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Abstract

Proposed is an interpretation of a work that presents opportunities intertekstualnite relations in 
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Dzieła artystyczne w kanonie literatury, oprócz tego, że stanowią wartościowe 
kryterium, są również źródłem relacji intertekstualnych1. Tę zaletę wykorzystują 
pisarze, opierając się na swoim doświadczeniu i tradycji literatury, którą reprezentu-
ją, czyniąc to również pod wpływem pozostałych dziedzin sztuki. W tym aspekcie 
rozwój literatury nie jest wyjątkiem – obfituje w interesujące przykłady utworów, 
stworzonych na bazie nawiązań intertekstualnych, których badanie jest obiecują-
cym źródłem uogólnień gatunkowych i stylowych osiągnięć2. Jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych twórczych odniesień między tekstami w literaturze pięknej 
jest parodia. Jej środki nieraz pokazywały swoje możliwości wyrazu w różnych 
odmianach gatunkowych3.

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Slawistyki Południowej.
1 O miejscu i roli poetyki intertekstualnej we współczesnych kulturowych i międzydyscyplinar-

nych badaniach R. Nycz zarysowuje następującą perspektywę: „[...] poetyka intertekstualna okazała 
się jedyną teorią zdolną do analitycznego obsługiwania aż trzech światów ludzkiego doświadczenia 
i świata wirtualnej cyberprzestrzeni” [2006, s. 174].

2 Więcej na temat intertekstualnych badań w pracy: Paczew, 2006, s. 202–208.
3 Н. Markiewicz określa parodię jako „mimetyczną formę w granicach transtekstualności” 

[1996, s. 235], pisze też o znaczeniach terminu „parodia” [s. 304]. Swoje ujęcia proponują również 
M. Głowiński [2000, s. 225–243] i R. Nycz, [2000, s. 200–209]. Warto sięgnąć do Humoru i karna-
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Poetykę parodii cechuje specyficzny stosunek dwóch światów: tekstowego 
i pozatekstowego. Ich proporcje są dominującymi elementami w tworzeniu jej 
form gatunkowych. Poza tym parodia jako gatunek jest również rodzajem oceny 
przedstawionej rzeczywistości i wiarygodnym wskaźnikiem międzytekstowych 
relacji w twórczości literackiej. Dostępny jest wybór utworów dokonany według 
kryterium tematycznej przynależności tekstu źródłowego [Cieślikowska, 1995]. 
Związek utworu z intertekstem jest wyrażany środkami językowymi, obrazowymi, 
kompozycyjnymi, stylistycznymi i wersyfikacyjnymi. Są one również podstawą 
sposobów parodiowania konwencji gatunkowej. Należy zauważyć także stylizowa-
nie parodystyczne, które jest wyraźnym elementem języka gatunku4. Parodia jest 
powtórzeniem, w którym na innym semantycznym i stylowym poziomie przekazuje 
się wzór przez świadome deformowanie jego artystycznej autentyczności5.

Poruszając problem powyższych osobliwości gatunku, można dodać, że 
istotne znaczenie dla skali jego wpływu na czytelników ma też czas pojawienia 
się konkretnej parodii – jeden z warunków jej społecznego i kulturowego oddzia-
ływania. Przyjmowanie tekstu wtórnego jest powodem aktualizowania pewnych 
problemów życia w kontekście, który ułatwia rozpoznawanie przedstawionych 
zjawisk pozaliterackich.

Użycie innego utworu jako modelu dla własnej twórczości nie jest obce litera-
turze bułgarskiej. Ta praktyka jest potwierdzeniem istniejących relacji intertekstu-
alnych w utworach różnych pisarzy. Wystarczy wspomnieć teksty parodystyczne 
takich autorów, jak Christo Smirnenski, Elin Pelin, Dimityr Podwyrzaczow czy 
Radoj Ralin, którzy kierują się ku utworom z rodzimego kanonu, by następnie 
przekształcić je według wybranej konwencji gatunkowej. W takim przypadku 
pojawienie się nowej parodii nie może nie zwrócić uwagi literaturoznawców, 
badających procesy gatunkowe w twórczości artystycznej.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowany zostanie współczesny tekst literacki 
bułgarskiego autora Ljubomira Kotewa. Jego utwór Galeria typów i charakterów 
bułgarskich w czasach tureckich i dzisiejszych [Котев, 2004] jest parodią noweli 
wybitnego bułgarskiego pisarza Iwana Wazowa pod prawie tym samym tytułem 

[Вазов, 2001].
Kim są bohaterowie stworzeni przez autora pierwowzoru bułgarskiej powieści? 

Wspomniana nowela została napisana w roku 1885, jeszcze przed powieścią Pod 

walizacji we współczesnej komunikacji językowej pod red. J. Mazura i M. Rumińskiej (Lublin 2007) 
oraz do Świata humoru pod red. S. Gajdy i D. Brzozowskiej (Opole 2000).

4 Rodzaje stylizacji i ich zastosowanie w parodiowaniu tekstów zostały uporządkowane przez 
S. Balbusa [1996, s. 104–105]. 

5 H. Markiewicz proponuje następujące określenie gatunku: „Parodia sensu largo: komiczne 
naśladowanie lub przeróbka wzorca literackiego przy pomocy dowolnych środków. Wzorcem może 
być zarówno konkretny utwór, jak zespół cech charakterystycznych twórczości określonego pisarza 
czy poetyka gatunku literackiego” [1996, s. 306; por. też Hutcheon, 2007, s. 164–165].



 INTERTEKSTUALNE RELACJE W PARODII BUŁGARSKIEGO PISARZA... 201

jarzmem, najsłynniejszym bodaj dziełem Wazowa. W obu utworach pojawiają się ci 
sami bohaterowie. Świat przedstawiony w tekście wyjściowym, niewielkim objęto-
ściowo, ukazuje życie Bułgarów w warunkach niewoli. Narracja w naturalny sposób 
przedstawia rytm życia małego prowincjonalnego miasteczka, jego mieszkańców 
i ich filozofię życiową w otoczeniu obcych najeźdźców. Jest to wspólnota – mimo 
trudnego do udźwignięcia ucisku przeciwstawnego etnosu – pełna kolorytu, zma-
gająca się z dramatycznym losem i codziennością, historią i polityką, moralnością 
i religią oraz z ludzkimi słabościami.

Nowela Wazowa, nasycona komizmem, który – mimo upływu czasu – nie traci 
nic ze swej ostrości, jest wiarogodnym obrazem obyczajów bułgarskich, które 
wraz z genetycznymi kodami są źródłem współczesnych i przyszłych narodowych 
zwycięstw i klęsk, osobistych sukcesów i porażek. Nieprzypadkowo Wazow na-
zywa swoją nowelę również „humoreską”, by podkreślić w ten sposób środki jej 
oddziaływania. Z biegiem czasu badacze tego utworu proponują dla niej nowe 
charakterystyki gatunkowe6.

W rozwoju fabuły tego utworu ukazują się sceny potwierdzające chęć otwarcia 
się na świat, dominują naturalne uczucia, przedstawiane są też pozytywne i przy-
jemne strony życia. Bardzo często komizm i tragizm przeplatają się, by pokazać 
wiarygodne tło biegu wydarzeń. Ponadto w zachowaniu postaci odbija się również 
bułgarskie poczucie humoru jako specyficzny ikoniczny znak przynależności 
narodowo-psychologicznej, potwierdzonej przez Wazowa w wielu jego tekstach 
[Paczew, 2007]. 

Nieodparcie nasuwa się pytanie, dlaczego nowela Wazowa, ukazująca bohate-
rów w ironicznym świetle, wciąż jest źródłem świeżych intertekstualnych nawią-
zań w komunikacji literackiej. Warto też zastanowić się nad kwestią mentalności 
Bułgarów przejawiającej się w zachowaniach bohaterów literackich, będących 
reprezentantami epok historycznych. Wzajemne oddziaływania środowiska i lu-
dzi, czasu i postaci rozszerzają niewiarygodnie przestrzeń możliwych odniesień, 
zarysowujących się przed badaczem, gdy próbuje analizować specyfikę humoru 
w kulturze Bułgarów dawniej i dziś.

O ile Wazow nie ma wątpliwości, jakie zachowania bohaterów godne są iro-
nicznego dystansu, i swój twórczy zamysł osiąga rozmaitymi środkami wyrazu, 
o tyle współczesny autor, Ljubomir Kotew, podejmuje dużo trudniejsze zadanie: 
konstruktywnej pracy nad utworem o ugruntowanej pozycji w kanonie literatury 
bułgarskiej. Powyższe uwarunkowania wyznaczają ramy niniejszej analizie oraz 
przyjętemu w niej intertekstualnemu podejściu do gatunku, w którym świat przed-
stawiony prezentuje różnorakie zjawiska społeczne. Poniższe obserwacje skupią 
się na tym, co wyróżnia poetykę gatunku w twórczości Kotewa. 

6 S. Janew podkreśla trawestacyjne podejście Wazowa do bułgarskiego modelu kulturalnego 
w noweli Typy i typki, pisze też o specyfice parodii w bułgarskiej literaturze [Янев, 1989].
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Autor współczesnej parodystycznej interpretacji Typów i typków proponuje 
czytelnikowi dyskurs wprowadzający w świat Bułgarów, a zwłaszcza w świat ich 
psychiki. Do tego celu wykorzystuje pozaliterackie formy wypowiedzi – materiały 
dziennikarskie, dane socjologiczne, slogany językowe, komentarze, socjolekty, roz-
ważania eseistyczne, doktryny społeczno-polityczne, fakty historyczne. W twórczo-
ści pisarza widoczne są dwie zasady kompozycyjne, będące podstawą odkrywania 
komicznych stron rzeczywistości. Z jednej strony perspektywa narracyjna opiera 
się na modelu parodiowanym – powieści Wazowa – z drugiej pośrednikiem jest 
teraźniejszość z całą swoją różnorodnością i nasyceniem wyrazistymi szczegółami. 
Mostem łączącym pierwowzór z jego odbiciem jest zmieniający się świat bułgarskiej 
przestrzeni w jej współczesnych formach. Społeczność, kultura i moralność razem 
wzięte są przesłanką dla scharakteryzowania bułgarskiej tożsamości w odniesieniu 
do celebrowania świąt i życia codziennego. Głównymi wątkami u Wazowa są byt 
i jego powiązanie z ideą narodową, a u Kotewa – polityczne przemiany: socjalizm, 
kapitalizm, nostalgiczna tęsknota za monarchią.

Duża różnorodność cechuje znaki semiotyczne zarówno w utworze orygi-
nalnym, jak i w jego intertekście – ubrania, gesty, mowa, zachowanie, kontakty 
międzyludzkie to tylko niektóre z nich. Kotew dokonuje przekształcenia elemen-
tów świata przedstawionego Galerii typów… w analogiczny obraz współczesnego 
życia we wszystkich jego przejawach: ludzi, okoliczności, zdarzeń historycznych 
i ich odbić w umysłach bohaterów. Zmiany, jako kulturalne, polityczne i społecz-
ne tło, są punktem wyjścia dla badań tożsamości przez specyficzne dopisywanie 
współczesnego tekstu do klasyki Wazowa. Kotew, jako wnikliwy parodysta, nie 
ukrywa, a wręcz sygnalizuje w tytule swojej książki, że rozszerza granice narra-
tywnej temporalności, przez którą wprowadza czytelnika w przestrzeń bułgarskiej 
teraźniejszości. Zachowana jest gatunkowa konwencja niezmieniania „horyzontu 
oczekiwania” odbiorcy, by otrzymał zapowiedzianą wcześniej informację o utworze, 
znajdującą się w określonych relacjach intertekstualnych.

Nowy tekst sytuuje się w ramach fabuły i kompozycji utworu dobrze znanego 
w literaturze bułgarskiej. W parodii oryginał jest poddany obróbce przy zacho-
waniu jej stałych parametrów – tematu, bohaterów, sytuacji, doktryny językowej. 
W przypadku Kotewa nie jest parodiowany styl oryginału, ale przede wszystkim 
ukazane zostaje pokrewieństwo dawniejszych i obecnych charakterów i obyczajów 
Bułgarów. To podejście umożliwia autorowi ocenę wydarzeń i ich uczestników. 
W rzeczywistości jest to świadomy wybór pozycji satyrycznej, którą można wyczuć 
we współczesnym utworze o „nowych starych typach”. W ten sposób nie tylko 
podkreśla się brak tolerancji dla społecznych, politycznych i moralnych wad, lecz 
osiąga się również niepowtarzalność stylu gatunkowego. 

Oczywiste są jądra transformacji w tekście Kotewa, zaczynając od stylu języka 
bohaterów, a kończąc na metatekstowej sugestii. W niej splatają się krytyczno-
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literackie oceny, podkreślające dziedzictwo artystyczne, uogólnienia o charakterze 
psychologicznym w skali ogólnonarodowej oraz analizy socjologiczne bułgarskiej 
rzeczywistości. Utwór Kotewa, chociaż nawiązuje do kompozycji pierwowzoru, 
wypełniony jest aktualnymi przesłaniami, które mają swoje intertekstualne intencje 
w noweli Wazowa. Na podstawie jej niewątpliwej wartości artystycznej  intertekst 
proponuje swoje akcenty w zmieniającym się czasie historycznym.

 Współczesna parodia stwarza nową biografię tożsamości „typków” i ich spad-
kobierców. Jest to przesłanka świadcząca o wewnętrznej bliskości merytorycznej 
obu tekstów. Ich autorzy analizują przejawy bułgarskości w różnych ujęciach, 
kierowani swoim światopoglądem i celami twórczymi, ale rezultaty artystyczne 
u obu owocują wzbogaconym wizerunkiem Bułgara, poznaniem jego obaw i nadziei, 
niewolniczych kompleksów i ich związków ze zrywami niepodległościowymi, 
wszystkiego, co wypełnia świat starych i nowych „typów”. Parodystyczne podej-
ście Kotewa jest jakby „spojrzeniem z zewnątrz”, ponieważ ujawnia zalety i wady 
jego rodaków, którym, tak jak Wazow, z wyrozumiałością wybacza. W ten sposób 
w zaocznej rywalizacji twórczej na podstawie tekstów niewątpliwie dokonuje się 
samopoznanie – nie tylko jako wartość, ale też jako korekta rzeczywistości. 

Kotew nie pomija zewnętrznych przejawów komizmu, czego dowodem jest 
pieczołowitość, z jaką opisuje wygląd bohaterów, w tym szczegóły ich ubioru. Opi-
sy te stanowią nieodłączny element parodii współczesnych Bułgarów, jak choćby 
w epizodzie z nauczycielem – ubranym w garnitur, ale na nogach zamiast butów 
noszącym klapki. Ciekawym zagadnieniem jest relacja jednostki ze środowiskiem, 
ukazywana w rozmaitych sytuacjach. W jednej z nich agens – sąsiad narratora, 
przypomina Warłama Koprinarkę, bohatera Wazowa, ale jest fanatykiem ideologii 
byłego sekretarza partyjnego. Metamorfozy tego funkcjonariusza po roku 1989 
splatają się z funkcjonowaniem prawa o zwrocie ziemi dawnym właścicielom 
i jego odwiedzinami w cerkwi. Mamy do czynienia z typem oportunisty, który 
wykorzystuje nowe okoliczności polityczne dla własnych potrzeb. 

Jako wnikliwy obserwator, Kotew nie pomija najmniejszych nawet przejawów 
ludzkiej niedoskonałości. Jego rodacy często pragną wydawać się takimi, jakimi 
nie są – cechę tę przedstawił Aleko Konstantinow w postaci swojego Baj Gania. Tu 
narrator przywołuje swoje wspomnienia z bułgarskiego uniwersytetu, gdzie jakiś 
czas wykładał. Jego koledzy zachowywali się tajemniczo, co wynikało z faktu, 
że mieli niewiele do powiedzenia. Jak przekonuje autor, pseudonaukowość jest 
zjawiskiem znanym w każdych czasach. Książki pisane przez tak scharakteryzo-
wanych literaturoznawców – pretensjonalne i niejasne – są pozbawione wartości, 
co nie jest największym problemem, ponieważ grafomania jest dość powszechnym 
grzechem. Gorsze jest to, że ze szkodą dla społeczeństwa narasta w ten sposób 
zarówno brak umiejętności komunikowania się, jak i pogarda dla ludzi, którzy są 
empatyczni i potrafią rozmawiać z innymi. 
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Ciekawość jako cecha Bułgarów również jest zawarta w charakterystykach 
bohaterów Wazowa. Niewątpliwie przejawia się ona w zainteresowaniu obcymi 
krajami. Oto dlaczego nie został zlekceważony temat Ameryki. Wszystko, co ame-
rykańskie, stara się przy każdej okazji uwznioślić hadżi Simon, bohater Wazowa;  
dla Kotewa ten aspekt jest powodem poszukiwania jego odbić w zachowaniach 
dzisiejszych Bułgarów. Ślady starych narodowych kompleksów można odkryć w ich 
pragnieniu, by wyróżniać się z tłumu – np. ubiorem czy naśladowaniem obcych 
wzorców. Ta reakcja rodzi nostalgiczną ironię, gdy współczesny narrator wspomina 
modę narzuconą przez Beatlesów w latach sześciedziesiątych ubiegłego wieku.

Zestawienie spraw amerykańskich i bułgarskich wypełnia życiem i rytmem tok 
narracji przy przytaczaniu wielu komicznych sytuacji. Choć bohaterowie Kotewa 
zachwycają się tym, co cudze, on przekornie twierdzi: „nie jesteśmy narodem, 
który się kłania temu, co obce, choćby i było największe”. Ta sprzeczność jest 
podstawą zachowania Bułgara, a przede wszystkim jego braku akceptacji dla tego, 
co dla niego nieosiągalne. Oto dlaczego nietrudno zrozumieć reakcję tych, którzy, 
odwiedziwszy Amerykę, krzyczą: „Ten Nowy Jork to największa iluzja. Drapa-
cze chmur, co to ciągle nam się pchają w oczy, są tylko w centrum, a cała reszta 
to drewniane chałupy”7. Autor zastanawia się nad tym paradoksem stosunku do 
odmienności, którą Bułgarzy przyjmują i odrzucają, ale zawsze pozostają pod jej 
wpływem i podkreślają swą obecność w różnych częściach świata.

W innej sytuacji narracyjnej parodysta za punkt wyjścia przyjmuje ukazaną 
przez Wazowa postać Mironcza, by dowiedzieć się, jak trwałe są jego rysy cha-
rakteru, jak objawiają się one w zachowaniu współczesnego bułgarskiego polity-
ka. Dla niego los narodu, który go wybrał, nie jest ważny, ponieważ jest zajęty 
pomnażaniem swego stanu posiadania. Osobiste interesy są tym, co przyciągnęło 
go do strefy publicznej. Nietrudno tu rozpoznać prawdziwą postać z bułgarskiej 
sceny politycznej. W tym panoptikum wciąż trwają bezmyślne i śmieszne spory, 
jakie wiedli ich bohaterowie prozy Wazowa: „Polityka, do czorta z tym, jaka tam 
dziś polityka... To ma być polityka?...” – pyta hadżi Simon. W swej parodii Kotew 
odkrywa współczesne sobowtóry starych typów. Ich obrazy nie bledną, nie tracą 
swej wyrazistości i żywotności, a wręcz nieustannie znajdują potwierdzenie w sy-
tuacjach życia codziennego: 
Mironczo w jakiś sposób przypomina tego estradowego polityka nowych czasów, dyżurnego kandydata 
na prezydenta, który grozi palcem i poucza naród, ale jest bardziej zajęty swoją ekscentrycznością niż 
realnymi problemami tego narodu. „Co się na mnie gapisz, jak cielę na malowane wrota, Bułgarze!” 
– krzyknie i opluje mimochodem jakiegoś decydenta, bardziej jeszcze nieznośnego niż on sam, ale 
będzie naprawdę zatroskany o swój dom na przedmieściach Sofii czy o swą klacz, gdy będzie się bił 
w piersi, że służy narodowi.

7 Przytoczone cytaty, w moim przekładzie, pochodzą z książki Kotewa [Котев, 2004].
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O nadziei i zaufaniu dywaguje Kotew, zagłębiając się w polityczną przestrzeń 
oczekiwań, jakie mają Bułgarzy względem swoich przywódców. Wiarę w mit 
„zbawcy” Symeona Saks-Koburg-Gockiego autor przekształca w sarkastyczną 
ocenę mentalności Bułgara, jego ukrytych starych kompleksów i wiary w to, że 
zmiana dotychczasowego życia nie wymaga jego udziału. Bierność ta może dziwić 
cudzoziemca, ale nie jest niewytłumaczalna, gdy zwrócimy się w stronę typów 
Wazowa. Przekonanie, że wszystko można osiągnąć bez wysiłku i ofiar, jest do 
dziś żywe w mentalności Bułgarów.

W większości wypadków autor znajduje odpowiedź na polityczną demagogię, 
mimikrę, koniunkturę i wykorzystanie władzy do własnych celów. I znów ożywa 
syndrom Baj Gania, który przypomina o sobie również przy zmianie ideologicznych 
poglądów jako warunku unormowania moralności politycznej. Te „grzechy” mogą 
się mnożyć przy świeżych przykładach populizmu i szarlatanerii, które wciąż są 
w groteskowy sposób obecne we współczesnej bułgarskiej rzeczywistości.

Treść rozdziału o Iwanczu Jocie w noweli Wazowa zachęca Kotewa do obser-
wacji życia prowincji. Obraz domorosłego gramatyka ma swoje dzisiejsze projekcje, 
które przypominają ten literacki prototyp niezwykłością wyrazu językowego w róż-
nych dziedzinach życia – kulturze, szkolnictwie, polityce, twórczości literackiej. 
W tej części tekstu Kotew tworzy komiczny obraz twórcy poświęcającego się bez-
celowemu, pozbawionemu walorów literackich pisaniu. Interesującym zjawiskiem 
w tym przypadku jest nie tylko zachowanie bohatera, ale też społeczna ocena jego 
dokonań. Ludzie go akceptują wyłącznie dzięki jego kulturalnej ogładzie. Nastę-
puje zatarcie granic między oryginalnością i pseudooryginalnością, które owocuje 
nasyconą absurdami dzisiejszą sytuacją kulturalną. Zaskoczenie wywołuje zacho-
wany fenomen Iwancza Joty, którego współczesne wcielenia wciąż przypominają 
przenikliwość, z jaką Wazow analizował narodową tożsamość. Jak się jednak 
okazuje, potwierdza się istnienie przedstawionych postaci, które ze swej strony 
wzbogacają literaturę jasnymi artystycznymi wzorcami intertekstowej twórczości.

W swojej książce o nowych typach Kotew nie pomija życia codziennego, 
przytaczając np. nieoczekiwane reakcje w stosunkach obu płci w rozmaitych sy-
tuacjach. Najwyraźniej uwypuklają się cechy bułgarskich mężczyzn w rozmowach 
o kobietach, futbolu i pieniądzach. W tej „przestrzeni honoru” należy przypomnieć 
filozofię bohaterów, którzy solidarnie uzgadniają poglądy na temat szkodliwości 
kobiet w ich życiu i nieuniknionych złych skutków zawarcia małżeństwa. 

Rozdziały „Miłujący pokój” i „Przekonujący krasomówca” poświęca autor 
karykaturalnym stronom życia. Skłaniają one do dywagacji nad ludzką złośliwo-
ścią i niczym nie uzasadnionym okrucieństwem względem otoczenia w trudnych 
sytuacjach. Niewdzięczność i nieadekwatność reakcji ofiar wypadków losowych 
względem tych, którzy im pomagają, dodają nowych rysów bezlitosnej charaktery-
styce współczesnych obyczajów. Niedorzeczne jest zachowanie kobiety, która się 
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potknęła i oskarża o złe zamiary przychodzącego jej z pomocą mężczyznę. W re-
akcji na rycerską postawę obraża go swoimi ocenami. Zadowolenie odczuwane, 
gdy się ujrzy cierpienie kogoś przez nas nielubianego lub darzonego zazdrością, to 
inna godna napiętnowania przywara. Wszystko to widzi i wyraża Wazow w swoich 
postaciach, opisując śmieszną wojnę sąsiedzką między Koprinarką i Seliamsyzem. 
Niezdolność do odczuwania współczucia dla poszkodowanych przez los sąsiadów, 
złość bez powodu i chęć zniszczenia moralnie kogoś, kogo nie akceptujemy, z po-
wodu jakiegoś drobiazgu wciąż dostarczają energii ich spadkobiercom. 

By wyjaśnić problem dwulicowości bohaterów Wazowa, autor współczesnej 
parodii satyrycznej wprowadza ich projekcje w życie, w którym rządzą intrygi 
i plotki. Zawiść między ludźmi w małym miasteczku przed wyzwoleniem z niewoli 
tureckiej jest zestawiona z zachowaniem współczesnych Bułgarów. O ile ideologia 
u Wazowa ma pewne wymiary, uformowane przez czas historyczny, o tyle w twór-
czości Kotewa jest bezpośrednio obecna dzięki wyrazistemu obrazowi dygnitarzy 
w społeczeństwie. Partyjna kariera przeciwstawia sobie przyjaciół, czyni ich ry-
walami, a z biegiem czasu – wrogami.

Ostrze krytyki wymierzone przez Kotewa nie omija też bułgarskiej cerkwi 
jako instytucji. U Wazowa wizerunek kapłana Stawriego w otoczeniu ówczesnych 
typów wiarygodnie obrazuje życie duchowieństwa, jego jasne i ciemne strony. 
Jeśli opis tamtych czasów budzi ironiczny uśmiech nad słabościami księży, to 
współczesność jeszcze bardziej nadaje się do zastosowania satyry, a nawet groteski 
i sarkazmu, często wykorzystywanych w tekście, ponieważ duchowni zaskakują 
swoim niekonwencjonalnym zachowaniem. Właśnie w tym celu Kotew stosuje 
niezwykłą trawestację obrazu kapłana jako kłusownika, hulaki i biznesmena – role 
te świadczą o jego zdeformowanym zachowaniu w nowych czasach. Stąd wniosek, 
że obyczaje cerkiewne znalazły się w sytuacji godnej pożałowania – współczesne 
duchowieństwo stanowi parodię samego siebie. W rezultacie widzimy uogólnienia 
autora o rozłamie w bułgarskiej cerkwi i jej upolitycznieniu, jak również o tym, że 
stała się karykaturą instytucji powołanej do jednoczenia, a nie dzielenia wiernych.

Wiele razy w analizowanym intertekście pojawia się zwrot bułgarska robota 
– jest to frazeologizm, którego semantyczna i stylistyczna rola jest dobrze zna-
na w bułgarskiej mowie potocznej. Widziana w kontekście poetyki kulturowej, 
parodia Kotewa stawia na pierwszym planie aksjologiczny kod oceny niejasnej, 
bezsensownej sytuacji, bałaganu – bułgarskiej sprawy. Ta zawartość semantyczna 
jest też obecna w słowach bohatera Wazowa, hadżi Christo Mołdawa: bułgarskie 
psoty. Znów widać nawiązanie i do Baj Gania Aleko Konstantinowa, intertekstualne 
przecięcia, asocjacje, aluzje i odpowiedniki w kulturze bułgarskiego komizmu. 

Jeśli skierujemy się ku artystycznej specyfice interpretowanego tekstu, nie 
możemy nie zauważyć, jak względna jest konwencja gatunkowa w odniesieniu do 
literatury współczesnej. Ta osobliwość daje się łatwo dostrzec, jeśli analizujemy 
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utwór Kotewa z pozycji zastosowanego podejścia artystycznego. Jego podstawowa 
charakterystyka gatunkowa nawiązuje do ujęcia teoretycznego zaproponowanego 
przez Henryka Markiewicza [1996, s. 306]. Oceniając dzieło z punktu widzenia 
wydarzeń, bohaterów, sposobu ich wyrażenia, zastosowana przez Kotewa poetyka 
charakteryzuje się głównie postmodernistycznymi zasadami parodii krytyczno-
literackiej. Dynamiczne „przelewanie” czasu i przestrzeni, kontrasty obrazów 
i tematów, mieszanie środków wyrazu, gry słów, stylistyki gatunku – wszystko 
to kieruje nas na niekonwencjonalne odwzorowanie noweli Wazowa. W związku 
z tym warto wspomnieć, że to, co stwierdziła o ironii Zofia Mitosek, można zasto-
sować i do roli parodii we współczesnej twórczości artystycznej8. Pod względem 
stylistycznym poetyka analizowanego gatunku rzeczywiście ma bogate możliwości 
oddziaływania artystycznego i poznawczego. 

 Parodystyczna podróż po stronicach Typów i typków Wazowa – specyficzna 
metatekstowa gra wyobraźni z poczuciem zarówno komizmu, jak i tragizmu życia 
– jest pouczająca, łączy bowiem przeciwstawne intersemiotyczne warstwy w budo-
wie wiarygodnego obrazu rzeczywistości. Taki rezultat, jak wiemy, jest pożądany 
przez każdego twórcę. Oprócz tego bogato nasycona faktami narracja usprawie-
dliwia nadzieję na zrealizowanie upragnionej komunikacji z odbiorcą w zakresie 
poglądów na wydarzenia i osoby. Ta charakterystyka zakończonego intertekstu 
zarysowuje jego poetykę, łączącą różne socjolekty nowego czasu. Główne środki 
zachowują konwencję gatunkową parodii literacko-krytycznej, ale ze swej strony 
dyskurs artystyczny jest wypełniony metatekstowym przekazem, wzbogaconym 
o ironię, sarkazm i groteskę, które tworzą przesłanki do tego, aby analizowany tekst 
uznać za trawestację. Utwór Kotewa tak organizuje różnorodność form komizmu, 
by włączyć go w świat przedstawiony nowych typów. 

Parodystyczny tekst wyciąga przeplatające się i rozmijające wątki wielu 
wydarzeń i ich uczestników. Testy czasu – przeszłego i obecnego – czynią prze-
zroczystymi i psychologicznie motywowanymi działania Bułgarów w kontekście 
przemian historycznych, podkreślają też intertekstualne związki z wykorzystywa-
nymi źródłami. W swoim intertekście współczesnych obyczajów Kotew ukazuje, 
porównuje, analizuje, przeciwstawia, polemizuje, krytykuje, ironizuje, piętnuje, 
ocenia, uogólnia i prognozuje – jego interpretacja twórcza jest wielokierunkowa, 
wchodzi w zakres parodii. Przedstawione rysy obrazu współczesnego Bułgara 
wskazują na dysproporcje w charakterze narodowym, a kontrasty psychologiczne 

8 Podstawą tego twierdzenia jest przytoczone tu za Z. Mitosek uogólnienie o zmienionym 
statusie ironii w dyskursie literackim: „Refleksja kulturowa ostatnich czasów dowodzi, że związek 
opowiadania z ironią przestał być lokalnym zjawiskiem z zakresu poetyki historycznej. Kategorię 
tropu retorycznego zastępuje pojęcie świadomości ironicznej postawy, która: postrzega rzeczywistość 
jako wieloznaczną, dystansuje się wobec spontanicznej percepcji, podkreśla różnicę między umysłem 
i znakami umysłu” [Mitosek, 2004, s. 431].
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wzbogacają spojrzenie na tradycyjne wartości, które budują moralność ludzi za-
równo w czasie niewoli, jak i w czasie wolności.

Niezależnie od czasu akcji źródłowego utworu Wazowa współczesny autor 
znalazł ciekawe analogie między teraźniejszą Bułgarią a światem przedstawionym 
przez klasyka bułgarskiej literatury. Analiza tekstu literackiego Kotewa ujawnia 
możliwości parodii, tworząc wiarygodne postaci w wymiarach przestrzeni społecz-
nej, politycznej i kulturowej. Porównanie tych dwóch utworów  skłania do refleksji 
nad tożsamością Bułgarów w różnych czasach. 

Utwór Ljubomira Kotewa – mimo swej satyrycznej refleksji – nie powstał jedy-
nie w celu krytyki zjawisk i osób. Wątek publicystyczny podkreśla chęć obrazowej 
analizy bułgarskiego społeczeństwa z pozycji niezmiennych zasad moralnych. 
Wzbogacony logicznym oczekiwaniem dobrego początku w bułgarskiej tożsamości, 
świat przedstawiony przez autora kieruje jednostkę na doskonałość ducha – oto 
nieskrywany patos tej parodii dzisiejszych bułgarskich bohaterów i obyczajów. 
Właśnie ten moralny imperatyw nie może być pominięty w przesłaniu utworu dla 
współczesnego czytelnika. 
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Ilija Paczev

INTERTEKSTUALNE RELACJE W PARODII  
BUŁGARSKIEGO PISARZA LJUBOMIRA KOTEWA

Streszczenie 

Z punktu widzenia gatunkowego praca ta prezentuje  współczesny tekst literacki bułgarskiego 
pisarza Ljubomira Kotewa. Jego utwór Galeria typów i charakterów bułgarskich w czasach tureckich 
i dzisiejszych (2004) jest parodią noweli słynnego bułgarskiego pisarza Iwana Wazowa pod tym samym 
tytułem. Kotew dostrzegł bardzo interesującą analogię między dzisiejszą Bułgarią a światem przed-
stawionym przez Wazowa w tekście źródłowym, mimo że upłynęło wiele lat od czasu jego kreacji. 
Analiza współczesnego utworu ujawnia możliwości parodii stworzenia szeregu charakterów, które 
egzystują w trzech planach: społecznym, politycznym i kulturalnym. Porównanie tekstów dwóch 
autorów skłania do refleksji o problemach bułgarskiej  tożsamości.

INTERTEXTUAL RELATIONS IN PARODY OF BULGARIAN WRITER 
LJUBOMIR KOTEV

Summary

From the genre point of view this research presents a contemporary literary text by Ljubomir 
Kotev from Bulgaria. His Gallery of Bulgarian types and characters in the time of Turkish yoke and 
nowadays (2004) is a parody of a novel by Ivan Vasov entitled in the same way. Kotev has found 
a very interesting analogy between today’s Bulgaria and the world described by Wasov, even though 
so many years have past. The analysis of the Kotev’s text proves the abilities of a parody, creating a set 
of life-like characters that exist in three planes: social, political and cultural one as well. The compres-
sion of the two texts mentioned above induces to reflection about the problem of Bulgarian identity.


