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Wprowadzenie 
 
Cyrylica, pismo podarowane Słowianom przez świętych braci Konstan-
tyna (Cyryla) i Metodego, przez wieki ulegała wielu zmianom, mającym 

ją dostosować do zmieniającego się języka Słowian, który z czasem 

zaczął się rozdrabniać na mniejsze języki, a później i dialekty, które, 

poza słownictwem, różniły się także sposobem czytania bukw. Pomimo 

licznych zmian przez cały okres istnienia cyrylicy, spowodowanych 

wykształcaniem się nowoczesnych języków narodowych, wciąż widać 
było łączność oraz zbieżność gramatyczną z językiem cerkiewnym, czyli 

kwintesencją słowiańskiej tradycji piśmienniczej.  

 

Wcześniejsze zmiany cyrylicy dotyczyły usuwania liter, które fonetycz-

nie nie pasowały do kształtujących się języków oraz dodawania liter, 
które nie posiadały fonetycznych odpowiedników w języku cerkiewno-

słowiańskim. Cyrylica wciąż była pismem fonetycznym, tak jak na sa-

mym początku swego istnienia, a ogólnego jej kroju nikt nie ruszał. 

Zamachu na tradycję piśmienniczą dokonał najpierw Rząd Tymcza-

swowy, a później bolszewicy w 1917 roku w Rosji i w 1945 roku w 

Bułgarii, wprowadzając rewolucyjne zmiany alfabetu oraz niektórych 
reguł gramatycznych, które w przypadku Bułgarii całkowicie sparali-

żowały ortografię i fonetykę na kilkanaście lat, a przez usunięcie bu-
kwy Ѫ z bułgarskiego alfabetu do dziś jest problem ze standaryzacją 

pisowni. Symboliczną była też zmiana tradycyjnej nazwy азбука 

[azbuka] na алфавит [alfawit] oraz zmiana nazw liter. 

 
Iwan Bunin, rosyjski noblista, tak wyraził się o reformie alfebetu: 
Zgodnie z poleceniem samego Archanioła Michała nigdy nie przyjmę 
bolszewickiej ortografi, chociażby dlatego, że ludzka ręka nigdy nie na-

pisała takich rzeczy, jakie teraz są w niej pisane. 

 

Pomimo tego, że oficjalnie bolszewicy odnieśli sukces, to wciąż możemy 
okazywać sprzeciw bolszewickej ortografii pisząc poprawnie, w "starej" 

ortografii. Niniejsza publikacja wyjaśnia jak powinno się pisać w praw-

dziwej rosyjskiej ortografii oraz skierowana jest do osób ten język. Nie 

stanowi bazy do nauki od początku, a jedynie uzupłenia wiedzę, której 

zostaliśmy pozbawieni przez satanistyczne władze. Tematyka Bułgarii 
została tu dodana jako ciekawostka, którą warto znać. Ze względu na 

ogromną ilość bułgarskich dialektów, znacznie trudniej jest zgadywać, 

gdzie przed reformą były usunięte bukwy i jakie bukwy to były, gdyż 

czytało się je w różny sposób w różnych regionach. Bułgarskie pismo 

sprzed reformy było jedno, pomimo różnic w czytaniu, co pięknie obra-

zuje jedność ludu i mnogość jego tradycji, które razem tworzyły kraj.  



~ 3 ~ 
 

J Ę Z Y K   R O S Y J S K I 
 

 Alfabet - азбука  
 
Dorewolucyjny alfabet, którym będziemy się posługiwać powstał osta-

tecznie w 1797 roku, poprzez dodanie do zreformowanej przez Piotra 
Wielkiego grażdanki, bukwy Ё, której dźwięk nie posiadał wcześniej 

odpowiednika w literze. Bukwy Ё oraz Й pomimo ich używania nie 

występowały w alfabecie. 

 
Projekty teformy istniały już wcześniej, jednak debaty nad nimi pozo-

stawały w sferze lingwistów. Zaraz po przejęciu władzy, bolszewicy 

wydali dekret o reformie alfabet, zaznaczając, że należy ją przeprowa-

dzić natychmiasotowo. W praktyce nowe książki zaczęto drukować 

dopiero po kilkunastu miesiącach. W tabeli na sąsiedniej stronie moż-
na zapoznać się z pełną dorewolucyjną azbuką. Bukwy które usunięto 

w 1917 roku to: 
- I 
- ѣ 
- Ѳ 
- Ѵ 
Ograniczono także użycie twardego znaku Ъ, dążąc do jego całkowitego 

zlikwidowania, przez zastępowanie go apostrofem, co udało się osią-

gnąć w języku białoruskim oraz ukraińskim. 

 

Temat powyższych bukw, ich stosowania oraz innych zmian gramatyki 

jest poruszony w dalszej części publikacji. 
 

 

 

Pamiętając słowa Iwana Bunina, warto faktycznie zapamiętać, że to w 

tej ortografii powstały największe dzieła rosyjskiej literatury czy naj-
wybitniejsze  dzieła duchowe pokroju rosyjskiego przekładu Filokalii. 

A od czego zaczęła swoje życie nowa ortografia?  

Od antyboskich i antyludzkich dekretów bolszewickich.  

 
 

 
 

Uwaga do tabeli - apostrof oznacza zmiękczenie liter, które stoją przed nim, 
gdyż nie ma możliwości oddania tych dźwięków w polskim alfabecie. 
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Bukwy Nazwa Nazwa PL Dźwięk 

А а Азъ Az A 

Б б Буки Buki B 

В в Вѣди Wjedi W 

Г г Глаголь Glagol G 

Д д Добро Dabro D 

Е е Есть Jest' IE / JE  

Ж ж Живѣте Żiwjetie Ż 

З з Земля Ziemlja Z 

И и Иже Iżie I 

І і И I I 

К к Како Kako K 

Л л Люди Ljudi kresowe Ł/L 

М м Мыслете Myslietie M 

Н н Нашъ Nasz N 

О о Онъ On O 

П п Покой Pakoj P 

Р р Рцы Rcy R 

С с Слово Slowo S 

Т т Твердо Twierdo T 

У у Укъ Uk U 

Ф ф Фертъ Fert F 

Х х Хѣръ Hjer H 

Ц ц Цы Cy C 

Ч ч Черв Cz'erw CZ' 

Ш ш Ша Sz'a SZ' 

Щ щ Ща Szcz'a SZCZ' 

Ъ ъ Еръ Jer  

Ы ы Еры Jery Y 

Ь ь Ерь Jer'  

Ѣ ѣ Ять Jat' - jać IE / JE 

Э э Обротное э Abrotnoje e E 

Ю ю Ю Ju JU 

Я я Я Ja JA 

Ѳ ѳ Ѳита Fita TH (fonet. Ð) 

Ѵ ѵ Ижица Iżyca I 
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USUNIĘTE BUKWY ORAZ SPOSOBY ICH UŻYCIA 
 

 -----------------Twardy znak Ъ ----------------- 

 
Stawianie twardego znaku (Ъ) jest prostą zasadą. Należy go postawić 
na końcu każdego słowa zakończonego na spółgłoskę, za wyjątkiem Й 
oraz słów, które już kończą się na miękki znak Ь 
 
Przykłady: крестъ, хлѣбъ, телефонъ, Петерсбургъ, вѣкъ. 
 

----------------- Bukwa I i ----------------- 
 
Stawianie bukwy I (i) także jest bardzo proste. Należy ją postawić w 
miejscu obecnego И, jeśli to wypada przed samogłoską lub przed Й, 
które jest uznawane za półsamogłoskę. 
 
Wyjątkiem jest słowo міръ - świat, zapisywane od początku istnienia 
cyrylicy w taki sposób, by odróżnić je od słowa миръ, oznaczającego 
pokój. Na nabożeństwach tak też modlimy się o pokój całego świata:  
o миръ всѣго міра 
 
Przykłady: Россія, русскій, синій, Кипріанъ, Іустина. 
 

----------------- Bukwa Ѳ ѳ ----------------- 
 
Bukwa Ѳ wywodzi się z greckiej litery theta θ i powinno się ją czytać 
jako "th", tak jak w angielskim słowie "the", w zapisie fonetycznym ję-
zyka angielskiego przedstawia się tak: Ð (mała: ð), jest to tak zwana 
dźwięczna spółgłoska zębowa. Na skutek ewolucji języka w Rosji oraz 
niedostatecznej nauki młodzieży, wymowa została ograniczona do ta-
kiej samej jak w przypadku bukwy Ф. 
 
Bukwa Ѳ jest stosowana tylko w słowach pochodzenia greckiego 
 
Przykłady: Aѳонъ, акаѳистъ, орѳографія, Ѳеодоръ, анаѳема. 
 
Wyjątkiem jest nazwa wyspy Пафосъ, zapisywana w ten sposób, by 
odróżnić ją od słowa паѳосъ, oznaczającego patos, czyli jeden z  
elementów estetycznych w literaturze. 
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----------------- Bukwa Ѵ ѵ ----------------- 
 
Iżyca (Ѵ) jest literą, która w języku cerkiewnosłowiańskim przybierała 
dźwięk I lub W, zależnie od padającego akcentu. W przedrewolucyj-
nym języku rosyjskim iżyca zawsze odpowiadała dźwiękowi I. 
 
Przykłady: мѵро, сѵнодъ, ѵподіаконъ, ѵпакой. 
 
Mówi się, że iżyca występowała "ustawowo" tylko w słowie мѵро, a w 
pozostałych słowach stosowano ją naprzemiennie z bukwą И. Nie jest 
to do końca prawda, samych słów zaczynających się "ustawowo" iżycą 
było aż 12 (zgodnie ze Słownikiem Akademii Rosyjskiej z 1794), а za-
wierających iżycę kilka razy więcej. Występowały także słowa nie 
związane z terminologią cerkiewną, które zawierały tę bukwę, na przy-
kład ѵіена - hiena. Wraz z bukwami X oraz I, iżyca była powszechnie 
stosowana do zapisu liczb rzymskich, co możemy znaleźć chociażby w 
Przekładzie Synodalnym. 
 

----------------- Bukwa Ѣ ѣ ----------------- 
 
Jać (ѣ, w kursywie: ѣ) jest najbardziej rozpoznawalną przedrewolucyj-
ną bukwą, stanowi symbol starej ortografii Nie wiadomo jaki dźwięk 
pierwotnie reprezentowała tak bukwa, w większości języków słowiań-
skich zlała się z bukwą E. Jednak obecność ѣ w grażdance Piotra 
Wielkiego, może świadczyć to tym, że jeszcze wtedy reprezentowała 
ona inny dźwięk od bukwy E. Niektóre teorie przedstawiają dźwięk ѣ 
jako IE lub JE z zanikającym lub też słabo słyszalnym E. 
 
Nie ma żadnej reguły na to, gdzie stawia się bukwę ѣ. Zdecydowanie 
stawianie ѣ ułatwia chociażby podstawowe zaznajomienie się z tek-
stami w języku cerkiewnosłowiańskim lub trochę wiedzy z zakresu sta-
rosłowiańskiej fonetyki. 
 
Przykład: вѣра, хлѣбъ, бѣсъ, рѣка, человѣкъ, лѣто, вѣкъ, лѣсъ 
 
 
Łatwiej jest wymienić w jakich przypadkach NIE pisze się ѣ, ta kwestia 
poruszona jest na następnej stronie. 
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Bukwy ѣ nie pisze się gdy: 
 
1) W miejscu bukwy E, która pełni rolę Ё. W praktyce Ё występuje tylko 
w książkach dla dzieci, podręcznikach, Biblii i pismach urzędowych. W 
piśmie potocznym kropki nad E są pomijane.  
Przykłady: весна (вёсна) nie вѣсна; медъ (мёдъ) nie мѣдъ. 
 
2) W miejscu bukwy E, która znika przy odmianie danego słowa.  
Przykład: левъ, ponieważ льва (nie лѣвъ). 
 
3) W kombinacjach "еле", "ере" oraz w kombinacjach "ре" i "ле", kiedy 
te występują między dwoma spółgłoskami.  
Przykłady: дерево, берегъ, время; wyjątek: плѣнъ i хлѣбъ. 
 
4) W kombinacji "ер", gdy wypada przed spółgłoską. 
Przykłady: верхъ, первый, держать. 
 
5) W słowach niesłowiańskiego (obcego) pochodzenia. 
Przykłady: телефонъ, адресъ, Меѳодій, газета. 

--------------------------- 
 

Bukwę ѣ piszę się gdy: 
 
Z uwzględnieniem wyżej wymienionych zasad niepisania bukwy ѣ, 
bukwę tą możemy napisać w miejscu obecnego e, jeśli występuje 
przed twardą spółgłoską (czyli występującą przed a, o, у, ы, э, ъ), nie 
zanika w odmianie, oraz nie pełni funkcji ё. 
Przykłady: лѣсъ, мѣсто, орѣхъ, рѣдкій 
 
Bukwę ѣ piszę się w większości morfemów gramatycznych: 
 
1) Na końcu rzeczowników i zaimków w odmianie. 
Przykłady: въ рукѣ, на столѣ, мнѣ, тебѣ, всѣ. 
 
2) W sufiksach przy stopniowaniu przymiotników i przysłówków. 
Przykłady: быстрѣе, сильнѣе, быстрѣйшій, сильнѣйшій. 
 
3) W podstawowym sufiksie czasowników "ѣть" i pochodzących od 
nich rzeczowników. 
Przykłady: умѣть, сидѣть, смотрѣть, умѣніе, покрасѣніе. 
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+W rzeczownikach zakończonych na "еніе" wywodzących się z inaczej 
zakończonych czasowników pisze się bukwę E np. чтеніе - читать). 
 
4) Na końcu większości przyimków i przysłówków. 
Przykłady: вмѣстѣ, кромѣ, возлѣ, послѣ, гдѣ. 
 
5) W przyimku "нѣ", który wyraża niepewność. 
Przykłady: нѣчто, нѣкоторый, нѣсколько, нѣкогда (kiedyś). 
 
+Zaprzeczenia  za to pisze się z E: негдѣ, не за что, некогда (nigdy). 

--------------------------- 
 
Ponadto są przypadki, gdzie ѣ pojawia się w miejscu И. 
 
1) "Oни" (онѣ) i "одни" (однѣ) w odniesieniu do rzeczowników rodzaju 
żeńskiego oraz w słowach pochodzących: однѣхъ, однѣмъ, однѣми. 
 
2) W Polskich wyrazach w miejscu ѣ często pojawia się "ia". 
Przykłady: wiatr - вѣтеръ, miasto - мѣсто. 
 
3) W ukraińskich wyrazach w miejscu ѣ pojawia się "i". 
Przykłady: діло - дѣло, місто - мѣсто. 
 

----------------- Inne zagadnienia gramatyczne ----------------- 
 
Przymiotniki w rodzaju męskim i nijakim, mające w liczbie pojedynczej 
mianownika zakończenia "ый" i "ій", w dopełniaczu kończą się na "аго" 
і "яго". 
 
Przymiotniki w rodzaju żeńskim i nijakim w liczbie mnogiej kończą się 
na "ыя" і "ія", а nie jak obecnie "ые" і "ие". Zaimek trzeciej osoby ro-
dzaju żeńskiego ma postać "ея", zamiast obecnego "её". 
 
Przedrostki kończące się spółgłoską З ("из", "воз", "раз"), zachowują 
swoją formę: разсказъ, возсіялъ, изсякъ.  
 
Przedrostki "без" і "чрез / через", są zawsze zachowywane w całości: 
безполезный, черезчуръ. 
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Aby zapamiętać pisownię ѣ powstawało sporo wierszyków przesyco-
nych obecnością tejże bukwy. Najpopularniejszym z nich jest "Бѣлый, 
блѣдный, бѣдный бѣсъ": 
 
  Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ 

  Убѣжалъ голодный въ лѣсъ. 

  Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ, 

  Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ 

  И за горькій тотъ обѣдъ 

  Далъ обѣтъ надѣлать бѣдъ. 

 

  Вѣдай, братъ, что клѣть и клѣтка, 

  Рѣшето, рѣшетка, сѣтка, 

  Вѣжа и желѣзо съ ять — 

  Такъ и надобно писать. 

   

  Наши вѣки и рѣсницы 

  Защищаютъ глазъ зѣницы, 

  Вѣки жмуритъ цѣлый вѣкъ 

  Ночью каждый человѣкъ… 

 

  Вѣтеръ вѣтки поломалъ, 

  Нѣмецъ вѣники связалъ, 

  Свѣсилъ вѣрно при промѣнѣ, 

  За двѣ гривны продалъ въ Вѣнѣ. 

 

  Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно, 

  Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ, 

  Дѣлитъ области ихъ Бугъ, 

  Рѣжетъ съ сѣвера на югъ. 

 

  Кто тамъ гнѣвно свирѣпѣетъ? 

  Крѣпко сѣтовать такъ смѣетъ? 

  Надо мирно споръ рѣшить 

  И другъ друга убѣдить… 

 

  Птичьи гнѣзда грѣхъ зорить, 

  Грѣхъ напрасно хлѣбъ сорить, 

  Надъ калѣкой грѣхъ смѣяться, 

  Надъ увѣчнымъ издѣваться… 



~ 10 ~ 
 
 

Fragment "Quo Vadis" w przekładzie W. Ławrowa, 1902 rok: 

 

-------------------------------------------------- 
 

Fragment "Pana Tadeusza", 1902 rok: 
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J Ę Z Y K   B U Ł G A R S K I 
 

Alfabet - азбуката 
 

Alfabet bułgarski, którym będziemy się posługiwać narodził się w la-

tach 30stych XIX wieku, gdy Bułgarzy zaczęli przejmować cyrylicę ro-
syjską, do której później wprowadzili drobne zmiany. Pozostawili w 

swoim alfabecie jednak charakterystyczną, starobułgarską literę - 
wielkiego jusa (Ѫ). W języku bułgarskim bardzo widoczne są dialekty, 

które można podzielić na dwie grupy: zachodnie (Macedonia, zachód 

Bułgarii z Sofią) oraz wschodnie (wszystko na wschód od Botewgradu). 
Dialekty te różnią się wymową bukw Ѫ oraz Ѣ, których likwidacja do-

prowadziła do obecności kilku różnych wariantów pisowni w ramach 

jednego języka. 

 

Pierwsze debaty o poważnej reformie bułgarskiej pisowni rozpoczęły się 

pod koniec XIX wieku. W 1921 roku rząd Bułgarskiego Ludowego 
Związku Chłopskiego wprowadził rewolucyjną reformę pisowni, którą 

nazwano reformą Stojana Omarczewskiego, ówczesnego Ministra Edu-
kacji i Nauki. Reforma między innymi usunęła bukwy: Ѣ, Ь oraz Ъ. W 

1923 roku po zamachu stanu w Bułgarii, przybył na białym koniu 

premier Todor Iwanczow, by ratować cyrylicę. Przywrócił usunięte bu-
kwy, określił gdzie powinno się stawiać jać oraz jusa przy jednocze-

snym daniu swobody ludziom w sposobie odczytywania liter. Obecnie 

ortografia Iwanczowa jest najpopularniejszym wariantem starej orto-

grafii u bułgarskich tradycjonalistów. W tym zapisie podana jest tabela 

z alfabetem bułgarskim, gdzie wymowa niektórych bukw posiada kilka 

wersji. 
 

Jać oraz jus wielki (zwany przez Bułgarów nosowym), są wręcz uważa-

ne za symbol bułgarskości, jednak nie są obecne w popkulturze, jak 

jać w Rosji, którą można spotkać na przykład na szyldach sklepowych.  

 
Na końcu zaprezentujemy wiersz Christo Botewa "Hadżi Dimityr" w 

tradycyjnej ortografii, wraz z przekładem na język polski, dokonanym 

przez Władysława Broniewskiego. Tytułowy Hadżi Dimityr był bułgar-

skim bohaterem z okresu odrodzenia narodowego. Wraz ze swym przy-

jacielem Stefanem Karadżą oraz czetą, z terenu Rumunii wdarli się w 

głąb Bułgarii uprzykrzając życie Turkom. Ranny Karadża i ponad po-
łowa czety zostali pojmani przez Turków, a Hadżi Dimityr wycofał się 

na szczyt góry Buzłudża, gdzie poległ z pozostałymi towarzyszami bro-

ni. Przez długi czas utrzymywała się teoria, że Hadżi Dimityr żyje.  



~ 12 ~ 
 

Bukwy 
Nazwa  

współczesna 
Dźwięk 

А а А A 

Б б Бъ B 

В в Въ W 

Г г Гъ G 

Д д Дъ D 

Е е Е E (rzadko: IE / JE)  

Ж ж Жъ Ż 

З з Зъ Z 

И и И I 

Й й И кратко J 

К к Къ K 

Л л Лъ Ł 

М м Мъ M 

Н н Нъ N 

О о О O 

П п Пъ P 

Р р Ръ R 

С с Съ S 

Т т Тъ T 

У у У U 

Ф ф Фъ F 

Х х Хъ H 

Ц ц Цъ C 

Ч ч Чъ CZ 

Ш ш Шъ SZ 

Щ щ Штъ SZT 

Ъ ъ Ер-голям Y / E (rzadko: A) 

Ь ь Ер-малък  

Ѣ ѣ Ят 
IE / JE / E / JA 

 (zależnie od dialektu) 

Ю ю Йу JU 

Ѫ ѫ Голма носовка Ą 

Я я Йа JA 
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Христо Ботйовъ 
ХАДЖИ ДИМИТЪРЪ 
 
  Живъ е той, живъ е! Тамъ на балкана, 
  Потѫналъ в крѫви, лѣжи и пѫшка 
  Юнакъ съ дѫлбока на грѫди рана, 
  Юнакъ вовъ младость и съ сила мѫжка. 
 
  На една страна захвѫрлилъ пушка, 
  на друга сабя надвѣ строшена, — 
  Очи темнѣятъ, глава са люшка, 
  Уста проклинатъ цѣла вселена! 
 
  Лѣжи юнакътъ, а на небето 
  Слѫнцето спрѣно, сѫрдито пече; 
  Жѣтварка пѣе нейде въ полето 
  И крѫвьта още по-силно тече! 
 
  Жатва е сега... Пѣйте робини 
  Тезъ тѫжни пѣсни! Грѣй и ти слѫнце 
  Въ тазъ рабска земя! Ще да загине 
  И тоя юнакъ!.. Но мѫлкни сѫрце! 
 
  Той, който падне въ бой за свобода, 
  Той не умира, — него жалѣятъ 
  Земя и небе, звѣръ и природа, 
  И пѣвци пѣсни за него пѣятъ... 
 
  Денемъ му сѣнка пази орлица, 
  А вѫлкъ му кротко раната ближи, 
  Надъ него соколъ, юнашка птица, 
  И тя са за братъ, за юнакъ грижи! 
 
  Настане вечерь — месѣцъ изгрѣе, 
  Звѣзди обсипатъ сводътъ небесенъ; 
  Гора зашуми, вѣтаръ повѣе, — 
  Балканътъ пѣе хайдушка пѣсень! 
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  И самодиви въ бѣла премѣна, 
  Чудни, прекрасни, пѣсень поемнатъ, — 
  Тихо нагазватъ трева зелена 
  И при юнакътъ дойдатъ та сѣднатъ, 
 
  Една му съ билки раната вѫрже, 
  Друга го прѫсни съ вода студена, 
  Третя го въ уста цалуне бѫрже, — 
  И той я глѣда, — мила, засмѣна! 
 
  «Кажи ми, сестро, дѣ — Караджата? 
  Дѣ е и мойта вѣрна дружина? 
  Кажи ми, пакъ ми земи душата, — 
  Азъ искамъ, сестро, тукъ да загина!» 
 
  И плѣснатъ съ рѫце, па са прегѫрнатъ, 
  И съ пѣсни хвѫркнатъ те въ небесата, — 
  Лѣтатъ и пѣятъ, дорде осѫмнатъ, 
  И търсатъ духътъ на Караджата... 
 
  Но сѫмна вече! и на балкана 
  Юнакътъ лѣжи, крѫвта му тече — 
  И вѫлкъ му ближи лютата рана, 
  А пакъ слѫнцето пече-ли-пече! 
 
 
 
 
 
        
           
 
 
 
 
 
 

Hadżi Dimityr  
i Stefan Karadża 
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Christo Botew 
HADŻI DIMITYR 
Przełożył Władysław Broniewski 
 
  Żyje, on żyje! U stóp Bałkanu 
  We krwi utonął, leży i jęczy 
  Junak z głęboką na piersi raną, 
  Bohater w męskiej sile młodzieńczy. 
 
  Strzelbę odrzucił na jedną stronę, 
  Na drugą – szablę złamaną na pół, 
  Głowa się chwieje, oczy zamglone, 
  Usta złorzeczą całemu światu! 
 
  Tak leży junak i dogorywa, 
  A z nieba słońce gniewnie dopieka; 
  Żniwiarka w polu śpiewa u żniwa, 
  Krew tym obficiej z rany wycieka! 
 
  Żniwo dziś… Ciężko pieśń wasza płynie, 
  O, niewolnice! Słońce, goręcej 
  Pal tę niewolną ziemię! Niech zginie 
  I ten z junaków… Lecz zamilcz, serce! 
 
  Kto w krwawym boju padł za swobodę, 
  Ten nie umiera: Nad nim się żalą 
  Ziemia i niebo, zwierz i przyroda, 
  Pieśniarze długo w pieśniach go chwalą. 
 
  W dzień go ocienia skrzydłem orlica 
  I wilk łagodnie ranę mu liże, 
  A nawet sokół, ptak błyskawica, 
  Dlań, jak dla brata, lot swój obniża. 
 
  Wieczór zapadnie – miesiąc zaświeci, 
  Gwiazdy wylegną na strop niebieski; 
  Lasy zaszumią, wicher nadleci – 
  To Bałkan śpiewa powstańcze pieśni! 
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  Rusałki, całe w biel przystrojone, 
  Piosnkę zanucą, cudne, przepiękne, 
  Cicho po trawie przejdą zielonej 
  I do junaka podejdą, klękną. 
 
  Jedna mu ranę zielem opatrzy, 
  Druga go spryska wodą źródlaną, 
  Trzecia go szybko – a na tę patrzy – 
  W usta całuje, miła, rozśmiana! 
 
  „Gdzie jest Karadża? Siostro, ja muszę 
  Wiedzieć, gdzie moja wierna drużyna. 
  Powiedz, a potem bierz moją duszę, 
  Ja, siostro miła, tutaj chcę zginąć!“ 
 
  Spojrzą po sobie i w dłonie plasną, 
  A potem z pieśnią polecą w gwiazdy – 
  Śpiewając lecą do zorzy jasnej, 
  W niebie szukają ducha Karadży. 
 
  Ale już świta! I na Bałkanie 
  Spoczywa junak, krew zeń wycieka – 
  I wilk okrutną liże mu ranę, 
  A słońce z nieba pali, dopieka. 
  
 
 
 
 

 
 

 

 


