею самобутності української мови, намагання 

галицьких українців оперти свою літературну мову на народну основу. В І. Франка 

читаємо: «… народна мова здобуває собі в особі Омеляна Огоновського гарячого 

прихильника…» [6, 5]. Ці ідеї підтримував Франьо Міклошич (1813 – 1891) – визначний 

славіст словінського роду, довголітній професор Віденського університету, де з його 

школи вийшла низка українських мовознавців – М. Осадца, О. Огоновський, С. Смаль-

Стоцький та інші [5, 56]. Сам І. Франко характеризує О. Огоновського як «ученика 

відомого славіста Міклошича», який «перейняв його принципи в трактуванні граматики 

і з певним успіхом прикладав їх до студій над українською мовою» [7,12 5]. 

Аналізуючи мовознавчу працю, І. Франко зазначає, що огляд такої цінної роботи 

повинен міститися у спеціальному фаховому виданні. Зрозуміло, що подану 

письменником інформацію складно назвати рецензією, це, швидше за все, замітка про 

появу шкільного підручника, однак, підкреслимо, на шпальтах польської газети. Згадана 

тут та в попередньому розділі праці О. Огоновського доводять зацікавленість публіциста 
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роботами вченого. Як бачимо, з листа до І. Белея (кінець березня 1882 р.), письменник 

хотів би помістити в світі матеріали про «Ablativusqualitativus» (орудний відмінок якості – 

І. K.) в українській мові (до цього треба О. Огоновського «Studien»), а також «Фарби 

і відтінки в українській мові» [1, 306]. Не треба зазначати, наскільки вагомими є ці факти 

до характеристики Франка-мовознавця-україніста. Каменяр особливо привітав працю О. 

Огоновського «Studienausdem Gebietederruthenische Sprache». Крім того, О. Огоновський у 

своїй праці звернув увагу на провінціалізми в українській мові, які до цього часу не 

досліджувалися, а вони, на думку автора, відкривають безмежне багатство української 

мови і є свідки давніших фаз її розвитку. Такі погляди були близькими І. Франкові. Що 

більше, у своїх рекомендаціях в листі до Елізи Ожешко від 31 березня 1886 р. – що читати 

з української історії та україністики загалом, йдеться, зокрема, і про українську граматику. 

Каменяр звертає увагу польської письменниці на «Studienausdem Gebietederruthenische 

Sprache» О. Огоновського, а шкільну граматику Осадці І. Франко обіцяє вислати, цитуємо 

дослівно: «Щодо граматики нашої мови, то раджу Вам, коли читаєте по-німецьки, 

спровадити собі згадану вже книжку Огоновського «Studien», а коли ні, то нашу шкільну 

граматику Осадці, котру на жадання можу Вам вистарати» [1,47]. 

Згадаймо ще: вельми цікавим є таке місце в уже названому листі до Елізи Ожешко: 

«Погляд Ваш на нашу мову і правопись зовсім справедливий; змагаємо до того, щоб 

завести який лад, але се не так легко […] … орфографії у нас зміняються не для змін язика, 

але для зовсім інших і дуже скомплікованих, тільки з літературою нічого спільного не 

маючих, причин» [1, 51]. І. Франко, очевидно, мав на увазі як і колоніальне становище 

нації, її роз’єднаність, загалом історичні обставини, так і внутрішній поділ української 

суспільності (народовці, москвофіли, українофіли) та зовнішні впливи, зовнішній тиск. 

Характерно, що такі гіркі слова сказані на адресу представниці іншого народу. 

Надрукована рецензія І. Франка на «Граматику руського язика для шкіл середніх» 

доводить намагання українських науковців виправити складну мовну ситуацію, адже 

«…виклад матеріалу граматики є змістовним і цілісним, мова чиста народна, термінологія 

утворена відповідно до найкращих взірців. Головною перевагою граматики др. 

Огоновського є велика рясність прикладів, поданих як ілюстрація до кожного 

граматичного правила. З особливою старанністю опрацьована частина про руський 

синтаксис, звичайно занедбаний в дотеперішніх граматиках» [8, 61]. Позитивна оцінка 
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І. Франка «Граматики руського язика для шкіл середніх» на шпальтах польськомовної 

газети викликала відверту зневагу редакції москвофільського табору «Червоної Русі», яка 

звернула особливу увагу на мову граматики О. Огоновського. Подібні зауваження не мали 

великого значення, адже, функціонуючи у шкільництві, «Граматика руського язика для 

шкіл середніх» користувалася популярністю. 

Хоча загальна цінність граматики О. Огоновського вже досліджена та вивчена, 

однак погляд І. Франка на працю учня Ф. Міклошича в польській пресі лише доповнює 

картину аналізу цієї роботи та розкриває значимість такого дослідження в той час. 

Підкреслимо знову: І. Франко як великий український державник і соборник 

постійно дбав про розвиток української мови, науки про неї та її місця в школі і суспільно-

громадському та політичному житті України (не лише в Галичині). Він палко 

і відповідально підтримував усі починання в цій царині як учений, письменник і відданий 

українець. Діяльність Каменяра в польській пресі – це зародження демократичної думки 

поза межами України, тому так важливо було, аби ця думка сприяла розвитку української 

культури та мови зокрема. Зрештою в той час кожна суспільна подія безпосередньо чи 

віддалено стосувалася й мовного питання, а без розв’язання цієї проблеми гальмувалися 

перспективи української науки. Вивчаючи та аналізуючи публіцистичний матеріал 

І. Франка, надрукований у польській періодиці, простежуємо не просто викриття мовних 

проблем чи огляд подій щодо становлення української мови, але на шпальтах іноземної 

преси письменник намагається дослідити феномен мови та, як провідник нації, визначити 

значимість української мови. Завдяки журналістській майстерності йому вдається 

розробити своєрідний план подолання україномовної занедбаності та відродження 

культурно-мовного процесу через пробудження зацікавленості до всього національного як 

інтелігенції, науковців, так і простого народу. 

І. Франко, користуючись підтримкою польської, в багатьох випадках на той час 

преси демократичної, висловлює низку поглядів, які розкривають сутність його 

лінгвістичних ідей. 

Каменяр вірив, що суспільний розвиток може відбуватися лише за умови 

повноцінного функціонування мови, тобто, все, що повинно служити народу, має бути для 

нього зрозумілим; доступним мовою, яку сприймає серце, – батьківською. Якщо 

виховання, навчання, праця, та й зрештою наука, співіснують з мовними процесами, то 
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україномовний прогрес неминучий, тому в одній зі статей в газеті «Przegląd społeczny» 

І. Франко зазначає: «не пишучи зовсім рідною мовою, не матимемо наукової літератури 

в українській мові» [4, 618]. Ці очевидні факти мав сміливість критикувати письменник 

в іноземному осередку, викриваючи складне культурне становище земляків, яке не менш 

залежало й від ставлення самих українців до проблеми. Можливо, така ситуація склалася 

через страх зробити рішучий крок до утвердження своїх національних прав або народну 

пасивність, і, що гірше, незнання, яке підсилювала влада. І. Франко чудово знав українців, 

їх характер, тому мав право писати правду про свій народ. Отже, зрозуміло одне – не 

тільки одні іноземні кривдники оточували українське суспільство, боротьбу потрібно 

починати із «пробудження» національної свідомості, «зламання духу» вважав письменник 

істинною згубою для української мови. 

Звертав особливу увагу І. Франко на говори та наріччя, які для нього були перлами 

у мовній скарбниці. Звісно ж, про це писав учений у різноманітних працях та статтях, але 

заклав підґрунтя своїх поглядів на шпальтах польської періодики, де ще в 1883 р. зазначав, 

нагадуємо ще раз: «аби для народу було все зрозуміле, повинен [письменник – І. К.] 

використовувати його власну мову, часто навіть діалекти або жаргони» [3, 67]. Цей ранній 

період творчості пожвавив наступні напрацювання. Діалектологічні погляди І. Франка 

викладено в статті «Літературна мова і діалекти» (1907 р.). Він чітко розрізняв 

і послідовно вивчав територіальні і соціальні діалекти, визначив їх особливості, вказав на 

характер взаємодії літературної мови і діалектів, дав класифікацію західноукраїнських 

говорів, яка майже не відрізняється від прийнятої сучасною діалектологією. Оскільки ця 

тема вже висвітлена у франкознавстві, то немає доцільності її деталізувати, що 

більше, об’єктом наших досліджень є польськомовні публікації письменника. 

Однак не можемо оминути статтю «Говоримо про вовка, скажімо і за вовка» («Зоря», 

1891, ч.18), з якою І. Франко вступив у полеміку з автором «Галицьких віршів» (Правда, 

1891, вип. 8 – 10) Б. Грінченком, і вкотре продемонструвати велич ідей Каменяра та 

показати розвиток сили його думки (у газеті «Ziarno» лише очерки поглядів І. Франка, які 

знайшли своє призначення у справді феноменальній публікації «Говоримо про вовка, 

скажімо і за вовка»). 

Стаття І. Франка є фундаментальним викладом його глибинних міркувань щодо 

української мови загалом і літературної мови зокрема та місця «галицизмів», діалектів 
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у ній. Письменник відзначає, що полеміка навколо мови «галицьких віршів» ведеться 

давно (останній раз в «Австро-руських споминах» М. Драгоманова піднято це питання). 

Виходячи зі свого глибинного розуміння суті справи, І. Франко пише: «Мені бажалось би 

своїми увагами докинути цеглинку до взаємного порозуміння між українцями 

і галичанами на полі язиковім і таким способом причинитися до полагодження одного 

дуже важного питання – будущої єдності, і одноцільності нашої літературної мови, 

будущої, повторяю, бо тепер ми ще її не маємо і задля звісних, дуже важних причин, мати 

не можемо» [1, 171]. Учений підкреслює, що «…народ (галичани – І. К.) з його мовою, 

звичаями і творчістю» ніколи не сходив зі спільної української основи, хоча й витворив 

багато власних відтінків. «Ані знівечити, ані замазати тих відтінків не можна, та й чи 

треба? Адже ж се не жадне крадене добро, а здобутки дійової праці, котрі чомусь же 

народились і повинні вийти на пожиток цілісності» [1, 171]. 

Вельми важливим є ще одне міркування Каменяра про т. зв. «галицизми». 

У передмові до свого перекладу «Фауста» Й.-В. Гете він писав (давши перед тим приклади 

форм на взірець «руков», «тобов», частка ся перед дієсловом тощо): «Не знаю, яка 

будучність тих форм в українській мові, але думаю, що натепер вони, живучі в устах 

значної часті нашого народу, мають право домагатися горожанства і в літературі, 

а особливо в поезії, де на них іменно полягає значна часть краси і багатства нашої 

ритміки» [1,180]. Зазначимо, що в своїй поетичній практиці І. Франко свідомо закріплював 

деякі діалектні форми і лексеми. 

Досліджуючи мовні процеси, Каменяр дійшов і до аналізу ментальності народу, 

звичайно не використовуючи цей термін у той час, але окреслив його значення, вказуючи 

шлях до розуміння такого поняття: не достатньо лише володіти мовою, важливо збагнути 

її дух. «Тільковглубляючи ся в духа мови (підкреслення наші – І. К.) ми можемо вияснити 

собі процес естетичної уяви» [1, 138], пише І. Франко згодом у трактаті «Із секретів 

поетичної творчості» (1913 р.), вже висловлюючи там свої ґрунтовно досліджені погляди 

та ідеї. Як розумів І. Франко поняття «духа мови»? А це пояснюється лише тим, що мова 

(те й доводив у своїх працях дослідник) – це жива струна народу, яка вбирає в себе усі 

його частинки. Лише осягнувши мовний світ нації, можна оцінити проблеми та 

перспективи її розвитку. З цього видно, що великий мислитель своїми вченнями випередив 

час і дав поштовх до подальшого розуміння прийдешнім поколінням. Учений завжди 
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намагався внормувати процес становлення української мови; розкрити сутність мовних 

явищ, в яких слово – первинна ланка. Чи не тому Франкові дослідження були «приховані» 

у свій період? Та й чи належно вони оцінені в наш час…? 

Як пише І. Фаріон, феноменальність І. Франка – у мозаїчному сприйнятті світу, де 

мова не просто довершена форма цих мозаїчних лабіринтів, – вона дорога, якою йде нація. 

Дослідження мови в діахронії – це шлях суспільства та особистості до власного 

першопочатку та регресу. Письменник часує українську мову відповідно до суспільно-

ідейної епохи, а точніше, його візія кожної суспільної епохи і є мовою [1, 34]. Природно, 

продовжує дослідниця, що термінологічний матеріал, використаний мислителем під час 

аналізу мовних артефактів, відображає не лише тодішній рівень лінгвістичної термінології, 

але оприявнює глибинні когнітивно-суспільні та ідеологічні процеси. Стрижневими 

мовними термінами є мета терміну мова – язик та їхні атрибутивні чи етноатрибутивні 

окреслення. Віднайдення відповідного терміна – це словесно-матеріальне завершення 

когнітивної структури і водночас початок наукового термінування світу, через те 

використання їх у Франковому дискурсі має подвійне значення: розкриває сприйняття 

письменником цих термінів і відображає їхню еволюцію у загальнолінгвістичних 

українських процесах [2, 1 25]. 

Завдяки Міжнародній Вишеградській Стипендіальній програмі та зокрема 

Вишеградському Фондуопрацювано необхідні джерела для зробленого дослідження, 

вповні реалізовано творчі задуми, що дало можливість висвітлити невивчені досі 

культурні питання та лінгвістичні проблеми.  
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Anna Zamojska (UG) 

Pavel Ryzhenko (Павел Рыженко) – kałuski malarz budujący 

współczesną tożsamość rosyjską 
 

 Na wiele sposobów można budować współczesną tożsamość, również poprzez sztukę, 

a zatem i malarstwo. Na oddzielną uwagę zasługuje kałuski artysta realistycznego malarstwa 

klasycznego Pavel Ryzhenko (Павел Рыженко) – przedstawiciel współczesnego pokolenia 

rosyjskich malarzy, wywierających istotny wpływ na odbiorców. 

 Павел Рыженко, urodzony w 1970 roku w Kałudze, to dzisiejszy artysta-malarz 

przedstawiający głównie sceny religijne oraz historyczne w duchu prawosławia. W 1990 r. 

ukończył Rosyjską Akademię Malarstwa (Российскую академию живописи, ваяния 

и зодчества), był uczniem Ilji Sergiejewicza Głazunowa (Ильи Сергеевича Глазунова). Tematy 

artysty ukazują głównie ważniejsze momenty oraz osobowości z dziejów prawosławnej 

monarchii rosyjskiej. 

 Jak sam twierdzi, „Sztuka to schody: albo do góry, do Boga i cerkwi, albo w dół – coraz 

to dalej i dalej od Wszechmogącego”. Jego zdaniem, by oddać na płótnie życie doczesne, 

funkcjonowanie w społeczeństwie i zrozumienie świadomości Rosjan przez inne narody 

wymagany jest powrót do korzeni, do przykładów z historii państwa i cywilizacji rosyjskiej. 

Tworzy obrazy dla współobywateli, w celu ułatwienia zrozumienia swojej przeszłości, ukazania 

nadziei na przyszłość, stworzenia podpowiedzi jak zmienić samego siebie, zrozumieć swoją 

„русскость” słowami: „Я же человек. Живу на этой земле. У меня здесь предки...”. Obrazy 

analogii historycznych artysty są najbardziej wiarygodnym odzwierciedleniem tożsamości duszy 

oraz przestrzeni polityczno-obywatelskiej. 

 P. Ryzhenko pokazuje dwie drogi rozwoju Rosji, tak zwanego formułowania się 

„rosyjskiej idei narodowej”: do i po rewolucji 1917roku, to znaczy z Bogiem i bez Niego, dlatego 

też ważną częścią twórczości staje się temat walki Chrystusowej na terytorium rosyjskim. Autor 

płócien w swoich obrazach zadaje pytania: po co żyje „русский человек”? W jakim celu 

przelewa swoją krew? Za jakie wartości on umiera? Wedle Ryzhenko, Rosji nie można 

przedstawiać odrywając jej od reszty świata. Pojawia się więc pojęcie nowego porządku świata. 

Na wielu obrazach malarza ład ten jest rozdzielony na Wschód i Zachód. Wschód to Królestwo 

Boże, na wschodzie urodził się Chrystus. Wschód to także Rosja: krzyże, cerkiew, carska 
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rodzina; mnóstwo ludzi, pośród których widnieje również marynarz łodzi podwodnej „Курск” 

niosący swój krzyż; a także żołnierz Евгений Родионов, który odmówił zdjąć krzyżyk ze swojej 

szyi, kiedy żądali tego od niego wahabici. Natomiast Zachód to antonim, miejsce zachodu słońca. 

Zachodnia Europa przedstawiana jest jako zubożała o wartości, gdzie chrześcijaństwo już nie 

dominuje. 

 Zadawane są kolejne pytania, wyrażone w obrazach Ryzhenko. Jedno z dominujących to: 

co czeka Rosję, w jakim kierunku ona zmierza, czy może być normalnym państwem i po co 

mamy w nią wierzyć? Tym problemem interesują się zarówno politolodzy, politycy, historycy, 

jak również zwykli ludzie, zainteresowani wyborem drogi na przyszłość. Pavel Ryzhenko 

twierdzi, iż należy zawrócić Rosję na własny tor, na którym już była. Nie jest wskazane 

kołysanie się między Wschodem a Zachodem; raz bliżej Chin, a następnym razem w kierunku 

Argentyny czy Chile, w żaden sposób kulturowo nie związanych z Rosją. Należy zatem wrócić 

do domu ojczystego, do Rusi, do Imperii Rosyjskiej, która była opiekunem i obrońcą 

prawosławia – pozostając dziś jedynie mistycznym obrazem. 

 Ważnym aspektem w twórczości jest zaznaczenie jakim bogactwem dysponuje dzisiejsza 

Rosja, to znaczy prawosławiem. Wiek XX i XXI wskazuje na wartości swojej historii; na to, że 

Rosja nie ma powody, by padać przed kimkolwiek na kolana. 

 „Без Бога ни до порога” – to zdanie doskonale wyraża twórczość Pavla Ryzhenki. 

Inspiracje czerpie z wiary chrześcijańskiej, nazywając siebie żołnierzem Wszechmocnego, 

a swoją twórczość nie do końca opisując jako sztukę. Jego celem jest otworzenie oczu 

społeczeństwu, pozwolenie na wsłuchanie się i poczucie tamtych dni, tych sytuacji i tych 

wyborów z czasów przodków, ich całkowitego poświęcenia i posłuszeństwa wobec Boga 

w modlitwie i oddania wobec cara – namiestnika Bożego. Jako przykłady portetów person 

przedstawia on między innymi Dmitrija Donskogo, sztampowego prawosławnego świętego, 

Aleksandra Niewskiego, a także wielkiego męczennika Ewgenija Rodionowa. Porównując życie 

dzisiejsze Rosjan, Ryzhenko zadaje retoryczne pytania jakim JA będę przykładem dla moich 

dzieci, jeżeli będę żył według dzisiejszych wzorców, w których nikną tradycje chrześcijańskie. 

 Autor wielu obrazów wskazuje też na cechy charakterystyczne oraz stereotypy 

zachowania Rosjan. Twierdząc, że „jesteśmy tacy łatwowierni, wiecznie oszukani. Jest nam na 

rękę być oszukanym”. Słowami wielkiego poety Aleksandra Sergiejewicza Puszkina grubą 

kreską podkreśla te drogi postępowania: „Я сам обманываться рад...”. I to jest straszne. Lecz 
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może być też gorzej. Według Ryzhenko, gorsza jest niewiedza, brak odpowiedzi na zadawane 

pytania. Ludzkość dotarła już na do punktu bez wyjścia i to w wielu działaniach. Dowodem na to 

są obserwacje malarza dotyczące tego, iż człowiek już dawno chciał polecieć na Marsa. Teraz, 

gdy staje się to coraz bardziej możliwe, autor bije się z myślami: co z tego, jeżeli taki człowiek 

dalej będzie osobą o egoistycznych zachowaniach, obrażonej minie, nie posiadający żadnych 

emocji i uczuć wobec bliźnich i wiecznie zakłamany. Wtedy również pozostanie sobą wraz ze 

swoimi pytaniami o sprawy duchowne. Wówczas będzie musiał wybrać: albo podejmie decyzję 

albo zostawi pytanie bez odpowiedzi, gdzieś daleko je zakopując. Zdaniem P. Ryzhenko również 

sztuka powinna – na płótnie – mówić o tym problemie. Malarstwo ma za zadanie poruszać temat 

wartości wiecznych, lecz nie demonstracyjnie, a delikatnie i subtelnie, by odbywało się to 

w sposób intymny – z serca do serca. Obrazy tegoż artysty to tylko drogowskazy pomagające 

w tym, by samemu dalej iść w labiryncie tych myśli i by labirynty te kierowały ku prawidłowej 

drodze. 

 Sceny, które tworzy kałużanin, to głęboko przemyślane scenariusze przedstawienia 

dziedzictwa kulturowego dzisiejszej Rosji. Tryptyk z cyklu „Bitwa Kulikowska” przedstawiaja 

okres w historii, obok którego nie można przejść obojętnie. To właśnie na nim, jak na podstawie 

wszystkiego jest budowana tożsamość rosyjska. Kulikowska bitwa nie była po prostu bitwą, to 

również przeżywanie dni po chrześcijańsku. Bitwa zaczyna się od przygotowania do niej, czyli 

modlitwy i gotowości pójścia do końca. Nie ważne staje się życie, ważna jest służba i oddanie. 

„Сына убили... но государь-то жив”. To jest właśnie logika i pojęcie świata. Dziś odbiera się 

wiele spraw dużo ostrzej, zawsze z jakimś haczykiem. 

 Twórca między innymi obrazów „Carska Golgota” czy „Bitwa Kulikowska” ma swoje 

zdanie na temat podejmowanych historycznych tematów. Ich przedstawienie to wybór serca 

i duszy. Sam Ryzhenko dochodzi do wniosku, że niektórzy lubią kabaret „Уральские 

пельмени”, czy satyryczny program „Наша Раша”, kiedy on w tym momencie kocha Ruś, a bez 

tej miłości postęp nie jest możliwy: „Русь! Я русский, и люблю Россию. А за одно 

произнецение слов «наша Раша» крепко наказл бы. Не «наша Раша», а Россия наша 

любимая, и, с моей точки зрения, современному человеку надо окунуться в эпоху 

Куликова поля, как в живую воду, чтобы выйти из неё другим человеком». Tymi słowami 

Ryzhenko podsumowuje cel swojej twórczości. 
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 Pavel Ryzhenko na swoich płótnach ukazuje dzieje Rosji. Pojawiają się tutaj symboliczne 

persony z różnych epok historycznych, jest to między innymi kobieta, do której wyciąga ręce 

młodzieniec z twarzą męczennika – to symbol przestępstwa (aborcja, samobójstwo, dealer 

z paczką dolarów oraz rosyjski inteligent w odzieży z lat 90-tych, który nigdy nie wierzył 

w Boga). Jednak w swoich obrazach P. Ryzhenko przypomina, że Bóg dał człowiekowi wolną 

wolę i wolność w podejmowaniu decyzji. Jednak w przypadku, gdy człowiek wykorzystał te 

swobodę ukierunkowując ją w zły czyn, nie można nikogo winić. Na płótnach autor chce wyrazić 

to, że ludzkość ma daną siłę od Boga, by czynić dobro – trudno się z jego zdaniem nie zgodzić. 

 Z punktu widzenia malarza-artysty, dzisiejsze pojęcie „służby Rosji” to nie przerażenie 

i panika wyrażona na obrazie, to nawet nie spektakl. Służba poprzez sztukę jest nierozerwalnie 

związana z początkiem świata, religijnym poczęciem człowieka, wszelkimi wytycznymi oraz 

głęboką kulturą. Zdaniem Ryzhenko, trzeba służyć Bogu swoim talentem, a nie „jakimś” 

subiektywnym przekonaniem, co jest dobre dla Rosji. 

 Kałuski artysta tłumaczy, że już dawno zrozumiał, że Rosja nie funkcjonuje jako państwo 

zaledwie 70 lat, nawet nie 200. Przecież arystokracja to stosunek do ludzi, do samego siebie, do 

wieczności i do Boga. Dziś również można spotkać wielu takich ludzi. 

 Wystawa obrazów, głównie z cyklu „Rosja ukochana” („Любимая Россия”) Pavla 

Ryzhenki ma wielorakie znaczenie. Pierwszorzędne staje się zrozumienie samego siebie, 

zbudowanie narodowej przestrzeni wokół siebie, w której człowiek mógłby się odnaleźć 

i identyfikować. By był to kierunek w stronę wiary, związany z podjętą decyzją co jest dobre, 

a co złe. Ryzhenko tworząc swoje wystawy stara się wzbudzić u odbiorców pamięć genetyczną, 

a także odnowić relacje z pokoleniem przerwanym w 1917 roku. Ma na celu połączenie ludzi ze 

sobą, natchnienie dzisiejszych Rosjan do życia podobnego do ich przodków sprzed lat. Kałużanin 

dąży do tego, by odbiorca jego twórczości poczuł się „русским человеком” – nie amebą 

i pseudo-Rosjaninem, który boi się wypowiadać słowo „русский”. „Мы русские, и на полотнах 

наша история, наша кровь, не так уж давно, с точки зрения вечности, пролитая”. 

 Dziś Pavel Ryzhenko to wykładowca Rosyjskiej Akademii Malarstwa im. 

I. S. Głazunowa w Moskwie. Ma za sobą już wiele wystaw w różnych, historycznie ważnych 

miastach Federacji Rosyjskiej, a są to: Moskwa (od 2000 r.), Sankt-Petersburg (2008 r.), 

Kostroma (2009 r.), a także rodzinna Kaługa (2011 r.). Jeśli Bóg da, to będzie to wykorzystane 

z pożytkiem dla Rosji, dla narodu rosyjskiego. 
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 Podsumowując kałuski malarz-artysta Pavel Ryzhenko nawołuje do obrony Świętego 

Prawosławia nie pozwalając zniknąć w, jak to nazywa, „eurokompocie”, silnie oddziałowując na 

odbiorców. Jego obrazy są również znakomitym materiałem na kontynuację sztuki, tym razem 

w poezji. Jednym z dowodów na to, jest ukazanie się autorskiego wiersza jednego z odbiorców 

malarstwa tego doskonałego artysty: 

Пройдут года, десятки лет, столетья. 

Как Верещагина Рыженко будут знать! 

Нам в красках обнажил он лихолетия 

России душу, смог кистями писать. 

В картинах Павла видна правда жизни 

В них судьбы, кровь и боль переплелись. 

С полотен рвуться страсти, души, мысли 

Кричат они с холстов – смотри и поклонись. 

Свечу в алтарь поставь, защитникам России 

И тем, кто для неё готовил эшафот. 

Художник просит нас – картинам своими, 

Раздоры позабыть, ведь мы один народ! 

 

12 мая 2012 г. Aвтор: Vorotynsky 

 

 Na podstawie wywiadów, blogu oraz reportaży ze strony internetowej „Павел Рыженко. 

Сайт о русском творчестве” http://ryzhenko.info [data poboru 9.09.2012r.]  
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Dąbrówka Mirońska (UW) 

Słowiańszczyzna wyobrażona 

w ujęciu Michała Elwiro Andriollego. 
Na przykładzie ilustracji do Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego 

 

 

 

W połowie roku 1875, jedenaście lat przed śmiercią, Józef Ignacy Kraszewski przystąpił 

do realizacji zadania dość niezwykłego. Postanowił spisać „Historię w powieści”, jak nazwał 

swój wielki cykl, mający przedstawić w formie beletrystycznej dzieje państwa polskiego od jego 

początków. Po dziesięciu latach pracy, wytężonej i prowadzonej w warunkach wyjątkowo 

uciążliwych, ponieważ na ten okres przypadły proces i pobyt pisarza w więzieniu pruskim, całość 

dzieła dobiegła końca. W roku 1886 Kraszewski, wówczas już bardzo chory, spisał Saskie ostatki 

– ostatnią powieść zamykającą cykl. Łącznie powstało 29 dzieł w 76 tomach, ukazujących dzieje 

Polski od podań o dynastii piastowskiej po śmierć Augusta III w roku 1763. Rozmiłowany 

w narodowej historii Kraszewski, mający doskonałe przygotowanie naukowe i imponującą 

wiedzę historyczną, z sukcesem odpowiedział na zamówienie społeczne i czytelnicze swoich 

czasów. Jego dzieło dotarło do szerokich mas odbiorców, do których powstania sam się 

przyczynił i na których zbiorową wyobraźnię miał ogromny wpływ. Kraszewski wpisał się 

w nurt powszechnego zwrotu ku przeszłości, który na polskim gruncie przybrał charakter 

programowo-polityczny. Poprzez przypominanie i dydaktyczne odtwarzanie wielkiej przeszłości 

zniewolonego narodu krzewiono patriotyzm i kodyfikowano zbiorową wyobraźnię na długie lata. 

We wstępie do wydania Starej baśni z roku 1960 Julian Krzyżanowski podkreślał społeczny 

aspekt utworów obejmujących dzieje Polski: „Inicjatywę tę, którą wprowadził w życie 

J. U. Niemcewicz swymi Śpiewami historycznymi, a która przyświecała Mickiewiczowi, 

Słowackiemu, Krasińskiemu, Fredrze, Norwidowi i różnym poprzednikom Kraszewskiego na 

polu powieści, on sam przejął i wyraził w mnóstwie swych dzieł, napisanych przed r. 1875. Cykl 

dziejowy w rozumieniu i jego samego, i jego czytelników, był koroną wielkiego procesu 

historyczno-literackiego, obliczonego na zaspokojenie palącej potrzeby ogólnonarodowej, 
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politycznej i społecznej”1. W tym cyklu pierwszą powieścią Kraszewskiego była Stara baśń, 

ukończona w roku 1876.  

Rolę tej powieści zrozumiano bardzo wcześnie, nim Kraszewski zdążył ukończyć swój 

cykl. Dlatego to właśnie Stara baśń została wydana w niezwykle kosztownej, ilustrowanej, 

albumowej edycji2 w październiku 1879 roku, aby uświetnić krakowskie obchody jubileuszu 

Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przyjrzyjmy się tej książce jako obiektowi materialnemu, 

w którym przejawia się stosunek społeczeństwa do dzieła pisarza i jego znaczenia. Książka jest 

bardzo ciężka, waży około trzech kilogramów, dlatego trudno trzymać ją w rękach podczas 

lektury. Format stronicy wynosi 26,5 x 32,5 cm. Wydawcy książki, Gebethner i Wolf, dołożyli 

wszelkich starań, żeby była to jak najbardziej luksusowa edycja. Już sama forma książki 

sugeruje, że była ona obiektem kultury salonowej, przeznaczonym do podziwiania, oglądania, 

być może też głośnego, uroczystego czytania dla zgromadzonych osób3. Również objętość 

książki wskazuje na to, że wydawcy nie szczędzili kosztów produkcji i papieru – liczy ona 432 

strony, razem z ilustracjami. Okładki wykonano z grubej tektury, pokrytej płótnem 

i uszlachetnionej złoceniami. Oprawa została zachowana w bardzo dobrym stanie, jednak czas 

jest nieubłagany: gruby, welinowy papier użyty w środku w wielu miejscach został pokryty 

śladami grzybka. Książka jest bardzo bogato zdobiona. Na rozkładówce otwierającej znajduje się 

portret Kraszewskiego4 wykonany w technice stalorytu, naklejony na grubym papierze. 

Wspomniany staloryt i drzeworyty Andriollego chronione są bibułką. Każdy z rozdziałów 

rozpoczyna ozdobny inicjał z miniaturową sceną nawiązującą do treści rozdziału. Inicjały 

również wykonano w technice drzeworytu; nie są one dziełem Andriollego, lecz innych artystów. 

Pierwszą i ostatnią stronę każdego rozdziału zdobi podłużna winieta drzeworytnicza 

przedstawiająca motyw aniołów trzymających otwartą księgę. Choć są to ozdoby pochodzące ze 

składu drukarni, które nie były wykonane na zamówienie i nie są treściowo powiązane z tekstem, 

warto zwrócić uwagę na nieprzypadkowe, jak sądzę, użycie symboliki biblijnej. Nasuwa ono 

bowiem skojarzenie ze Świętą Księgą, która jest nam dana do czytania.  

                                                        
1 J. Krzyżanowski (oprac.), ze Wstępu do: J. I. Kraszewski, Stara baśń. Powieść z IX wieku, Warszawa 1960, str. 6. 
2 Gabriela Socha zwraca uwagę, że w tej oryginalnej formie książka jest niezwykle rzadka i można ją oglądać na 
miejscu jedynie w ważniejszych bibliotekach (zob. G. Socha, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, str. 149). Korzystałam z egzemplarza znajdującego się w warszawskiej 
Bibliotece Narodowej.  
3 Na tę ostatnią funkcję wydania, której miała służyć również czytelnie odbita czcionka, zwraca uwagę G. Socha w 
opracowaniu Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, dz. cyt., str. 149. 
4 Staloryt jest podpisany inicjałami A. Kr. 
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Przejdźmy teraz do tego, co jest szczególnie cenne i istotne z mojego punktu widzenia – 

do 24 ilustracji wykonanych w technice drzeworytu, wyrytowanych według projektu Michała 

Elwiro Andriollego. Wszystkie drzeworyty podpisane są nazwiskiem mistrza, nazwiskiem 

drzeworytnika oraz datą powstania – 1878. Obok charakterystycznego podpisu Andriollego 

o wytwornym kształcie, po lewej stronie u dołu drzeworytnicy wyrytowali białą kreską swoje 

podpisy. Byli to Edward Gorazdowski i Józef Holewiński, uznani wówczas za najlepszych 

mistrzów w swoim fachu. Oprócz nich drzeworyty wykonali i podpisali Puc, Styfi, Olszewski 

i Malinowski. 

Nie bez przyczyny ilustracje do tak prestiżowego wydania zostały zamówione właśnie 

u Andriollego – malarza, który odniósł ogromny sukces komercyjny jako artysta, ciesząc się 

przez lata powodzeniem zarówno wydawców, jak i czytelników. Wrażliwość artystyczna 

Andriollego pozwalała mu na doskonałe wyczuwanie potrzeb swoich odbiorców. Budził 

przeszłość wspaniałą, bohaterską tak w stworzonych przez siebie postaciach, jak i scenach 

historycznych, stając się na wiele lat wyrazicielem zbiorowej wyobraźni narodu i jej 

kodyfikatorem. W swoim opracowaniu poświęconym Andriollemu Janina Wiercińska podkreśla 

jego rolę jako artysty obdarzonego dużą spostrzegawczością i umiejętnością tworzenia wizji, 

często aktualnych po dziś dzień: „Bowiem on właśnie, a nie kto inny, potrafił stworzyć pewne 

typy wizualne, rozpowszechniać mity, przekazać z wielką sugestywnością szereg wzorów, 

modeli, znamiennych dla ideologii jemu współczesnej, a tak z czasem zakorzenionych, że i dziś 

odnajdujemy ich ślady, mimo zmian społecznych, politycznych, kulturalnych, mimo że wyrósł 

szereg pokoleń z owymi wzorami i mitami pozornie nic nie mających wspólnego”5. Warto 

podkreślić, że również niektóre zagraniczne wydania Starej baśni bazują na ilustracjach 

Andriollego, np. czeskie edycje z roku 1903 i 1929, a nawet znacznie późniejsze, powojenne 

bułgarskie wydanie z roku 1957. 

Tym, co jest tematem zarówno dzieła literackiego, jak i ilustracji, są zalążki polskiej 

państwowości. Kraszewski w Starej baśni podejmuje próbę ich zrekonstruowania. Dzieje 

Słowian nie zostawiły po sobie zbyt wielu śladów, jak to ujął Wincenty Danek – okrywa je 

ciemność, zaś materiał dziejowy stanowi podanie i legenda 6. Maria Janion w swojej książce 

Niesamowita Słowiańszczyzna wyciąga z tej niewiedzy wnioski dotyczące postkolonialnego 

                                                        
5 J. Wiercińska, Andriolli. Listy i wspomnienia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 
– Gdańsk 1976, str. 7. 
6 W. Danek, Dopisek [w]: J. I. Kraszewski, dz. cyt., str. 412. 
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charakteru polskiej przeszłości, w której własne dzieje zostały zatarte na rzecz kultury łacińskiej7. 

Wedle opisu Danka Słowianie jawią się jako mityczna społeczność nieprzywykła do wojny, 

przywiązana do domowego ogniska, przy którym prowadziła radosne i spokojne życie, głęboko 

ukryta w lasach i puszczach. Jedno z pierwszych świadectw, objawiających Słowian światu, to 

relacja Teofilakta Simokaty datowana na rok 629. Słowianie zostają w niej ukazani jako plemię 

„nieznające mieczów, z pieśnią i gęślą idące przez świat i życie”8. Sam Kraszewski w Starej 

baśni podkreśla niejednokrotnie rolę pieśni, przedstawiając Polan jako społeczność rolniczą 

i z natury łagodną, która dopiero zmuszona potrzebą obrony przed napaścią chwyta za broń. 

Pisarz podejmuje zarazem istotną rolę gęśli jako elementu sielskiego życia Słowian i ich 

nieodłącznego atrybutu. W Starej baśni niewidomy gęślarz przypomina dawne dzieje:  

 
Ja wam coś powiem o prastarych czasach… Słyszeliście to od ojców waszych, 

a ojcowie od ojców swych słyszeli, że nasza mowa ciągnęła się dawniej daleko 

za Łabę, nad Dunaj, za Dunajem, nad sine morze i na zachód aż do Gór 

Czarnych. Był to czas szczęśliwy, gdyśmy na niezmiernej przestrzeni byli sami 

jedni, a sąsiedzi w domu co robić mieli. Chodziliśmy naówczas bez mieczów, 

z gęślami, rolę uprawiali, w otwartych siedzieli chatach i gospodarzyli w mirach 

bez wszelkich kneziów. Dawne to czasy. Od morza przypadli jedni, od gór 

zaczęli napastować drudzy – z orężem w dłoni niewolniczy a karny lud. 

Musieliśmy się bronić. Skończyło się szczęście nasze, śpiewanie i spokój. 

Zamorskich wodzów trzeba było wziąć, stołby murować, grodziska stroić i bić 

się. A stara swoboda zawsze nam się przypominała9. 

 

Pieśń w ujęciu Kraszewskiego nawiązuje zatem do Arki Przymierza, a prototypem dla 

postaci Słowana jest Mickiewiczowski Wajdelota. Świat Polan jawi się jako czarodziejska, rajska 

kraina, w której panuje niczym niezmącona harmonia:  

 

                                                        
7 Por. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, str. 
15–20. 
8 W. Danek, dz. cyt., str. 415: „Następnego dnia zostało przez straż królewską schwytanych trzech mężów, rodem 
Słowian (Sklabenoj). Nie mieli oni przy sobie żadnego żelaza ani żadnej broni, ale nieśli w rękach gęśle, zresztą zaś 
niczego przy sobie nie mieli. (…) Mówili dalej, że chodzą z gęślami, gdyż nie przywykli przypasywać mieczów, 
ponieważ kraj ich nie zna żelaza i dozwala im przeto żyć w pokoju i zgodzie, grają tedy na gęślach, nie umiejąc 
uderzać w trąby. Bo komu obca jest wojna, słuszna, mówili, ażeby taki podobał sobie w ćwiczeniach muzycznych”. 
9 J. I. Kraszewski, dz. cyt., str. 113–114. 
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Wyznawano Boga jednego, lękano się duchów pomniejszych, natura cała 

przedstawiała się jakąś żywą istotą rozumną, ze wszystkimi w niej żyjącymi 

stworzeniami, stanowiącą spójną całość, tworzącą z nimi żywot jeden wspólny. 

Wody płynęły żywiące i duchem przesycone, mówili ptacy, broniły i opiekowały 

się zwierzęta, mścicielami i posłami były wichry i burze, cała ziemia i niebiosa 

zlewały się w wielkie PAN, będące Bogiem i w Bogu. Ta harmonia wszystkich 

sił, to prawo nieubłagane kolei, dól, losów życia, przeznaczeń – uspokajało 

zupełnie, karmiło i starczyło. Braterski się z tego wytworzył porządek nie tylko 

między ludźmi, ale między zwierzętami i wróg dopiero, a potrzeba obrony, 

wniosła żywioł zwątpienia i niepokoju. Ten świat w sobie zwarty nie pragnął nic 

nad to, aby się mógł w swych kręgach obracać spokojnie. Pierwsze wtargnięcie 

weń obcych żywiołów zachwiało tę całość potężną, od Indów może jeszcze 

zapożyczoną w ziarnie, a rozwiniętą duchem własnym. Za tych prastarych 

czasów słowiańskich gęśla była jedynym orężem ludu; gdy przyszło za miecz 

chwycić, wszystko się musiało przemienić10.  

 

Choć było to pozytywne wyobrażenie pokojowości Słowian, jednocześnie ta sama cecha 

mogła stać się pretekstem do wyobrażeń negatywnych na ich temat. Charakter Słowian określano 

wręcz jako „niewolniczy, bierny i uległy, a więc zasługujący na zniewolenie”11. Ten wariant 

słowiańskiej łagodności podkreśla Maria Janion, pisząc we wspomnianej książce Niesamowita 

Słowiańszczyzna12 o germańskiej pogardzie dla słowiańskiej „niższości i ciemnoty”. Ta 

konkurencja dwóch różnych idei nasiliła się w XIX wieku w kontekście sporów narodowych. Na 

tle tej ideologicznej rywalizacji wytworzyły się dwa konkurencyjne wzorce – Słowiańszczyzny 

sielskiej i niewolniczej. Również oświeceniowy myśliciel Johann Gottfried Herder, 

zafascynowany nieskażoną naturalnością Słowian, upatrywał pewne zagrożenie w ich nazbyt 

spokojnych usposobieniu: „cechował Słowian pewien istotny niedostatek: wskutek swej 

łagodności dawali się łatwo podbijać i niewolić”13. Jego koncepcja mocno odcisnęła się na wizji 

Słowiańszczyzny.  

Pomiędzy tymi dwoma paradygmatami: idyllicznym i niewolniczym, swoje miejsce 

musiał znaleźć również Kraszewski. Także ilustrator Starej baśni nie mógł pozostać wobec nich 
                                                        
10 Tamże, str. 249.  
11 M. Janion, dz. cyt., str. 19. Autorka odsyła do publikacji M. Rudaś-Grodzkiej Słowiańszczyzna zniewolona 
w pracy zbiorowej Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europäischer Kontext, deustch-polnische 
Perspektive, Hrsg. G. Ritz, Wiesbaden 2007.  
12 M. Janion, dz. cyt., str. 18. 
13 Tamże, str. 24.  
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obojętny. Kraszewski z jednej strony nawiązuje do mitu Herderowskiej, idealnej 

Słowiańszczyzny, z drugiej zaś pokazuje moment osłabienia wewnętrznych struktur Słowian 

i naruszenia ich odwiecznych wartości. Do świata Słowian ukrytych w puszczach przenikają 

przybysze z obcych ziem, niosąc ze sobą wrogość i zepsucie obyczajów. Negatywne cechy, które 

pojawią się w następstwie konieczności obrony, w powieści mają charakter energetyczny. 

Kraszewski wprowadza do Starej baśni wątek siły, nierzadko związany z okrucieństwem. Taka, 

nowa dla Słowian postawa, była wymuszona przez rywalizację z Niemcami. Ludzie „od roli 

i gęśli” okazują się równie brutalni jak ich wojowniczy sąsiedzi. W tym świetle całkiem 

naturalna zdaje się relacja z przebiegu bitwy z Niemcami, którą składa Doman, jeden z głównych 

i najbardziej pozytywnych bohaterów powieści:  

 
Gdyśmy ich zewsząd objęli i ścisnęli jak wąż pierścieniem, nie mieli gdzie 

uchodzić, bronili życia, musieli bić się wściekle. Padali jak snopy, walili się jak 

drzewa, jęczeli jak zwierz dziki, gdy go oszczep dobija. Nie chcieliśmy jeńców, 

padli wszyscy bez mała, ledwie kto życie wyprosił. Ręce nam już złożone nieśli, 

abyśmy im wkładali pęta, kłaniali się do nóg bijąc głowami o ziemię, nie 

pomogło. Czaszki ich pękały jak orzechy, krew lała się jak po deszczu potoki, 

płynęła do strumienia, a ze strumienia do jeziora, które się zarumieniło od 

brzegu14.  

 

Cytat pokazuje Słowiańszczyznę waleczną, która potrafi skutecznie się bronić. Taki 

właśnie świat Słowian, parafrazując określenie Marii Janion – idylliczny i okrutny zarazem15, 

opisuje Kraszewski w swojej powieści. Również towarzyszące tekstowi ilustracje uderzają 

brutalnością przedstawionych scen. Omówione przeze mnie przykłady będą pokazywały 

synchronię okrucieństwa opisu i obrazu, zwłaszcza że w swoich rysunkach Andriolli podjął 

najbardziej dramatyczne, przejmujące sceny powieści, będące jednocześnie newralgicznymi 

momentami akcji.  

Wyobraźmy sobie, jakie było pierwsze wrażenie salonowego czytelnika, który wziął do 

ręki to jubileuszowe wydanie Starej baśni. Z pewnością momentami musiało być dla niego 

wstrząsające. Jednak w odniesieniu do samego tekstu literackiego okazuje się, że rysownik 

                                                        
14 J. I. Kraszewski, dz. cyt., str. 396. 
15 M. Janion, dz. cyt., str. 98. 
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złagodził jego wymowę, nakładając na swoje prace przemyślaną autocenzurę. Jej mechanizmy 

poznamy za chwilę w trakcie detalicznej interpretacji.  

Andriolli z pozoru pozostaje wierny przedmiotowi i tematowi poszczególnych scen 

powieści, jednakże często zmienia ich szczegóły, takie jak kompozycja postaci. Zarazem sam 

układ edytorski, w którym drzeworyty zostały umieszczone po prawej stronie rozkładówki, 

podczas gdy po lewej znajduje się literacki opis sceny, ma podkreślać, że ilustracja jest wiernym 

towarzyszem tekstu. Pod każdym drzeworytem dodatkowo znajduje się krótki opis, będący 

cytatem z powieści. Choć na pozór zrobiono wszystko, by przekonać czytelnika, że ilustracja jest 

wierna tekstowi, w istocie istnieją między nimi znaczne różnice. Na pierwszy rzut oka wydaje się 

bowiem, że Andriolli postanowił dźwignąć okrucieństwo powieści. W rzeczywistości jednak, 

kiedy wejdziemy w szczegóły, okaże się, że obraz jest złagodzony w stosunku do treści opisu 

literackiego, co stanowi interesujący problem badawczy. Dobrym przykładem jest scena 

odwiedzin Brunhildy w lochu, gdzie więziono oślepionego Leszka. Według opisu literackiego:  

 
Drabina znowu prowadziła do głębi ciemnego 

więzienia, które jednak tylko wąskie okno 

oświecało. W ciasnej, wilgotnej tej dziurze, na 

garści słomy zgniłej i stęchłej leżał młody, 

piękny chłopak, dwudziestokilkoletni. Odzież na 

nim gruba, zdarta i powalana dozwalała widzieć 

wychudłe i zżółkłe ciało. Na pół leżąc, oczyma 

strasznymi, na kształt dwu plan krwawych, 

zdawał się patrzeć przed siebie. Usłyszawszy 

szelest niezwykły, Leszek głowę podniósł nieco, 

czoło wybladłe zmarszczyło mu się; Brunhilda, 

obejrzawszy się trwożliwie po lochu, sparta 

o drabinę, którą weszła, odkaszlnęła nieśmiało. 

Leszek usiadł jakby strwożony16.  

Rys. 1.  

 

Dramatyczny opis storturowanego ciała więźnia zostaje poddany obróbce w wersji 

wizualnej. Wychudłe i zżółkłe ciało znika, zamiast niego widzimy postać rosłego mężczyzny. 

Jego puste, krwawe oczodoły giną w cieniu, widzimy jedynie dwie ciemne plamy i gdyby nie 
                                                        
16 Tamże, str. 207. 

 

 

72 
 

informacja o tym, że bratanek Chwostka ma wyłupione oczy, trudno byłoby się tego domyślić, 

patrząc na ilustrację. Również odzież nie wygląda na zdartą i powalaną – jakby Leszek został 

dopiero co wtrącony do więzienia, a przecież wiemy, że przebywa w nim od wielu dni.  

Nie jest to jedyna scena świadcząca o tym, że życie na dworze księcia nie należało 

bynajmniej do idyllicznych. Dwie epatujące szczególnie wstrząsającym okrucieństwem sceny 

wybrał Andriolli do zilustrowania. Pierwsza scena to moment oskarżenia knezia 

o wymordowanie kmieciów. Tu w wersji tekstowej:  

 
Jeszcze mówił to, gdy spod tynu, gdzie gęste rosły łopiany, pokrzywy i łozy, 

ruszyło się coś, podniosło. Wstał jakby trup blady, chwiejąc się na połamanych 

nogach. Twarz miał obmazaną krwią zaschłą, oko jedno wybite, z którego 

spiekła toczyła się ropa. Wstał i rękę podniósł,  

i jak omackiem, na głos idąc, gdzie stały dzieci kmiece, począł krzyczeć 

chropawym głosem: – On nie winien?! Czaru i duru dał nam w miodzie, szczuł 

brata na brata, jątrzył i nawoływał, aż nam oczy krwią naszły i pamięć odbiegła. 

On nie winien?! On?! – powtarzał, wlokąc się 

coraz bliżej, pokaleczony biesiadnik, który noc 

całą pod tynem w chwaście przemęczał.  

– On, on! Psi syn sam, niemy, bodaj zginął 

marnie! 

Schylił się, pod nogami zobaczywszy leżący 

kamień, na którym jeszcze wczorajszej krwi 

przyschłej widać było ślady, i porwawszy go, 

z całą siłą cisnął na stojącego. Pomimo osłabienia 

taka była moc gniewu, co nim miotał, że kamień, 

oknem wpadłszy do izby, sprzęt jakiś zdruzgotał. 

W tejże chwili czeladź kneziowa leciała nań już, 

sznur z pętlą na głowę zarzuciła staremu, który się 

zachwiał, padł, z gardła dobył mu się głos 

chrapliwy… i trupa już ciągnęli po ziemi oprawcy 

ku wałom17. 

Rys. 2. 

 

                                                        
17 Tamże, s. 89. 
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Tekst ukazujący bladego, chwiejącego się na nogach człowieka w wersji rysunkowej 

został miłosiernie złagodzony. Andriolli uchwycił moment, w którym kmieć trzyma w ręku 

podniesiony z ziemi kamień. Na rysunku widać starego mężczyznę, nie widać jednak ogromnego 

wysiłku podnoszenia się na połamanych nogach. Jego pozycja i gest chwytania kamienia 

przywodzą raczej na myśl bohaterską postać Dawida. Blada, umazana krwią i ropą twarz 

z wypływającym okiem jest odwrócona od oglądającego, któremu artysta oszczędził strasznego 

widoku. W powieści słudzy księcia rzucają się na okaleczonego, jeden z nich zarzuca mu pętlę na 

szyję, w treści drzeworytu w stosunku do powieści nie występują więc istotne zmiany. Jednak 

perspektywa sceny i ustawienie postaci pozwalają na wycieniowanie brutalnych elementów 

występujących w tekście.  

Drugą sceną rozgrywającą się na dworze Chwosta, która również ukazuje 

Słowiańszczyznę jako szczególnie okrutną, jest otrucie krewnych knezia. Opis literacki tej sceny 

mówi o trupach wywleczonych na podwórze:  

 
Psy i ludzie pchali się dokoła tych ciał bladych i sinych, a przez szpary i okna 

przerażone niewiasty patrzały szepcząc. Na dworze panowała cisza, jak gdy 

wicher śmierci przeleci. Pozdzierawszy 

z nich odzież, oprawcy znowu powrozy 

przywiązali do nóg i ciągnęli na pagórek, 

nad jezioro. Starym kneziom należała się 

choć mogiła i stos ognisty, ale Chwost nie 

myślał ani palić ciał, ani im sprawiać tryzny. 

Nie czas mu też o tym myśleć było. 

Zagrzebano ich w dole jak zdechłe 

zwierzęta, aby gnili marnie i robakom na 

pastwę służyli, co było pogardą wielką 

i zniewagą w owych czasach. A gdy trupy 

wleczono, psy, wyjąc, ciągnęły za nimi 

i wicher się zerwał od lasów, choć niebo 

czyste było, poleciał po wieży, po 

komorach, po izbach, wyjąc i świszcząc 

dziko (…)”18.  

Rys. 3.  

                                                        
18 Tamże, str. 221. 
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Na ilustracji Andriolli przedstawił ciała spętane powrozami, a także pachołów księcia 

wyrywających sobie odzież należącą do jednego z zamordowanych. Jednak trupy są ubrane, 

podczas gdy Kraszewski pisze o nagich ciałach, z których pozdzierano odzienie, co wydaje się 

aktem prawdopodobnym, zważywszy jak cenną rzeczą była wówczas odzież. Wbrew opisowi 

literackiemu, który mówi o odarciu ciał z okrycia i ich 

zbezczeszczeniu, rysownik przedstawia ofiary mordu 

w kompletnym ubraniu, cenzurując drastyczną wymowę tekstu. 

Te ograniczenia zdawały się jednak nie obowiązywać 

rysowników miniatur ozdabiających inicjały rozpoczynające 

rozdział, które niekiedy w symboliczny, a niekiedy 

w bardzo dosłowny sposób ukazują okrucieństwo 

przedstawionych w tekście scen. Warto zwrócić uwagę na inicjał 

przedstawiający Brunhildę ze sługą, nad którymi zwiesza się 

pajęcza sieć, symbolicznie obrazująca intrygi snute przez księżną 

(rys. 4). Innym przykładem jest inicjał, pod którym widoczni są 

jeńcy wzięci do niewoli po bitwie – zarówno Kraszewski, jak 

i rysownik inicjału nie ukrywali, jaki był los takich niewolników, 

kobiet i mężczyzn, traktowanych często jak zwierzęta 

gospodarskie (rys. 5).  

Błędem byłoby jednak sądzić, że Kraszewski ukazuje 

tylko okrutną wizję słowiańskiego świata. W Starej baśni 

pierwiastek łagodności, delikatności i świeżości wprowadzają 

dziewczęce bohaterki – Dziwa, Żywia i Mila (rys. 6). Piękna 

Słowianka, prezentująca uniwersalny, nieco melancholijny typ 

urody, który Andriolli przedstawił w swoich pracach, pozostaje 

wzorem w zbiorowej wyobraźni aż po dziś dzień. Ubrana 

w prosty, biały strój smukła dziewczyna o jasnych, długich, 

układających się miękko włosach, często zaplecionych 

w warkocz, o mlecznej karnacji, pełnych ustach, dużych jasnych 
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oczach i łagodnych rysach twarzy z wystającymi kośćmi policzkowymi to zarówno Dziwa ze 

Starej baśni, Zosia z Pana Tadeusza19 (rys. 7) czy Alina i Lilla 

Weneda (rys. 8), bohaterki dramatów Słowackiego; wszystkie te 

postaci rysował Andriolli w zaskakująco podobny sposób. 

Ciekawie przedstawia się również kwestia ubioru i uczesania 

bohaterek – w jednej z przedstawionych scen Dziwa i jej siostra 

Żywia wyglądają niemal identycznie jak późniejsza od nich o 1000 

lat Zosia namalowana przez Andriollego w scenie wesela, ubrana 

w strój ludowy i z wiankiem na głowie. Na marginesie warto 

dodać, że Alfons Mucha w swoim cyklu przedstawiającym postać 

Slavii, personifikującej Słowiańszczyznę, nie tylko posługuje się 

w sposób symboliczny motywem słowiańskiej kobiety, ale ukazuje 

również fizyczne podobieństwo pomiędzy kobietami 

prezentującymi typ pięknej Słowianki. W mrocznej Starej baśni 

dziewczęta to jedyne jasne postaci, co zresztą zostaje dodatkowo 

podkreślone białym strojem i oświetleniem. Światło w rysunkach 

Andriollego nie zawsze ma naturalne źródło – niekiedy pada na 

postaci w dość zaskakujący, teatralny sposób, wydobywając 

postaci z kontrastowego tła obrazu i podkreślając ich świetlistość. 

Sam Kraszewski w żadnym fragmencie tekstu nie podaje informacji dotyczącej koloru włosów 

głównej bohaterki, pozostawiając czytelnikowi przestrzeń do konkretyzacji:  

 
Z dwojga dziewcząt jedna, ta, która najbliżej stała, piękną była tak, że i między 

najcudniejszymi mogła otrzymać pierwszeństwo. Lice też miała bielsze i mniej 

opalone, znać może więcej siedząc za tkackimi krosnami, niż po polu biegając. 

Biała i rumiana, z usty różowymi, wielkie oczy szafirowe wlepiała z kolei 

w pierścienie, to w cudzoziemca, to nimi wodziła po siostrach i braciach. Lecz 

wzrok się jej nie palił do tych błyskotek. Ręce trzymała na piersiach złożone, 

a śmielej rozglądała się niż towarzyszki. Na białej koszuli jej spływał sznur 

nieforemnych obłamów bursztynu, do którego niebieskie i czerwone ziarna się 

mięszały. Na głowie ruciany wianuszek świeży zieleniał wesoło. Twarze innych 

                                                        
19 Warto zwrócić uwagę na postać Zosi z filmowej adaptacji Andrzeja Wajdy z roku 1999, idealnie wpisującej się 
w omawiany typ. 
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śmiały się dziecinnie, jej lice smutno i poważnie patrzało. Między wszystkimi 

zdawała się panią20.  

 

Zatem, jak widzimy z opisu, dziewczyna jest piękna, ma niebieskie oczy, natomiast wizja 

płowowłosej piękności jest już wizją artysty. Nie bez przyczyny Andriolli przedstawił Dziwę 

jako blondynkę – ten kolor włosów najlepiej obrazuje urodę narodową. Kultura europejska 

utrwaliła model blondynki jako bardziej uduchowionej, co w kontekście Dziwy jest jak 

najbardziej zasadne. Na marginesie warto dodać, że Jerzy Hoffman w adaptacji powieści z roku 

2003 odbiegł od tego zuniwersalizowanego typu, skodyfikowanego w zbiorowej wyobraźni, 

kreując własny świat, choć w swoich wcześniejszych adaptacjach filmowych, jak mogłoby się 

wydawać, dość chętnie czerpał z klisz stworzonych przez XIX-wiecznych rysowników.  

Popularny mit Słowiańszczyzny Herderowskiej, będącej wcieleniem łagodności 

i szlachetności, pozostawał w tak dużej kolizji z przedstawionymi w tekście Kraszewskiego 

wątkami siły, że malarz nie zdecydował się na ich podjęcie w takim stopniu, jak czynił to sam 

pisarz. Ukazanie nazbyt brutalnej wizji własnych dziejów było nie do przyjęcia przez artystę, nie 

było również akceptowalne przez publiczność. Przykład ilustracji do Starej baśni bardzo dobrze 

pokazuje, że w recepcji społecznej nie jest potrzebna wierność, żeby zbiorowość mogła się 

rozpoznać w danym typie przedstawienia. Bardziej istotna od ścisłego związku z tekstem okazała 

się potrzeba zadośćuczynienia strukturom wyobraźniowym odbiorców i pozostanie w zgodzie 

z horyzontem ich oczekiwań.  
Źródła ilustracji:  
1–6  J. I. Kraszewski, Stara baśń. Powieść z IX wieku, wydanie jubileuszowe, Gebethner i Wolff, Warszawa 1879.  
7      A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, H. Altenberg, F. H. Richter, Lwów 1882. 
8      J. Słowacki, Lilla Weneda. Tragedia w pięciu aktach, wyd. Maurycy Orgelbrand, Warszawa 1883. 
 
1. Głowiński Michał, Narracje literackie i nieliterackie, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
„Universitas”, Kraków 1997.  
2. Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest, pod redakcją Elżbiety Tabakowskiej, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2006.  
3. Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), pod redakcją Stanisława Balbusa, Andrzeja 
Hejmeja, Jakuba Niedźwiedzia, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2004.  
4. Janion Maria, Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.  
5. Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń. Powieść z IX wieku, Warszawa 1960. 
6. Kraszewski Józef Ignacy, Stara baśń. Powieść z IX wieku, wydanie jubileuszowe, Gebethner i Wolff, Warszawa 
1879.  
7. Lessing Gotthold Ephraim, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, opracowanie naukowe: Michał Mencel, 
przełożył: Henryk. Zymon-Dębicki, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 
2012.  
                                                        
20 J. I. Kraszewski, dz. cyt., str. 39.  
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8. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, H. Altenberg, F. H. Richter, Lwów 1882. 
9. Piątkowski Henryk, Dobrzycki Henryk, Andriolli w sztuce i w życiu społecznym, Warszawa 1904. 
10. Pogranicza i korespondencje sztuk, pod redakcją Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego, Polska 
Akademia Nauk – Instytut Badań Literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980. 
11. Słowacki Juliusz, Lilla Weneda. Tragedia w pięciu aktach, wyd. Maurycy Orgelbrand, Warszawa 1883. 
12. Socha Gabriela, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988. 
13. Wiercińska Janina (oprac.), Andriolli. Świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia, pod red. A. Ryszkiewicza, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, seria Źródła do dziejów sztuki polskiej, 
t. XVI, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976. 
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Lidia Wiatrowska 

Bajaga i Instruktori  
czyli wspomnienie studenckich czasów 

 

 Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, czerwiec, Collegium Novum, zajęcia z języka 

serbskiego, prowadzone przez panią doktor Ljubicę Rosić. Byłam wtedy studentką I roku 

filologii serbsko-chorwackiej (grupa serbska), więc poziom znajomości języka nie był jeszcze 

oszałamiający, a mnie, moim koleżankom i kolegom (tak, tak, na I roku byli z nami jeszcze 

koledzy!) wydawało się, że krótka wypowiedź o sobie jest już szczytem naszych możliwości 

językowych (Zovem se..., Studiram..., Imam... godina, Živim u..., Najviše volim...). Właśnie 

wtedy pod koniec II semestru doktor Rosić przyniosła ze sobą na ćwiczenia (kto pamięta, że 

kiedyś konwersatorium było po prostu poczciwymi ćwiczeniami?) kasetę (kto pamięta kasety?) 

z utworami nieznanej mi wówczas grupy Bajaga i Instruktori. Utwory pochodziły z albumu 

Prodavnica tajni (1988). Oprócz tego dostaliśmy także teksty piosenek. Ponieważ nasze zajęcia 

odbywały się w tzw. laboratorium językowym, to utworów mogliśmy słuchać przez słuchawki, 

jednocześnie śledząc tekst. Muzyka, którą wtedy usłyszałam właściwie natychmiast przypadła mi 

do gustu, przede wszystkim niski, głęboki głos wokalisty oraz różnorodność stylu i aranżacji 

utworów. Z czasem, kiedy moja znajomość języka serbskiego pogłębiła się, doceniłam też teksty 

piosenek, głębokie, liryczne, zabawne, metaforyczne, operujące grą słowem. 

Wyobraźcie sobie więc laboratorium, ciepły, słoneczny czerwiec i grupę studentów  

I roku w słuchawkach. Wszyscy zasłuchani, twarze rozmarzone z lekkim półuśmiechem, od 

czasu do czasu ktoś z nas zanucił pod nosem to, co słyszał w słuchawkach. Wybór zespołu 

i utworów przez naszą wykładowczynię okazał się bardzo trafny (zawsze wierzyłam 

w pedagogiczną moc piosenek!), na pewno w moim przypadku, język serbski wydał mi się 

jeszcze ładniejszy, śpiewniejszy i przyjemniejszy dla ucha. Bajaga i Instruktori podbili moje 

serce do tego stopnia, że poprosiłam panią doktor Rosić o pożyczenie albumu i przegrałam go 

sobie, żebym mogła słuchać tej muzyki, kiedy tylko przyjdzie mi na to ochota. Tę przegraną 

kasetę mam do dzisiaj (produkcji Stilonu) i zdradzę Wam, że spędziłam w jej towarzystwie 

niejedną miłą chwilę, nie wspominając już o jej funkcji dydaktycznej – nic tak nie motywuje do 

nauki języka obcego jak sympatia do zespołu i chęć zrozumienia, o czym on dokładnie śpiewa. 

Później sięgnęłam po inne albumy Bajagi i nie zawiodłam się. 
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Gdyby mi jednak ktoś w tamtych czasach powiedział, że będę miała możliwość 

uczestniczenia w koncercie jednego z moich ulubionych serbskich zespołów w klubie studenckim 

w Polsce – na pewno bym nie uwierzyła. Minęło kilkanaście lat, ze studentki ewoluowałam 

w nauczyciela akademickiego, i oto nieprawdopodobne stało się rzeczywiste (život je pun 

iznenađenja!) Oczom swoim nie mogłam uwierzyć, kiedy zobaczyłam plakat z informacją 

o koncercie w Warszawie. Wiedziałam, że po prostu muszę tam być. Zastanawiałam się tylko, 

jak uda się występ Bajagi w Polsce, jak zostaną przyjęci, czy nie będzie to czasem jakiś niszowy 

koncert dla grupki zapaleńców. Zespół jeszcze nigdy nie koncertował w naszym kraju, tylko 

Krzysztof Krawczyk, Maciej Maleńczuk i Olaf Deriglasoff zaśpiewali polskie wersje utworów 

Bajagi. Krawczyk - Mój przyjacielu (Moji drugovi), Maleńczuk - Ostatnia nocka (Verujem, ne 

verujem), Deriglasoff – Falochron (442 do Beograda). Moje obawy okazały się zbyteczne, 

warszawski klub Proxima pełen był ludzi, którym bliska jest muzyka Bajagi. Przekrój wiekowy 

publiczności był kompletny, od najmłodszych do najstarszych. Obecni byli studenci 

i wykładowcy polskich slawistyk (w tym naszej), mieszkańcy dawnej Jugosławii, których los czy 

wybór zaprowadził do Polski oraz ich krewni, znajomi i przyjaciele i inni, którym taka muzyka 

po prostu się podoba. Tłum gęstniał, pojawiła się duża serbska flaga i dziewczyny w czetnickich 

czapkach. Koncert miał się rozpocząć o 20, ale trochę się opóźnił. W tym czasie z głośników 

słychać było hity z dawnej Jugosławii, w rytm których niektórzy już podrygiwali i nucili je. 

Szczególnie rozochocone były dwie panie w średnim wieku, które zapamiętale tańczyły w  takt 

słyszanych melodii. Kto nie tańczył, mógł się czegoś napić lub zjeść pljeskavicę, którą oferował 

klubowy bar, lub kupić sobie płytę Bajagi. I wreszcie, około 20:30 na scenie pojawił się zespół 

i zabawa się rozpoczęła! Jeden z członków zespołu pomiędzy utworami wygłaszał krótkie teksty 

po polsku, które zapisane miał fonetycznie, co brzmiało bardzo uroczo. Już od pierwszej piosenki 

między zespołem a publicznością pojawiły się bardzo pozytywne i energetyczne wibracje. 

Atmosfera była cudowna, wielu spośród uczestników koncertu śpiewało razem z Bajagą a chyba 

wszyscy podrygiwali, tańczyli i kołysali się do rytmu oraz klaskali. Przypuszczam, że członkowie 

zespołu byli zaskoczeni, że tylu ludzi zna ich teksty w oryginale! Sam wokalista pisze o tym 

zresztą na oficjalnej stronie zespołu i na Twitterze oraz Facebooku. Ja też bawiłam się świetnie, 

głos zdarłam od śpiewania hitów a przez kolejne dwa dni cierpiałam na lekki niedosłuch 

z powodu bliskości głośników. Nic to, warto było! Kto był, ten na pewno rozumie i nie żałuje. 
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W trakcie koncertu wystąpił gościnnie Maciej Maleńczuk i wykonał Ostatnią nockę 

z towarzyszeniem zespołu. Otrzymał brawa, ale po jego wykonaniu publiczność skandowała tytuł 

oryginału tej piosenki, prosząc o jej wykonanie Bajagę. Życzenie zostało spełnione. 

Cały koncert trwał prawie dwie i pół godziny a bisom nie było końca, publiczność nie 

szczędziła braw i ciągle jej było mało. Nic dziwnego, Bajaga i Instruktori grali z pasją, energią 

i radością. A przecież śpiewać i grać tak długi koncert nie jest łatwo. To był uczciwy 

i przyzwoity rock/pop, gdzie grają ludzie a nie maszyny, gdzie głos wokalisty brzmi dobrze 

a wykonanie utworów nie różni się wiele od tego, co można usłyszeć na płycie. Wyrazy podziwu 

i szacunku! I do tego ten świetny kontakt z publicznością. Po koncercie członkowie grupy 

podpisywali swoje płyty i rozmawiali z fanami, jeszcze prawie godzinę. 

Mam nadzieję, że po tak dobrym przyjęciu w Polsce Bajaga nie raz jeszcze nas odwiedzi, 

bo chociaż GODINE PROLAZE (lata mijają), to Bajaga i Instruktori nie tracą klasy i stylu. 

 

          Lidia Wiatrowska – serbokroatystka i wielbicielka Bajagi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawnych i niedawnych wspomnień czar…
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Maja Maćkowiak 

   Guča 2012 

 czyli kilka obrazów ze stolicy szaleństwa 

 

 

Wyjazd na Gučę polecali mi wszyscy, którzy już mieli okazję tam być. Jedź, mówili, 

poczujesz ten niesamowity klimat bałkańskiej muzyki, spróbujesz tradycyjnych serbskich dań, na 

pewno zapamiętasz ten wyjazd do końca życia. Cóż, mogę powiedzieć, że rację mieli i nie mieli 

jej jednocześnie. Ale od początku. 

 

Guča to mała miejscowość, trudno 

powiedzieć, wioska czy miasteczko, w której 

co roku w sierpniu odbywa się wielki festiwal 

trębaczy – Guča Trumpet Festival. Pierwsza 

impreza odbyła się w latach 60., niemniej 

jednak, jak podają na swojej stronie 

organizatorzy104, jego tradycje sięgają XIX 

wieku i wojskowych orkiestr księcia 

Obrenovicia. Obecnie jest to wielkie, 

tygodniowe święto tradycyjnej muzyki 

(serbskiej, czy ogólnie bałkańskiej i nie tylko), które małą Gučę co roku zmienia w stolicę 

szaleństwa. Odwiedzają ją dziesiątki tysięcy przybyszów z całego świata – także Francji, 

Brazylii, a nawet Nowej Zelandii. Nie brakuje też sąsiadów – Węgrów, Chorwatów, Bośniaków 

czy Bułgarów. Festiwal trwa tydzień, ale najważniejsze są zawsze ostatnie trzy dni – piątek, 

sobota i niedziela, podczas których odbywa się właściwy konkurs. Między koncertami na 

głównej scenie, muzyka nigdy nie cichnie – wszędzie słyszy się kapele grające tradycyjne 

melodie na instrumentach dętych, każda na swój sposób. Zgiełk, kakofonia, szał. 

W sierpniu zeszłego roku wybrałam się tam i ja. Autostopem z Nowego Sadu – jak szaleć 

to szaleć. Stopowałam się pierwszy raz w życiu i było świetnie, była to najlepsza część mojej 

                                                        
104 V. http://www.guca.rs/eng/strana.php?str=history. 
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wyprawy do Serbii. Razem z trojgiem znajomych zrobiliśmy sobie mały konkurs – kto szybciej 

dostanie się do Čačaka, oddalonego o około 15 km od Gučy miasteczka, skąd kursowały 

specjalne festiwalowe autobusy. Z Nowego Sadu do Čačaka jest około 215 km. Stawką 

w konkursie było piwo – przegrany oczywiście stawia. Dwojgu naszych przeciwników bardziej 

poszczęściło się na wylotówce z Nowego Sadu – stopa do Belgradu złapali już po paru minutach. 

Ja i mój towarzysz musieliśmy trochę poczekać, ale w końcu i do nasz los się uśmiechnął – 

złapaliśmy... tira, wracającego akurat z Rosji (przez Polskę zresztą). Cóż, lepszy rydz niż nic. 

Okazało się jednak, że naprawdę mieliśmy szczęście – choć stopowaliśmy się do Belgradu, 

kierowca zaraz domyślił się, gdzie jedziemy. Miła niespodzianka: zmierzał do Czarnogóry przez 

Čačak! Lepiej nie mogliśmy trafić, nie będziemy tracić czasu czekając na stopa z Belgradu. 

Czuliśmy już smak zwycięstwa, zwłaszcza, że nasi konkurenci dali nam znać, iż utknęli 

w Belgradzie i nieprędko się z niego wydostaną. Po drodze serbski kierowca opowiadał nam, 

dlaczego tak bardzo lubi jeździć przez Polskę – sądząc po ulotkach reklamujących polskie domy 

uciech, nie tylko z powodu smacznej kuchni. Z podróży na południe najbardziej utkwiły mi 

w pamięci dwa widoki – cygańskie osiedle, z bramami ozdobionymi złoconymi lwami na białych 

kolumnach, oraz mijające nas wielkie wesele, z obowiązkową serbską flagą na czele kolumny 

samochodów oraz wychylającymi się przez okna mężczyznami, wrzeszczącymi 

i wymachującymi strzelbami (bardzo żałuję, że akurat nie strzelali w powietrze – choć może 

lepiej, a nuż w coś by trafili...). Po około 2 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w Obrenovacu, 

kawałek za Belgradem. Tutaj była siedziba firmy przewozowej naszego kierowcy, więc 

urządziliśmy tam dłuższy postój (to mogło nieco oddalić od nas zwycięstwo, ale znajomi nadal 

byli w Belgradzie, więc się tym jakoś szczególnie nie przejmowaliśmy). Korzystając z przerwy 

udałam się do pobliskiej kafany za potrzebą. Była to chyba bardzo tradycyjna, patriarchalna 

serbska kafana, opanowana w całości przez mężczyzn, nie licząc kobiety za barem. Świadczył 

o tym również brak damskiej toalety... Gdy weszłam, siedzący przy stolikach mężczyźni umilkli 

i spojrzeli na mnie chłodno, choć nie bez pewnego zainteresowania. Mimo tradycyjnych 

stosunków, rządzących w knajpie, i tam wdarła się kultura masowa – mężczyźni nie pili wcale 

rakii czy piwa, a... coca-colę. Cóż, może jednak nie chcieli podpadać swoim żonom, pijąc 

alkohol w samo południe. 

Po godzinie ruszyliśmy dalej i wąskimi drogami (kierowcy się spieszyło, więc wybierał 

mniej uczęszczane szosy) dotarliśmy wreszcie do Čačaka. Ze znajomymi mieliśmy się spotkać na 
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dworcu autobusowym, do którego trzeba było kawałek dojść. Już tam prawie byliśmy, gdy 

zobaczyliśmy naszych przeciwników! Podczas gdy my marudziliśmy w Obrenovacu, oni zdołali 

złapać stopa z Belgradu prosto do miasteczka. Rzuciliśmy się biegiem i ostatecznie na dworzec 

wkroczyliśmy dokładnie w tym samym momencie. Nagroda przeszła obu grupom koło nosa – 

piwo każdy kupił sobie sam. Mieliśmy poczekać jeszcze na znajomą Rosjankę, więc 

wykorzystaliśmy czas na zwiedzanie miasteczka. Po raz pierwszy miałam okazję spróbować 

pljeskavicy, często porównywanej do hamburgerów, ale tak naprawdę o niebo od nich lepszej 

(w dodatku z grillowanym mięsem, które faktycznie mięsem było). Po obiedzie postanowiliśmy 

poczuć się jak prawdziwi włóczędzy i uciąć sobie drzemkę w pobliskim parku – porządni 

obywatele miasteczka patrzyli na nas nieco krzywo, my jednak jego obywatelami nie byliśmy, 

porządnymi tym bardziej, więc mogliśmy sobie pozwolić na nieco ekstrawagancji. 

Wieczorem wypadało złapać jakiś autobus, który 

zawiózłby nas do Gučy. Jakoś się udało, choć „powóz” był 

wypełniony po brzegi. Liczyliśmy, że szybko dostaniemy się na 

miejsce, ale niestety byliśmy w dużym błędzie. Wąska szosa 

kręcąca się między kopulastymi wzgórzami widzi taki tłok 

chyba tylko w czasie festiwalu.  Jechaliśmy godzinę, o ile 

można nazwać jazdą powolne czołganie się w długiej kolumnie 

autokarów, busów i samochodów osobowych. W końcu jednak 

ujrzeliśmy pierwszy pomnik Trębacza przy wlocie do miasteczka (stoi tam jeszcze jeden, 

w centrum). Wysiedliśmy z autobusu i daliśmy się porwać tłumowi. Do koncertu na stadionie (!) 

pozostało jeszcze trochę czasu, więc postanowiliśmy się trochę rozejrzeć. Przeciskaliśmy się 

pomiędzy kramami z różnorodnym tałatajstwem – koszulkami, wuwuzelami, „tradycyjnymi” 

serbskimi czapkami i innymi gadżetami made in China. Wszędzie ludzie – szliśmy w długiej 

kolumnie wrzeszczącego, pijanego, dmącego w plastikowe trąbki (zupełnie nie wiadomo po co) 

tłumu. Gdzie były te kapele, o których mi opowiadano? Faktycznie, gdy doszliśmy do części 

gastronomicznej, rozmieszczonej pod wielkimi namiotami, w uszy uderzyły nas dźwięki 

wszelkiej maści instrumentów dętych. Ach, móc usłyszeć „Djurdjevdan” w takich 

okolicznościach! Niestety, nie było nam to dane. Kafany były zapchane, więc pozostawało nam 

krążyć od jednej do drugiej, słuchać i obserwować, co się dzieje wokół. Przy okazji naszym 

oczom ukazał się niesamowity widok – prosięta i jagnięta w całości obracające się na różnie. Dla 
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naszych nieprzyzwyczajonych nosów zapach był nie do wytrzymania i szybko odebrał nam 

apetyt, choć poza tym pełno było stoisk z grillowanym mięsem, palačinkami, czyli swojskimi 

naleśnikami (z Nutellą – 150 dinarów105, z Eurocremem – 100 dinarów; o wyższości Eurocremu 

nad Nutellą będzie mowa innym razem)... Wszystko przy potokach piwa i rakii. I, oczywiście, 

cenach znacznie wyższych niż normalnie (choć przyznam, że myślałam, iż będzie drożej). 

Sprzedawcy mogli „zaszaleć”, ponieważ dobrze wiedzieli, że i tak będą mieli zbyt – dla 

obcokrajowców, którzy stanowili większość, serbskie ceny nie są zbyt bolesne. 

Zaczął zbliżać się czas koncertu, więc ustawiliśmy się w kolejce do wejścia na stadion. 

„Kolejka” to łagodne określenie, bo przed bramką stał już ogromny tłum. Wchodzący byli 

przeszukiwani, zaglądano do toreb i plecaków, ale nie ze względów bezpieczeństwa. Szukano... 

alkoholu. Nie można go było wnosić we własnym zakresie, trzeba się było weń zaopatrzyć na 

stoiskach za bramkami (gdzie, oczywiście, było znacznie drożej). Przedostanie się do wejścia 

było naprawdę trudne ze względu na niesamowity ścisk. Jakoś się jednak udało. Pod sceną było 

już sporo ludzi, więc nawet nie próbowaliśmy się dopchać bliżej. Nad widownią powiewały flagi 

– głównie serbskie, ale było również kilka polskich. Chcieliśmy zobaczyć, co to za ekipa, ale 

widząc, w jakim są stanie, szybko się stamtąd wycofaliśmy. Należy dodać, że galopujące 

pijaństwo nie było tylko domeną Polaków, w zasadzie każdy tam był już mocno „wzięty”. Biorąc 

pod uwagę całodniowy upał, nie ma się czemu dziwić. W końcu – zaczęło się. Kilka wybranych 

kapel rozpoczęło swój koncert. Grały nieźle, nogi same rwały się do tańca, zresztą tak to już 

z muzyką bałkańską bywa. Przy okazji poznaliśmy dwóch Węgrów, którzy wzięli nas za... 

Serbów. Było to dla nas dość zabawne, bo rozmawiali z nami łamanym serbskim i w ogóle nie 

zorientowali się, że coś jest nie tak. Nie wyprowadzaliśmy ich z błędu, uznając, że i tak nie będą 

nic pamiętać. Niestety, zabawa trwała dość krótko, a potem zaczęło się nieco przydługie 

wręczanie nagród. Komuś w pobliżu wpadł do pijanej głowy pomysł lania piwa w tłum. Musiał 

mieć naprawdę dość, skoro zdecydował się na takie marnotrawstwo! Wiadomo, jak śmierdzą 

oblane piwem ubrania, więc szybko się stamtąd wycofaliśmy. 

 Około pierwszej w nocy na scenę wkroczył dobrze znany miejscowym (nam trochę 

mniej, ale też trochę) Miroslav Ilić. Trzeba przyznać, że porwał publiczność, nawet tę jej część, 

która serbskiego nie znała w ogóle. My tym bardziej darliśmy się wniebogłosy, dając się ponieść 

                                                        
105 Wg tabeli zamieszczonej na stronie Narodowego Banku Polskiego jeden serbski dinar kosztuje dokładnie 0,0377 
złotego (stan z dnia 18.05.2013), czyli (wg mojego niedokładnego przeliczenia) 1 zł to około 26 dinarów, źródło: 
http://www.nbp.pl/Kursy/KursyB.html. 
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euforii. Po dwóch godzinach Ilić zszedł ze sceny i koncert na ten dzień był skończony. Nie 

oznaczało to jednak końca imprezy. Wszyscy ruszyli do centrum, pod pomnik Trębacza, aby tam 

dalej się bawić. Było już po 3 w nocy i kafany powoli już się zamykały, a my byliśmy  trochę 

zmęczeni, więc udaliśmy się do dużych namiotów, by wypić coś ciepłego (akurat wtedy, pomimo 

wielotygodniowych upałów, temperatura w nocy nie była zbyt wysoka). Jako niepijąca kawy 

miałam problem – czegoś takiego jak herbata niestety nie było, musiałam więc zadowolić się 

wodą, podczas gdy reszta raczyła się kawą po turecku (czy też po serbsku, jak zwał tak zwał). Po 

jakimś czasie postanowiliśmy poszukać jakiegoś miejsca, gdzie moglibyśmy się zdrzemnąć. Po 

błądzeniu w ciemnościach zdecydowaliśmy się wreszcie na kawałek trawnika w pobliżu 

stadionu. Nie mieliśmy namiotów, więc rozłożyliśmy swoje ręczniki i chusty i padliśmy na 

ziemię. Nie mogę powiedzieć, żebym się wyspała... Mówiąc szczerze miałam już dość 

ekstremalnych wrażeń, hałasu i pijackich wrzasków. Zdecydowałam się wrócić autobusem do 

Nowego Sadu, nie towarzysząc już znajomym, którzy zamierzali się udać autostopem do 

Valjeva. Pierwsze transporty do Čačaka odchodziły koło piątej rano, więc ruszyłam na plac... 

Niestety nie było mi dane wsiąść do któregoś z autobusów. Zgromadził się tam tak wielki tłum, 

że dopchałam się dopiero do trzeciego czy czwartego z kolei. Jakoś dojechaliśmy na dworzec, 

tam kupiłam bilet do Nowego Sadu, cała zadowolona, że udało mi się dostać miejscówkę, już 

planując wielkie spanie podczas jazdy... Oczywiście, nic z tego nie wyszło. System sprzedaży 

biletów w Serbii nie działa chyba najlepiej i miejscówki się dublowały. Autobus jechał z Baru 

i był już wypełniony urlopowiczami, wracającymi z Czarnogóry. Zmęczona i trochę już 

zniecierpliwiona, usiadłam sobie na podłodze, wzbudzając dezaprobatę współpasażerów. 

Musiałam wyglądać cudownie, okurzona, potargana i niezbyt świeża po nocy spędzonej na polu, 

więc zupełnie się im nie dziwię. Jeszcze nigdy z taką przyjemnością nie brałam prysznica, jak po 

powrocie do mieszkania w Nowym Sadzie. Chyba nie jestem materiałem na łowczynię przygód, 

bo czułam się tak, jakbym po miesiącach spędzonych w dżungli wreszcie dotarła do cywilizacji. 

Moja przygoda z Gučą zakończyła się szczęśliwie, więc teoretycznie nie mam powodów 

do narzekania, ale… Ale raczej już tam nie wrócę. Nie dotyczy to tylko tego konkretnie 

festiwalu, ale ogólnie wszystkich większych imprez muzycznych na wolnym powietrzu. Wydaje 

mi się, że więcej tam piwa niż muzyki, więcej hałasu niż dźwięków, więcej komercji niż sztuki, 

więcej przypadkowych ludzi niż miłośników danego zespołu czy gatunku. Wycieczka na 

Trumpet Festival na pewno była przygodą i cieszę się, że miałam możliwość zobaczenia 

 

 

86 
 

i usłyszenia tego na własne oczy i uszy. Cudownie było wreszcie przekonać się, czym jest 

autostopowanie i myślę, że to nie ostatnia taka wyprawa w moim życiu, mimo to – nigdy więcej 

na Gučę. Chyba że własnym samochodem i tylko na parę godzin, aby w każdej chwili móc się 

ewakuować. Ekstremalnych wrażeń będę szukać gdzie indziej, gdzieś, gdzie będą one faktycznie 

warte trudu i adrenaliny. Dobrze jednak było przekonać się, że filmiki promujące na stronie 

organizatorów tego festiwalu nie pokazują wszystkiego i warto być przygotowanym na niezłą 

jazdę... 
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Maciej Skorczewski (UAM) 

Historia przedsiębiorstwa Marmur 

 

 

 Božidar Jezernik (ur. w 1951 roku), słoweński etnolog 

i antropolog, wykładowca Uniwersytetu w Lublanie, znany 

polskiemu czytelnikowi z dwóch tytułów - Dzika Europa. 

Bałkany w oczach zachodnich podróżników (Kraków 2007), 

oraz Kawa (Wołowiec 2012), zaprezentował nam tym razem 

książkę jakże biegunowo odległą nich.  Naga Wyspa. Gułag 

Tity już samym tematem odbiega od tych lekkich 

w porównaniu z zagadnieniem Nagiej Wyspy,  pozycji. A jest 

to opowieść o tajnym obozie pracy, a w zasadzie grupie 

zespołów, ulokowanych na wyspach północnego Adriatyku, 

których symbolem stała się zwłaszcza jedna szalenie 

niegościnna i skalista, na co wskazuje już jej nazwa: Goli 

Otok, Naga Wyspa.  

 Oryginalny słoweński tytuł Non cogito ergo sum. Arheologija neke šale jest bardzo 

znamienny, gdyż zawiera dwie istotne informacje: jak można przetrwać obóz na Nagiej Wyspie, 

oraz punkt startowy narracji- żart, który brzmiał następująco: "Wkrótce po zakończeniu wojny 

(II światowej M.S.) pewien człowiek wzniósł okrzyk "Precz ze Stalinem!", za co przesiedział 

długie lata w więzieniu. Kiedy odbył karę, za nic w świecie nie chciał powtórzyć tego samego 

błędu, więc głośno wyraził swoje uczucia: "Niech żyje Stalin!" i natychmiast na kolejne lata został 

pozbawiony wolności"(s. 11). W tym krótkim żarcie zostało zawarte najważniejsze zagadnienie 

polityczne w pierwszych latach komunistycznej Jugosławii, tj. początkowy, jak najściślejszy 

sojusz z ZSRR, a następnie, po dyrektywie Kominformu, wystąpienie Jugosławii z bloku 

wschodniego oraz konflikty: zewnętrzny (Tito-Stalin) oraz wewnętrzny (Titoiści-Staliniści). 

 To właśnie dla zwolenników Stalina, oraz ludzi chociażby podejrzanych o sympatię dla 

Gruzina, utworzono obóz na Nagiej Wyspie. Przez dziewiętnaście rozdziałów autor 

"przeprowadza" nas przez "przedsiębiorstwo Marmur", bo taką oficjalną nazwę miał ten obóz 

pracy, do którego pierwsi penitencjariusze trafili w roku 1949.  
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 W pierwszym rozdziale Jezernik krótko nakreślił historię konfliktu Stalina z Titem, 

w drugim przedstawił argumenty, które przesądziły o wyborze miejsca na obóz. Następnie 

możemy wczuć się w rolę zeków. Zostajemy aresztowani i przechodzimy piekło śledztwa, 

przybywamy do obozu na wyspie, gdzie wita nas rites de passage, ścieżka upokorzeń. Następnie 

powolni odzierani z  człowieczeństwa, poznajemy strukturę obozu, która jest karykaturą struktur 

partyjnych, a w ówczesnej rzeczywistości, również państwowych.  Poprzez ciężką pracę 

i reedukację polityczną, z przetrąconym kręgosłupem przyznajemy się, niczym na spowiedzi 

publicznej, do wszystkich najgorszych zarzucanych i nie zarzucanych nam czynów. Oczekujemy 

wyjścia, które nie następuje, a nawet jeśli, groźba powrotu do obozu i stania się tak zwanym dwu- 

bądź trzyobrotowym, wisi nad nami niczym miecz Damoklesa, nie pozwalając na stanie się 

cywilem, nie pozwalając na powrót do normalności.   

 Z liczb przytoczonych przez autora (s. 328) oraz toku narracji, można wywnioskować, że 

głównym celem obozu nie było uśmiercanie prawdziwych, bądź potencjalnych wrogów 

politycznych, ani tym bardziej ich reedukacja, co głosiła oficjalna propaganda. Celem wszystkich 

tortur było zmuszenie więźnia do wyrzeczenia się siebie, wyrzeczenia się wszystkiego, w co 

wierzy, zmuszenie do wystąpienia przeciwko ojcu, synowi, bratu, byłemu dowódcy, przyjacielowi, 

sąsiadowi. Przeciwko towarzyszom. 

 Książka słoweńskiego uczonego jest surowa pod każdym względem. Najeżona cytatami, 

które w zasadzie ograniczają się do wyliczania rozmaitych upokorzeń, bezsensowności pracy oraz 

kolejnych stadiów zdziczenia i upadku człowieka, nie daje czytelnikowi czasu na oddech. 

 Wspomnianą przed chwilą mnogość cytatów należy zaliczyć do zalet książki, z drugiej 

strony, autor ograniczył się jedynie do wspomnień już to więźniów, już to strażników obozowych. 

Nie znajdziemy żadnych odwołań do literatury naukowej, czy też jakichkolwiek archiwaliów. 

Odnosi się również wrażenie, że opisanie brutalności obozu, który, jak mówi więźniarka obozów 

Auschwitz, Dachau, Buchenwald oraz Nagiej Wyspy, był najgorszy ze wszystkich, bo łamach 

charaktery jak żaden inny, jest głównym celem autora. Nie najdziemy tu żadnych analiz, nie 

licząc tej odnoszącej się do konfliktu Tito-Stalin oraz kwestii braku buntu więźniów. Nie 

dowiadujemy się też praktycznie niczego o dalszym losie więźniów i więźniarek.  

 Božidar Jezernik, choć dokonał rzeczy ważnej wyciągając z lamusa temat Nagiej Wyspy, 

który pod koniec lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku, czyli po śmierci marszałka Tity, 

rozgrzewał do czerwoności jugosłowiańską opinię publiczną (wszystkie źródła, na które się 
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powołuje zostały wydane przed rokiem 1991), a który w gorączce nacjonalizmów lat 

dziewięćdziesiątych został zapomniany. Do rąk czytelników oddał dzieło epatujące brutalnością, 

nie tylko nie dające odpowiedzi na postawione przez autora pytania o traktowanie 

współtowarzyszy, ale pozostawiające czytelnika bez tchu, uniemożliwiając mu zadanie pytania 

pod natłokiem sadyzmu. Nie pochyla się też nad pytaniem, kto za Nagą wyspę odpowiada i czyim 

dziedzictwem jest. 

 Adam Michnik, w swoim niewiele wnoszącym wstępie do książki pisze: "Ta książka to 

trafny komentarz do najwybitniejszych dokonań „literatury łagrów”: Sołżenicyna i Szałamowa, 

Borowskiego i Herlinga-Grudzińskiego"(s. 9). Jest to zdanie napisane na wyrost. Daleko 

Jezernikowi do wyżej wymienionych. Jednak do wydania kolejnej książki o tej tematyce, jest to 

dla polskiego czytelnika jedno z nielicznych źródeł wiedzy o Nagiej Wyspie, gułagu Tity. 
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Najszczęśliwszy dzień taksówkarza Małamki 

Georgi Gospodinow 

tłumaczenie: Agnieszka Fortuniak 

 

Śniady, kręcone włosy, około dwudziestki z groszami, w kurtce ze sztucznej skóry, 

reinkarnacja Mikel’a Jakson’a z lat 80. I ma się rozumieć, zdjęcie Mikel’a we własnej osobie na 

górze, przy lusterku. Opowieść zaczyna się w momencie kiedy wsiadam do taksówki. Jakby on 

tylko czekał na słuchacza.  

Brachu(to jest moja rola i imię w tej historii), żebyś wiedział jaka ślicznotka wsiadła dzisiaj do 

tej taksówki. Czterdziestoletnia,  laska pierwsza klasa, mówię ci. A może miała 38-39, nie wiem.  

Gwiazdeczka. Jak wsiadła do taksówki to zrobiło mi się wstyd, że jeżdżę moim starym oplem.  

Stoimy na światłach. I ja rzucam okiem na samochód. Wytarta tapicerka, popękana deska 

rozdzielcza, duszący zapach wanilii, którym pachnie odświeżacz powietrza w kształcie choinki.  

To nie jest samochód dla takiej kobiety, kontynuuje Małamko.  Kobieta do różowego cadillac’a. I 

cycki miała. Wsiadła do środka i mówi, jedź gdzie chcesz, mówi. Rozwiodła się z mężem. 

Wszystko mi opowiedziała, od początku do końca. Jak się ochajtali, jak długo razem byli, 

poczym on okazał się pomrowem. Pomrów, mówi, to właśnie on. Nie wiem, brachu, co to ten 

pomrów, ale chyba znaczy coś złego. Ślimak, mówię. Słucham? Pomrów to goły ślimak. No co 

ty, tylko co jest złego w gołym ślimaku, hm..  I że z jakimiś babkami się zakręcił, zrozumiała, 

całkiem wszystko poplątał jak ćwok. Straszna tragedia, wenezuelska telenowela.  

A ja tylko kiwam głową, brachu, i jadę, i sam nie wiem gdzie jadę.  Widzę, że ma mętlik 

w głowie, jadę i słucham. I im więcej mi opowiada, tym bardziej mi się przygląda. Kręci mnie, 

coraz bardziej mnie kręci. Te sprawy, ja to kumam. Stój, mówi, tu i teraz. My, mówi, zobaczymy 

się jeszcze, no wiesz. Wzięła i zaczęła grzebać w swojej torebce, ah, mówi, pomrowska jego 

mać, zabrał mi pieniądze. Klnie, nawet przeklinanie jej pasuje, tak jak naszyjnik czy broszka, 

prawdziwa laska pod każdym względem.  Nie ma problemu, mówię jej, pieniądze to nic. Jak się 

znowu zobaczymy, to wtedy. Jak się nazywasz, chłopcze, mówi do mnie. Małamko, 

odpowiadam. Chodź tu, niech cię ucałuje, Małamko, mówi, pochyla się, chwyta mnie za głowę 

i ej tu (pokazuje) w policzek mnie całuje.  
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Ogląda się w lusterku, żeby sprawdzić czy jeszcze jest ślad po tym pocałunku. Zapaliło 

się zielone, trąbili na niego z tyłu. Niedługo, mówi, zadzwonię do ciebie, trzasnęła drzwiami 

i zniknęła. Prawdziwe bóstwo, brachu, wielka sprawa.  

Przerwa. Ale jak mnie znajdzie, nie wiem. Ani nie wzięła telefonu, ani nic. Może 

zapamiętała numer taksówki i zadzwoni zapytać do centrali. Innego Małamka u nas nie ma.  

Milczy. Męczy go to. W tym momencie, wypada żebym i ja – jako kumpel – dorzucił swoje trzy 

grosze.  

Słuchaj, Małamko, zaczynam swoim najgłębszym głosem. Jeśli jakaś kobieta postanowi 

kogoś znaleźć to przewróci świat do góry nogami. W takich sprawach pomaga tylko komunał. 

Pewnie cytuję jakąś powieść, jakąś kiepską literaturę, cholera. Niech i one popracują trochę na 

komfort jakiegoś młodego Cygana.  

(Prawdą jest, że wyobrażam sobie jak ta kobieta jeździ po całej Sofii za darmo używając tego 

numeru z mężem-pomrówem. Ale kim niby jestem, żeby niszczyć najszczęśliwszy dzień 

Małamka? A fakt, że ja tak myślę, a on nie, robi ze mnie dziesięć razy większego nieszczęśnika. 

Błogosławiony Małamko…) 

Szczęściarz ze mnie, ej, mówi Małamko po chwili, jakby wyczytał moje myśli z lusterka. 

Taka piękna kobieta i właśnie ja się jej spodobałem, Małamko. Co z tego, że ma 30–35, może 

i jest młodsza. Jestem ogierem, nie szukam wad. Rzuciłem mu największy napiwek jaki 

kiedykolwiek dałem. W sumie to nie napiwek, kupiłem tę historię. 

Umieszczam ją teraz na stronach tej książki, kto wie, może ta laska ją przeczyta albo ktoś 

inny to zrobi  i jej powie, że Małamko czeka na jej telefon. Niech i literatura coś wreszcie zrobi, 

do cholery.   
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Simicz nie żyje 

Alek Popov 

tłum. Anna Król 

 

 Kiedy otrzymałem wiadomość o tym, że Ante Simicz przeniósł się do Krainy Wiecznej 

Szczęśliwości z pomocą bliżej nieokreślonej bomby, nie doświadczałem szczególnie 

intensywnych uczuć. Zapewne dlatego, iż mówiąc szczerze, nie do końca wierzyłem w jego 

istnienie. Z podobną dozą niedowierzania odnosiłem się zresztą do istnienia pozostałych 

rezydentów globu. To raczej normalne. Odkąd pamiętam towarzyszy mi przekonanie, że kiedy 

umrę, cały świat umrze razem ze mną. Być może to przejaw permanentnej niedojrzałości, ale 

jakby nie patrzeć, dotąd nic i nikt nie próbował odwieźć mnie od tego przekonania. Rzeczy 

i ludzie po prostu pojawiały się i znikały wprost proporcjonalnie do mojej obecności tam czy tu.  

 Rzeczony Simicz przed dwoma laty przełożył na serbski jedno z moich opowiadań. Kiedy 

oberwał wspomnianą bombą, był w trakcie pracy nad kolejnym utworem, w zasadzie prace 

zbliżały się ku końcowi, jak poinformowała mnie siostra zmarłego podczas rozmowy 

telefonicznej, którą przeprowadziliśmy kilka godzin po wypadku. Nie miałem pojęcia, jakim 

sposobem zdobyła mój numer, ani co utwierdziło ją w przekonaniu, że byliśmy sobie bliscy. 

W istocie, nie znaliśmy się osobiście, nasze kontakty nie ograniczały się nawet do listów, 

rozmów telefonicznych czy e-maili. Poczta elektroniczna nie obsługuje cyrylickiej czcionki – 

„Simich je martav”- brzmiałaby zapewne wiadomość gdyby było inaczej. Przed rokiem znajomy 

przyniósł mi numer pisma, w którym Simicz publikował swoje przekłady. Nie pamiętam, czy 

otrzymałem należne mi za ten fakt honorarium, wiem jednak, że byłem zadowolony z obrotu 

spraw. Przekład jest ponoć świetny, a tekst przypadł do gustu czytelnikom w Jugosławii 

(przynajmniej w tej części, która nią pozostała). Czego więcej może chcieć pisarz? Pomyślałem, 

że dobrze byłoby nawiązać bliższe relacje z Simiczem, a nuż najdzie go ochota, aby 

przetłumaczyć inne teksty. Jednakże, jak to często bywa, w ferworze życia codziennego 

musiałem gdzieś zapodziać jego dane. Sam Simicz również nie szukał kontaktu, nasze wzajemne 

poznanie nigdy nie doszło więc do skutku. A teraz Simicz nie żyje.  

 Jeden z pocisków spadł mu na głowę. Pociski to diabelsko precyzyjna broń, nie są 

przeznaczone do uderzania w taki cel (jakim był Simicz). Jednakże, ich nieprawidłowa obsługa  

grozi uszkodzeniem elektroniki, które prowadzi je w miejsca, gdzie nie powinny spadać. Fakt ten 
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sugerowałby, iż błąd należy przypisać jugosłowiańskiej Obronie przeciwlotniczej (OPL), która 

z uporem maniaka dokonuje błędnego użycia pocisków, mimo wielokrotnych upomnień 

największych autorytetów dziedziny i ich ostrzeżeń o ewentualnych skutkach pomyłki. Oto do 

czego prowadzi serbska przekora!  

 Jak już wspominałem, wieść o nagłej śmierci Simicza nieszczególnie mnie dotknęła, 

ponieważ jeszcze za jego życia nie miałem pewności, czy rzeczywiście istnieje. Wiedziałem 

jedynie, że jeśli wybrałbym odpowiedni numer (który wkrótce miałem zgubić), usłyszałbym jego 

głos dochodzący gdzieś z Kragujevca. Jedynie ode mnie zależało czy wybiorę tych kilka cyfr, 

które mogły wydobyć Simicza z otchłani niebytu, przydając mu materii i cienia. 

 Obecnie znowu dysponuję numerem jego telefonu, który bez pytania o moje chęci 

podyktowała mi siostra zmarłego, a który mechanicznie zapisałem na kawałku gazety. 

Zastanawiałem się co się stanie, jeśli w tym momencie zadzwonię. Idea ta zaniepokoiła nawet 

mnie samego, ale możliwość pójścia za głosem serca kusiła mnie niepomiernie. Wybrałem numer 

i zmienionym głosem powiedziałem, że chciałbym rozmawiać z Simiczem.  

– Simicz nie żyje – usłyszałem, zanim ponury rozmówca odłożył słuchawkę.  

Miałem nadzieję, że nie zostałem rozpoznany. 

I tak, zanim zdążyłem przyzwyczaić się do myśli, że Simicz nie tylko rzeczywiście istniał, 

ale co więcej – istniał niezależnie ode mnie, musiałem przejść do porządku dziennego nad faktem 

jego odejścia. Faktem niemniej realnym i samodzielnym. Telefon nie mógł wskrzesić umarłego. 

Simicz zmienił numer i najprawdopodobniej Bóg Jedyny zna aktualną wersję.  

Święty Piotr zapisuje telefony wszystkich zmarłych w specjalnym notesie do zapisywania 

telefonów wszystkich zmarłych. Kiedy nadejdzie Dzień Sądu, Bóg Ojciec zadzwoni, aby zbawić 

ich jeszcze przed wybrzmieniem trzeciego sygnału. Rozbrzmi dźwięk dzwonienia ostatecznego! 

Nędzne to położenie. Jeden czort wie o co w tym chodzi: ani nie żył, ani nie umarł, a jednak 

w tym samym czasie zdołał nas wszystkich przechytrzyć i przełożyć kilka moich tekstów. „Chuj 

wie!”, jakby zapewne powiedział i sam Simicz. Nie ma na świecie sprawiedliwości. Nie 

poczuwałem się do winy z powodu niemożności płaczu nad Simiczem, ale wiedziałem, że nie 

spocznę, póty z całą pewnością nie stwierdzę czy coś z Simicza zostało. Dowód na jego śmierć 

byłby zarazem dowodem na jego wcześniejszą obecność między żywymi, a także możliwością 

zrozumienia czym różni się jeden stan bytowania od drugiego. A to stanowiło problem. 
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 Włączyłem telewizor. Oglądałem na przemian CNN, BBC, Europe News, DW, Канал 1, 

Нова ТВ; wszędzie emitowano reportaże wojenne z Jugosławii, ale trudno było mi uwierzyć, że 

stanowią coś więcej niż cykl ruchomych obrazów. Simicz nie żyje. Udałem się więc do kuchni, 

aby zrobić kanapki. 

 Przeżuwałem, kiedy na ekranie ukazała się mapa Jugosławii (przynajmniej tej części, 

która nią pozostała), usiana gwiazdkami i strzałkami wskazującymi miejsca, w które uderzyły 

spadające pociski. Mapą epatowano mnie nagminnie, jednak za jej przyczyną Jugosławia nie 

stawała się bardziej realna, a wręcz przeciwnie. Przed czterema laty przejeżdżałem przez jej 

terytorium w drodze do Wiednia, miałem więc pewne dowody na istnienie tego kraju. Zrodziło 

się we mnie niejasne wrażenie, że obecnie mowa o jakimś spreparowanym terytorium. 

Przełączyłem kanał na Cartoon Network, z ekranu pełną parą naskoczyła na mnie Maska. Maska 

to ubiór ochronny – włożysz - żaden pocisk ci nie straszny, władasz sztuką składania ciała 

w harmonijkę lub zmiany kształtu w formę naleśnika, możesz grać w kosza własną głową i robić 

masę innych finezyjnych rzeczy, niezastąpionych w trudnych warunkach powietrznego desantu 

niebezpiecznych przedmiotów. Przemknęło mi przez myśl, że gdyby Simicz w odpowiednim 

momencie zaopatrzył się w Maskę, żadna bieda nie spadłaby mu na głowę.  

 Zdecydowałem, że muszę pojechać do Kragujevca i sprawdzić na miejscu co naprawdę 

się wydarzyło. Mimo kompletnego braku ochoty na podróż nie widziałem innego wyjścia. 

Koniec końców, nie było znowu tak daleko, o ile można mieć zaufanie do map, jakieś czterysta, 

pięćset kilometrów. Ułożyłem plan działania: wsiadam w pociąg, jadę do Kragujevca, przekonuję 

się, że Simicz nie żyje (jeśli zachodzi potrzeba, rzucam nawet okiem pod pokrywę trumny!) 

i bezzwłocznie wracam. Nie biorę żadnego bagażu poza dwoma lub trzema wagonami 

papierosów, na wypadek granicznych trudności. Sprawdziłem odjazdy pociągów do Belgradu 

i możliwe przesiadki do Kragujevca. Jeździmy codziennie, zapewniono mnie ze zrozumiałym 

zdumieniem. Nie spodziewałem się, że może pójść tak gładko.  

 Długo się wahałem, czy przed wyjazdem nie zadzwonić do siostry Simicza. Doszedłem 

jednak do wniosku, że lepiej  jeśli odwiedzę ich z zaskoczenia. Nikomu nie powiedziałem dokąd 

się wybieram w obawie przed nieuniknioną falą niepotrzebnej paniki i próbami odwodzenia mnie 

od podjętej decyzji. Jeśli i ja, jak biedny Simicz, oberwę po głowie, myślałem, będą się 

zastanawiać gdzie przepadłem. Bo wszystko zawsze dzieje się w drodze. Pociąg był całkowicie 

pusty. W korytarzach szalał wiatr, a w przedziałach, pomimo połowy kwietnia, panował 
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przejmujący chłód. Wagony brzęczały ogłuszająco, niczym puste puszki po piwie. Nie trudno 

było sobie wyobrazić, że oto jadę ku bramom nieistniejącej krainy.  

 Pierwszymi ludźmi, których spotkałem po blisko godzinie rozbujanej podróży, byli 

pracownicy straży granicznej. Wyglądali na zaskoczonych moją obecnością w pustym pociągu 

i w tymże skrajnym zadziwieniu mieli już pozostać. Zapytali mnie, ze szczerym 

zainteresowaniem, po co jadę do Jugosławii. Odpowiedziałem: na pogrzeb przyjaciela. Aha, 

kiwnęli głowami, twoja sprawa, ale lepiej byłoby odpuścić. Przybili pieczątkę „WYJAZD” 

i wysiedli. Skład przejechał jeszcze kilkaset metrów i zatrzymał się pośrodku pasma ziemi 

niczyjej. Wreszcie i we mnie obudziło się zainteresowanie, otworzyłem okno i wystawiłem przez 

nie głowę. Było cicho i jasno, intensywne światło księżyca rozświetlało usiane gwiazdami niebo. 

Jugosławia ginęła w mroku. Rzeczywiście, pomyślałem, oto dotarłem na kraj świata. 

W ciemności rozległo się szczekanie jakiegoś kundla, po chwili odezwało się echo, jak gdyby 

inny, wielki pies, odpowiadał mu gdzieś, zza wzniesień - hau, hau! Posrebrzony księżycową 

poświatą pociąg lekko się przechylił, tu i ówdzie w przedziałach zamigotały jarzeniowe 

reflektory, ukazując puste fotele. Hau, zdawał się mówić mniejszy pies; hau, hau, odpowiadał mu 

większy brat. Wreszcie koła pociągu ponownie zachrobotały i podjechaliśmy kolejne kilkaset 

metrów. Do pociągu wsiedli serbscy strażnicy. Obejrzeli mój paszport, chcieli wiedzieć jakie 

sprawy sprowadzają mnie do Jugosławii. Opowiedziałem im o Simiczu, pokazałem im nawet 

numer czasopisma, w którym opublikował przekład mojego opowiadania. (Zdecydowałam się 

zabrać je ze sobą, w obawie przed trudnościami na granicy.) Okazało się, że wprowadzona 

w międzyczasie cenzura wojenna zabraniała wydawania gazety, mój egzemplarz został czasowo 

skonfiskowany. Decyzja o przyjeździe na pogrzeb Simicza zrobiło na nich ogromne wrażenie. 

Przyjęli papierosy, otrzymałem pieczątkę „WJAZD” oraz ostrzeżenie o spadających bombach.  

 Do Kragujevca dotarłem w godzinach poobiednich. Z dworca zadzwoniłem do Jasnej, 

siostry Simicza, aby oznajmić swój przyjazd. Jasna wydała mi się zaskoczona. Niemile. 

Powiedziała, żebym nie włóczył się po mieście, bo wezmą mnie za szpiega i aresztują. Obiecała, 

że przyjedzie po mnie w ciągu pół godziny. Czułem się dziwnie, podróż mnie zmęczyła, jednak 

nie chciało mi się spać. Miałem nadzieję usłyszeć odgłosy wojny, która ponoć wciąż trwała, 

chciałem poczuć zapach pożarów, wokół mnie jednak panowała cisza, a powietrze przepełniała 

jedynie woń kwitnących drzew. Jakaś kobieta zamiatała peron. Jasna, zgodnie z obietnicą, 

zjawiła się koło czwartej. Wyglądała na zdenerwowaną.  
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– To całkowita głupota! – powiedziała. 

Przeprosiłem za zamieszanie, wyjaśniłem, że przyjechałem tylko na kilka godzin – aby zobaczyć 

się z Simiczem, i że od razu potem wyjeżdżam.  

– Żeby się zobaczyć z Simiczem? – wytrzeszczyła oczy – Na co chce pan patrzeć?  

Pomyślałem, że tylko zawracam im głowy i nic nie odpowiedziałem. Jedyną dobrą strategią było 

oddanie jej głosu. Z Simicza, jak powiedziała, nie zostało nic. Co prawda zebrali kilka 

elementów, ale czy były to Simiczowe organy, czy nie – tylko Pan Bóg raczy wiedzieć.  

 Chciałem zapytać skąd w takim razie pewność że nie żyje, może po prostu gdzieś się 

ukrył? Ostatecznie jednak się powstrzymałem.  

 Jakoś przecież tej pewności nabrali.  

 Przechodziliśmy obok cerkwi, drzwi były otwarte, w mroku pobłyskiwało światło świec. 

Na katafalku stała trumna wokół której kilka kobiet oddawało się żałobnym rytuałom. To 

oczywiście nie Simicz. Zapytałem jego siostrę dlaczego na ulicach nie mijamy żołnierzy, czy 

wszyscy wyjechali na front?  

– Nie pańska sprawa – rzuciła mi w odpowiedzi. 

Poszliśmy do domu. Wciąż pozostawało kilka godzin do najbliższego pociągu powrotnego. 

Rodzina Simicza mieszkała w dużym domu z podwórzem. Jasna pokazała mi pokój Simicza; 

przed kilku laty rozwiódł się i mieszkał, (przynajmniej do niedawna), z rodzicami. Masa książek, 

biurko, stary komputer. Po mojemu nic nadzwyczajnego. W chwili śmierci miał czterdzieści 

jeden lat. Oglądaliśmy zdjęcia. Cały czas kusiło mnie zapytać o to gdzie znajduje się jego grób, 

jeśli w ogóle go miał, ale przez wzgląd na informację, którą uzyskałem na początku od siostry, 

pytanie byłoby nie na miejscu. Potem zasiedliśmy z ojcem zmarłego, wypieczonym w słońcu 

człowiekiem Bałkanu, przy butelce rakii. Od razu zabrał się do objaśniania mi bieżącej sytuacji 

międzynarodowej. Nagle rozległ się dźwięk syren i matka Simicza ogłosiła czas zejścia do 

piwnicy. Powiedziałem im, że wolę zostać na górze. Wymienili spojrzenia, możliwe, że przeszło 

im przez myśl, że ostrzę zęby na ich dobytek, który wyniosę w czasie kiedy oni będą siedzieć 

pod ziemią. Aby oszczędzić im zbędnych trosk wyszedłem na podwórze w towarzystwie butelki 

śliwowicy. „Szaleniec” – mówiły mi ich spojrzenia. Usiadłem pod pniem kwitnącej śliwy. Było 

ciepło, zdjąłem więc buty, aby uśmierzyć zmęczenie nóg, po czym przechyliłem butelkę ze 

śliwowicą, żeby zabić zapach skarpet. Kilka kropel śliwowicy wylałem na ziemię, w hołdzie 

Simiczowej duszy. Wycie syren nie ustawało. Simicz nie żył, jego śmierć zabrała nie tylko ciało, 
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ale i tajemnicę istnienia. Nie mogłem go dotknąć, przyłożyć mu ucha do piersi, żeby posłuchać 

szeptu rodzących się w jego ciele robaków. Już nigdy nie miałem się przekonać co znaczy żywy 

lub martwy Simicz, już nigdy nie miałem pojąć tej różnicy. Niebo przeciął huk, wywołany 

zapewne przelotem samolotu. Dźwięk przepełnił całą przestrzeń, dokładnie niczym pająk 

splatający misterną sieć. Spojrzałem poprzez pozbawione kolorów gałęzie w niebo, ale niczego 

nie dostrzegłem. Pomyślałem, że jeżeli teraz dostałbym czymś po głowie, pilot z pewnością 

niczego by nie zauważył, nawet ucho nie zaswędziałoby go znacząco. Co więcej, jeśli teraz 

wrogi pocisk uderzyłby w samolot i pilot ginąłby właśnie w płomieniach, i ja ze swojej strony na 

nic nie zwróciłbym uwagi. Między mną a resztą świata wyrósł mur nie do pokonania, mur, 

o który rozbijał się wszelki ból i płacz. Fundamentalnym powodem, dzięki któremu potrafimy 

przeżyć śmierć bliskiej osoby jest fakt, że znamy jedynie oblicze własnej śmierci, cudza jest dla 

nas tajemnicą. Czas trwogi minął, założyłem buty i poszedłem pożegnać rodzinę Simicza. 

 Pociąg świecił tą samą pustką, jaka towarzyszyła mi uprzednio. Siedziałem w ostatnim 

wagonie i patrzyłem jak Jugosławia oddala się, maleje i blednie. Odjeżdżam, cały świat 

zabierając ze sobą, zwinięty niczym modlitewny dywanik i wepchnięty pod pachę. Bomba spada 

na most, z którego dopiero co zjechał pociąg. Most staje w płomieniach. Powrotu już nie ma. 
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Znów 

Jasen Vasilev 

tłum. Magdalena Zytka 

 

Jak tylko ponownie zobaczyła czerwone światła karetek przed domem Fiodora i Amelii, 

Pani O. założyła smycze swoim siedmiu psom i wyszła z nimi na spacer. Przeszła przez ulicę 

i zadzwoniła do drzwi Pani I. Pani I.  otworzyła z oczami pełnymi łez. 

– Pani I. – powiedziała Pani O. z udawanym niepokojem. – Co tu się dzieje? Znów karetki! 

– Pani nie rozumie? - szlochała pani I. - Amelia, moja najmilsza Amelia... Martwa... 

– Ale jakim sposobem? – zdziwiła się Pani O. 

– Nie wiem. Znaleziono ją rano. Po burzy. Bez życia. Martwą. Bez powodu. 

– Bez powodu? 

– Cóż, tak. Nie została zamordowana, nie ma żadnych śladów gwałtu, nie popełniła 

samobójstwa, nie została otruta, nic nie wzięła, nie ma żadnych śladów na jej ciele, mówię Pani, 

wygląda na absolutnie zdrową, tylko, że jest martwa! Martwa! 

– To znaczy… – niepewnie zaczęła pani O. – że po prostu umarła, tak od niczego…  

– Na to wygląda... – Pani I. zamyśliła się na chwilę. – Wie Pani, umarła z żalu, jeśli chce Pani 

znać moje zdanie…  Fiodor ją wykończył… 

Pani O. pokręciła głową i zacisnęła usta z uznaniem. 

– No cóż, szkoda... – powiedziała w końcu i pociągnęła psy. – Muszę iść z psami na spacer. Do 

widzenia. 

Pani I. zamknęła za nią drzwi, nic nie mówiąc. 

 

Ulica jest pusta. Dom Amelii i Fiodora stoi czarny, ciemny. Grad uderza o dach i okna, 

wiatr złowieszczo wyje w koronach drzew, burza zaciekle otwiera i zamyka,  tłucze i puka furtką 

od podwórza. 

Amelia zwinęła się w kulkę na łóżku pod cienką narzutą i cała drży. Burza natarczywie 

puka w okna, z których zwisają czarne zasłony. Ma dreszcze, drży cała (ale nie od zimna) i cicho 

szlocha. Wierci się na łóżku, od czasu do czasu patrzy przerażona na pusty pokój, w którym 

rozlega się złowieszcze echo wycia wiatru. Po chwili wstaje, z potarganymi, brudnymi, 
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nieumytymi włosami, z podpuchniętymi oczami, suchymi ustami i twarzą trupa, zbliża się do 

małego stolika, chwyta ołówek i gryzmoli coś na kawałku pożółkłego papieru. 

 

Fiodor 

Fiodor 

Fiodor 

Fiodor 

Zamykam oczy – Ty! Otwieram oczy – znów Ty! Nie mogę myśleć o niczym innym, nic nie mogę 

zrobić, oprócz wyobrażania sobie Ciebie! Bolesne... Dramatyczne... Szukam Cię nieustannie, 

niestrudzenie Cię szukam, bez końca. Znajduję Cię i tracę znów. Znowu i znowu. Koszmarny 

krąg. Ale w końcu zrozumiałam. Zrozumiałam – nasze życie jest poza, poza życiem, nasze życie 

jest w śmierci. Będziemy razem. Znowu. 

 

Burza zaczęła cichnąć. I Amelia uświadamia sobie, że – Fiodora już nie ma. 

– Fiodor, proszę! – popłakuje Amelia i próbuje go zatrzymać. 

Fiodor stoi przy drzwiach, na zewnątrz wciąż leje jak z cebra, od czasu do czasu w ciemności 

błyskają pioruny, a w ciszy można usłyszeć głuche wystrzały. 

– Powinienem już iść. Nie mam wyboru. 

– Proszę! Proszę Cię! – wciąż płacząc, błaga Amelia – Proszę! Błagam Cię! Zostań ze mną! Nie 

zostawiaj mnie samej! 

– Nie mam wyboru. 

– Przynajmniej tę noc! Zostań tylko na tę noc! Nie zostawiaj mnie samej podczas burzy! Nie 

zostawiaj mnie samej, proszę! 

– Nie ma się czego bać. 

– Nie boję się... Po prostu chcę żebyś został! Zostań, proszę, zostań! Zostań... zostań... – Amelia 

spuszcza głowę, łzy kapią jej z oczu, zakrywa twarz rękami, a gdy znów spogląda w stronę 

drzwi, Fiodora już nie ma. 

– Fiodor! Fiodor! – krzyczy Amelia na całe gardło. - Jak mogłeś! Jak mogłeś mi to zrobić! – Stoi 

wyprostowana przed jego zdjęciem wiszącym na ścianie, oprawionym  w ramkę. Zdejmuje je 

z gwoździa i rzuca o ścianę. Szkło rozbija się na kawałki, które rozpryskują się po podłodze. – 

Nie wybaczę Ci! Nie wybaczę! Nie wybaczę! – krzyczy, szalejąc z wściekłości.  
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Podnosi zdjęcie z ziemi i zaczyna je drzeć, rozdzierać na małe kawałeczki, które gwałtownie 

rzuca na podłogę, a z jej oczu zaczynają płynąć łzy gniewu. - Nienawidzę cię! Nienawidzę cię za 

to, co zrobiłeś! Nie wybaczę! Nie! Jak mogłeś mi to zrobić! 

– Amelio – słyszy jego głos. Odwraca się i widzi go – na progu, pod framugą drzwi, stoi, 

obserwując ją ze smutkiem w oczach. 

Amelia nagle wypuszcza resztki zdjęcia i powoli upada na ziemię. Nie ma już siły by krzyczeć, 

więc zaczyna płakać. Na zewnątrz ptaki złowieszczo kraczą, latają w koło wieszcząc burzę. Po 

chwili Amelia podnosi wzrok, ale Fiodora już nie ma. 

Amelia budzi się i otwiera oczy. Fiodor leży obok niej na łóżku, oboje owinięci cienką narzutą. 

Patrzy przez okno. Słońce jeszcze nie wstało, zakryte przez potworne, czarne chmury. Będzie 

padać, myśli sobie Amelia i wstaje. Fiodor się nie rusza.  

Nagle jej serce się kurczy, jakiś utajony strach napełnia jej duszę, podchodzi i pochyla się 

nad nim. Słyszy jak oddycha i uspokaja się, bierze wdech. Następnie schodzi na dół i robi kawę 

dla nich obojga, nalewa ją do filiżanek, słodzi, dokładnie miesza i wchodzi z powrotem na górę. 

Na zewnątrz jest ciemno jak w nocy. Wchodzi do sypialni, ale łóżko jest puste – leży na nim 

tylko samotna, cienka, biała narzuta. Fiodora już nie ma. 

Jak tylko zobaczyła czerwone światła karetek przed domem Fiodora i Amelii, pani O. 

założyła smycze swoim siedmiu psom i wyszła z nimi na spacer. Przeszła przez ulicę 

i zadzwoniła do drzwi pani I. Pani I.  otworzyła z oczami pełnymi łez. 

– Pani I. – powiedziała Pani O. z udawanym niepokojem. – Co tu się dzieje? Co tu robią karetki? 

– Pani nie rozumie? – szlochała pani I. – Amelia, moja najmilsza Amelia...  

– Ale co się stało Amelii? 

– Fiodor zmarł tej nocy. 
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Czasopismo studencko – doktoranckie Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM 

BALKAN UNITED zaprasza do przesyłania tekstów do kolejnych numerów! 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obszarem Półwyspu Bałkańskiego do współpracy. 

Jesteśmy otwarci na artykuły ze wszystkich dyscyplin naukowych – od literaturoznawstwa, 

przez językoznawstwo, nauki polityczne, historię, po różnego rodzaju teksty kulturoznawcze. 

Interesują nas także tłumaczenia tekstów naukowych, literatury pięknej i utworów poetyckich. 

Zachęcamy również do nadsyłania: reportaży, relacji, wywiadów, recenzji książek i felietonów. 

 

Podstawowe wymagania dotyczące tekstów: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5, 

tytuł artykułu i autor na górze strony, margines 2,5 cm, wyjustowany, nieformatowany (bez 

twardych spacji), cytaty w cudzysłowie, przypisy na dole strony, czcionka TNR 10 pkt., 

obowiązują skróty łacińskie, format pliku doc. 

 

Kolejny numer czasopisma ukaże się w październiku 2013. 

 

Wszelkie pytania i gotowe artykuły prosimy kierować na adres mailowy: 

balkanunited@gmail.com 

 

 


