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PEWNE CECHY POLSKIEGO STEREOTYPU 
BUŁGARA

Stereotyp Bułgara funkcjonujący w środowisku Polaków zamieszkałych 
w Bułgarii jest zdominowany przez punkt widzenia kobiety-żony, niezbyt bo-
wiem liczna grupa polskich emigrantów znalazła się w Bułgarii głównie poprzez 
zawieranie małżeństw Bułgarów z Polkami. Na podstawie ankiety przeprowa-
dzonej w latach 1996-2001, na którą odpowiedziało 40 kobiet — Polek żyjących 
w małżeństwach mieszanych, autorka rekonstruuje polski (ściślej — funkcjo-
nujący wśród Polonii bułgarskiej) kulturowy obraz Bułgara.

Jest to obraz dwojaki: Bułgara jako człowieka Wschodu („Turka”), po-
wolnego, traktującego swoje żony jak niewolnice zobowiązane do prowadzenia 
domu, akceptującego dominację teściowej nad synową, pracowitego i mało, bo 
zewnętrznie religijnego; i równocześnie Bułgara jako Słowianina, który wyka-
zuje wiele cech pozytywnych: gościnność, serdeczność, otwartość.

Odczuwana przez Polaków obcość etniczna i kulturowa Bułgarów nie 
rodzi postawy wrogości, stanowi natomiast podstawę dla utwierdzania się 
w poczuciu własnej wartości, służy utrwalaniu własnego polskiego — wysoce 
pozytywnego — autostereotypu.

W nauce problem stereotypu stawiany był wielokrotnie i rozpatrywany 
pod różnym kątem — historycznym, socjologicznym, politycznym, filozoficz-
nym, psychologicznym, literaturoznawczym, lingwistycznym. Każde z tych 
ujęć jest ważne, jako że stereotypy funkcjonują we wszystkich sferach ludz-
kiej działalności i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. 
Dla najpełniejszego wyjaśnienia złożoności stereotypu najlepsze jest podej-
ście interdyscyplinarne. W niniejszym opracowaniu stereotyp Bułgara zosta-
nie przedstawiony z punktu widzenia antropologii kulturowej, jednak w po-
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wiązaniu z innymi także metodami — głównie psychologiczną, socjologiczną 
i lingwistyczną.

Jako uogólniony i uproszczony obraz rzeczywistości, powszechny i po-
wielany w danej wspólnocie, stereotyp jest odporny na przemiany niekiedy 
i przez kilka pokoleń. Wiąże się z tym pewna istotna cecha stereotypu, której 
w tym opracowaniu poświęcona zostanie szczególna uwaga. Chodzi, miano-
wicie, o uwarunkowanie historyczne, jego powiązania z mitami narodowymi
oraz tradycją. Często stereotyp zawiera stare nawarstwienia, nieodpowia- 
dające zmienionej rzeczywistości. Główną rolę odgrywa tu przyzwyczajenie 
i dlatego zwykle w socjologii i psychologii społecznej stereotypy przyrównuje
się do przesądów. Traktuje się je jako szkodliwe, podkreśla się konieczność 
ich zburzenia, zwłaszcza jeśli dotyczą poszczególnych ras i narodów.

Stereotyp jest powiązany z nazwą, jest wyobrażeniem zakodowanym 
w świadomości społecznej. W socjologii na ogół odrzuca się doświadczenie 
indywidualne i poznanie jednostkowe przy tworzeniu stereotypu. Traktuje 
się go jako uogólnienie pewnych spostrzeżeń nieodpowiadających rzeczywi-
stości lub spostrzeżeń zawierających tylko część prawdy, niesłusznie uogól-
nionej i przesadzonej (Lippmann 1946: 67; Allport 1958: 187; Schaff 1981: 69; 
Berting, Villain-Gandossi 1995: 15). Według zwolenników tej tezy stereotyp 
w ogóle się nie zmienia.

W nowszych badaniach z zakresu psychologii społecznej traktuje się jed-
nak stereotypy jako „schematy poznawcze”, objaśniające zachowania grupy 
osób (Abelson 1981). Określa się je tutaj jako „naiwne teorie innych”, za-
wierające na ogół stosunkowo mało wiedzy i informacji na temat zjawiska 
(Chlewiński 1992: 9 10). W cytowanych badaniach podkreśla się poznawczy 
charakter treści stereotypu, co odróżnia go od uprzedzenia. Z jednej strony
stereotypy redukują zbędną informację na temat danego zjawiska, z drugiej 
zaś — mogą uzupełniać brakujące wiadomości poprzez indywidualny kon-
takt z ocenianym zjawiskiem, tj. podlegać przemianom (Kurcz 1992: 36-37; 
Kapiszewski 1977: 52-54; Kępiński 1990: 9; Bokszański 1994).

Stereotyp funkcjonuje najczęściej wśród poszczególnych grup etnicznych, 
przy czym nie tylko „w sposób bezzasadny upraszcza, generalizuje i warto-
ściuje emocjalnie”, lecz także przypisuje danej grupie ludzi określone cechy 
i sposoby zachowania, albo je odrzuca (Quasthoff 1973: 28). Stereotyp na-
rodowy powstaje na bazie opozycji „swój — obcy”. Wartościuje on „obcy” 
naród, kraj lub kulturę i najczęściej jest negatywny. Stereotypy dotyczące 
„obcych” narodów i kultur wiążą się ściśle z własną tożsamością narodową 
i włączają zawsze ocenę własnej społeczności etnicznej. Stereotyp narodowy 
jest uogólnieniem składowych wyobrażeń i doświadczeń własnej społeczności 
etnicznej, wynikającym z jej wewnętrznego etosu, tj. z jej autostereotypu. 
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Podczas tworzenia stereotypu narodowego „obcego” na bazie autostereoty- 
pu, ten ostatni jest zawsze idealizowany i mitologizowany, ażeby można było 
przeciwstawić mu stereotyp „obcego” narodu.

Dla członków danej grupy etnicznej stereotyp posiada funkcję komuni-
katywną i poznawczą, ponieważ za jego pośrednictwem następuje w niej 
przekazywanie różnorodnych informacji. Korzystanie ze stereotypów naro-
dowych pozwala na identyfikację poszczególnych jednostek z daną społecz-
nością etniczną poprzez dzielenie się jej wspólnymi wartościami i odgranicza-
niem się jej od „innej”, „obcej” społeczności etnicznej. Stereotyp narodowy 
może pełnić funkcję integracyjną, a także funkcję ochronną wobec wartości 
i ogólnie przyjętych sądów innej grupy etnicznej. W wielu sytuacjach two-
rzony jest przez środki masowego przekazu i może pełnić funkcję manipu-
lacyjną. Wówczas stereotyp narodowy może jedynie częściowo odpowiadać 
rzeczywistości lub zupełnie zaprzeczać faktom, zawsze jednak funkcjonuje 
jako całkiem prawdziwy (Schaff 1981: 118-140; Chlewiński 1992: 17-19). 
Ponadto w odróżnieniu od stereotypów dotyczących innych zjawisk stereo-
typy narodowe (niezależnie od często zmieniających się stosunków między-
narodowych) pozostają dużo bardziej stabilne i trudno ulegają przemianom; 
jeśli chodzi o cechy charakterystyczne przypisywane danemu narodowi, to 
mogą one przetrwać nieraz całe wieki. Trwałość ta dotyczy jedynie przypi-
sywania cech, a nie ich wartościowania. Ich wartościowanie może być różne 
w różnych okresach historycznych w zależności od konkretnych uwarunko-
wań społeczno-historycznych (Berting, Villain-Gandossi 1995: 19, 22, 25).

Stereotypy zawsze powiązane są z konkretnymi konstrukcjami językowy-
mi. Niektórzy lingwiści określają stereotypy jako równoznaczne z konotacją 
semantyczną nazwy narodowości (Pisarkowa 1976: 6). „Konotacja seman-
tyczna” oznacza tu ekspresywnie nacechowane znaczenie poboczne towa-
rzyszące podstawowemu znaczeniu nazwy. Na przykład, w wyrażeniu „mąż 
Turek” Turek znaczy tyle co ‘despota’. Stereotypy określane są również jako
„ustabilizowane połączenia jednostek czysto semantycznych”, przekazujące 
pewne sądy na temat osób lub przedmiotów, zakorzenione w języku po-
tocznym i niepodlegające ocenie jako prawda albo fałsz (Bartmiński 1985:
51-52). Jako przykłady mogą służyć sądy typu: „gabrowczanin jest skąpy”1, 
„Anglik jest dżentelmenem”.

1 Gabrowczanin — mieszkaniec bułgarskiego miasta Gabrowo. Istnieje wiele anegdot 
w których gabrowczanin scharakteryzowany został jako przysłowiowy skąpiec, podobnie 
jak mieszkańcy szkockiego miasta Aberdeen.

Treść stereotypów zostaje wzbogacona także dzięki trwałym tekstom 
kultury ocenianej społeczności etnicznej, dzięki tzw. „idiomom kulturowym, 
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wpisanym w kod pamięci narodowej” (Kępiński 1990: 10). Szczególną rolę 
w tym względzie odgrywa folklor w swych różnych postaciach słownych.

W niniejszym opracowaniu stereotyp Bułgara powstał w wyniku ankieto-
wania przedstawicieli polskiej społeczności w Bułgarii. Do zrekonstruowania 
tego stereotypu posłużyły głównie trzy typy tekstów. Pierwszy z nich to for-
muły językowe, zbliżone do klisz, otrzymane za pomocą metody skojarzeń 
swobodnych i metody generowania cech dystynktywnych (Maciątek, Kurcz
1992: 209). Metoda skojarzeń swobodnych wymaga od ankietowanego poda-
nia pierwszego wyrazu, jaki przyjdzie mu do głowy po usłyszeniu etnonimu 
„Bułgar”. Metoda generowania cech dystynktywnych natomiast oczekuje od 
ankietowanego wymienienia wszystkich cech, które uważa za typowe dla Buł-
garów. Przyjmuje się 60% granicę powtarzalności danej cechy jako składowej 
części stereotypu narodowego. Pewne cechy, charakteryzujące Bułgarów we-
dług Polaków mieszkających w Bułgarii, w praktyce osiągnęły 90%, a nawet 
100% powtarzalność.

Drugim typem tekstów, wykorzystywanych w pracy, są autobiogra-
ficzne opowiadania ankietowanych, szczególnie cenne w antropologiczno- 
kulturowym podejściu do tematu. W tekstach tych akcentowane jest spotka-
nie, a niekiedy nawet starcie obu kultur — polskiej i bułgarskiej — w warun-
kach codzienności. Potwierdzają one tezę o odzwierciedleniu — w pewnym 
stopniu — rzeczywistości w stereotypach i o ich zmianie pod wpływem wła-
snych doświadczeń. Odnotowanie tych powiastek autobiograficznych jest nie-
zbędne, ponieważ niektórzy z ankietowanych Polaków mieszkających w Buł-
garii, nie nazywają bezpośrednio Bułgara krótką formułą językową, wolą 
odpowiadać nie wprost, lecz alegorycznie, opowiadając konkretne zdarzenia 
życiowe.

Trzeci typ tekstów reprezentują pewne przysłowia, powiedzenia, gawędy 
i inne bułgarskie formy folklorystyczne, charakteryzujące według ankietowa-
nych najlepiej bułgarskiego ducha. Te bułgarskie kody kulturowe, oglądane
z zewnątrz i przefiltrowane przez polską świadomość, także pokazują, jaki 
stereotyp Bułgarów funkcjonuje wśród Polaków.

Polonia bułgarska liczy około 2000 osób. Zamieszkuje ona głównie duże 
miasta — Sofię, Warnę, Burgas, Płowdiw. Mniejsza liczba jej przedstawi-
cieli osiadła w Wielkim Tymowie, Ruse, Dobriczu, Starej Zagorze i in. Po-
laków w Bułgarii cechuje wyraźnie sprecyzowana świadomość narodowa, są 
oni zintegrowani ze swoim środowiskiem etnicznym, pielęgnują swoją tożsa-
mość kulturową i religijną. Bułgarscy Polacy są zrzeszeni w stowarzyszeniach 
kulturalno-oświatowych, wydają biuletyny kulturalno-informacyjne dla śro-
dowiska, organizują różnorodne imprezy kulturalne. Przez parę lat w So-
fii i Płowdiwie działały polskie młodzieżowe zespoły teatralne. W różnych 
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bułgarskich miastach Polacy organizują kursy języka polskiego dla polskich 
dzieci, a w Sofii i Warnie mają także polską szkołę średnią. Również w tych
dwóch ośrodkach w kościołach katolickich odprawiane są nabożeństwa w ję-
zyku polskim. Polacy regularnie obchodzą polskie święta narodowe, kulty-
wują tradycje religijne i polskie zwyczaje podczas świąt kalendarzowych, 
podtrzymują znajomość języka ojczystego w środowisku rodzinnym w mie-
szanych małżeństwach polsko-bułgarskich itp. Wśród członków tej społecz-
ności znajdują się potomkowie starszych osadników z okresu II wojny, z po-
czątków XX wieku, a nawet z drugiej połowy XIX — z okresu po Wiośnie 
Ludów (1848 r.) oraz po powstaniu styczniowym (1863 r.). We współczesnej 
Polonii bułgarskiej dominują jednak przedstawiciele tzw. „emigracji serco-
wej” czyli „emigracji z miłości” (Dohnke 1989; Kaczmarek 1993: 87). Należą 
do niej przede wszystkim kobiety, które poznały swoich bułgarskich mężów 
nad Morzem Czarnym i zawarły z nimi tzw. „małżeństwa plażowe” (Wo-
lak 1989), jak i takie, które poznały swoich przyszłych małżonków w czasie 
studiów w Bułgarii lub w Polsce i zamieszkały w Bułgarii głównie w latach 
60. -80. XX wieku.

Na potrzeby niniejszego opracowania ankietowanych było 40 przedstawi-
cielek tej najbardziej charakterystycznej części współczesnej polskiej kolonii 
w Bułgarii. Prawie wszystkie z ankietowanych posiadają wyższe wykształce-
nie i wykonują reprezentacyjne zawody, np.: nauczyciel, redaktor, hydroinży- 
nier, pracownik muzealny, farmaceuta, pilot wycieczek, biznesmen, ekonomi-
sta, pedagog. Badania zostały przeprowadzone w latach 1996-1998 w War-
nie i Sofii, gdzie obecnie mieszka najwięcej Polaków. Wybrano je w oparciu 
o kryterium stałego pobytu w Bułgarii przez ponad 10 lat. Treść stereotypu 
Bułgara zrekonstruowano na kanwie poszczególnych określeń dotyczących 
różnych dziedzin jego życia, przede wszystkim zaś — kultury codziennej 
i odświętnej.

Dla ankietowanych przeze mnie Polaków podstawowym skojarzeniem
stereotypowym, z którym wiązali Bułgarię przed swoim pierwszym do niej 
przyjazdem, jest Orient i Wschód. Ten stereotyp zachowali również po przy- 
jeździe do Bułgarii. Oparty jest on bowiem na autowyobrażeniu, autostere-
otypie Polski jako Europy i Zachodu. Pierwszymi słowami, jakie kojarzą się 
Polakom po wymienieniu nazwy „Bułgaria” są: „słońce”, „ciepło”, „pięk-
na przyroda”, „morze”, „pomidory”, „zapach pieczonej papryki”, „owoce”, 
„ziemia, która rodzi dwukrotnie”. Przyroda bułgarska odbierana jest przez 
Polaków jako egzotyczna, wschodnia. Na większości Polaków, przyjeżdża-
jących z dużych miast w Polsce w latach 60. i 70., wrażenie robiły małe 
jednorodzinne domki w Warnie i innych miastach na wybrzeżu czarnomor-
skim, ich ukwiecone ogródki i grządki pełne warzyw.
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Na potwierdzenie stereotypu Bułgarii jako kraju orientalnego przytacza 
się także poczynione obserwacje, że tempo, w jakim płynie tu czas jest wol-
niejsze i bardziej ślamazarne, a spokój i powolność Bułgara ilustruje słysza-
ne wszędzie w życiu codziennym — „poczekaj trochę”: U Bułgara wszystko
dzieje się wolniej, ale to wynika z jego charakteru, inaczej nie byłby Buł-
garem (D.F.). Bułgarzy ciągle się spóźniają. To pięć, to piętnaście minut 
(E.A.). Powyższa cecha oceniana jest negatywnie. Wiąże się z nią niepunk- 
tualność, niedokładność, niepoprawność zachowania. Bardzo rzadko pojawia 
się ocena pochlebna, interpretowana jako bardziej zrównoważone i przemy-
ślane podejście do spraw, przy czym cytowane jest bułgarskie powiedzenie: 
Byrza rabota, sram za majstora [Prędka robota, wstyd dla majstra]. Pozy-
tywna ocena nie burzy ani nie zmienia wśród Polaków negatywnego stereo-
typu powolnego Bułgara, a jest tylko wyjątkiem.

Stereotyp Bułgarów jako ludzi Orientu zakorzenił się w świadomości Po-
laków mieszkających w Polsce nie tylko w ostatnich czasach. Wpływ na 
jego kształt miała również polska publicystyka i literatura popularnonauko-
wa o Bułgarii i Bułgarach pochodząca z końca XIX i początku XX w. Od 
wyzwolenia Bułgarii spod niewoli tureckiej w 1878 r. do I wojny światowej 
w Bułgarii osiedlali się Polacy, którzy brali aktywny udział w kształtowaniu 
różnych sfer życia niezależnej Bułgarii. Niestety, ich działalność zbadana jest 
w niewielkim stopniu w porównaniu z wkładem inteligencji czeskiej i rosyj-
skiej w tym okresie (Kaczmarek 1989, 1993). W omawianym czasie pojawiły 
się także pierwsze polskie bardziej całościowe publikacje na temat psycholo-
gii narodowej Bułgarów (Grzegorzewski 1883, 1886, 1900; Hołubowicz 1885; 
Grabowski 1889; Kozicki 1910). Stworzony przez nie stereotyp Bułgara jest 
stosunkowo trwały. Funkcjonował on w okresie międzywojennym i później. 
Bułgar ukazany tam został jako nosiciel — w dużej mierze — orientalnych
cech charakteru. Został bowiem ponownie oceniony przez pryzmat autoste- 
reotypu Polaka jako Europejczyka z Zachodu, nosiciela wyższej, bardziej 
„eleganckiej” i bardziej „arystokratycznej” kultury (Kozicki 1910: 30-31; 
Grzegorzewski 1900: 87).

Z przeprowadzonych przeze mnie ankiet wynika, że stereotyp Bułgara, 
nosiciela wielu cech nabytych w wyniku niewoli tureckiej, rozpowszechniony 
jest także współcześnie. Kiedy w latach 60., 70., a nawet 80. niektóre z an-
kietowanych Polek obwieściły swoim najbliższym w Polsce, że mają zamiar
wyjść za mąż za Bułgara, reakcja była wymowna: Dokąd się wybierasz?! 
Och, do tych Turków? Ty nie masz pojęcia, jaki oni mają stosunek do ko-
biet! (A.I.). Pierwszym słowem, które według metody skojarzeń swobodnych 
przychodzi na myśl ankietowanym Polkom w Bułgarii po wymienieniu sło-
wa „Bułgar” było słowo „Turek” w znaczeniu ‘despota’. Bardzo chętnie przy 
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tym przytaczano mnóstwo obserwacji potwierdzających tę tezę. Sprowadzały
się one najczęściej do uogólnienia Bułgar nie przejawia galanterii w stosun-
ku do kobiet: Nie mają tutaj tych manier, tak jak mężczyźni w Polsce. Po 
prostu brakuje tu takiego dżentelmena. Nie mówię o całowaniu rąk, ale żeby 
nie podał płaszcza, żeby wszedł przede mną, tak jest wszędzie. Ich sposób by-
cia jest bardzo nieodpowiedni! (B.R.). Polacy są bardzo uprzejmi w stosunku 
do kobiet, kobieta w Polsce jest kimś więcej od mężczyzny, a tutaj jest kimś 
mniej od mężczyzny. Zachowanie Polaka podobne jest do zachowania Fran-
cuza, a Bułgara — do Turka (E.A.). Własna nacja traktowana jest przez 
Polaka jako stojąca wyżej, a bułgarska — niżej. W tych stereotypowych 
wyobrażeniach Polaka Turek jest niższej klasy, przede wszystkim dlatego, 
że nie jest chrześcijaninem, ponadto nie jest katolikiem. W tym wypadku 
opozycja między swoim i obcym wynikająca z religii jest kształtowana wedle 
reguł myślenia folklorystycznego.

Brak równouprawnienia w stosunkach między kobietą i mężczyzną an-
kietowane Polki widzą przede wszystkim w rodzinie bułgarskiej. Podkreślają 
zupełnie inny stosunek do kobiet w rodzinie polskiej, przy czym większość 
przyznaje, iż przeżyła prawdziwy „szok kulturowy” stykając się z tutejszym 
porządkiem patriarchalnym, wiązanym przez nich z pozostałościami niewoli 
tureckiej: Rodzina bułgarska jest rodziną bardziej patriarchalną. Kiedy obser-
wuję teścia i teściową — on jest głową rodziny, ona absolutnie we wszyst-
kim mu się poddaje. On na przykład wraca do domu, jak jeszcze pracował, 
pierwsza rzecz — siada przy stole, wyjmuje rakiję, a sałatka musi już być 
przygotowana. Ona również pracuje, to jednak nie ma znaczenia — wszyst-
ko ma już być ugotowane, wszystko przygotowane. On tylko siedzi przy stole
i rozkazuje, a ona krąży, mimo że ona, kobieta tak jest schorowana, cią-
gle boli ją głowa, zdrowie ma bardzo nadszarpnięte już od dawien dawna, 
a on dużo zdrowszy i mocniejszy jako mężczyzna. Niezależnie od tego, to 
ona zawsze musiała być do jego dyspozycji (B.D.). Zawsze robiło na mnie 
wrażenie u mojej teściowej, że jak jej mąż wracał z pracy, ona natychmiast 
brała od niego marynarkę, podawała mu kapcie, natychmiast przygotowywa-
ny był stół, co dla mnie było absolutnie obce, gdyż w Polsce byliśmy absolut-
nie równoprawni jako mężczyzna i kobieta. Poza tym wychowana zostałam 
w naszej rodzinie tak, że kobieta jest kimś więcej, ona jest kobietą matką, 
kobietą babcią itd., i ona jest kimś, kto powinien znajdować się na jakimś 
piedestale ... i dla mnie było absolutnym szokiem, kiedy przyjechałam tu-
taj (G.W.).

Stereotyp drugoplanowego po mężczyźnie miejsca Bułgarki powtarza się 
w prawie wszystkich współczesnych publikacjach Polaków, którzy odwiedzili 
Bułgarię na krócej lub dłużej. Korespondent „Trybuny Ludu” Z. Klejn, 
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który spędził w Bułgarii kilka lat, pisze na przykład w swojej książce Życie
po bułgarsku:

„Ponad 80% mężatek — według badań socjologicznych — może się spóźnić do domu 
«tylko z ważnych przyczyn#, a jest i taka ich grupa, która na to sobie nigdy, bez względu na 
powód, nie pozwoli. Natomiast co trzeci małżonek wraca z pracy, kiedy mu się podoba... 
Kobiety przygotowują i podają posiłki, ale rzadko uczestniczą w rozmowie, często też nie 
siadają z gośćmi do stołu” (Klejn 1977: 67). Stereotyp ten powielają również publikacje 
w polskich czasopismach z końca lat 80. (Kaczmarek 1996: 313)

Jako wyższość w stosunkach rodzinnych w Polsce wskazuje się na brak 
podziału obowiązków na męskie i kobiece zarówno w gospodarstwie domo-
wym, jak i wychowywaniu dzieci: W Polsce tak nie jest — praca męska, 
praca kobieca. Po prostu, każdy ma swoje obowiązki i każdy coś robi, żeby 
w domu panowała harmonia (B.S.). Jeśli czeka nas jakieś wyjście z domu, 
obydwoje staramy się razem zrobić wszystko szybciej, żeby móc wyjść razem. 
Nie jest tak, że ja zostaję w domu prać, prasować, a mąż sobie wychodzi 
jak „prawdziwy mężczyzna”. Nawet, jeśli zabiera dziecko. Rodzina to rodzi-
na — matka, ojciec i dziecko. Wszystko w domu powinni robić razem i razem 
rozmawiać z dzieckiem (I.W.).

Stereotyp Bułgarki wśród Polonii bułgarskiej to obraz kobiety, która 
wszystko w gospodarstwie domowym robi sama. Podkreśla się, że Bułgarka 
nie ma tych udogodnień w życiu, jakie ma kobieta w Polsce — wielką róż-
norodność gotowych produktów, a także mrożonek. Dlatego Bułgarka jest 
zmuszona do corocznego przygotowywania konserwowanych jarzyn, kompo-
tów i innych rodzajów przetworów na zimę. Dla scharakteryzowania kobiety 
bułgarskiej ankietowane często przywołują przypowiastkę o mężu, jadącym 
na ośle, za którym z sakwami podąża pieszo jego schorowana żona. Nato-
miast wśród najczęściej powtarzanych słów, przychodzących Polkom na myśl
po wymienieniu nazwy „Bułgarka”, są: „dobra gospodyni” i „niewolnica”: 
Te cechy Bułgarki są trwałymi cechami od czasu niewoli tureckiej i one po-
zostaną na zawsze. Bułgarka zawsze była uważana za niewolnicę i ja myślę,
że tak już zostanie. Ale się dziwię, dlaczego ona to znosi, znosi pokornie?! 
Być może to zostało wpisane w jej naturę? Nie wiem, ale to zawsze robiło 
tu na mnie wrażenie, że kobieta jest na dalszym planie, a mężczyzna zawsze
na przedzie. I ja zawsze i wszędzie to obserwowałam. Nawet przy określa-
niu wynagrodzenia — kiedyś kobieta, która wykonywała taką samą jak męż-
czyzna pracę, dostawała niższe wynagrodzenie, a mężczyzna wyższe. Teraz 
stopniowo to zanika, bo mimo wszystko kobieta bułgarska dosyć osiągnęła 
— i w życiu zawodowym, i w rodzinnym. Dźwiga jednak torby z zakupami, 
swój urlop spędza na przygotowywaniu przetworów i zapasów na zimę. To 
jest jej podstawowy obowiązek i ona to wie. Powinno być trochę inaczej.
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Być może życie jest teraz trudniejsze, ale Bułgarka zawsze lubiła to robić. 
Po prostu, ona została tak wychowana i myślę, że ma to we krwi (E.R.). 
Teraz, po tylu już latach jakoś tak mi się wydaje, że bułgarska kobieta nie 
ceni siebie samej i w ten sposób daje powód mężczyznom, żeby nie dawali 
jej tego, co się jej należy ... Uważam, że Bułgarka powinna więcej wymagać 
od otoczenia, ponieważ dostatecznie dużo daje swoją pracą, swoim wysiłkiem 
— pracuje dwa razy więcej od mężczyzny i faktycznie nie otrzymuje żadnej 
pomocy (G.W.).

Niezależnie od tego, że ankietowane ostatnio zauważają zmianę w młod-
szych bułgarskich rodzinach, stereotyp „Bułgara Turka” i „Bułgarki nie-
wolnicy” w rodzinie pozostaje niezmieniony. Obserwowane sytuacje życiowe 
są generalizowane i w opowiadaniu nieprzypadkowo przeważają słowa ta-
kie, jak: „zawsze”, „wszędzie”, „wszyscy”. Z drugiej jednak strony, własną 
rodzinę wszystkie — bez wyjątku — ankietowane Polki określały jako „nie-
typową” — mąż Bułgar pomaga we wszystkich pracach domowych. Polska 
tradycja w tym względzie wzięła górę i doszło do zdemokratyzowania roli 
małżonków, co jest podkreślane jako pozytywna cecha mieszanych rodzin 
bułgarsko-polskich.

Polska kobieta w Bułgarii ocenia siebie jako nosicielkę wyższej kultury 
bytowej, bardziej cywilizowanych przyzwyczajeń i porządków, czym często 
tłumaczy starcia z inną kulturą swoich bułgarskich bliskich. Najczęściej do-
tyczy to jej stosunku z bułgarską teściową. Stereotyp teściowej dominującej 
w rodzinie bułgarskiej i uzależnionego od niej bułgarskiego małżonka, który 
się zarysowuje w ankietach w latach 90., występuje również w koresponden-
cjach polskich dziennikarzy z Bułgarii z lat 70. i 80. (Wolak 1989). Więk-
szość polskich synowych w Bułgarii dążyła do oddzielenia się od bułgarskich 
teściowych i rozpoczęcia samodzielnego życia. Jeżeli z powodów mieszkanio-
wych było to niemożliwe, starcie między dwiema kulturami przejawiało się 
głównie na linii: gospodarstwo domowe, praktyki religijne, chrzczenie dzieci, 
wychowanie dzieci itp. Wtrącanie się teściowej do gospodarstwa domowe-
go, np. uwagi na temat innych polskich porządków, czy też nieakceptowanie 
pewnych polskich potraw, są codziennością dla polskiej synowej w Bułgarii. 
Różnice w wyznawanej religii chrześcijańskiej zazwyczaj są tolerowane, nie 
zawsze jednak toleruje się „lekceważenie” obowiązków domowych w niedzie-
lę z powodu konieczności pójścia do kościoła: Teściowa mówiła: „A, idzie 
niedziela, ty gotujesz w niedzielę”. Odpowiadałam: „Nie będę gotować, ja idę 
do kościoła. Ja nie będę gotować w niedzielę, ugotuję w sobotę”. Teściowa 
się złościła, ale ja nie ustąpiłam (A.D.).

Do jednego z najbardziej typowych starć między tradycjami dochodzi 
przy chrzczeniu dzieci. Polska synowa zazwyczaj nie zna lub nie chce przy-
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jąć bułgarskiej tradycji chrzczenia wnuków imieniem babci lub dziadka: Teść 
śmiertelnie się. obraził, ponieważ dziecko nie zostało ochrzczone imieniem 
babci, czy w ogóle na jakąś ich literkę, czego ja nie mogłam zrozumieć. Na-
wet się dziwiłam i mówiłam: „Zostawiłam swoich rodziców i jeśli trzeba, 
powinnam ochrzcić ich imieniem. Mimo wszystko w podziękowaniu za to, że 
mnie wychowali”. W końcu żyję w tym kraju, teść i teściowa są obok, tak że 
■.. Tak naprawdę, może dopiero po latach zrozumiałam, jak ważne jest dla 
Bułgarów imię. Być może wtedy odczułam takie największe tarcia między na-
cjami, ponieważ naprawdę było nieprzyjemnie, gdyż teściowa mi powiedziała, 
iż powinnam przeprosić. Za co? Za to, że im urodziłam piękne i zdrowe dziec-
ko, przecież wnuka? I kiedy się urodziło drugie, znów byliśmy kategoryczni, 
że wybierzemy imię dla dziecka, a nie dla babci i dziadka (G.W.).

Do wyjątków należy mieszanie się teściowej w wychowanie dzieci i nawet 
przeszkadzanie w uczeniu się polskiego i mówieniu po polsku. Do rzadkości 
należy dobre porozumienie między polską synową i bułgarską teściową, przy 
czym osobiste doświadczenie nie zmienia wcale zakorzenionego wśród Polek 
w Bułgarii stereotypu bułgarskiej teściowej jako bardzo konserwatywnej, 
chcącej narzucać swoje zdanie młodym i rządzącej w domu.

Powyższy stereotyp wiąże się również z ustalonym stereotypem stosun-
ków między rodzicami i dziećmi w Bułgarii, które bułgarscy Polacy określa-
ją mianem „zależności”. Wszystkie ankietowane przeze mnie Polki zwracały 
uwagę na usamodzielnienie się i mieszkaniowe, i finansowe młodych od ro-
dziców w Polsce i osiąganie przez nich dużo większej niezależności: W Polsce 
młodzi dążą do samodzielnego osiągnięcia czegoś, a tutaj w wielu przypadkach 
liczą na rodziców. A i rodzice zawsze czują się zobowiązani, że muszą poma-
gać, że muszą dawać wszystko swoim dzieciom, swoim wnukom. Rozumiem,
prawda, pomagać, tak, ale nie czuć się aż tak zobowiązanym, że musisz to 
robić całe życie. Dla ciebie w rzeczywistości nic nie zostaje (A.I.). Wszyscy 
tutaj traktują to jak coś naturalnego, że rodzice pomagają swoim dzieciom,
mimo że te dzieci pracują, mają swoje rodziny itd. O ile z zasady w Pol-
sce nie ma takiego nastawienia u młodych, że koniecznie muszą od rodziców 
otrzymywać jakąś pomoc, to tutaj widzę je wszędzie. Jest to olbrzymia różni-
ca i robi to na mnie spore wrażenie. I tego nie pochwalam (B.D.). Z drugiej 
strony, ta zależność zmusza rodziców do wtrącania się w życie młodych, naka-
zywania, co powinno robić młode małżeństwo, szczególnie jeśli mieszkają pod 
jednym dachem. Wtedy już synowe bardzo się skarżą. Jednak najwidoczniej 
tak się ludzie przyzwyczaili, tak im odpowiada, tak sobie żyją w uzależnieniu 
(A.I.). Zdawanie sobie sprawy z dążenia młodych w Bułgarii do większej 
samodzielności i sprawdzenia się w nowych warunkach w ostatnich latach 
nie zmieniło tego stereotypu wśród Polonii bułgarskiej.
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Pracowitość Bułgarów i ich gotowość do pracy wskazywane są przez Po-
laków, którzy spędzili w Bułgarii dłuższy czas, jako jedna z ich najbardziej 
pozytywnych cech. W latach 30. XX wieku — na przykład — J. Gołąbek 
pisał w Duszy narodu bułgarskiego, jednej z najbardziej wnikliwych polskich 
analiz psychologii narodowej Bułgara, że pracowitość bułgarskiego narodu 
jest godna zachwytu (Gołąbek 1929: 62; Gołąbek 1937: 17). Ten stereo-
typ funkcjonuje także wśród współczesnej Polonii bułgarskiej z lat 70., 80. 
i 90. W ocenie tej cechy Bułgarów pojawia się pewien niuans, który ujawnia 
dystans, a nawet odrobinę krytycyzmu: Bułgarzy są bardzo pracowici, ale 
myślę, że niekiedy pracują aż za dużo, męczą się bez potrzeby. Jak np. robie-
nie tylu słoików i konserwowanych jarzyn nawet bez odpoczynku w niedzielę. 
Myślę, że Bułgarzy przyzwyczaili się do tak ciężkiej pracy. Ja niczego, co jest 
poza normą, nie pochwalam (D.F.). Wydaje mi się, że u Bułgara ta pracowi-
tość jest jak pracowitość u chłopa — on wie, że każdego roku musi wykonać 
określone czynności i nie myśli na przykład, że może to zrobić mniejszym 
wysiłkiem. On wie, że ma kopać, prawda, i tyle. A, że na przykład, zamiast 
motyką może to zrobić inaczej ... W zasadzie stare pokolenie jest pracowi-
te, ale nie tak cwane. A Polak patrzy, jakby tu coś przechytrzyć, zrobić to 
mniejszym wysiłkiem, szybciej zarobić (B.D.).

Dotychczas starałam się pokazać, jak kształtuje się narodowy stereotyp 
Bułgara w warunkach jego kultury codziennej — głównie w pracy i w jego 
układach rodzinnych. Podstawowym elementem stereotypu Bułgara jest tak-
że wyobrażenie o jego kulturze odświętnej. Jak się bawi Bułgar? Odpowiedzi 
na to pytanie są dwojakie. Mniejszą liczbę stanowią te, które odpowiadają 
w takim duchu: Bułgarzy są jakby smutniejsi, bardziej poddają się kłopotom.
Przywykli pracować i w pracy, i w domu, i w winnicy, i na daczy, i w sobotę, 
i w niedzielę. I nawet jak mają czas, a człowiek potrzebuje jakiejś rozrywki, 
myślę, że nawet o tym nie pomyślą. Polacy lubią życie i potrafią się bawić. 
Myślę, że Bułgarzy przywykli do tej ciężkiej pracy i nie umieją się bawić,
chociaż nie można powiedzieć, że w ogóle się nie bawią (I.W.). Bułgar ma 
mniej czasu na świętowanie lub chce mieć mniej czasu. Każdy goni w swoich 
sprawach i mniej czasu znajduje na świętowanie (D.F.).

Większość odpowiedzi potwierdza drugą tezę, że Bułgar potrafi się bawić 
i świętować, a ta umiejętność widoczna jest najbardziej w jego przywiązaniu 
do tradycji ludowej i folkloru: Bułgarzy bardzo lubią świętować i potrafią
świętować. I to, co bardzo mi się podoba — pielęgnowanie tradycji. Być może 
wiąże się to z faktem, że Bułgarzy są konserwatywni. I to mi się podoba, że 
również młodzi ludzie czują się związani i pielęgnują tę tradycję. I coś, co 
zrobiło na mnie wrażenie jeszcze w pierwszych latach pobytu tutaj i co mogę 
porównać z młodymi ludźmi w Polsce, to jedna prosta rzecz — taniec ludowy. 
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Tutaj każdy, każdy potrafi zatańczyć choro, co u nas jest absurdalne. Tutaj 
młodzi potrafią także zaśpiewać pieśni ludowe i to na współczesnych weselach 
(A.I.).

Stereotypowe wyobrażenie mniejszej umiejętności świętowania u Bułga-
rów związane jest przede wszystkim z mniej uroczystym i skromnym obcho-
dzeniem najważniejszych świąt chrześcijańskich Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy lub wręcz ich nieobchodzeniem w niedawnej komunistycznej prze-
szłości. Przy tym wszyscy ankietowani Polacy podkreślali w takiej czy innej 
formie w przybliżeniu następujący fakt: Nasze święta chrześcijańskie są ra-
dośniejsze i bardziej uroczyste (J.M.).

Dochodzimy teraz do jednego z najistotniejszych komponentów naro-
dowego stereotypu Bułgara wśród Polaków — charakteru jego religijności. 
Można powiedzieć, że w tym względzie stereotyp Bułgara jest całkiem nega-
tywny. Bułgar charakteryzowany jest słowami: „ateista”, „zewnętrznie reli-
gijny”, „poganin”, „niechrześcijanin”. Stereotyp Bułgara ateisty umacniają 
stwierdzenia: „Bułgar nie chodzi do kościoła” i „Bułgar pracuje w niedzie-
lę” . Na tej linii dochodzi czasami do największego starcia między kulturami 
w mieszanych małżeństwach bułgarsko-polskich. W latach 50., 60., a nawet 
70. znajdowali się mężowie Bułgarzy, którzy zabraniali swoim polskim żo-
nom prowadzić dzieci do katolickiego kościoła w Sofii. Nie podoba mi się, że 
tutaj niedziela nie jest przestrzegana tak dokładnie jak niedziela. Przeszkadza 
mi to, że nie świętuje się tego dnia, bo i Pan Bóg jednego dnia odpoczywał, 
nieprawdaż? I człowiek nawet jeśli jest niewierzący, i on powinien mieć ten 
odpoczynek. I tego mi brakuje. I to niekiedy mnie złości, ponieważ ja wy-
szłam z innego rytmu, a weszłam w inny, który nie za bardzo mi odpowiada. 
A proszę powiedzieć mojemu mężowi — nie rób tego teraz, bo jest niedziela. 
Po prostu nic z tego. On ma to już we krwi. I chce, żebyśmy w niedzielę 
pojechali na wieś, a wiadomo, że na wsi zawsze jest robota. Zamiast odpo-
czywać ... Nie mam nic przeciwko temu, żeby pracować i pięć, i sześć dni, 
ale siódmy niech zostanie na odpoczynek. Bo jak mówią Bułgarzy: „Prekale- 
nijat suetec i na Gospod ne e drag” [Przesadny święty i Panu Bogu nie jest 
miły] (D.F.).

Religijność Bułgara określana jest także jako „zewnętrzna”: Zupełnie 
różna jest polska i bułgarska religijność. Dla Bułgara jest to prędzej tak
zewnętrznie, właściwie on nie chodzi do kościoła się modlić. Kiedy są wielkie 
święta, Bułgar wie, że w to święto należy pójść do cerkwi, zapalić świeczkę 
i to jest praktycznie jego religijność. A w ogóle Bułgarzy nie są bardzo 
głęboko religijni ... Tak jak chrzty, tak i śluby kościelne stały się modne. 
Ale nie dlatego, że Bułgarzy czuli jakąś tego duchową potrzebę, lecz dlatego, 
że sam obrzęd wydaje im się bardziej interesujący ... Inaczej i sam kościół 
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jest po prostu różny ... Cerkiew prawosławna w ogóle nie jest pociągająca 
dla młodych ... (B.D.). Z charakterystyki bułgarskich Polaków wynika, że 
cerkiew prawosławna w Bułgarii jest „bardziej drętwa”, „mniej aktywna”, 
„bardziej zamknięta w sobie” i nie nawiązuje odpowiedniego kontaktu 
z wiernymi. Odwrotnie niż kościół katolicki, który określa się jako lepszy, 
bo jest bliżej wiernych, nabożeństwa odprawiane są po polsku, co umożliwia
wiernym uczestniczenie w nich.

W pewnych sytuacjach Bułgar określany jest również mianem „niechrze-
ścijanin”: Ja jestem chrześcijanką, a mój mąż jest prawosławny (J.M.). Fakt, 
że Bułgar nie jest katolikiem oceniany jest negatywnie. Autostereotyp „Po-
lak to katolik”, zakorzeniony w świadomości kilku pokoleń Polaków, stawia-
ny jest zdecydowanie wyżej i traktowany jako zaleta, w ciężkich momentach 
jednocząca i wspierająca naród (J.M.).

Poza stereotypem Bułgara człowieka Orientu, który zazwyczaj zawie-
ra odcień negatywny, wśród Polaków w Bułgarii rozpowszechniony został, 
mimo iż w mniejszym stopniu, również stereotyp Bułgara Słowianina. Ten 
stereotyp w całości ma charakter pozytywny. Z tego punktu widzenia uogól-
niona wizja Bułgarów przedstawia ich jako bardzo gościnnych, serdecznych, 
ciepłych i otwartych. Niekiedy nawet przyznaje się im wyższość w porówna-
niu z Polakami: Bułgarzy są bardziej otwarci, Polacy są bardziej zamknięci. 
Polak nie od razu otworzy się przed tobą, musi minąć jakiś czas, żeby opo-
wiedział o sobie (I.W.).

Jako jedną z najbardziej pozytywnych cech Bułgara wymienia się jego 
życzliwość i tolerancję w stosunku do cudzoziemców. Czasami określa się 
ją wręcz jako przedkładanie obcej kultury nad własną: W Bułgarii to jest
ciekawe, że cudzoziemców przyjmuje się z otwartymi ramionami. Nawet 
bardziej, niż to konieczne. Jakoś tak serdeczniej nawet i od swoich (G.W.).
Polskie synowe w Bułgarii przyznają, że wyłączywszy teściowe (i to nie 
we wszystkich przypadkach), przyjmowane są zazwyczaj bardzo dobrze 
— i przez przyjaciół swoich mężów, i przez sąsiadów, i przez kolegów.
Pozytywny stosunek do cudzoziemców wskazywany jest jako dodatnia cecha 
Bułgara także przez polskich autorów, piszących o Bułgarii w latach 30. XX 
wieku:

„Jeśli chodzi o stosunek Bułgarów do obcych, to jest on nad wyraz uprzejmy 
i serdeczny, dlatego też bywa przeważnie tak, że cudzoziemiec czuje się w Bułgarii, jak 
w domu u siebie. Rozmowa z obcym toczy się przeważnie około ojczyzny bułgarskiej, 
przy czym nigdy nie daje się zauważyć jakikolwiek cień szowinizmu lub dumy narodowej, 
przeciwnie, przesadna skromność, łącznie z dużą prostotą i otwartością... Bułgarzy, 
uważając się za naród niewielki, raczej ujawniają chęć do poniżania swych rodzimych 
wartości na korzyść wartości, spotykanych u innych narodów.” (Gołąbek 1937: 39-40)
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W przeciwieństwie do tego stereotypowego obrazu Bułgara niektórzy 
polscy autorzy zwracają uwagę na przejawy „silnej niechęci” Polaków do
cudzoziemców i wręcz ksenofobii w różnych okresach polskiej historii.2 Inni
autorzy podkreślają, że Polak obdarza szacunkiem cudzoziemca tylko wtedy, 
kiedy uważa go za „wyższego cywilizacyjnie”, a przy tym „pokrewnego 
duchowo” Zachodowi (Wierzbicka 1980: 47).

2 Zob. różne przykłady pochodzące z artykułów w zbiorze Swojskość i cudzoziemsz-
czyzna w dziejach kultury polskiej. Warszawa, 1973.

Świadomość własnej wyższości narodowej u Bułgarów nie występuje. 
I właśnie ta skromność oceniana jest przez Polaków w niektórych wypad-
kach jako brak poczucia narodowego: „Prościej mówiąc, wolą Bułgarzy, aby 
ktoś obcy dostrzegł ich wartości, niż aby z nimi narzucać się obcemu, jak to 
zdarza się u niektórych innych narodów, także słowiańskich” (Gołąbek 1937: 
41). Przesadna skromność, odbierana jako brak wiary we własne siły jest ce-
chą, występującą wśród Bułgarów także w stosunkach z rodakami: ... obser-
wuję kolegów, przyjaciół bardzo mądrych, bardzo zdolnych. Ale om nie mają 
żadnego poczucia własnej wartości i zamiast nich bardziej prości ze swoją 
bezczelnością i silą przebicia awansują i zajmują stanowiska, całkowicie dla 
nich nieodpowiednie. W Polsce kiepsko sobie radzi ktoś niezdatny, a w Buł-
garii jest to po prostu zasada, szczególnie ostatnio ... (G.W.). Większość 
spośród ankietowanych przeze mnie Polaków ocenia Bułgarów jako mają-
cych zamiłowanie do nauki, żądnych wiedzy, wykształconych. Równocześnie 
niektórzy z nich wskazują na częste powiązanie tych cech z brakiem poczu-
cia własnej wartości i chęcią wykazania się, ze swego rodzaju pogodzeniem 
się z losem („na to zasługujemy”), z dużą dozą sceptycyzmu, a nawet pesy-
mizmu. W tym wypadku autostereotyp Polaka składa sie z wręcz przeciw-
nych cech, jak: poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, optymizm 
(jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów Polaka jest zawarty 
w powiedzeniu „optymista, czyli Polak”, zob. Kolbuszewska 1997).

Podsumowując, stereotyp Bułgara wśród Polaków rzadko nacechowany 
jest negatywną oceną emocjonalną. Wynika to z tego, że nie było konfliktów 
z Polakami ani w przeszłości historycznej, ani też w stosunkach współcze-
snych międzysąsiedzkich (co ma miejsce np. w przypadku Rosjan czy Ukraiń-
ców). Mimo że niektóre Polki przeżywają raczej „starcie” aniżeli „spotkanie” 
z bułgarskim bytem i kulturą codzienną, to jednak owo „starcie” nie prze-
radza się w „konflikt”, gdyż w tym wypadku etnicznie „obcy” Bułgar nie 
jest utożsamiany z wrogiem. Przypatrywanie się „obcemu” narodowi służy 
przy tym dowartościowaniu obrazu samego siebie, co zdarza się szczególnie 
wtedy, kiedy Polak jest za granicą w obcym etnicznie środowisku.
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SOME ASPECTS OF THE POLISH STEREOTYPE OF A BULGARIAN

The article is based on anthropological and linguistic data obtained through fieldwork 
with Bulgaria-based Poles. A group of Polish residents permanently living in Bułgaria was 
interviewed between 1996 and 2001. The Poles, usually married to Bulgarian women, tend 
to live in big cities.

Their stereotype of a Bulgarian is predominantly negative. A Bulgarian is usually 
viewed as possessing oriental features of character, which stems from the one-time
Ottoman domination in the area. The content of the stereotype draws on everyday 
relations such as those between a man and a woman, husband and wife, a Bulgarian 
mother-in-law and Polish daughter-in-law, or between parents and children. It is also 
based on the attitude of Bulgarians to tradition, customs, folk culture, religion, etc.

Features which are seen as typical of Slavs, such as hospitality, warm-heartedness 
and frankness, receive positive evaluation. Kindness to and tolerance for foreigners are 
emphasized as the most positive features of Bulgarians.

A hypothesis is put forward that the predominantly negative stereotype of a Bulgarian 
entertained by Bulgaria-based Poles does not result from the negative evaluation of 
Bulgarians, but mainly from a highly positive auto-stereotype entertained by the Poles 
themselves.


