
2��

2008 nr 1‒2
bezpieczeństwo • teoria i praktyka

Danuta Gibas-Krzak

Božidar Jezernik  
Dzika Europa. Bałkany 
w oczach zachodnich 
podróżników 
przełożył P. Oczko 

[Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007, 400 s.]

Literatura dotycząca tematyki bałkańskiej, chętnie podejmowanej przez naukowców 
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, jest dość bogata. Wydaje się więc, że 
trudno o opracowanie, które stanowiłoby nową jej jakość, pokazując jednocześnie, jak 
bardzo jest ona niejednorodna. Lecz właśnie Božidar Jezernik1, słoweński etnolog i pe-
dagog, wykładowca na Uniwersytecie w Lubljanie, napisał niezwykłą książkę, którą 
trudno jest porównać ze znanymi do tej pory pracami. Składa się ona z 11 rozdziałów, 
powstałych na podstawie relacji zachodnich podróżników, odwiedzających tę część 
Europy od XV aż po XX w. Odkryli oni Bałkany przede wszystkim (co już sugeruje 
tytuł) jako odmienną od świata Zachodu krainę pełną dzikości i dziwności zarazem 
(określenia: dzika Europa, Wschód, Turcja Europejska). Książka jednak nie stanowi 
wyłącznie zbioru ciekawostek na temat Bałkanów, ale jest ważnym materiałem źród-
łowym dla historyków, politologów i socjologów. Przedmiotem opracowania Božidara 

� Božidar Jezernik ur. w 1951 r. w Nowym Mieście w Słowenii. W latach 2003–2007 dziekan wydziału filozofii na Uniwersytecie 
w Lubljanie. Studiował także w London School of Economics. Opublikował kilka prac na temat włoskich i niemieckich obozów 
koncentracyjnych, np. O življenju Slovencev v italijanskih koncentracijskih taboriščih Gonars, Monigo, Padova, Rab, Renicci in 
Visco v letih 1942/43 (1983); Italijanska koncentracijska taborišča za Slovence med. 2. svetovno vojno (1997). 
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Jezernika stało się bowiem zaprezentowanie różnic między cywilizacją Zachodu a Bał-
kanami, postrzeganymi od wieków jako nieznane tereny Europy, niczym „głąb Tatarii 
w sercu Afryki”.

Już w pierwszym rozdziale pracy pt. „Kraj, gdzie zaczyna się Wschód” znajdu-
jemy ciekawe i zarazem nowatorskie rozważania na temat pochodzenia nazwy pół-
wyspu. Autor wywodzi nazwę Bałkany od niemieckiego geografa Augusta Zeunego, 
który używał jej od 1808 r., choć do tej pory znawcy przedmiotu podkreślali, że geo-
graficzne pojęcie tego regionu upowszechniło się dopiero w drugiej połowie XIX w. za 
sprawą austriackich podróżników: Ami Bouego i Feliksa Kanitza2. Ponadto B. Jezernik 
uświadamia, iż nazwa Bałkany od początku była uznawana przez zachodnie piś-
miennictwo nie tylko za przypadkową, ale nawet pomyłkową dla określenia tej krainy 
geograficznej. Pochodzi bowiem od tureckiego rzeczownika balkan, oznaczającego 
urwistą, zalesioną górę, a bułgarski łańcuch górski zwany Bałkanami nie jest repre-
zentatywny dla całego półwyspu, gdyż nie stanowi najwyższego systemu górskiego 
w tym regionie. Osiemnastowieczny podróżnik John Morritt uznał nawet, że nazwa 
Bal Kan stanowiła degradację w stosunku do poprzedniej, jaką było określenie Ha-
emus (od haima, krew Tyfona). Nazwa Bałkany – w odróżnieniu od innych terminów 
geograficznych – wyjątkowo więc nie była neutralna, lecz od początku niosła ze sobą 
negatywne konotacje i szybko stała się synonimem braku cywilizacji, zacofania, pa-
sywności. Nic więc dziwnego, że ukute później terminy „bałkanizacja” czy „kocioł bał-
kański”, znane z okresu wojen bałkańskich (1912–1913), odnosiły się do regionu nie-
spokojnego, pełnego nierozwiązanych problemów i chaosu. 

Božidar Jezernik stara się wyjaśnić przyczyny takiego właśnie postrzegania Bał-
kanów, stwierdzając, że ludzie Zachodu nigdy nie potrafili przyjąć Bałkanów takimi, 
jakie one są: zupełnie nie rozumieli zawikłanego układu stosunków etnicznych i tam-
tejszej skomplikowanej geografii. Możemy przyjąć, że jest tak do dzisiaj, gdyż zarówno 	
w obecnym, jak i minionym stuleciu w konfrontacji z problematyką rozpadu Jugo-
sławii i wojny domowej w tym kraju społeczność międzynarodowa nie zdołała znaleźć 
remedium na bałkański chaos i niepokój. Do dzisiaj także nie jest w stanie złagodzić 
szeregu innych problemów nurtujących ten region, z nierozwiązanym konfliktem o Ko-
sowo na czele. Sądzę, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest ciągłe niezrozumienie 
przez Zachód bałkańskiej specyfiki.

Autor opracowania udowadnia zresztą, że ogląd Bałkanów był często oparty wy-
łącznie na mitach, legendach, a nawet nieprawdzie. Ludzie z Zachodu odreagowywali 
w ten sposób swoje kompleksy, mogli się też dowartościować jako jednostki „lepsze”, 
bardziej cywilizowane. We wspomnieniach sir Henry’ego Blounta z XVII w. czytamy, że 
odwiedzając Turcję Europejską, odnalazł on tam całkiem inny świat. Zaskoczeniem dla 
niego były nie tylko krajobrazy, ubiory, zachowania ludzi, ale nawet ich wygląd. Wę-
drujący z Zachodu na Wschód, przekraczając granicę państwa otomańskiego, trakto-
wali tę podróż jako drogę z cywilizacji do barbarzyństwa, z wolności do tyranii, a nie-
którzy myśleli nawet, iż żegnają się z życiem. 

Książka B. Jezernika uświadamia także, iż wyprawy na Bałkany często nie były 
celem samym w sobie: podróżnicy zmierzali bowiem do Istambułu lub nawet dalej na 
Wschód. Mijane krainy traktowali więc tylko jako obszar, na którym chcieli dostrzec 

2  A. Koseski, Bałkańskie konflikty etniczne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, „Rocznik Nauk Politycznych” 2000, nr 2.
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coś innego: malowniczego bądź niezwykłego. I choć od końca XVIII w. cele uczest-
ników wypraw zmieniły się, mieli bowiem za zadanie zbadanie krajów bałkańskich 
pod względem politycznym, ekonomicznym i wojskowym, to nadal wielu z nich kie-
rowało się uprzedzeniami w stosunku do tubylców, a ich relacje były nasycone ten-
dencyjnością. I nawet otwarcie Orient Expresu, który po 1883 r. łączył Zachód z Azją 
Mniejszą, stało się głównie asumptem do stwierdzenia, że pociągi bałkańskie nigdy 
nie przyjeżdżają na czas (przejazd przez Jugosławię zajmował 26 i pół godziny).

Oprócz negatywnych emocji Bałkany zdumiewały i fascynowały podróżników od-
miennością kultury, obyczajów, rytuałów, strojów i warunków życia miejscowych ludzi. 
Ale wiele z tych elementów dziwności opierało się nie na prawdzie, lecz na mitach, 
wykreowanych bądź przez zachodnich podróżników, bądź przez samych mieszkańców 
tego regionu. Wśród „dziwów” bałkańskich autor wymienia m.in. kobiety z Dalmacji 	
o piersiach tak ogromnych, że mogły „podać dziecku noszonemu na plecach sutek 
przez ramię lub pod pachą”, co stało w sprzeczności z obowiązującym wówczas na 
Zachodzie ideałem kobiecego piękna, zgodnie z którym piersi powinny być małe. Au-
torami takich legend byli jednak sami podróżnicy, gdyż piersi nienaturalnej wielkości 
stanowiły część wyobrażeń cywilizacji Zachodu na temat dzikusów i korespondowały 	
z relacjami na temat Pigmejów i Hotentotów. Podobnie było z opowieściami o ludziach 
z ogonami, którzy rzekomo żyli na Bałkanach. Miało to także służyć degradacji opisy-
wanej kultury. Zdaniem B. Jezernika podobną propagandę stosowali Serbowie wobec 
Albańczyków, chcąc zdeprecjonować tę nację i odebrać jej prawo do własnej pań-
stwowości (a w podtekście zdobyć dostęp do morza poprzez uzyskanie albańskiego 
wybrzeża Adriatyku).  

Autor udowadnia także, że narody bałkańskie same tworzyły własne legendy, 
co miało odróżnić je od barbarzyńskich Turków i przywrócić cywilizowanej Europie. 	
W rozdziale pt. „Oczy, które nie widzą” B. Jezernik demaskuje rzekome dewastowanie 
przez Turków fresków i ikon z kościołów prawosławnych, na których święci mieli wyłu-
pione oczy. Za winnych uważano muzułmanów, gdy tymczasem to sami wierni zdra-
pywali z nich farbę, wierząc w uzdrawiającą moc świętych obrazów. W tym przy-
padku autor zapomina jednak, że Turcy też nie byli „niewiniątkami”. Jako agresorzy 
stali się np. przyczyną migracji ludności prawosławnej, która pod przewodnictwem 
swoich patriarchów musiała opuścić zarówno własne domy, jak i miejsca kultu. Czy 
ulegały one dewastacji? Prof. Leszek Podhorodecki wyraża opinię, że panowanie ture-
ckie było ciężkim okresem dla kultury Słowian. W czasie podbojów Turcy niszczyli bo-
wiem cerkwie i klasztory, a wiele z nich zwycięzcy zamienili na meczety3. 

Z kolei mit o rzymskim pochodzeniu słynnego tureckiego mostu kamiennego 	
w Mostarze został stworzony przez zachodnich podróżników („Most między cywili-
zacją a barbarzyństwem”). Trudno nie zgodzić się z autorem, gdy podkreśla unikal-
ność tej budowli oraz barbarzyństwo, jakim było zniszczenie tego niezwykłego za-
bytku przez Chorwatów w 1993 r. 

Książka B. Jezernika uświadamia ponadto, że przybysze z Zachodu autentycznie 
fascynowali się Bałkanami. W okresie romantyzmu ich uwaga skupiała się głównie 
na Czarnogórze, która imponowała jako twierdza nie do zdobycia i kraina wiecznej 
szczęśliwości, niezniszczona przez cywilizację. Wierzono, że jej historia należy do 

3  L. Podhorodecki, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Warszawa 2000, s. 64.
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najbardziej cudownych w dziejach świata, to małe górskie państewko z sukcesem 
broniło się bowiem przed najazdem tureckim, a władyce Petarowi I (1785–1830) 
udało się zrealizować homerycki ideał władcy. Dzięki temu Czarnogóra pozostała 
jedynym wolnym bałkańskim krajem, co wzbudzało szacunek Zachodu. Jednak Czar-
nogórcy byli także znani ze zwyczaju odrąbywania głów, co miało być argumentem 
świadczącym o oddaleniu tego regionu od cywilizacji. Lecz i ten mit obala pisarz 
Vladimir Bronevsky, który podróżował na Bałkany na początku XIX w. Zwyczaj odci-
nania głów traktował on jako dowód bohaterstwa i szacunku dla kodeksu honoro-
wego obowiązującego na Bałkanach. Czarnogórzec nigdy nie prosił o litość, a od-
cięcie głowy ciężko rannemu towarzyszowi walki było gwarancją, że jego ciało nie 
zostanie zbezczeszczone przez nieprzyjaciół. Jeśli zaś głowa poległego wojownika 
została zabrana przez wroga, krewni podejmowali wielkie wysiłki, aby ją odzyskać 	
i pogrzebać wraz z ciałem. Jeden z niemieckich podróżników zanotował: „Okropień-
stwa, o które oskarża się Czarnogórców, można w większości przypadków przypisać 
Turkom, prawdopodobnie najdzikszemu i najokrutniejszemu narodowi, który kiedy-
kolwiek najechał Europę. To oni wprowadzili zwyczaj obcinania głów i podnieśli go 
do rangi kultu”4.

B. Jezernik z ogromnym zacięciem pisze też o kulturze i zwyczajach narodów bał-
kańskich. Można by sądzić, że o historii kawy napisano już prawie wszystko. Jednak 
rozdział pt. „Gdy raj był tylko na odległość łyku piekielnego naparu” dostarcza nam 
wielu nowych informacji na temat roli kawiarni w życiu społecznym i kulturalnym bał-
kańskich miast. Prawie co dziesiąty, co dwudziesty muzułmański dom stanowiła ka-
wiarnia, a w samym Sarajewie były one jeszcze bardziej popularne: na początku XX 
w. co czwarty dom miał być kawiarnią. Rekordowe było spożycie kawy: nawet najbied-
niejsi muzułmanie, żywiący się czerstwym chlebem, pili po kilka filiżanek dziennie (Boś-
niacy mieli ich pić nawet od 15 do 20). Muzułmanie w Bośni zaczynali konsumpcję 
kawy w wieku dwóch, trzech lat, zaś przywilej chodzenia do kawiarni przysługiwał 
tylko żonatym mężczyznom, którzy mogli się pochwalić posiadaniem chociaż jednego 
potomka. Kobiety nigdy nie chodziły do kawiarni, normy społeczne uważały je bo-
wiem za świat zastrzeżony wyłącznie dla mężczyzn. Lecz w oczach zachodnich po-
dróżników codzienne przesiadywanie w kawiarniach było objawem lenistwa, a nawet 
niechęci do pracy. Nie mogli zrozumieć, dlaczego Bośniacy woleli pić kawę i palić 
čibuk (fajka na długim, wygiętym cybuchu), aniżeli pracować dla zarobku. Jednak kry-
tykując ten „wschodni” styl życia, nie mogli odmówić jakości bałkańskiej kawie, której 
smak i aromat trudno było porównać z pitą w najbardziej eleganckich hotelach w Lon-
dynie i innych europejskich stolicach (kawa turecka parzona w otwartym miedzianym 
tyglu na węglu „według cudownej receptury” i „podawana w maleńkich filiżankach 
mających w sobie niebiańską słodycz”).

Jednym z najciekawszych pod względem analizy polityczno-historycznej jest roz-
dział pt „Prawdziwa komedia omyłek”, w którym autor podkreśla znaczenie Mace-
donii jako ziemi obiecanej dla wielu państw bałkańskich, bez której realizacja wiel-
kich narodowych idei w postaci: Wielkiej Serbii, Wielkiej Grecji czy Wielkiej Bułgarii 
byłaby niemożliwa. Należy przyznać rację B. Jezernikowi, który twierdzi, iż Macedonia 
to sentina gentium Europy, granica pomiędzy Wschodem a Zachodem, cywilizacją 	

4  L. Passarge, Dalmatien und Montenegro. Reise – und Kulturbilder, Verlag von B. Elischer Nachfolger, Leipzig 1904, s. 318.
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a barbarzyństwem, oświatą i niewiedzą, mozaika wyznań, narodów, języków. Słusznie 
zauważa też, że powiedzenie „kwestia macedońska” stało się terminem ogólnym na 
określenie wszystkich problemów związanych z obecnością Turcji w Europie. 

B. Jezernik negatywnie ocenia zmiany, jakie zaszły w bałkańskich miastach po 
upadku Porty Otomańskiej („Małe Paryże, wielkie Bukareszty”). Autor z sarkazmem 
stwierdza, że w połowie XIX w. Bałkany co prawda stały się bałkańskie, lecz zaczęły 
wyglądać jak karykatura Europy Zachodniej. Miasta straciły bowiem swoją oryginal-
ność, gdyż wszystko zapożyczono z Zachodu, naśladując paryskie i wiedeńskie wzory. 
Zniszczono meczety, minarety i tureckie łaźnie. Zachodni podróżni twierdzili nawet, 
że wschodnie kraje przywrócone cywilizacji utraciły swą malowniczość, zachowały 
jednak brud i nędzę. Można zgodzić się z B. Jezernikem, gdy ubolewa nad utratą 
przez miasta wschodniego kolorytu, bo dzięki niemu ich wygląd był bardziej atrak-
cyjny, lecz autor zapomina, że „odejście” Turków z Bałkanów należy przede wszystkim 
rozpatrywać w pozytywnym kontekście odzyskania wolności przez narody bałkańskie, 
nawet za cenę zaniku wschodniej oryginalności miast.

Božidar Jezernik podkreślił w swojej pracy istotną różnicę między Zachodem (Eu-
ropy) a Bałkanami, która wynika z podboju półwyspu przez Turków i ich wielowie-
kowych rządów. Otóż Turcja kładła duży nacisk na różnice religijne, mniejszą wagę 
przywiązując do narodowości, która była kwestią drugorzędną. I choć inne reguły rzą-
dziły Europą Zachodnią, to jednak nie wydaje się, aby prawdziwe było twierdzenie au-
tora, że gdyby nie wpływ zachodni, to być może w tej części Europy idea narodowości 
nigdy nie zostałaby zaszczepiona. Jest to hipoteza chybiona, gdyż jeszcze przed na-
jazdem tureckim w XIV w. istniało na Bałkanach silne poczucie odrębności narodowej, 
zwłaszcza wśród Serbów i Chorwatów.

Podczas analizy sytuacji politycznej na Bałkanach autor (który zresztą nie jest po-
litologiem) nie ustrzegł się niestety także innych błędów. Dziwić może jego zachwyt 
nad tym, że w krajach bałkańskich podbitych przez Turków panował duch tolerancji 	
i kult różnorodności. B. Jezernik zapomina bowiem, że Turcy byli na Bałkanach przede 
wszystkim agresorami, przyznającymi przywileje tylko tym, którzy przeszli na islam. 
Bycie chrześcijaninem było natomiast związane z koniecznością podporządkowania 
się drakońskiemu systemowi prawnemu, który wkraczał głęboko w sferę ekonomiczną 
i kulturową podbitych społeczności słowiańskich. Wysokie obciążenia fiskalne nie po-
zwalały na odpowiedni rozwój ekonomiczny tego regionu Europy, doprowadzając 
kraje bałkańskie do głębokiego zacofania, o czym autor zapomina, rozpływając się 
nad turecką tolerancją. Niestety, także z powodu tych wielowiekowych zaniedbań, bę-
dących konsekwencją m.in. autorytarnych tureckich rządów na Bałkanach, jak rów-
nież w kontekście najnowszych doniesień politycznych z tej części Europy, wciąż ak-
tualna może być opinia jednego z niemieckich autorów, który napisał, że „Bałkany to 
szopa ogrodowa stojąca obok szlachetnej willi zachodnioeuropejskiej, zamieszkała 
przez ludzi, którzy nie potrafią ze sobą współżyć i prowadzą nieustanne spory”5.

Pewnym niedociągnięciem opracowania Božidara Jezernika jest stosowanie 	
w przypisach niepełnego adresu bibliograficznego, z pominięciem miejsca i daty wy-
dania. Należy jednak podkreślić, że autorowi udało się napisać niebanalną książkę 	
z pogranicza kulturoznawstwa (etnografii), socjologii i politologii, rozwijającą i wzbo-

5  B. Ruland, Orient Express, Hestia, Bayreuth 1967, s. 27.
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gacającą wyobraźnię. Punktem wyjścia dla jego rozważań było przyjęcie tezy, że Bał-
kany posiadają immanentny pierwiastek inności. Użycie języka niezwykle jasnego, 
klarownego i zarazem barwnego, jak również wzbogacenie pracy o materiał ikono-
graficzny, nawiązujący do kultury i historii tego regionu sprawiło, że jest ona interesu-
jąca zarówno dla badacza bałkańskich dziejów, jak i laika. 
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