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ETNICZNO-WYZNANIOWE STEREOTYPY KOBIET 
U SŁOWIAN BAŁKAŃSKICH

Społeczeństwa bałkańskie zróżnicowane politycznie, etnicznie i religijnie 
cechuje długotrwałe napięcie wywołane tym, że funkcjonowały one na styku 
przenikających się nawzajem i skazanych na bliski kontakt kultur. Kobiety In-
nego były dla mężczyzn wiecznym wyzwaniem, co znajduje odzwierciedlenie 
w pieśniach epickich. Najbardziej jaskrawo objawia się to na samej granicy 
różnych wiar. Porwanie cudzej kobiety na granicy uważane było za czyn hero-
iczny, który przynosił sławę porywaczowi. Nienawiść do przedstawicieli innej 
wiary objawia się w porwaniu z ich społeczności najpiękniejszych kobiet, ich 
przywłaszczeniem i nawróceniem na swoją wiarę. Kobiety Innego zdobywano 
przemocą, podstępem lub za ich zgodą, która potrafiła przezwyciężyć granice 
religijnej nietolerancji. Najsilniejsi wojownicy pragnęli posiąść najpiękniejsze 
kobiety Innego.

Wyobrażenia o kobiecie Innego, czyli kobiecie należącej do kręgu innej 
wiary i narodowości, uwarunkowane są całym splotem czynników etnicz-
nych, wyznaniowych i płciowych. Rozpatrując mechanizmy powstania ste-
reotypów, należy postawić pytanie: jak dwie przeciwstawne kultury oceniają 
kobiety należące do społeczeństw znajdujących się w konflikcie? Etnostere-
otypy kobiet należących do różnych wspólnot wyznaniowych będą przeana-
lizowane na podstawie zapisów folkloru Słowian bałkańskich, a dokładnie na 
podstawie chrześcijańskich i muzułmańskich pieśni epickich, w których bar-
dziej niż w innych gatunkach podkreślany jest konflikt kulturowy. W epickich 
pieśniach ludów bałkańskich — bardzo przemieszanych etnicznie i wyzna- 
niowo — wyraźnie przedstawiony jest męski punkt widzenia i ideały społe-
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czeństwa wojowników. W eposie bohaterskim modelowane są działania wpi-
sane we wzór zachowania mężczyzny-wojownika. W pieśniach artykułowane 
są również poglądy, wiedza, rady i zakazy dotyczące kobiet przeciwnika — 
przedstawiciela innej wiary.

Religia wpływa na wszystkie sfery życia codziennego, takie jak: wygląd 
zewnętrzny, ubranie i ozdoby, styl życia i zachowanie kobiet. Pod tym wzglę-
dem różnice między chrześcijanami i muzułmanami są znaczące. Muzułma-
nie mogą mieć kilka żon, chrześcijan zaś obowiązuje monogamia. Zgodnie 
z islamem przestrzeń życiowa muzułmanki jest ograniczona, a kontakt z ob-
cymi mężczyznami podlega ścisłej kontroli. Muzułmanki powinny osłaniać 
ciało i twarz oraz golić intymne części ciała. Natomiast chrześcijańskie dziew-
częta i kobiety zamężne mogą poza domem kontaktować się nawet z osobami 
nieznajomymi. Piękna bądź nieatrakcyjności chrześcijanek nie ukrywają ani 
woale, ani obszerne szaty. Różnice możliwości, które ma mężczyzna przy na-
wiązaniu znajomości i zdobywaniu kobiety Innego, rzutują na to, że stoją 
przed nim większe lub mniejsze przeszkody w zależności od kręgu kulturowe-
go, do którego należy kobieta. Ale poza warunkami zewnętrznymi stosunek 
do kobiet innej wiary determinują również aspekty psychologiczne.

W pieśniach epickich zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie marzą 
o porwaniu pięknej panny innej wiary, która osiągnęła wiek zamążpójścia. 
Na czyn taki mogli porwać się tylko najsilniejsi i najodważniejsi wojownicy. 
Cenne przedmioty cieszą się o wiele mniejszym zainteresowaniem. Uważa-
no, że skradzione przedmioty i bydło można odzyskać, ale kobieta, którą 
porwano lub która uciekła z domu sama, jest stracona na zawsze. To inten-
sywne zainteresowanie kobietą Innego ma głęboką psychologiczno-społeczną 
motywację w świecie kultury patriarchalnej o mocnym zabarwieniu etosem
wojownika. Opozycja my-oni realizuje się poprzez walkę o najcenniejszy 
„obiekt” w domu mężczyzny. Ważne jest to, że walczą najsilniejsi, którzy 
tak realnie, jak i symbolicznie reprezentują całe społeczeństwo. Podczas po-
rwania i zdobycia kobiety męska siła wojownika i jego odwaga zastają pod-
dane próbie: musi on zaryzykować życie dla osiągnięcia celu erotycznego. 
Jest to demonstracja siły wobec innych członków własnego społeczeństwa, 
przed którymi można pochwalić się swoim wyczynem i przewagą nad prze-
ciwnikiem, który nie potrafił obronić swojej własności. Taki heroiczny czyn 
potwierdza nie tylko przewagę bohatera nad przeciwnikiem, lecz również 
wyższość własnej wiary.

Perypetie miłości międzywyznaniowej są różnie odzwierciedlane w róż-
nych gatunkach folkloru. Szczególną uwagę poświęcam tu nie pieśniom li-
rycznym, lecz epickim, w których pierwiastek agonalny jest silnie rozwi-
nięty. Chrześcijanie nazywają tak tureckie, jak i słowiańskie muzułmanki — 
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„TypKMibe, óyjie”, natomiast muzułmanie kobiety-chrześcijanki nazywają — 
„BJiaxHH>e, KaypKe”.

Dziewczyna innej wiary nawrócona na wiarę narzeczonego

Epickie pieśni o porwaniu szlachetnie urodzonych dziewcząt innej wiary 
na początku opowiadają o pięknie, z którego słynie panna. Bohater ma 
zamiar wprowadzić ją do swojego domu, nawrócić na własną wiarę, zmienić 
jej imię i ożenić się z nią. Scenariusz udanego porwania ma kilka wariantów, 
związanych z miejscem akcji i odpowiednimi motywacjami postaci: porwanie 
panny z domu może odbywać się siłą lub podstępem (np. zasadzka na 
orszak weselny). Ivo Golotrbe przedstawia się Glumacowi jako Osman-aga 
i uwodzi jego córkę. (Byx III, 18). W innej pieśni chrześcijański bohater 
składa przysięgę, że nie ożeni się z chrześcijanką i zdobywa sobie narzeczoną
u Turków, w pobliżu miasta Novi, podczas weselnego obrzędu przejścia do 
domu narzeczonego. (Byx III, 33). O trwałości stereotypowego stosunku do 
kobiet świadczy również wiersz Serbów z góry Romanja z czasów wojny 
z Bośnią 1993-1995 — Oj, Jiujena mypcKa Khepu Kpcmum he me Kamjtjepu.

Łupem jest zazwyczaj kobieta wyjątkowa, przez co bohater potwierdza 
własną wyjątkowość. Fabuły pieśni śpiewanych zarówno przez chrześcijan, 
jak i muzułmanów, są podobne, podobne są również sposoby realizacji 
stereotypu, zmianie podlega tylko etniczna i religijna przynależność postaci: 
w pieśniach muzułmańskich porywaczami są muzułmanie (XepMaH 11, 42; 
MH, 6). W pieśni ze zbioru Łuki Marjanovića, muzułmanie porywają 
narzeczoną chrześcijaninowi Jankowi (MN, 11). Bardzo rzadki przykład 
zgodności przy opisywaniu faktów przez śpiewaków różnej wiary spotyka 
się w pieśniach o zasadzce na uczestników orszaku weselnego Riśnjanina
Hadżii, gdzie opisywane są cierpienia muzułmanów. Muzułmańskie pieśni 
o tym zdarzeniu dbają o wierność prawdzie historycznej.

Dziewczyna pomaga bohaterowi innej wiary

W tradycji epickiej Słowian bałkańskich postacie kobiece najczęściej są 
opisywane jako bierne. Kobiety w świecie wojowników mogą odegrać jednak 
i bardziej aktywną rolę, zastępując starego słabego/nemośćnogo ojca, prze-
bierają się w męskie ubranie, żeby wykonać powinność wojownika wobec 
władcy lub ochronić honor domu. W sferze stosunków miłosno-rodzinnych 
swoja kobieta nie wykazuje inicjatywy (wyjątkiem jest cudzołóstwo, któ-
re podlega natychmiastowemu ukaraniu). Natomiast kobieta obca, kobieta 
Innego może wyrażać swoje społecznie naganne uczucia w sposób bardziej 
swobodny. Istnieją więc pieśni, w których dziewczyny z miłości pomagają 
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bohaterowi innej wiary we własnym porwaniu. W tych pieśniach przeplata 
się epicki stereotyp wojownika (mężczyzny-porywacza) z lirycznym stereo-
typem kochanka innej wiary. Obraz kochanka innego wyznania zapożyczony 
jest z pieśni liryczno-epickich. Na poziomie fabularnym śpiewak powinien 
pokonać sprzeciw materiału gatunkowego i znaleźć odpowiednią motywa-
cję, aby jego pieśń była historycznie i psychologicznie przekonującą, i aby 
opozycyjne wobec siebie stereotypy się zbliżyły.

W chrześcijańskiej pieśni dziewczyna-Arabka chce pomóc Królewiczowi 
Marko uniknąć więzienia, a później on, nie będąc w stanie znieść czerni jej 
skóry, zabijają (ByK II, 64). W pieśni JKenudSa Łc m k o bu ś Cmojana piękna 
muzułmanka Hajkuna przekrada się do więzienia i proponuje Stojanowi, że 
go uwolni, jeżeli on przyjmie jej wiarę. Bohater odrzuca tę propozycję, ale 
obiecuje Hajkunie, że się z nią ożeni. Panna uwalnia go i razem uciekają. 
Z tym samym bohaterem związana jest inna pieśń, w której służy on 
potajemnie w domu pięknej muzułmanki Złatki, z którą w końcu ucieka do 
swojego miasteczka. Najbardziej znana i najpiękniejsza pieśń opowiadająca
o pomocy udzielonej bohaterowi innego wyznania przez piękną pannę — to 
serbska pieśń Majiu Padojutifl. Radoica udaje martwego. Matka Hajkuny, 
żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Radoica jest martwy, każę rzucać na 
niego żmije oraz wbijać mu pod paznokcie ćwieki. Radoica wytrzymuje 
te próby, ale gdy nad nim zaczynają tańczyć piękne dziewczyny, na jego 
twarzy pojawia się uśmiech. Żeby inni nie zobaczyli, że Radoica jednak żyje, 
Hajkuna przykrywa go chustką. Radoicę rzucają do morza. On jednak ratuje 
się, wraca i mści za swoje cierpienia, wbijając ćwieki pod paznokcie matki 
Hajkuny, a potem zabiera Hajkunę ze sobą i żeni się z nią.

Przy porównaniu pieśni dwóch tradycji rzuca się w oczy, że w wariantach 
muzułmańskich dziewczyny-chrześcijanki o wiele częściej pomagają swoim 
porywaczom, zwierzając się ze swojej miłości czy nawet aktywnie im poma-
gając. (XepMaH, 25; 40; 47; 54; MH 7-9; 12, 15, 26, 38). Wszystkie te pieśni 
zapisane są w drugiej połowie XIX wieku i mają wyraźną ideę propagan-
dową, której nie sposób umotywować psychologicznie. Fabuły tych pieśni 
opierają się nie na realnych wspomnieniach, lecz na marzeniu muzułmanów 
o objęciach chrześcijanek. W społeczeństwie tak wyraźnie podzielonym we-
dług kryteriów wyznaniowych nawet dla miejscowych dziewcząt myślenie 
o mężczyźnie innej wiary było haniebne, nie mówiąc o pannach trzymanych 
w podobnych do twierdz, solidnie umocnionych domach, które znajdowa-
ły się po obu stronach granicy. Niezręczne, a nawet śmieszne są te wiersze, 
w których ukochani nawet nie wiedzą, jak wyglądają nawzajem. Przy porwa-
niu lub podczas pościgu porywacz często zabija brata lub ojca dziewczyny. 
Żaden psychologiczny ani estetyczny czynnik nie tłumaczy tego motywu.
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Pieśni wykluczają niebezpieczeństwo walki mężczyzny z mężczyzną, 
przenosząc ją w sferę erotyczną (kobieta-mężczyzna). W pieśni XajKa Am.w- 
zuśa u Łoean 6eśap (ByK III, 19) chłopak i dziewczyna różnych wiar uma-
wiają się na wspólny nocleg pod warunkiem, że ten, kto nie wytrzyma pró-
by wstrzemięźliwości, oddaje drugiemu jakiś wcześniej wyznaczony cenny 
przedmiot. Ta rywalizacja ma podłoże etnowyznaniowe, ale cierpienie ustę-
puje miejsce przyjemności. Swój bohater znów wygrywa: w chrześcijańskiej 
pieśni Jovan zwycięża — przechrzci! muzułmankę, nadał jej chrześcijańskie 
imię, ożenił się z nią, a żeby zwycięstwo było pełne, dziewczyna radzi własnej 
matce pokochać chrześcijanina, ponieważ oni nMxoeumo kochają. W pieśni 
tej widoczne jest, że ta historia opiera się bardziej na marzeniach o miłości 
pięknej dziewczyny innej wiary, niż na realnych faktach. Interesujące wyda-
ją się presuponowane doświadczenia muzułmanki, które nie przeszkadzają, 
a przeciwnie wzmacniają w chrześcijaninie decyzję o ożenku. Niestosowne 
przeniesienie epickiego pojedynku w sferę erotyczną w innej pieśni (ByK CA- 
HY II, 81) M. Detelić komentuje jako nieudaną parodię walki bohaterów.

W wariantach o nieudanym porwaniu opowiada się o próbach porwania 
dziewczyn z kręgu własnej wiary i o czynnościach, które przeszkadzają et- 
nowyznaniowym przeciwnikom w realizacji swoich zamiarów. W pieśniach 
chrześcijańskich śpiewaków chrześcijanie nie pozwalają uwieść swojej dziew-
czyny, odpowiednio w pieśniach muzułmanów muzułmańscy bohaterowie nie 
pozwalają odebrać własnych piękności. W serbskich pieśniach ludowych ze 
zbioru Vuka Karadźicia na muzułmańskich porywaczy spada natychmiasto-
wa dotkliwa kara: sprzedanie do niewoli, więzienie, śmierć (ByK III 17; 24; 
27; 34-37). W muzułmańskich pieśniach porwane muzułmanki odzyskiwa-
ne są przez muzułmanów (MH 18; 26; XepMaH 75). O narracyjnym ujęciu 
tematu porwania świadczy też pieśń o jednoczesnym podwójnym porwaniu 
(BYk III, 26).

Odwrócenie ról potwierdza tożsamość fabularnej matrycy, ale szczegó-
ły przedstawienia walki etnowyznaniowej wskazują jednak na ciekawe oso-
bliwości, które są wywołane różnicami między tak odmiennymi kulturami. 
W muzułmańskich pieśniach pojawia się tajna pomocnica bohatera pory-
wacza, która go ukrywa i doradza mu.

Walkę o żonę przeciwnika toczą wojownicy odmiennych wyznań, uma-
wiając się, że zwycięzca zabierze ze sobą siostrę lub żonę pokonanego. W ten 
sposób chrześcijanie uprowadzają ze sobą kobiety muzułmańskie, nawraca-
ją na swoją wiarę i żenią się z nimi (ByK III, 54, 55, 67; MH VIII, 15; 
MX IX, 8). I na odwrót, muzułmanie w pieśniach muzułmańskich zabierają 
chrześcijanki do swojego domu i wprowadzają je do haremu, chociaż słowo 
„harem” w pieśniach się nie pojawia. Sam w sobie pojedynek o żonę jest zja-
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wiskiem paradoksalnym. Pod postacią walki o rzecz najcenniejszą pokazuje 
się uprzedmiotowienie kobiety. Chociaż w tych fabułach więcej ducha rycer-
skiego niż w porwaniach i zasadzkach, pojedynki pokazują jednocześnie brak 
takiej wartości, jak ideał wierności. Bohater ryzykuje własne życie, a jako
zastaw proponuje życie kobiety, narażając ją na społeczną śmierć.

Cudzołóstwo

W tradycyjnej kulturze cudzołóstwo — to grzech, który potępia się suro-
wiej, jeżeli kochanek należy do obcego kręgu etnowyznaniowego, ponieważ 
taka zdrada nabiera wymiaru nie tylko indywidualnego, lecz i społeczne-
go. Zbiór Vuka Karadźicia zawiera kilka pieśni epickich z motywem zdrady 
małżeńskiej. W pieśni chrześcijańskiej zaniedbana przez męża muzułmańska 
żona — Zlatija przebiera się i mści się na mężu, zabijając go, a potem wy-
chodzi za mąż za chrześcijanina (ByK III, 28). W pieśni Banotńź Strahina, 
która wyraża wyjątkowo indywidualne poglądy śpiewaka i nie powinna być 
rozpatrywana jako wyraz moralnych norm społeczeństwa, Strahina wybacza 
swojej niewiernej małżonce, która zdradziła go z Turkiem Vlah-ali nie tyl-
ko w łożu, lecz i podczas pojedynku męża z kochankiem, pomagając temu 
ostatniemu. Turek Ali straszy kochankę i przestrzega ją, żeby nie pomagała 
małżonkowi:

Hymo Moja, CTpaxHHOBa Jby6o!
HeMoj MeHe, h o  yąpH CTpaxnHa, 
Hnrfla H>eMy MHJia 6h t h  He hem, 
IlpHjeKopHa 6h t h  /j o  BnjeKa: 
Kopnie Te jyTpoM h  BeuepoM, 
T5e c h  6ujia ca mh o m noA na/jopoM

W pieśni Heejepa Jbyóe rpyjuuune cudzołóstwo małżonki z Turkiem 
zostaje ukarane: mąż pozwala jej jedynie wybrać rodzaj śmierci — od miecza 
lub w ogniu (ByK III, 70).

Gwałt

Gwałt popełniony na pannie młodej w tradycji ludowej uważa się za je-
den z najcięższych grzechów. W folklorze ten motyw pojawia się w różnych 
wariantach: postaci mogą pochodzić zarówno z różnych kręgów etnowyzna- 
niowych, jak i z tej samej kultury. W pieśni chrześcijańskiego śpiewaka gwałt 
dokonany przez chrześcijańskiego bohatera na muzułmańskiej pannie mło-
dej nie tylko nie zostaje ukarany, lecz nagrodzony: panna młoda odchodzi 
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z nim (ByK III, 81). Kiedy Królewicz Marko dowiaduje się od swojej narze-
czonej, która przybiega do jego namiotu, o grzesznych zamiarach weselnego 
swata, odcina mu głowę. (ByK II, 56).

Ze zbiorów pieśni muzułmańskich widać, że masowe porwania dziewczyn 
i kobiet były kiedyś rzeczą zwykłą i normalną. W jednej z pieśni wdowa pro-
ponuje muzułmaninowi zabrać do niewoli już dorosłe dziewczęta (MH: 355).
To, że w niektórych pieśniach — kobiety mogły swobodnie wracać z niewo-
li, wydaje się wątpliwe. W wierszach Filipa Viśnića — autora cyklu pieśni 
o powstaniu serbskim z początku wieku XIX — ślepy śpiewak opowiada, 
jak żona tureckiego pułkownika pyta ptaki, czy jej małżonek wróci z Serbii. 
Interesuje ją również to, czy przyprowadzi serbskie niewolnice. Współczesny 
pisarz Novak Kilibarda napisał opowiadanie i dramat o masowych gwałtach 
na kobietach czarnogórskich jako zemście za zabójstwo Smail-age Ćengića.

Osobiste historie o tragicznym losie zgwałconych kobiet zagubiły się 
w zbiorowej pamięci. Ale zapamiętywano historie o tym, jak obrońcy honoru 
rodziny mścili się, zabijając gwałcicieli i, aby uniknąć kary, uciekali poza 
granice Turcji.

W pieśniach epickich zachowało się wspomnienie o losie, który spotykał 
muzułmańskich gwałcicieli. Gdy „pasza” przychodzi do wioski z żołnierzami 
i każę przyprowadzić sobie trzydzieści dziewcząt chrześcijańskich, hajducy 
przebierają się w niewieście suknie i zabijają Turków (ByK III, 5; 66; MH, 
21; njeBaHuja, 128). Vuk Karadźić w przypisie do pieśni rpyuya u nawa 
od 3azopja napisał, że ludowi przywódcy czasami namawiali hajduków, by 
zabijać Turków — gwałcicieli i złoczyńców.

Przekład: Irina Lappo

ETHNIC-RELIGIOUS STEREOTYPES OF WOMEN AMONG BAŁKAN SLAVS

Bałkan societies, diversified in the political, ethnic and religious sense, are charac- 
terized by long-lasting tensions resulting from mutual influences of geographically close 
cultures. As manifested in epic songs, THE OTHERS’ women have always been a chal-
lenge to men, which is especially pronounced at the “meeting places” places of different 
religions. At these borderline terrains, kidnapping someone else’s woman was seen as a he- 
roic deed, bringing famę to the kidnapper. The hatred towards representatives of other 
religions was manifested in kidnapping their most beautiful women, claiming them as one’s 
own possession and converting them to one’s own faith. THEIR women were kidnapped by 
force, tricks or through their own consent, thanks to which religious intolerance could be 
overcome. The strongest warriors desired to take possession of the most beautiful women 
of THE OTHERS.


