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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

Słowo wstępne

Pamięć jest tym, co łączy człowieka z przeszłością – przechowuje doświadczenia, wiedzę, obrazy, ludzką samoświadomość, stanowi matrycę,
na której spisujemy etapy rozwoju nas jako jednostki. O ile granice pamięci indywidualnej sięgają najdalej do opowieści przekazywanych przez
pokolenie dziadków, tak pamięć kolektywna, łącząca szersze zbiorowości:
narodowe, etniczne, religijne, cywilizacyjne, kształtuje się na zupełnie innych płaszczyznach. Składa się na nią przeświadczenie o wspólnocie dziejowej, literackiej, językowej, kulturowej, mentalnej. Szczególnym obszarem pamięci (nie jednej, a wielu) jest Słowiańszczyzna zachodnia oraz południowa, tak często pomijana we współczesnym dyskursie humanistycznym, można wręcz powiedzieć – zapominana. Kultury poszczególnych
narodów słowiańskich kształtowały się od wieków na zasadzie pewnego
wyboru, są swoistą hybrydą pamięci i zapomnienia – sumy wspomnień
uznanych za pasujące do wielkiej narracji o wspólnocie przy odjęciu tych,
które skazano na wymazanie. Coraz częściej jednak humanistyka stara się
wydobyć to, co zostało wykreślone, wszystkie te przestrzenie, których już
nie ma. W ten sposób okazuje się, że każda kultura posiada swój rewers,
składający się z tekstów, wspólnot, jednostek, faktów i zjawisk, które dopełniają obraz nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości. Jak dochodzi do
rozgraniczenia na to, co ma zostać upamiętnione i to, co zapomniane?
Czym właściwie jest kanon literatury i co determinuje wybór dzieł, które
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do niego wchodzą? Czy jesteśmy w stanie wydobyć z zapomnienia wszystkie te teksty, wszystkich tych autorów, całą przeszłość odrzuconą w procesie dziejowym? Jaką rolę w kulturze odgrywają przestrzenie, których już
nie ma? Nie łudzimy się, że zdołamy odpowiedzieć na wszystkie postawione tu pytania, jednak niewątpliwie jesteśmy w stanie dopełnić naszą wiedzę
o pamięci i niepamięci w świecie słowiańskim, dokładając małą cegiełkę
do wielkiego gmachu, jaką są badania nad tą problematyką, a może nawet
sprowokować czytelników do dalszych rozważań.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie konferencji naukowej
Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie, zorganizowanej przez studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ
w Krakowie w dniach 22–23 maja 2014 roku. Tom składa się z czternastu artykułów młodych badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Wrocławski) oraz z zagranicy (Université Paris IV-Sorbonne, Uniwersytet
w Nowym Sadzie, Uniwersytet w Nišu, Uniwersytet w Sarajewie), reprezentantów odmiennych dziedzin humanistyki: filologii, kulturoznawstwa,
historii, politologii oraz etnologii. Językami tego interdyscyplinarnego
tomu są zarówno polski, jak i serbski oraz bośniacki, co, mamy nadzieję,
pozwoli na szersze włączenie się we współczesny dialog nad problematyką
pamięci na obszarze Słowiańszczyzny.
Krzysztof Popek

Przestrzenie, których już nie ma

Magdalena Maszkiewicz

(Uniwersytet Jagielloński)

Historia, opowieść, los.

Refleksja historiograficzna w powieści
Sudbina i komentari Radoslava Petkovicia

Omówienie powieści Sudbina i komentari jako wyrazu demaskatorskiej,
postmodernistycznej refleksji historiograficznej stanowi dla tego utworu
istotny kierunek interpretacyjny. Ze względu na charakter kluczowych elementów dzieła Radoslava Petkovicia uzasadnione jest stosowanie wobec
niego pojęcia „historiograficznej metapowieści” (historiographic metafiction)1.
Terminem tym badaczka Linda Hutcheon określa grupę utworów wyróżniających się tym, że „metafikcyjna autorefleksyjność (i intertekstualność)
przedstawia ich skryte roszczenia do wiarygodności historycznej jako,
oględnie mówiąc, nieco problematyczne”2. Sudbina i komentari wpisuje się
w ten model głównie ze względu na problematyzację relacji dokumentu
i fikcji, polemiczne podejście do obiektywizmu nauk historycznych oraz
licznie występujące w tekście elementy metapoetyckie i intertekstualne,
w tym wprowadzanie do utworu – obok fikcyjnych bohaterów stworzonych przez autora – także postaci historycznych oraz pochodzących ze
znanych dzieł literackich. Istotną cechą Sudbina i komentari w kontekście
modelu „historiograficznej metapowieści” jest także problematyzowanie
kwestii czasu poprzez uwidacznianie wpływu przeszłości na teraźniejszość.
1

2

L. Hutcheon, Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualnosć historii, tłum. J. Margański, [w:]
Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb. R. Nycz, Kraków 1998, s. 379.
Ibidem.
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W podobny sposób charakteryzuje tę powieść badaczka Alla Tatarenko, która, analizując serbską literaturę postmodernistyczną z uwzględnieniem jej strony formalnej uznała, że utwór Sudbina i komentari jest ironicznym i polemizującym nawiązaniem do powieści historycznej. Krytyka
tego gatunku odbywa się w utworze Petkovicia na kilku poziomach – od
formalnego po stylistyczny3. Z rozumieniem tej powieści w duchu propozycji Hutcheon, jako prozy problematyzującej mechanizmy historiograficzne, zgadza się także Sylwia Nowak-Bajcar, która odnosząc się do
Petkovicia, stwierdza:
Wpisywał się on w najbardziej dominujący chyba i najwyraźniejszy w literaturze
serbskiej nurt, w którym przedmiotem refleksji była historia i jej mechanizmy, ale
też jej doświadczenie (tematyzacja problemu przemijania, upływu czasu, prób jego
poskromienia, zapanowania nad nim, jego utrwalenia w pamięci), a przede wszystkim – jej pisanie i tworzenie (…)4.

W utworze Sudbina i komentari zarysowują się dwa korespondujące ze
sobą sposoby myślenia o historii. Pierwszy z nich związany jest z – szeroko omawianym w ramach wywodzącej się od Fryderyka Nietzschego5,
a rozwiniętej między innymi przez Haydena White’a6, nowoczesnej, polemicznej myśli historiograficznej – problemem konstruowania przekazu
historycznego, a konkretnie nieuniknionego mechanizmu jego narratywizacji. Z drugiej strony, z powieści wyłania się refleksja o egzystencjalnym
wymiarze historii, o jej decydującym wpływie na los człowieka i wzajemnym ścisłym powiązaniu teraźniejszości i przeszłości.
Charakterystyczną cechę powieści Sudbina i komentari stanowi między
innymi obecność elementu mistyfikacyjnego, przeplatania się fikcji i dokumentu. W tym sensie, według Nowak-Bajcar, Petković jest kontynuatorem jednej ze wczesnych tendencji postmodernistycznych, przejawianej
w literaturze serbskiej przez Borislava Pekicia i Danila Kiša7, czyli polemicznego przywoływania gatunku kroniki, co zdaniem tej badaczki „wiąże
się z dokonywaną przez tych pisarzy problematyzacją statusu dokumentu
3
4
5

6

7

A. Tatarenko, Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma, Beograd 2013, s. 128–138.
S. Nowak-Bajcar, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki, Kraków 2010, s. 127.
F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia, [w:] Idem, Niewczesne rozważania, tłum. M. Łukasiewicz, Kraków 1996, passim.
H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, tłum. E. Domańska, A. Marciniak, M. Wiczyński, Kraków 2000, passim.
S. Nowak-Bajcar, op. cit., s. 128.
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Kad god se pokušava ispripovedati jedna povest, dakle jedna priča, činio to istoričar
ili ma ko drugi, on pokušava proniknuti u unutrašnju logiku same priče i po njoj
ustanovljavati koje druge priče jesu za nju bitne (...), koji su trenuci intenzivnog
8
9
10

11

Ibidem, s. 128.
Taki zabieg stosowany jest na przykład przez Danila Kiša w utworze Grobowiec dla Borysa Dawidowicza.
A. Jerkov, Postmoderno doba srpske proze, [w:] Antologija srpske proze postmodernog doba, red. A. Jerkov,
Beograd 1992, s. 11-18.
A. Burzyńska, P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 497–513.
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jako źródła historycznego oraz z problemem relacji dokumentu i literatury”8. Problem ten nie jest jednak w utworze Petkovicia formułowany, jak
w wybranej prozie wymienionych autorów, za pomocą strategii „redaktora” porządkującego zbiór tekstów na podstawie poetyckiej samowiedzy
(i wątpiącego nieraz w autentyczność przywoływanych przez siebie „źródeł”9), który w wielu utworach serbskiego postmodernizmu zastąpił tradycyjnie pojętego narratora10. Elementy dokumentalne nie stanowią głównej
tkanki powieści Sudbina i komentari, a raczej współtworzą jej strukturę wraz
z elementami fikcjonalnymi i znanymi motywami literackimi. Wszystkie
te czynniki na równych prawach decydują o charakterze utworu. Narrator dystansuje się wobec uniwersum powieści, czego znakiem jest między
innymi wprowadzenie do niej elementów autopoetyckich i metatekstualnych. Nie przywdziewa jednak maski historyka, redaktora czy archiwisty.
Tę funkcję, w ramach odkrywania narracyjności dyskursu historycznego,
przejmują bohaterowie powieści, szczególnie występujące w niej postaci
autentycznych lub fikcyjnych historyków.
Wspomniana warstwa autopoetycka jasno wskazuje na związek powieści Sudbina i komentari z myślą Haydena White’a i reprezentantów nowego
historyzmu, czyli z krytyką obiektywności myśli historycznej rozumianej
jako neutralne, nieuwikłane i niezapośredniczone relacjonowanie przeszłych wydarzeń11. Komentarz narratora jest szczególnie wyraźny w rozdziałach XXIV i XXVII, w których zwraca się on bezpośrednio do czytelnika, szukając u niego otuchy w trudnej sytuacji egzystencjalnej bądź
udzielając mu wyjaśnień. W drugim z wymienionych rozdziałów znajduje
się zapis refleksji dotyczącej funkcjonowania opowieści. Wynika z niego,
że opowiadanie polega zawsze na abstrahowaniu istotnych elementów
z nieuporządkowanego, nieskończonego zbioru zdarzeń, dziejących się
równocześnie i wzajemnie się przeplatających, a nie mających ze sobą widocznego logicznego związku:

Magdalena Maszkiewicz

odvijanja nje same, a kada ona, kao usnula, postoji tek u pozadini drugih zbivanja, iščekujući svoj čas. (...)
Dakle, onaj koji priča jednu priču, ne čini ništa drugo nego pokušava da u tom
prividnom haosu (...) izvuče u prvi plan, dakle ispriča, ono najbitnije, a potisne,
dakle prećuti, ono što mu se ne čini važnim (...)12.
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W tym miejscu podkreślana jest fundamentalna rola, jaką w procesie
kształtowania opowieści odgrywa selekcja faktów – a dokonuje jej zarówno historyk, jak i każdy inny, co jest wyrazem zrównania historii z działalnością tekstotwórczą w ogóle. Wybór zdarzeń nie jest jednak arbitralny,
gdyż następuje on ze względu na odkrywaną (a więc uprzednio istniejącą):
„wewnętrzną logikę samej opowieści”. W omawianym utworze istotne jest
także opisywanie narracji jako naprzemiennie aktywnej i ukrytej, co wiąże
się ze spotykaniem się w niej i nakładaniem się na siebie wielu płaszczyzn
czasowych.
W sytuacji nieustającego przeplatania się faktów i konieczności odnajdywania sensu opowieści w nieuporządkowanej rzeczywistości, narrator
utworu przyjmuje z jednej strony pozycję wspierania czytelnika, który jest
zmuszony towarzyszyć mu w tym niełatwym procesie13, z drugiej zaś sam
poszukuje jego wsparcia, czego dowodzi zamieszczone w tytule rozdziału
XXIV zdanie: „Zbunjeni pisac se obraća čitaocu s nadom da ovoga uopšte
ima”14.
Konsekwentnie realizowanym na przestrzeni całego utworu sposobem ujawniania dystansu narratora wobec snutej przez siebie opowieści
jest ironia, widoczna zarówno na poziomie stosunku do fabuły, jak i w polemicznym, parodystycznym przywoływaniu literackich gatunków i konwencji. Jak zauważa Tatarenko, nawiązanie do klasycznej powieści przygodowej (przez nadawanie rozdziałom długich tytułów streszczających
zawarte w nich wydarzenia) ujawnia swój parodystyczny wymiar w tym, że
tytuł bywa dłuższy od samego rozdziału lub wyrażony jest w nim żartobliwy stosunek do mających nastąpić zdarzeń15. Poza tym, narrator ironicznie
dystansuje się wobec postaw bohaterów i sytuacji, w której się znajdują,
a także – niejednokrotnie – wobec samego siebie.
12
13

14
15

R. Petković, Sudbina i komentari, Beograd 1994, s. 248.
„U prilici smo da čitaoca umirimo, makar samo privremeno; neka se za sada ne plaši da ćemo mu tražiti da
mirno preskoči nekih «šesnaest leta», mada je pošteno upozoriti ga da će se od njega, vrlo skoro, tražiti da
prođe kroz neka mnogo veća vremenska iskušenja“. Ibidem, s. 247.
Ibidem, s. 219.
A. Tatarenko, op. cit., s. 131.
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Kada već ničega opipljivog nema, nastaje priča; ona je bila poslednje utočište Stojana
Jovanoviča i on je pričao sve što je o prošlosti znao; a znao je malo – ili je mislio
kako zna malo ičega vrednog priče – te je izmišljao koliko je umeo, a ispostaviće se
da itekako ume; rečju, lagao je mnogo i besomučno16.

Psychologicznie umotywowane zmyślanie i mitologizowanie własnej
genealogii ma w przypadku tego bohatera radykalne konsekwencje – popada on w końcu w szaleństwo. Natomiast ironiczny stosunek narratora
powieści do tej postaci ujawnia i w tym wymiarze jego demitologizującą
postawę wobec obiektywności historii.
Podobną rolę, choć wskazującą na poważniejsze konsekwencje mechanizmów mitotwórczych w historii, odgrywają w utworze figury autentycznych historiografów, przede wszystkim dwóch kluczowych postaci
osiemnastowiecznej literatury serbskiej: Zaharija Orfelina i Jovana Rajicia17. Przywoływani są oni za pośrednictwem fragmentów dzieł ich autorstwa przeszczepionych do utworu w oryginalnym brzmieniu i stających
się w ten sposób częścią tekstualnego budulca powieści, choć za każdym
razem daje się czytelnikowi do zrozumienia – czy to za pośrednictwem
odautorskiego wprowadzenia, czy dzięki graficznemu wyróżnieniu – że
funkcjonują one jako autonomiczne całości18. Z jednej strony, przywoływane są w tekście wyimki z dzieła o Piotrze Wielkim autorstwa Orfelina
(Žitije Petra Velikogo). Towarzyszy im komentarz określający ich rolę jako
źródło wiedzy historycznej, na które narrator się powołuje, podkreślając
jednocześnie ironicznie własną niedostateczną kompetencję w tej dziedzinie. Z drugiej strony, jako jedna z lektur Pavela Volkova pojawia się
16
17

18

R. Petković, op. cit., s. 16.
Zarówno Zaharije Orfelin, jak i Jovan Rajić, byli twórcami wszechstronnymi – są autorami dzieł różnych
rodzajów i gatunków, jednak w tym kontekście najważniejsze jest ich pisarstwo historiograficzne.
R. Petković, op. cit., s. 31, 124–129.
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Równie istotnym sygnałem problematyzacji mistyfikacyjnego charakteru dyskursu historycznego jest w powieści Sudbina i komentari grupa bohaterów, którzy ulegają iluzji prawdziwości zmyślonych przeszłych wydarzeń lub sami ją stwarzają, przy czym granice między narracją historyczną
a fikcją okazują się w ich świadomości bardzo płynne. Skrajny przykład
stanowi Stojan Jovanovič (ojciec Pavela Volkova, głównego bohatera
dwóch pierwszych części powieści), który w snuciu fantasmagorycznych
opowieści o swoich rzekomych sławnych przodkach odnajduje schronienie przed nieprzyjazną rzeczywistością:

Magdalena Maszkiewicz
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w utworze dzieło historyczne o narodach słowiańskich autorstwa Jovana
Rajicia, Istorija raznih slovenskih narodov, naipače Bolgar, Horvatov i Serbov. Obydwa przywoływane teksty, jak można wywnioskować z przedstawionych
fragmentów, charakteryzuje pewna paradoksalna dwoistość – z jednej
strony w zamierzeniu naukowy i obiektywny sposób przekazywania treści,
z drugiej zaś narracyjny i fabularny charakter relacjonowanych wydarzeń,
przy jednoczesnym nieujawnianiu źródeł wiedzy.
Drugi ze wspomnianych tekstów odsyła zarazem do najwyrazistszego w powieści nośnika problemu obiektywności dyskursu historycznego
i jego relacji do fikcji. Głównym źródłem wiedzy historycznej Jovana Rajicia jest bowiem graf Đorđe Branković, samozwańczy serbski despota
i autor monumentalnego dzieła Slavenoserbske hronike o historii narodu
serbskiego. Dzieło to, podobnie jak jego autor – jedna z centralnych figur omawianej powieści – stanowi w utworze ucieleśnienie historycznej
mistyfikacji. Branković tworzy ten tekst, by dokonać legitymizacji swojego
prawa do tytułu ostatniego serbskiego despoty przez wykazanie swoich
rzekomych związków z dawnym rodem władców. Przyświeca mu zatem
podobny cel, co Jovanowi Stojanovičowi – a jest nim udowodnienie swojego wysokiego rodowodu – realizuje go też w analogiczny sposób. Jego
motywacja jest jednak odmienna, a zasięg oddziaływania mistyfikacji nieporównanie większy, gdyż obejmuje cały naród w ważnym historycznie
momencie kształtowania się świadomości zbiorowej19.
Zarówno poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na pluralizm faktów,
z których należy dopiero wyłonić, wysnuć „opowieść“ (koherentną całość
zbudowaną za pomocą środków narracyjnych), jak i w ironicznym stosunku do opowiadania oraz dzięki mistyfikacyjnemu charakterowi przywoływanych odniesień historycznych, powieść Sudbina i komentari wpisuje
się w nurt twórczości literackiej podejmującej w duchu White’a refleksję
nad mechanizmami historiografii. Jest to jednak tylko jeden aspekt metahistorycznego charakteru tego utworu. Drugi biegun stanowi zawarta
w powieści problematyka egzystencjalna. Zaznaczone jest tu przekonanie
o historycznym uwikłaniu człowieka, które w antycznym kluczu – i zgodnie z tytułem powieści – można by nazwać losem.
Najbardziej bezpośrednio problematyka ta wyraża się w polemice,
jaką prowadzą między sobą dwaj bohaterowie powieści – również postaci
19

Społeczno-polityczny i geopolityczny wymiar symboliki osób i miejsc w powieści Sudbina i komentari szczegółowo omawia S. Nowak-Bajcar, op. cit., s. 142-154.
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Istina, Vikentije Rakić i Dositej Obradović nisu nikada u svojim disputima stigli
tako duboko; jer su se svi njihovi disputi, o Svetom Nikoli ili grofu Đorđu Brankoviću, zapravo kretali na površini onih muka koje su obojica više naslućivala nego
što su bila u stanju da ih jasno izreknu i zapravo, obojica su se suočavala tek sa
odsjajima onoga što ih je mučilo. A nije slučajno da su se najčešće svađali oko starih
verovanja i predanja.
Jer, prošlost je ono od čega je naš život sačinjen i mi jedino u njoj živimo21.

To przeświadczenie o uwikłaniu w historię nie stanowi jakiejś postaci
odwróconego fatalizmu czy determinizmu historycznego. Wpisuje się natomiast w wyrażoną w powieści Sudbina i komentari specyficzną, cykliczną
koncepcję czasu i historii, na którą zwraca uwagę Marko Nedić:
Petkovićev doživljaj istorije i ljudske sudbine u njoj umnogome proizlazi iz saznanja da se određene istorijske, socijalne, političke, egzistencijalne i druge situacije i na
opštem i na egzistencijalnom planu neprestano i zakonito ponavljaju u vremenu
u istom ili sličnom obliku i značenju i sa sličnim dramatičnim ili tragičnim posledicama po njihove protagoniste22.

Szczególnie znamiennym sygnałem przedstawiania historii jako nieustannie się powtarzającej jest w powieści sposób kształtowania bohaterów, którzy, występując na różnych planach czasowych, są jednocześnie
swoimi wzajemnymi odbiciami. Szczególnie widoczne jest to w przypadku
głównych bohaterów: Pavela Volkova (oficera marynarki rosyjskiej, centralnej postaci dwóch pierwszych części powieści, których akcja rozgrywa
20
21
22

Ibidem, s. 147.
R. Petković, op. cit., s. 224.
M. Nedić, Doživljaj istorije u Sudbini i komentarima Radoslava Petkovića, [w:] Idem, Osnova i priča, Beograd
2002, s. 301. Za: A. Tatarenko, op. cit., s. 131.
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autentyczne – Dositej Obradović i Vikentije Rakić. Na emblematyczny
w kontekście historii narodu serbskiego wymiar tej polemiki zwraca uwagę
Nowak-Bajcar, wskazując na zderzenie się dwóch żywiołów – „oświeceniowego” (dyskursywno-racjonalistycznego) i „mitologizującego” (religijno-irracjonalnego)20. W uniwersalnym kontekście egzystencjalnego wymiaru historii polemika ta jest jednak szczególnie wymowna ze względu
na to, że zadanie konstytuowania wartości dla pewnej grupy ludzi (i Obradović, i Rakić pełnią dla narodu funkcję uświadomionych autorytetów
i przywódców duchowych, zarówno jako postaci historyczne, jak i na planie omawianej powieści) jest przez nich realizowane za pośrednictwem
sporów dotyczących przeszłości:

Magdalena Maszkiewicz
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się na początku XIX wieku u wybrzeży Adriatyku) oraz Pavle Vukovicia
(historyka, którego perypetie rozgrywają się w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w komunistycznej Jugosławii i w Budapeszcie podczas wydarzeń roku ’56). Zbieżność ich imion i nazwisk jest najbardziej
widocznym sygnałem głębokiego powiązania tych dwóch przeglądających
się w sobie postaci. Ich wzajemną zależność Tatarenko opisuje jako klepsydrę, w której los jednego bohatera „przesypuje się” w los drugiego23.
W powieści Petkovicia występuje zresztą więcej takich par sobowtórów:
Pavel Volkov i Paolo Briđido, Corto Maltese i Marta Kovacs24 czy wreszcie
Pavle Vuković-mnich i wygnany z Athosu Spirydion, jeden z bohaterów
pierwszej części powieści. Bliskie wzajemne powiązanie wymienionych
postaci sygnalizuje cykliczność czasu. Sąsiedztwo tych osób jest możliwe,
mimo iż znajdują się w obrębie różnych, odległych całości temporalnych.
Granice dziejów stają się w ten sposób przekraczalne.
Podobną funkcję można przypisać wspomnianej już postaci Đorđe
Brankovicia, którego obecność zaznaczona jest w różnych formach na
wszystkich trzech planach czasowych powieści. W ostatniej części utworu,
zatytułowanej Summa, mamy do czynienia z Brankoviciem teraźniejszym,
aktualnym. Jego ustami wypowiadane są kluczowe dla zrozumienia tekstu
słowa wskazujące na potęgę mitotwórczej wyobraźni, która ma moc odmieniania losu. W części rozgrywającej się w XIX wieku Branković występuje jako postać z niedawnej historii, posiadająca znaczący wpływ na kolektywną wyobraźnię narodu serbskiego w trakcie jego procesu emancypacyjnego. Wreszcie, w trzeciej części powieści Branković pojawia się jako
przedmiot zainteresowania historyka Pavle Vukovicia. Mimo iż Vuković
jest świadomy historycznej mistyfikacji stworzonej przez grafa, Branković
pozostaje dla niego – znów ze względu na siłę swojej wyobraźni25 – fascynującą i inspirującą figurą.

23
24

25

A. Tatarenko, op. cit., s. 137.
Tatarenko wskazuje z jednej strony na podobne brzmienie ich imion i nazwisk, co jest w powieści Petkovicia
regularnie stosowanym znakiem wzajemnego powiązania danej pary postaci. Z drugiej zaś podkreśla analogiczną rolę, jaką odgrywają w życiu odpowiednio Volkova i Vukovicia, a mianowicie pełnioną przez nich
funkcję przewodnika, będącego impulsem do pragnienia zmiany swojej historii. Zob. Ibidem, s. 138.
Na istotną rolę kategorii wyobraźni w powieści Sudbina i komentari oraz w innych utworach Petkovicia
zwraca uwagę Nowak-Bajcar: „Potraktowana ona zostaje w utworze jako jedna z potęg, jako siła sprawcza
nie tylko politycznych, lecz także artystycznych wizji, jako siła destrukcyjna, a zarazem konstrukcyjna”. Zob.
S. Nowak-Bajcar, op. cit., s. 150.
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Sveti Jovan je pisao o onome što će tek biti kao da je već bilo, jer se to, osim za
one koji vere nemaju, i ne razlikuje; i šta je bilo i šta će biti sadržano je u Božijoj
pomisli pre postanka sveta; a kada je nekome data milost da to vidi, on ne izmišlja
ništa; sve ono što se u povesnici dosadašnjoj nalazi ja sam slikao kako su Sveti oci
naložili; a za ono što će se u povesnici tek zapisati – a isto je kao da se već desilo,
jer u Božijoj misli nema nikakvog „pre“ ni „posle“ – pisao sam po onim pravilima
koja su proizlazila iz naloga Svetih otaca26.

U tego bohatera wizjonerstwo graniczy z szaleństwem, co prowadzi go
do tragicznego końca. Niemniej jednak jego historię również można uznać
za „zwycięstwo” nad losem dzięki przełamaniu barier czasowych. W części powieści, której akcja toczy się w XX wieku, postać ta symbolicznie się
odradza jako drugie wcielenie Pavle Vukovicia, komunisty, a następnie –
o czym dowiadujemy się z przywołanego w tekście dokumentu – mnicha
z Fruškiej gory. W ten sposób zamyka się także czasowy krąg powieści.
Symbolem i główną figurą walki z losem jest w omawianym utworze
tajemniczy, znajdujący się w Wenecji ogród, w którym wszelkie ograniczenia czasowe i przestrzenne tracą swoją moc. Znajdujący się w nim magiczny krąg piasku umożliwia bohaterom zmianę swojej opowieści. Do
takich przeobrażeń dochodzi zresztą – jak zauważa Tatarenko27 – nie tylko
wewnątrz utworu, ale także w przestrzeni międzytekstowej. Paradygmatycznym tego przykładem jest marynarz Korto Maltežanin, który „przeprowadza się” do powieści Petkovicia z serii komiksów Hugona Pratta
o przygodach Corto Maltese. Zdaniem badaczki, czasowo-przestrzenne
nawiązania intertekstualne, wśród których wyróżnia się powieść Miloša
Crnjanskiego Druga knjiga seoba stanowiąca prototekst utworu Sudbina i komentari28, wskazują na przeniesienie przez Petkovicia postmodernistycznej
refleksji o czasie i historii także w dziedzinę historii literatury29.
26
27
28
29

R. Petković, op. cit., s. 91.
A. Tatarenko, op. cit., s. 133.
Wskazują na to A. Tatarenko, op. cit., s. 129–130 oraz S. Nowak-Bajcar, op. cit., s. 152.
A. Tatarenko, op. cit., 133.
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Mocą przekraczania granic przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
obdarzony jest także mnich Spirydion, malarz ikon, jeden z bohaterów
pierwszej części powieści. Dysponuje on – niedopuszczalną z punktu widzenia dbających o ortodoksję przełożonych klasztoru na Górze Athos,
z której Spirydion zostaje usunięty – niechronologiczną zdolnością postrzegania czasu, pozwalającą mu stwierdzić:

Magdalena Maszkiewicz
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Przeplatanie się planów czasowych i ich punkty przecięcia: postaci, miejsca i sytuacje, sprawiają, że uniwersum powieści przybiera postać
mozaiki, której elementy znajdują się w sieci wzajemnych, palimpsestowych powiązań, na co – podkreślając przestrzenny charakter świata przedstawionego utworu i przywołując do jego opisu model mapy – zwraca
uwagę Nowak-Bajcar30. Takie ukształtowanie powieści staje się wyrazem
charakterystycznej perspektywy metahistorycznej – w której między różnymi płaszczyznami czasowymi występują liczne powiązania, przeszłość
nieustannie przegląda się w teraźniejszości, a teraźniejszość w przeszłości.
Tym samym powieść Sudbina i komentari, sytuując się w kontekście metapowieści historiograficznej, zarazem wzbogaca ten model o oryginalnie
potraktowaną problematykę czasu. Oddając się refleksji historiograficznej
i eksplorując wzajemne związki faktu, narracji i fikcji, proponuje również
model postrzegania czasu jako nakładania się na siebie i głębokiego powiązania pozornie oddalonych momentów – teraźniejszości i przeszłości,
co ma wpływ także na obecny w tym utworze wymiar egzystencjalny.
Między innymi dzięki temu powieść stanowi – mimo (ironicznego)
przywołania licznych elementów dokumentu – przede wszystkim wyraz
refleksji literackiej, w której za pomocą charakterystycznych dla prozy
środków fikcjonalnych, eksplorowane są uniwersalne tematy dotyczące sytuacji człowieka w świecie. Potwierdza to raz jeszcze usytuowanie utworu
Sudbina i komentari w problematyzujących historię postmodernistycznych
polemikach literackich z obowiązującymi dotychczas modelami pisania:
Historiograficzna metapowieść dąży do umiejscowienia się w dyskursie historycznym bez rezygnacji ze swej autonomii jako fikcji. Jest to rodzaj poważnie ironicznej
parodii, która osiąga oba cele: interteksty historii i fikcji przybierają równorzędny
(aczkolwiek nie równy) status w parodystycznym przeformowaniu tekstualnej przeszłości zarówno „świata”, jak literatury31.

Powieść Sudbina i komentari stanowi na gruncie prozy ważną próbę
podjęcia tematu związku historii i fikcji, rzeczywistości i literatury. Sytuuje
zarazem tę problematykę w uniwersalnym kontekście znaczenia działalności mitotwórczej i wyobraźni dla egzystencji i losu człowieka.

30
31

S. Nowak-Bajcar, op. cit., s. 139–154.
L. Hutcheon, op. cit., s. 380–381.
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Przestrzenie, których już nie ma

Биљана Ћирић

(Универзитет у Нишу)

Заборављена комедија Романтичизам
Ивана Стојановића

Иван Стојановић спада у ред аутора чији је књижевни рад неправедно магринализован и заборављен, те у историји остаје забележен
углавном као један од припадника покрета Срба католика у Дубровнику. Стојановић (1829–1900) је био Дубровчанин познат по свом
књижевном, али и ванкњижевном раду. Објављивао је анегдоте, комедије и оригиналне новеле, а у ред његових значајнијих дела спадају
Дубровачка књижевност и Најновија повијест Дубровника, објављена као
додатак уз превод Енгелове Повијести Дубровачке републике. Поред тога,
превео је латинске изреке Публија Сиријанија Мимика и Петронија,
као и исповести Светог Августина, Аристофанове Облаке, Лесингове басне и многе друге текстове. Уређивао је часопис „Дубровник,
Забавник народне штионице дубровачке“, а прикупљао је и грађу за
књиге Политичка историја старог Дубровника и Стари дубровачки обичаји.
Међутим, смрт га је спречила да ова дела заврши, те су остали само
рукописи.
Осим комедије Фрлезија, о којој је већ писано у науци, дум Иван
Стојановић саставио је и комедију Романтичизам 1891. године у Дубровнику. У оквиру прегледа Стојановићевих дела, ову комедију помињу једино Алберт Халер и Миљенко Форетић, док детаљнија анализа дела изостаје. Иако Халер у Новијој дубровачкој књижевности (1944)
наводи да је Стојановић написао две комедије: Фрлезију и Романтицизам
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и јастог, садржај друге комедије не одговара садржају рукописа о коме
је овде реч, нити комедији Романтичизам коју помиње Миљенко Форетић. У свом раду Хрватска драма и казалиште у Дубровнику од 1850. до
1882. године Форетић заправо говори о гротескно осенчаној, локализираној преради драме Енрика Кастелвекија La donna romantica. Форетић поред оригиналног наслова комедије (Романтичизам), даје и наслов Романтицизам и јастог, али у самом рукопису овог наслова нема.
Иако и дум Иван Стојановић и Миљенко Форетић истичу да се
ради о преради комедије Енрика Кастелвекија, утвђено је да је аутор
сатиричне комедије по узору на Карла Голдонија, La donna romantic
e il medico omeopatiko. Commedia parodia in 5 atti ed in versi (Романтична жена
и лекар хомеопата), објављене 1858. године, заправо Giulio Pulle, који
је своју комедију потписао псеудонимом Riccardo di Castelvecchio.
Овај аутор написао је двадесет и пет књижевних дела – од драма са
социјалном и историјском тематиком до комедија по узору на Голдонијеве. Радио је у аустријској влади и није имао афинитета према
патриотизму.
Стојановић у уводу своје комедије наглашава да су му узор биле
Тудисијеве прераде Молиерових комедија. Ради се о Марину Тудисију, преводиоцу Молиерових дела, који је након земљотреса 1667.
интензивно радио на обнављању дубровачког позоришта. Да би то
постигао, будући да није имао оригиналне радње, прерађивао је Молиерове комедије и прилагођавао их духу места и његовом значају.1
Ове прераде су углавном имале одличну рецепцију, али су му неки
ипак замерали због неумесних шала.
Континуитет и метаморфоза мотива у опозицији с иновацијом
и оригиналношћу оно је што у првом реду одликује комедију Романтичизам Ивана Стојановића. У Стојановићевом стваралаштву приметна је тежња ка остваривању континуитета старије дубровачке књижевности, док је традиција уско везана с осећањем родољубља: „Što se
ljubi, kad se ljubi domovina? – Ljubi se stepen kulture primljene od otaca”2.
Класићизам и романтићизам
Стојановић је био присталица Платонове филозофије, те поисто
већивања лепоте, истине и доброте. Одатле и проистиче и његов
1
2

Ђ. Шурмин, Повјест књижевности хрватске и српске, Загреб 1898, с. 103.
И. Стојановић, Дубровачка књижевност, Дубровник 1900, с. 340.

Заборављена комедија Романтичизам…

Veliki se prevrat dogodio u Evropi u politici, u ponašanju gragjanskoga i ličnog
života, te i u književnosti. Klasićizam ustupi mjesto romantićizmu. Prvi je poticao
na idealnost, na vjeru i vrhunaravnost in genere, a romantićizam sada ustupi mjesto sentimentalizmu (…) Ako klasićizam nije drugo nego idealizovanje materije,
kako smo rekli, romantićizam naprotiv nije drugo nego materijalizovanje ideje3.

Иван Стојановић је романтизам схватао на специфичан начин,
поистовећујући га с материјализмом и приписујући му све негативне појаве у књижевном стваралаштву и животу уопште. Класићизам представља неговање грчке и латинске традиције у образовању
и књижевности, као и у понашању, манирима, међуљудским односима. У Дубровнику се класична култура неговала посебно у 18. веку до
пада Републике. Стојановић је жалио што су се у школама у његово
време слабо учили аристократски језици – грчки и латински, а за такво
стање кривио је предаваче. Поверавање наставе језуитима у 19. веку
потпуно је одговарало режиму. Школе су финансиране претежно из
недржавних извора. Како наводи Иво Перић, један од ученика истицао је да језуитима никада неће моћи опростити што су њега и остале ђаке у свакој прилици одбијали и „одвраћали од народне идеје
и свог језика”4. Већина професора, као и поједини свештеници били
су против аустријског режима, те су бранили антиаустријске иступе
ученика. Девиза ученика окупљених у тајном ђачком друштву била је:
„Доље са свим што на Нијемце сијећа”5.

3
4

5

Ibidem, с. 121.
I. Perić, Stranačko-politički odnosi u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. Stoljeća, „Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku“, 1988, 26, с. 372.
Ibidem, с. 373.
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класицизам као сплет лепог, доброг и истинитог, као и естетика која
се очитује у понашању свакодневног живота, обичајима и језику.
Код Стојановићa се, међутим, запажају и новоплатонски упливи
у покушајима тумачења грчке и римске митологије као симбола
хришћанских истина.
У свом делу Дубровачка књижевност дум Иван Стојановић говори
о новим стремљењима у дубровачкој књижевности, као и у Европи
19. века уопште:

Биљана Ћирић
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Зденка Јанековић Ромер истиче да је дубровачка власт у 15. и 16.
веку одступања и неред у приватном понашању сматрала „опасним
знаком могућег друштвеног или политичког немира“6. Брак склопљен
без воље и допуштења породице, као и брак из љубави, властодршци
су сматрали претњом:
Strah od braka iz ljubavi u srednjem vijeku i ranom novovjekovlju bio je gotovo
fiksacija, pa mnogi autori idu tako daleko da smatraju ljubav, amor, nepoželjnim
osećajem u braku, grijehom sličnim preljubu. Svojevoljnost i spontanost ljubavi
zastrašivala je vlastodršce kao izvor nereda koji izmiče nadzoru7.

Идеологија власти, која је уобличена у 15. веку, претпостављала
је моралну традицију према којој је сваки Дубровчанин био дужан
давати општем добру заједнице предност над личним интересима.
Сакрализација брака и репресија свих девијантних облика сексуалности
били су део црквеног програма, који је држава помагала својим
мерама.
Имајући у виду овакво схватање брака и љубави у Дубровнику,
разумљиво је до које мере се мисли Стојановићеве јунакиње Лоне
чине за то доба субверзивним и девијантним:
Lone: Ah, Lukre, ti ne znaš što je ljubav, šta je susrestit jednu dušu koja se s
tvojom u sve i po sve suglasuje. To je pravi brak. Svaki brak, koji nije od ove vrste,
dospijeva. Brak je uopće grob ljubavi. To ti govori Tolstoi, to ti govori Sand. Ah,
one knjige! Ja sam s njima dušu opsanila. Slatko je kad jedna tvoja suzica padne
na ove listove koje na živo opišuju bole, razgovore, milovanja kad se dvije duše
žarko medjusobom zaljube. Moja draga! Naša duša ima potrebu živjet u jednomu
idealu, jer sušti život lako je da te zgadi 8.

Заплет Романтичизма заснива се на одвраћању од сентимента
листичких заблуда Лоне од стране лекара којег је ангажовао Антун,
забринути Лонин супруг. Лечење се јавља у форми комада у комаду,
јер лекар, у договору с Антуном, организује глумачку представу у којој
себе представља заљубљеним младићем занесеним романтицизмом
како би убедио Лону да су њена сентименталистичка схватања
6

7
8

Z. Janeković-Romer, Nasilje zakona: gradska vlast i privatni život u kasnosrednjovjekovnom i ranonovovjekovnom Dubrovniku, „Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku“, 2003, 41, с. 10.
Ibidem, с. 13.
И. Стојановић, Романтичизам, Niš 2014, с. 519–520.
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URANIJA: Što se mene tiče, dobro ću paziti da se zbog toga ne uvredim, i da ne
shvatim kao meni upućeno ma šta od onoga što se tamo govori. Takva satira udara
pravo na naravi, i pogađa ličnost samo posredno. Ne pripisujmo sebi crte neke
uopštene osude; i koristimo se tom lekcijom, ako možemo, praveći se kao da to nije
rečeno nama. Ceo svet treba bez zlovolje da gleda sve one smešne slike što se izlažu
u pozorištu. To su javna ogledala, i ne smete nikada pokazivati da u njima vidite
sebe; a ako se zgražavate na pokudu neke mane, to znači da javno optužujete sebe
da je imate10.

Као што је чинио у Фрлезији, дум Иван Стојановић и у Романтичизму мане својих ликова доводи у везу с менталним симптомом. Стојановићево повезивање сентиментализма с душевном болешћу доводи
до схватања да је појам менталног симптома нераскидиво везан за
социјални и етички контекст у којем настаје, баш као што је појам
9
10

Ibidem, с. 121.
J. Hristić, Teorija drame Renesansa i klasicizam, Beograd 1976, с. 475.
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производ литературе, а не њеног природног осећања и понашања.
До расплета, као и у Стојановићевој комедији Фрлезија, долази
захваљујући лекаровој вештој резонерској активности.
Споредни заплет комедије чини активност лекара из Хрватске на
плану одвраћања од сентименталистичких заблуда, извештачености,
ароганције и занесености страном културом Антунове кћери Миле.
У разговору с овом младом девојком лекар ће открити њено гнушање
над свим што представља дубровачку традицију и старе вредности
као и опијеност свим што долази из земаља окупатора Дубровачке
Републике. Вештим комедиографским поступцима грађеним на
игри речима, Стојановић ће жигости лажну ученост, помодарство
и неоригиналност младих људи који су, водећи се туђим утицајима,
заборавили своју традицију и језик.
Жаока сатире у Стојановићевом комаду усмерена је најчешће ка
женским ликовима, сводећи њихову окупираност сентименталистичком литературом на ментални симптом. Треба имати у виду да се
у оваквом жигосању женског понашања Стојановић руководио пре
свега Молијеровом традицијом9, што у самом уводу Романтичизма
и експлицитно напомиње. Молијер пак у својој Критици „Школе за
жене“ кроз реплику једног од женских ликова објашњава како комедију овакве врсте треба схватити:

Биљана Ћирић
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телесног симптома везан за анатомски и генетски контекст11. Менталним симптомом ће се сматрати пацијентово уверење да је Наполеон
или да га прогањају комунисти само уколико посматрач верује да пацијент није Наполеон и да га не прогањају комунисти. Из овога следи
да тврђење да је нешто ментални симптом подразумева доношење
суда који повлачи са собом поређење пацијентових идеја, концепата
и веровања, с онима посматрача или друштва.
Имајући у виду социопсихолошко и политичко стање у којем се
Дубровник налазио крајем 19. века, опијеност сентименталистичком
литературом Стојановићевих јунакиња може се тумачити не само као
последица уплива или намерног наметања стране културе, већ и као
вид бекства из актуелне стварности. Дубровник под аустријском
влашћу Стојановић је поредио с лешином која се распада, ширећи
око себе смрад. Наиме, дубровачко племство је с падом Републике
практично престало да постоји. Дубровник 19. века одликовала је
јако лоша демографска структура.
Главни узрок појава у Европи које су довеле до пропасти
дубровачке независности Стојановић је видео у узмицању класицизма
пред романтицизмом. Романтицизам се губио у сентименталности.
Представници романтизма нису подстицали слободу узету у свом
правом смислу, него натурализам, што је дум Иван Стојановић
поистовећивао с материјализмом и атеизмом.
La donna romantica e il medico omeopatico према
Romantičizmu
Комедију La donna romantica e il medico omeopatico Стојановић је
прерадио по узору на Марина Тудисија, аутора из седамнаестог века,
преводиоца Молиерових комедија, који је након земљотреса 1667.
радио на обнављању дубровачког позоришта. У недостатку оригиналних идеја, Тудиси је традицију дубровачког позоришта настављао
на тај начин што би прерађивао познате Молиерове комедије, додавајући им специфичности простора и тренутка у коме их је писао.
На сличан начин и Стојановић прерађује Касталвекијеву комедију,
смештајући је у простор Дубровника с краја 19. века.
11

T. S. Szasz, Ideologija i ludilo. Članci o psihijatrijskoj dehumanizaciji čovjeka, prev. J. Đaković, Zagreb 1980,
с. 23.
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Ecco, per dirle il vero, quando ci siam sposati
Marco edio, credevamod’esserinamorati;
Ma presto, per miasorte, ch’era in error compresi,
Quand’ella diemmi a leggere quei bei libri francesi
Nei quali e dimonstrato che ad un ardente cuore
Il matrimonio e proprio la tomba dell’amore13.

Комични ефекти у обе комедије настају услед настојања контесе и
Лоне, у Стојановићевој верзији, да играју улогу еманципованих жена
у средини у којој су такве идеје потпуно стране. Покушаји ових жена
да имитирају Жорж Санд и облаче се као мушкарци изазивају само
12
13

И. Стојановић, Романтичизам…, с. 515.
R. Castelvecchio, La donna romantica e il medico omeopatico, Roma 1939, с. 41.
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Заплет Касталвекијеве комедије заснован је на неспоразуму између контесе која, под утицајем француске сентименталистичке литературе, почиње да заступа еманципаторске, феминистичке ставове,
и њеног супруга, који такво понашање тумачи као ментални синдром.
У циљу оздрављења своје супруге конте ангажује лекара-хомеопату. У форми комада у комаду сазнаћемо за симпатије између лекара
и контеове ћерке Камиле, те се комедија завршава у класичном духу –
њиховим венчањем.
Највеће одступање и у односу на Касталвекијеву комедију и у
односу на сам жанр комедије запажа се у начину на који Стојановић своју комедију завршава. Он не допушта позитивно разрешење
ниједног љубавног заплета, већ поентира извесним родољубивим
тоном. Друго одступање аутор уноси додавањем ликова дубровачких младића који, износећи своје књижевне радове, сведоче о моди
која је завладала у дубровачкој књижевности 19. века и о стилским
стремљењима које аутор оцењује штетним: „Ferdo: To je njeki Francuz
upiso, a Cvjeto, koji nigda naški ne piše, niti zna o slovnici srpsko-hrvatskoj ni beknut, sa svim tim htio je naški, kako da promijenivajući formu,
bude se cijenilo da je druga idea“12.
Велики утицај француске књижевности претио је да наруши традиционална морална схватања о љубави и браку као важној институцији. Француски аутори су у италијанску и дубровачку културу уносили до тада страно становиште да је брак гробница љубави. У Касталвекијевој комедији о начину на који су овакви ставови ширени
проговара слушкиња Веспина:

Биљана Ћирић
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чуђење, те конте чак помишља да је његова жена променила пол. Да
је тежња за еманципацијом и прогресом код ових жена ипак само
производ литературе, а не искрено стремљење, постаје јасно у расплету комедија када и контеса и Лоне проклињу књиге и прогрес
и не пристају да крену путем својих јунакиња, које за љубав жртвују
и сопствени живот.
Опстанак дубровачке културе у поробљеном Граду Стојановић је
видео у очувању књижевне традиције и старих обичаја. Тако нешто није било лако, будући да су млади аутори лако прихватали нова
стремљења: „Cvjeto: Ostanci starine još i dan današnji kod nas plutaju,
ali struja velika novosti ih zanese u svoj klokoč. Ova čeljad antika, kako
gospar Antun, opiru se, pa na svrhu valja da uzmu volju za nevolju“14.
Лик лекара у Касталвекијевој комедији доприноси пре свега комици
дела, његова резонерска активност огледа се не толико у поентирању
да је сентименталистичка књижевност лоша као таква, већ да треба
читати мало, али бирати квалитетну литературу – „Libri pochi ma buoni“. С друге стране, Стојановић је свом лекару наменио озбиљнију
резонерску улогу. Он нема за циљ само да одврати Лону од сентименталистичких заблуда, већ и да укаже на прави начин опхођења
под окупаторском силом, тј. на начин очувања свог идентитета и у
таквим сложеним околностима:
Evo vidiš, gospodine, da uzgoj moralni djece, i tako i svega naroda zavisi o tomu
kako su se naučili od svoga postanka. Običaji do najmanjih sitnarija uzdrže narodu njegovu moralu: i obitelj se uzdržava navadam domaćijem. Moda je sestra smrti.
Što je smrt u materialnomu, to je moda u moralnomu. Promjena obika narodnijeh
vodi promjenu moralu, i razap slobode. Nijedna vlada ne može me pritegnut da
promjenim navade u mojoj kući. Nijedna vlada do tvoga ognjišta se ne proteže.
Bit tvrdokoran u svojiem domaćijem, i mještanijem običajima to je jedino zakonito
opiranje jednoj vladi. (…) Je li puk zanemario svoje običaje i predaje? Već nije
narod, nego hrpa robova15.

Ропства, дакле, нема док народ памти своју традицију и изворне вредности. Истицање дубровачке посебности и партикуларизма
долазило је до изражаја кроз целу историју Републике. Предност
општег добра над појединачним био је закон који је обезбеђивао Граду трајање кроз историју. Подсећање на славу и некадашњу слободу
14
15

И. Стојановић, Романтичизам…, с. 516.
Ibidem, с. 726.
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дубровачку долази од стране лекара из суседне пријатељске земље
Хрватске, чиме аутор наглашава и своју југословенску идеолошку
оријентацију, тј. схватање да је у датим околностима уједињење једини начин опстанка и очувања изворних вредности Града.
Комедија Рикарда ди Касталвекија послужила је Ивану Стојановићу као предложак да би уобличио своју похвалу Граду и некадашњој
славној дубровачкој слободи. Више него што се то може читати из
комедије Фрлезија, Романтичизам сведочи о тежњи за континуитетом
старе дубровачке књижевности. Да је књижевно стваралаштво било
живо и у периоду аустријске окупације, као и да су аутори успешно
одолевали страним утицајима, тежећи да по сваку цену очувају традицију, а са њом и властити идентитет, сведочи стваралаштво дум
Ивана Стојановића. Његове комедије пружају значајне податке науци
о књижевности у погледу тумачења и вредновања новије дубровачке
драме.

Биљана Ћирић
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Przestrzenie, których już nie ma

Јелена Ђ. Марићевић

(Универзитет у Новом Саду)

Плава џамија Милорада Павића као облик
књижевног сећања на Проклету авлију
Иве Андрића

„Гуслар је као што ваш преноси тифус, преносио
мудрост, која кружи по народу као зараза, јер
Болест је истина!“ (М. Павић, Предео сликан чајем)
„Ја сам то!“ (И. Андрић, Проклета авлија)

Непосредно после смрти Милорада Павића (новембра 2009), Јасмина Михајловић написала је дирљив чланак „Живети за књижевност до последње струне свог DNK“1, о његовим малим читалачким
и писалачким ритуалима. Између осталог поменула је како је последња књига коју је Павић читао била Травничка хроника (1945), Иве
Андрића. Овај податак није занемарљив када је реч о српском нобеловцу и аутору Хазарског речника (1984). Најпре, о Андрићу и Павићу
ретко се говори у истом контексту, мада треба поменути да је 2002.
године Павић добио Андрићеву награду. Када је тим поводом Јован
Делић написао пригодан текст „Сродност антипода“2, управо је потцртавао њихове међусобно супротстављене поетике – Андрићев реализам, Павићеву фантастику.
1

2

Ј. Михајловић, Живети за књижевност до последње струне свог DNK, [у:] Павићеви палимпсести, ур.
С. Дамјанов, Бајина Башта 2010, с. 165–169.
Ј. Делић, Сродност антипода, „Књижевност“, 2002, бр. 10-11-12, с. 1023–1026.
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До сада уочене сродности између ова два писца, углавном, тичу се
структурних приближавања романа На Дрини ћуприја (1945) и Хазарског речника, и то посве грубо предочена3, те суптилног указивања на
„Лик јунака који слуша код Андрића и Павића (Постмодернистичку
верзију андрићевске традиције)“4. Најпосле, вредно је поменути и повлашћени мотив градње, те јунаке градитеље (задужбинари, неимари,
дунђери) код оба писца, какви су били примера ради Мехмед-паша
Соколовић и његов мост на Дрини, султан-Ахмед и Плава џамија,
„људи-мостови“ сопствених раскола, били они оличени као „црна
пруга“ или „густа мисао“. Тај раскол, понор у себи преносили су и
на неимаре који би отелотворавали њихове задужбинарске замисли
и у њих уткивали и део сопственог бића.
Градња је за Андрића значила извесно олакшање јунака од
својеврсних „болести“ (трагичног процепа личности) са којима би се
појединац суочавао, за Павића, пак, значила је коб. И мада у роману
(или новели) Проклета авлија нема директног помена о градњи, може
се рећи да је сама Авлија, цариградски затвор (петнаестак приземних или једноспратних зграда, повезаних високим зидом са стрмим
двориштем неправилног облика)5 заправо простор који се у зависности од прилива и одлива затвореника увек изнова мења (тј. изнова
гради), те да ову грађевину чине превасходно људи у њој или још
прецизније – приче које они причају, а истовремено – она је накарадно отелотворење душе њеног управника Латифаге, званог Карађоз. Простор као што је Авлија чине затвореници најразличитијих
профила, занимања, вероисповести и степена кривице, које повезује
како нека врста колективног лудила, „када дува млак и нездрав јужни
ветар, који доноси задах морске трулежи, градске нечистоће и смрада
из невидљивог пристаништа“6, тако и у најширем смислу схваћена
реч – болест: лудило, лудило од величине, зараза, тешка излечивост,
поремећеност, болест од жалости, болесна неповерљивост, болест
3

4

5

6

О. Радуловић, Интертекстуална прожимања романа „На Дрини ћуприја“ и „Хазарског речника“, [у:]
Андрићева ћуприја, ур. Б. Тошовић, Грац-Бања Лука-Београд 2013, с. 527–539.
П. Рудяков, Лик јунака који слуша код Андрића и Павића (Постмодернистичка верзија андрићевске
традиције), [у:] Модерно у прозном дискурсу српске књижевности 20. века, Београд-Нови Сад-Тршић
1995, с. 77–81.
И. Андрић, Антологијска едиција Десет векова српске књижевности: Иво Андрић I: На Дрини ћуприја/
Проклета авлија, прир. С. Гордић, Нови Сад 2010, с. 265.
Ibidem, с. 268.
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8
9

И. Тартаља, Приповедачева естетика. Прилог познавању Андрићеве поетике, Београд 1979, с. 259.
И. Андрић, Проклета авлија…, с. 313.
Ibidem, с. 303.
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од читања књига, нездрава маштања, силасци с ума... Све су ово само
неки од облика ове речи, неретко употребљени у Андрићевом роману, те се стиче утисак како је ово једна од кључних, ако не и одлучујућих речи за схватање дела.
Пишући о приповедачкој естетици Иве Андрића, Иво Тартаља7
наводи Валеријев афоризам у стиху на тему поезије: „Тражим реч
која је: / женског рода, од два слога, / има pe или ef /сугласником
завршава, / и синоним је напуклине, раздвајања; / и није учена, није
ретка. / Шест услова – најмање“. Иако се овде ради о француском
језику и Валеријевој замисли, рекло би се да Андрићева повлашћена
реч „болест“ одговара готово свим поменутим условима, које је навео
француски песник. „Болест“ је управо онај детаљ, оно место преламања Проклете авлије у „Плаву џамију“.
Место у Андрићевом роману, које представља двоструки врхунац
постигнут ефектном речју „болест“, јесте тренутак када је фра Петар
уобразио да види и разговара са „Џем-Ћамилом“, затвореником Ћамилом, који се поистоветио са сином султана Мехмеда II Освајача:
„Даће бог, оздравићеш ти од те твоје болести и још се у здрављу
и на слободи сваког добра и сваке љепоте нагледати. А он само обара
главу. – Не могу ја – каже – добри човјече оздравити, јер ја и нисам
болестан, него сам овакав, а од себе се не може оздравити“8. Ћамилова „болест“ корен је имала најпре у пореклу – дете старог Турчина и младе Гркиње, дакле, у себи је носио два супротстављена света,
а он сам – био је мост који их је „спајао“. Његово поистовећивање
са Џем-султаном (сином турског султана и Српкиње) било је, ма колико наизглед „болесна“, заправо природна и нормална ствар, будући да га је могла „разумети и прихватити“ једино особа, која попут
њега у себи спаја „две обале“: „Васколики обитавани и познати свет,
подељен на два табора, турски и хришћански, нема за њега прибежишта“9. Отуда је уточиште нашао у проучавању историје и том
идентитету. Јер, како је то Борислав Михајловић Михиз запазио непосредно после појављивања Андрићевог романа (1954), Ћамилово
признање: „Ја сам то!“, јесте у нашој литератури до тада написана
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„најдубља страница о томе како су блиске, идентичне судбине људи
без обзира на векове и степенице друштва који их деле“10.
У ред људи који у себи носе коб непомирљиве подвојености, спада и неимар из Павићеве приче Плава џамија. За разлику од Ћамила
који је син богатог Турчина и Џем-султана, Павићев неимар налази
се на неупоредиво нижој друштвеној лествици и поврх свега – неписмен је. То га, међутим, не удаљава од Андрићевих јунака. Павићев
градитељ је, наиме, „Србин из Босне, чија је породица додуше већ
у петом колену исповедала ислам“11. Самим тим, подложан је некој
врсти „обољења“ од кога пати и Ћамил-Џем,12 што се врло експлицитно и наводи у контексту савета које му даје муфтија пред одлазак
у Цариград (али и по повратку): „Ти идеш у велику даљину, такву да
је се човек може само сетити, а не и оптрчати је – рече му муфтија –
али, упамти једно: ко се од себе излечи, пропашће“13.
Управо ово место у Павићевој приповеци, директно погађа
суштину проблематике и доводи у питање каквоћу „болести“ од
којих пате ови, рекло би се трагични јунаци. У исто време, ради се
о „лудилу вишег реда – донкихотском и хамлетовском“14, или можемо прихватити и тумачење Милослава Шутића по којем „над тзв. патогеним елементима [Ћамилове личности] ипак претежу црте ‘homo
esteticus-a’, психолошког типа описаног у естетици и критици Карла Густава Јунга и Едуарда Шпрангера“, или се, пак у истом чланку,
доводи у везу са Кантовом категоријом „безинтересног свиђања“15.
У сваком случају, ради се о једноставним језиком говорећи – уметничким душама16, које проналазе свој врхунски израз, без обзира на
10
11
12

13
14

15

16

Б. Михајловић Михиз, Иво Андрић: „Проклета авлија“, [у:] Од истог читаоца, Београд 1956, с. 299.
М. Павић, Плава џамија, [у:] Српске приче, Београд 1985, с. 118.
Када се Ћамил поистоветио са Џем-султаном, у фра Петровој свести постао је„Џем-Ћамил“, међутим,
определили смо се да Ћамилову располућеност у раду илуструјемо полусложеницом Ћамил-Џем,
будући да је син Турчина и Гркиње од Ћамила постао Ћамил-Џем, а када се потпуно поистоветио са
Џемом, нестао је. Дакле, тај однос у полусложеници пратио би преображај.
М. Павић, Плава џамија…, с. 119.
С. Гордић, Од локалне хронике до велике метафоре о свету и човеку, [у:] Антологијска едиција Десет…, с. 20.
М. Шутић, Андрићева прича о „естетском човеку“: један вид пишчеве архетипске естетике, „Летопис Матице српске“, 2007, год. 183, књ. 479, св. 5, с. 800–829.
Треба рачунати и на схватање уметника као болесне особе, меланхоличне личности, која је управо
као таква – супериорна, изузетно, осетљиво и креативно биће (уп. С. Зонтаг, Болест као метафора,
прев. З. Миндеровић, Београд 1983, с. 38).
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Има ли лека? – крикну најзад престрављени неимар. – Има, али је до њега
тешко доћи колико до душе човечије. Мораш наћи другог султана и џамију,
исто тако велику као што је Плава џамија у Цариграду. И ту где је нађеш,
у Дамаску или Јерусалиму, свеједно, мораш, боравећи у тој џамији десет
година и свеједно пиљећи у њу, сазидати према тачној мери те џамије цркву
с крстом на врху, синагогу, или било шта друго, купатило, ако ти је баш
ћеиф…19.

Разлика је утолико израженија, уколико имамо у виду да је Ћамил-Џемов раскол више суптилније патинираности, јер је поврх свега овај човек и учењак и уметник и крхкија душа. Павићев „мучаљив“
неимар, будући неписмен, лишен је свесног разумевања онога што
гради и ствара, дела спонтано и по осећају, њега покреће нагон, „манијачка страст“, не сопствен већ султан-Ахмедов „сан о џамији над
џамијама“, као о „песми над песмама“, те је тако његов трагичан раскол бића одређен пре свега – „чудним недугом у себи“20.
И иако се чини да се однос „болести од сопства“ тиче односа Ћамил-Џема и неимара, она се помера и преноси и на просторe којe они
17
18
19
20

С. Гордић, оp. cit., с. 19.
М. Павић, Плава џамија…, с. 118.
Ibidem, с. 125.
Ibidem, с. 124.
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образовање, али које сав стваралачки импулс црпе из провалија сопствених бића, постајући „манијаци својих страсти“17.
Интересантно је да и Андрићев Ћамил-Џем и Павићев неимар
поред себе имају духовнике – хришћанског фратра Петра и муфтију
„са брадом у шаци“18. О Ћамил-Џемовој и неимаревој „болести“
сазнајемо управо у њиховом присуству или од њих самих. Павићево
претакање Ћамил-Џемових речи да се „од себе не може оздравити“
у муфтијине „ко се од себе излечи, пропашће“, нису пуко преузимање ове проблематике, већ самосвојан облик књижевног сећања,
чак и полемисања са Проклетом авлијом. Најпре, иако се обе мисли
односе на исту суштину (човек је „болестан“ од себе), оне не носе
исту поруку и што је такође од важности - „оздрављење“ је замењено
синонимом „излечење“. У случају „оздрављења“, „болест“ се негира
и стање се посматра као природно, потенцијално здраво, тј. својствено бићу човека. Павићево „излечење“ подразумева постојање лека за
„болест“ личности:
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граде или где бораве, а који их преображавају. Необичне Ћамилове
„плаве очи“21, као да су се преточиле у Павићеву Плаву џамију или
небо изнад ње. Неписмени неимар, наиме, градио је Плаву џамију,
тако што је „удаљујући се од Свете Софије и учећи напамет сваки њен
угао и прозор, урезао у сећање и исечак неба који уоквирује огромно
кубе и његове ивице, исечак који се, једном виђен, не може заборавити. Јер није свеједно иза какве ствари или бића остаје празнина“22. Да
није свеједно, сведочи и небо изнад проклете авлије: „Из Авлије се
не види ништа од града ни од пристаништа и напуштеног арсенала
на обали испод ње. Само небо, велико и немилосрдно у својој лепоти (...) тек по неки вршак непознате џамије или џиновског кипариса
иза зида“23. Небо је, дакле, увек лепо, само је „исечак неба“ изнад
Авлије и џамије другачији. Ћамил-Џемове „плаве очи“ не припадају
Авлијином небу, оне су „исечак“ изнад неба његове душе, тј. његове
„плаве џамије“. Будући да је султан-Ахмедова џамија рађена по моделу Аја Софије коју управо карактерише подвојеност: „Гледала су га
с њих лица Христоса и Богородице, а уз њих су и преко њих били
постављени кожни штитови са сурама ‘Курана’“24, „празнина“ која
остаје иза Ћамил-Џема и Плаве џамије (алиас Аја Софије) чини се
готово истоветном.
Такође, некакав вид текстуалног отелотворења симбола „плаве
џамије“, у Проклетој авлији, јесте тренутак када Ћамил признаје да
је Џем: „Ја сам то!“25. Ово признање као да се може поистоветити
са величанственом, сакралном грађевином и стога што га је Ћамил
изрекао „отворено и гордо (...) тврдим гласом“26. Ако, најпосле, ово
запажање упоредимо са Тартаљиним виђењем овог средишњег тренутка у роману:
Место које је приликом писања књиге нарочито дуго стајало ‘неодгонетнуто’,
као трајан изазов, и на које се писац упорно враћао, било је оно где Ћамил најзад отворено и одлучно поистовећује себе са Џем-султаном. Концепција дела

21
22
23
24
25
26

И. Андрић, Проклета авлија…, с. 283.
М. Павић, Плава џамија…, с. 121.
И. Андрић, Проклета авлија…, с. 267.
М. Павић, Плава џамија…, с. 120.
И. Андрић, Проклета авлија…, с. 306.
Ibidem, с. 306.
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можемо стећи утисак да су сви становници Авлије (и њихове приче) само „искривљено“ и страшно небо изнад Ћамил-џамије, која се
стварала испуњавањем „празнине“ око ње. Изван овог видокруга био
би само фра Петар, који је био најближи Ћамил-Џему, заправо једини човек (и то свештено лице) који је успео да уђе у Ћамил-џамију28
и да га она промени (Ћамил-Џема је сањао, привиђао му се). Такође,
фра Петар уједно је и градитељ Ћамил-џамије, ако имамо у виду да је
он главни наратор и објединитељ приче о Ћамил-Џему, а у исто време и залог трајања и постојености, чврстине те приче, будући да његово име Петар значи камен. Овим обртом размишљања, запажамо
да се у Павићевом неимару прожимају како Ћамил-Џем, тако и фра
Петар (духовни син и духовни отац).
Недостаје само Свети Дух, а можда је Свети Дух заправо сама постојана, а лелујава Прича фра Петра, коме је духовни син нестао, не би
ли се синовљева душа настанила у његовим привидима, сновима или
у оном загонетном „младићу поред прозора“. Свето Тројство приповедања, овако предочено, води нас у бар два рукавца размишљања.
Један рукавац тиче се тројице младића који (заједно са седам девојака) приповедају новеле у Бокачовом Декамерону (1350–1353), а који од
тога праве свечаност и причају на задате теме. Ћамил-Џем и фра Петар имали су, такође, свој церемонијал причања: „Почињало је сваког јутра готово у исти сат, као нека утврђена церемонија, и трајало је
са два-три краћа прекида све до пред вече“29. То је трајало „пет-шест“
дана, с тим да је „већ трећег дана била испричана цела историја“ о
Џем-султану, а онда је „почело причање издвојених призора са свим
појединостима“30, као нека врста провере већ испричаног или „надградње темеља“ приче. И Павићев неимар стављен је пред проверу „трећег дана“ – његова грађевина морала је да се процени трећег
дана, а не одмах, што нам је саопштено епизодом у Мисир базару са
трговцем мирисима: „када купац [неимар] то учини [опроба мирис]
27
28

29
30

И. Тартаља, op. cit., с. 260.
Уколико прихватимо могућност сагледавања Ћамилове подвојене личности, којој је узор Џем-султан, као Плаве џамије, којој је узор Аја Софија, онда бисмо Андрићевог јунака могли илустративно
назвати Ћамил-џамија.
И. Андрић, Проклета авлија…, с. 302.
Ibidem, с. 301.
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је ту епизоду безусловно изискивала; истурено поље за њу било је резервисано;
празнину је требало испунити27,
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и хтеде да помирише, продавац га задржа. – Не данас, господине, не
данас! Кроз три дана! Тада ће се прави мирис испољити. И трајаће
колико један зној“31. Кроз три дана је и фра Петар осетио прави мирис Ћамил-Џемове приче или – „проценио је“ Ћамил-џамију.
И, Христос је по Светом Писму васкрсао (по други пут се чудесно
родио) трећег дана, што није неутемељено у Павићевој причи и то
на, рекло би се, врло пажљиво одабран начин – симболику Његовог
првобитног рођења:
Када је најзад здање било подигнуто и када зидари затворише кубе, пошто
је неимар најпре кроз отвор на врху ухватио оком полумесец и звезду, он се
врати још једном у Свету Софију и загледа се у њену неизмерну висину. Тамо,
окачено о ланац што држи кандила, висило је нешто обло и бело у мраку
кубета. Дуго је посматрао и распитивао се док није сазнао шта је. Било је то
нојево јаје. Не знајући чему служи, али знајући коме служи, неимар нареди да
се у новој џамији окаче два таква нојева јајета32.

Нојево јаје у средњовековној и ренесансној симболици сматрано
је симболом Христовог безгрешног зачећа и рођења33, а уз то и Христова природа је подвојена – он је истовремено и Бог и човек. Отуда
је и Павићев неимар из 17. века „постао хришћанин“, тј. поново се
родио (а „оболео“ од себе), постао део другог (за њега „новог“) света. Ствар постаје додатно интригантнија, будући да се сматра да је и
најстарији глобус начињен од нојевог јајета, да потиче из 16. века и
да су на њему уцртани простори Новог света, угравирани детаљи две
Америке.
На уштрб стварања нових светова, нужно они стари нестају или
постају невидљиви. Византијски Константинопољ, кога је освојио
управо Џем-султанов отац 1453. године, престао је да постоји као
хришћански епицентар. Управо од половине 15. века до половине
16. века трајао је период тзв. Великих географских открића, што је
допринело даљим радикалнијим променама на светској сцени. Али
16. век, век је Сулејмана Величанственог (1494–1566), за време чије
владавине Османска империја досеже своје врхунце. Павићев неимар
је из 16/17. века и гради чувену Плаву џамију или султан-Ахмедову
31
32
33

М. Павић, Плава џамија…, с. 123.
Ibidem, с. 123.
J. Belamarić, Ovum Struthionis, simbol i aluzija na škrinji sv. Šimuna u Zadru (1380) i na pali Piera della Francesce za Federica da Montefeltra, „Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji”, 1992, 32, с. 321.
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И. Андрић, Проклета авлија…, с. 286.
Претварање Ћамила у Џема, резултарило је нестанком Ћамила јер Џем није могао да буде. Тај процес, процес је његове болести и може се илустровати дефиницијом данас све учесталије болести
рака: рак је множење ћелија „не-ја“, које замењују човеково „ја“ (уп. С. Зонтаг, op. cit., с. 67). Нестанком Ћамила, нестао је и Џем који га је „прождрао“, као што смрћу човека, нестаје и рак јер нема над
киме да више метастазира.
И. Андрић, Мостови, „Политика“, I 1933, 6-7-8-9, бр. 8858, с. 12.
Idem, Проклета авлија…, с. 307.
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џамију (1606–1609). Чини се, дакле, да су узрочно-последичне историјске околности додатно повезале Андрићев роман/новелу и Павићеву причу; поготово ако имамо у виду и подразумевани историјски тренутак у који је смештен Андрићев цариградски затвор (Авлија), што се може закључити из „чињенице да и садашњи султан
има брата ког је прогласио малоумним и ког држи у заточењу“34. Није
тешко у Абдулхамиду II (1842–1918) препознати „садашњег султана“,
а у Мурату V (1840–1904) „брата у заточењу“, а историјског побратима Џем-султана и Ћамил-Џема. Као што је један свет био на заласку
(боље рећи – пропасти) 1453. године, тако се и тада створени поредак
сила нашао пред прекретницом крајем 19. и почетком 20. века, када
се динамичније осећају последице колонијалног поретка насталог
после Великих географских открића, те када се наслућује Велики рат
(1914–1918) и стварање нове слике света, са чије сцене сада јењава
Османска империја, што је и историјски и симболично присутно у
години смрти Абдулхамида II која се подудара са годином окончања
Првог светског рата.
Шта је друго онда Проклета авлија, ако не и сећање не само на
конкретан простор затвора кога свакако тамо више нема, него и
на „просторе“ оних душа које су тамо изгубљене? То би могло да
буде једно објашњење за коначан нестанак Ћамила,35 јер не само да
је „Џем у њему убијао Ћамила, а Џем није могао постојати“36, него
су Ћамила дотукли иследници, а његову душу прогутао је простор
затвора. Oтишла је у свет Карађозових сенки, а сећање на простор
његове душе, која је била налик на плаву џамију, изградио је фра
Петар, како заувек не би остала избрисана и изгубљена, као „гроб,
са белим каменом без натписа [који] не говори ни о чему, па ни о
царевима“37. То је био начин и да фра Петар сачува себе нормалним,
будући да је окружен најразличитијим појавностима „болести“ које
харају Авлијом. Отуда фра Петар (духовни отац) сублимира у себи и
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тројицу приповедача Бокачовог Декамерона, који су десет дана провели у причању на имању, склоњени (а окружени) кугом која се ширила
Фиренцом.
У његовој се подсвести, да потцртамо још једном, обликовала
поента коју је изрекао привид Ћамил-Џема – од себе се не може
оздравити! Управо ова поента, делује да може да буде натпис
Андрићеве новеле, као што може и Павићева – ко се од себе излечи,
пропашће! налик на оне натписе који се могу прочитати и у Декамерону.
Овако осмотрено, Андрићеву и Павићеву поенту можемо довести у
везу са некада веома популарном „теоријом о соколу“, Паула Хајзеа,
која је садржала следеће принципе:
(…) предност оној новели чији је основни мотив најјасније заокругљен (…)
ако се успе да се обухвати садржај у неколико редака, онако како су стари
Италијани давали кратак натпис својим новелама, који је обавештеном
читаоцу већ у клици откривао специфичну вредност теме (…) о изненадном преокрету који новели треба да да заокругљеност и осигура језгровитост
и драмску напетост (…) Хајзе сматра да свака новела треба да има свог
‘сокола’ (…) Хајзеова ‘теорија о соколу’ била је врло позната, често коментарисана и прихватана у оном смислу да је новела ‘затворена форма’, која
се одликује најстрожим уметничким обликовањем и стилизацијом, чиме се
емпиријски случај згушњава на нужни главни мотив са поентом38.

И код Андрића и код Павића присутна је језгровитост и драматичност поенте, заокругљеност мотива „болести од сопства“, тј. централног признања „Ја сам то!“, које оличава онај „преокрет“, настао
у души Ћамила, тј. неимара. Не само да Андрићева и Павићева поента
имају везе са Хајзеовом „теоријом о соколу“, већ је и Јован Делић сагледавао Павићеве поенте као: одгонетке, нумеричке загонетке и одгонетке, митске парадоксе, вишестрана огледала и тумачења тајног
знака, двоструке поенте, лирске епифаније, па је тако поенту „Плаве џамије“, управо назвао лирском епифанијом, која се „памти као
афоризам“39. Ова поента, без обзира на то што је у суштинској вези
са Андрићевом, може се приближити и одређењу кончета, схваћеног као зачудна опаска скупљена у кратку изреку, а која представља
38

39

Д. Живковић, Лаза Лазаревић и Хајзеова „теорија о соколу“, [у:] Српска књижевност у европском
оквиру, Београд 2004, с. 280–281.
Ј. Делић, Прича и поента. О поенти у причама Милорада Павића, [у:] Павићеви палимпсести…,
с. 36.
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Радећи на једној малој приповеци дошао сам на ову мисао: приповетка лежи
у мени готова и цела, али неодгонетнута; рад на њој има неке сличности са
‘укрштеним речима’. Писац открива поједина места, прескаче она која не
може одмах да погоди и оставља их за доцнији срећнији тренутак, али се
стално враћа на њих. Најпосле, кад су две трећине места дешифроване рад
постаје све лакши, нејасна места се откривају сама. Тако дођемо до тренутка кад се цела прича склопи и добије свој пун смисао42.

Сродности се, међутим, не завршавају на формалном нивоу –
„укрштене речи“, већ се додатно естетизују тиме што је Павићева
приповетка „Плава џамија“, постала саставни део романа Предео сликан чајем, представљајући простор црног поља „романа-укрштених
речи“. Тиме је Предео сликан чајем постао нови простор сећања на
Проклету авлију, а можда је Проклета авлија и „коначно решење“ овог
романа – не само због „Плаве џамије“, већ и снега који пада у собу
преображеног Атанасија Разина (негдашњег Свилара) саглашавајући
40

41
42

М. Зоговић, Књижевно-теоријска мисао барока у Италији XX века, [у:] Барок: књижевна теорија и
пракса, Београд 2007 с. 17–18.
М. Павић, Андрић и једна песма из XVIII века, [у:] Историја, сталеж, стил, Нови Сад 1985, с. 247–253.
И. Андрић, Знакови поред пута, СД, књ. 14, Београд-Загреб-Сарајево-Љубљана-Скопље 1976, с. 287.
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велики украс стила, чија је лепота у новини. На основу начина на
који барокни теоретичари описују кончета, можемо закључити да су
их сматрали својственим поезији40. Отуда се и Делићево одређење –
лирска епифанија – може сматрати утемељеним, али и непотпуним.
Посебну пажњу привлачи и краћи чланак Милорада Павића „Андрић и једна песма из XVIII века“41, у коме се указује на податак да је
тада (1976) часопис Књижевност објавио текстове из хартија Андрићеве књижевне заоставштине, међу којима се нашло, по њему „незаобилазно штиво када је реч о овом писцу“ – Знакови поред пута, који
ће допринети бољем разумевању Андрићеве поетике. Као значајан
пример, навео је Андрићеву дефиницију пословице, која по њему
обухвата у сажетом виду читаву теорију пословице. Чини се заправо
да се Павићево белетристичко приближавање Андрићевој поенти,
може сагледати и у светлу његових првих читања и фасцинација Знаковима поред пута. Не само да смо на идеју о овој компаративној студији дошли преко „знака поред пута“ (поенте), већ се у Андрићевим
Знаковима поред пута, налази клица и Павићевог „романа за љубитеље
укрштених речи“ Предео сликан чајем (1988):

Јелена Ђ. Марићевић
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се са снегом који чисти његов отац Фјодор Алексејевич у некој руској
забити где „од човека остају само мразоболне уши“43. Није ли то онај
снег који пада на почетку и крају Проклете авлије, који се „шири као
океан и све претвара у хладну пустињу без имена и знака“?44 Мотив
снега, може бити, оличава однос између Ћамила и фра Петра (духовног сина и духовног оца) и Атанасија Разина (Свилара) и Фјодора
Алексијевича (биолошког сина и биолошког оца).
Док је Атанасије био Свилар, био је човек „првог погрешног корака“ (идиоритмик који се бавио занимањем општежитеља – архитектуром), баш као и неимар, Ћамил или Џем-султан: „човек кратка века, зле среће и погрешног првог корака“45. Поставши Разин, не
само да се његово име Атанас могло писати – Сатана, већ се његов
преображај може илустровати и на следећи начин – као када би Џем
постао Бајазид, а Ћамил на пример Карађоз. Пошто до демонског
преображаја код Ћамила није дошло, он је нестао, с тим да је фра
Петар „уловио“ његову душу у Причу, као Плакида – јелена са крстом
уместо рогова на глави. Исти Плакида нашао се у другом црном пољу
романа Предео сликан чајем, али као расцепљена личност на добру и
лошу страну: Плакиду и аветињску звер, које обједињује „мало снега
на трепавицама“46.
Треће и последње црно поље романа Предео сликан чајем испуњено
је причом „Блато“, која ефектно поентира – како смисао целине коју
чине три црна поља – тако и сећање на Проклету авлију. Очи Амалије
Ризнић биле су, наиме, сребрнкасте или као снег ведрац, а када је и
она „оболела од себе“, можемо рећи да се тај снег отопио, а да је после снега остало „блато“ у очима (тј. души). Амалија Ризнић такође
је подвојена личност: „била је друга у породици са таквим именом и
презименом“47, а њена најчешћа мисао била је да је лепота – болест.
Међутим, за бољку њене душе постојао је лек – Мачије блато. Непосредно пред долазак на место излечења „падао је снег, зинеш и завеје
ти језик“48, а када је пристигла јутро је било бистро „као да свиће пето
43
44
45
46
47
48

М. Павић, Предео сликан чајем, Београд 2012, с. 134.
И. Андрић, Проклета авлија…, с. 316.
Ibidem, с. 294.
М. Павић, Предео сликан чајем…, с. 346–349.
Ibidem, с. 161.
Ibidem, с. 177.
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Ibidem, с. 179.
Ibidem, с. 180.
Пишући о актуелности Андрићевог дела данас, Милорад Павић истиче да су се Андрићеви
списи променили, јер се сада обраћају другачијој логици и другачије звуче. Ипак, без обзира на
новонастале промене у сфери књижевности (нелинеарно писмо, женско писмо, 3D уметност),
Андрића треба читати макар „са горким осећањем победничког пораза“ (видети: М. Павић, Андрић
данас, [у:] Роман као држава и други огледи, прир. Ј. Павић, Београд 2005, с. 75–76). Морамо му
вратити књижевни дуг: „За једну ноћ – једна добра реченица“. Управо је једном добром реченицом
– ко се од себе излечи, пропашће – Павић вратио дуг Андрићевој – од себе се не може оздравити!
И. Андрић, Земља, људи и језик код Петра Кочића, [у:] Изабрана дела, прир. Р. Симовић, Београд
2006, с. 200–203.
М. Павић, Предео сликан чајем…, с. 161, 179.
М. Егерић, Земља, људи и језик у „Коренима“, [у:] Дела и дани 2, Нови Сад 1982, с. 117–140.
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годишње доба“49, Амалија Ризнић нашла се у Србији, на „ваљаној
земљи; [која] може жива човека родити“50 и загазила је право у блато,
„у спасоносни хлад своје црне и масне земље“51. Дакле, долазимо до
закључка да једино родна земља – Србија (али и српска књижевност),
натопљена (истоболном) крвљу предака који у себи носе расколе постојања (гене и Срба и Турака, вере и једних и других) може „излечити“; може разумети бол двојаког постојања и може примити човека
у себе, а онда евентуално и поново родити!
Земља („блато“) као лек, одговор је Милорада Павића на изазов
„болести од сопства“. Нећемо погрешити ако назнаке овог лека потражимо и код Иве Андрића,52 у његовом есеју „Земља, људи и језик код Петра Кочића“53, тј. у лековитој обједињености земље, људи
и језика. Да наведемо Павићев пример Амалије Ризнић која у јесен
говори немачки, зими пољски или руски, с пролећа грчки, а само у
лето српски, и која „скита по свету и не држи је место“54 и схватићемо
њену коб. Андрићев есеј, међутим, пронашао је свој корелат и у студији Мирослава Егерића „Земља, људи и језик у ‘Коренима’“55, што
је интересантно уколико имамо у виду да је роман Корени Добрице
Ћосића 1954. године добио НИН-ову награду за роман године, а да
је Андрићева Проклета авлија у тој конкуренцији остала ненаграђена
или ипак – награђена „Плавом џамијом“, књижевним дугом који је
вратио Милорад Павић.
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Przestrzenie, których już nie ma

Јелена С. Младеновић

(Универзитет у Нишу)

Памћење, заборав и сећање:
књижевна делатност Анђелије Л. Лазаревић

Увод
Механизми памћења, заборава и сећања, који делују у оквиру
једне националне културе, присутни су и на подручју књижевности
као саставног дела те културе. Они утичу на формирање историје
националне књижевности као посебног вида меморисања специфичне
врсте чињеница које су кључне за формирање националног књи
жевног идентитета одређене заједнице. Историје књижевности су
подложне сталном редефинисању, преиспитивању и проширењу,
али је таква активност увек одређена тренутком из којег се то чини,
односно усмерена тренутно владајућим културнополитичким
и идеолошким структурама, посредством државних идеолошких
апарата, јер књижевност није изолована од друштва и друштвених
процеса1. Полазећи од тога да памћење склапа ипак селективне
садржаје прошлости у смисаони поредак, поставља се питање
зашто су поједини аутори и њихова дела, чија се релевантност као
чињеница које би тек могле постати саставни чиниоци историје
једне књижевности мора преиспитати пре одбацивања2, ипак из ње
изостављени, а да им довољно пажње није посвећено.
1

2

Л. Алтисер, Идеологија и државни идеолошки апарат (белешке за једно истраживање), [у:] Студије
културе. Зборник радова, ур. Ј. Ђорђевић, Београд 2012, с. 145.
Ф. Водичка, Проблеми књижевне историје, Нови Сад 1987, с. 11.

Pamięć i zapomnienie w literaturze
serbskiej

Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

Јелена С. Младеновић

46

Pamięć i zapomnienie w literaturze
serbskiej

Пример књижевног рада Анђелије Л. Лазаревић (1885–1926),
кћерке чувеног српског приповедача Лазе Лазаревића, сведочи управо
као пример једног покушаја памћења, потом заборава, и једног новог
сећања у историји српске књижевности, која се појављује на крају прве
и почетку друге деценије 21. века. Циљ овог рада је да на примеру
њеног књижевног дела и културног деловања, размотри проблем
памћења у оквирима једне националне историје књижевности.
Анђелија Л. Лазаревић – једна књижевна чињеница
Анђелија Л. Лазаревић је била српска сликарка и књижевница
чији је невелики опус објављиван у периодици пре Првог светског
рата, али много интензивније у међуратном периоду, и која због
преране смрти није доживела излазак своје једине књиге Паланка у
планини и Лутања у издању Српске књижевне задруге 1926. године.
Активно је учествовала у јавном и културном животу међуратне
Србије и припадала тзв. београдском млађем женском кругу3, који је
пратио светску, европску и домаћу књижевну продукцију. На њену
појаву је још за њеног живота скренуо пажњу Милош Црњански,
а потом и Павле Поповић који је и приређивач поменуте књиге, као
и писац њеног предговора4. Међутим, њено књижевно стваралаштво
у потоњем периоду није проучавано нити вредновано, а њеног имена
нема у историјама српске књижевности. Тек 2008. године, Саша
Хаџи Танчић објављује један текст о њеној новели-роману Паланка
у планини5, а 2011. године излазе њена сабрана дела6.
Како сећање представља актуелизовање сачуваног садржаја,
појављивање ових сабраних списа Анђелије Л. Лазаревић под
насловом Говор ствари7, у издању Службеног гласника, 2011. године,
и то у колекцији Сопствена соба, чији је циљ да реафирмише жене
које су се бавиле књижевним стваралаштвом8, задатак овог рада је и
3

4
5
6
7

8

П. Поповић, Анђелија Лазаревићева, [у:] Паланка у планини и Лутања, ur. А. Лазаревић, Београд
1926, с. VII.
Овај текст касније је прештампан и може се пронаћи у оквиру Поповићеве књиге Нова књижевност II.
Реч је о тексту Паланка у планини Анђелије Л. Лазаревић. (Погледати библиографију на крају рада).
У оквиру једне књиге невеликог обима, објављена су сва дела Анђелије Лазаревић.
Синтагма се појављује у њеном делу под називом Лутања – „ноћ кад све мртве ствари говоре”.
До сада су осим романа Буђење Кејт Шопет и сабраних списа Анђелије Лазаревић у овој колекцији
објављени и следећи наслови: роман Нове Јелене Димитријевић, изабрана дела Јеле Спиридоновић
Савић под насловом Чежње, роман Мутна и крвава Милице Јанковић, изабране приповетке Шарлот

Памћење, заборав и сећање…

9

10

Перкинс Гилман под насловом Жути тапет, роман Излет на пучину Вирџиније Вулф, изабрана дела
Милице Костић Селем под насловом Ћивот безумља и роман Доба невиности Идит Вортон.
Сколоност ка наративности може приметити и у њеној поезији, и то нарочито у песмама које су
писане везаним стихом, те је отуда можемо издвојити као једну од доминантних поетичких црта
када је књижевно стваралаштво Лазаревићеве у питању.
П. Поповић, op. cit., с. XХII.

47

Pamięć i zapomnienie w literaturze
serbskiej

да преиспита овакву врсту сећања, али најпре памћења и заборава,
пре свега са циљем да се опус маргинализоване књижевнице постави
у контекст свеукупне историје српске књижевности. Утврђивање
разлога за постојећи заборав, а потом и за поменуто сећање, упућује
на начине формирања памћења у историји српске књижевности,
а представљање главних карактеристика њеног модерног књижевног
стваралаштва отвара могућност за будућа подробнија истраживања.
Пре него што приђемо проблему памћења, сећања и заборава,
осврнућемо се на појаву Анђелије Лазаревић и њеног књижевног
стваралаштва. Најпре се појављује песмама, а поред оних у везаном
стиху посебно место добијају песме у прози и лирско-медитативни
записи, да би се касније окренула писању приповедака, па и покушају
преласка од новелистичког ка романескном жанру, утемељујући тиме
наративну оријентацију свог писања9.
Касније, на наговор Милоша Црњанског, али и њене пријатељице,
такође списатељице, Милице Јанковић, објављује своју поезију
и поетско-прозне записе, а потом и приповетке у часописима Књиже
вни југ, Дан и Мисао (највећи број текстова управо је у овом часопису),
да би њена једина књига под насловом Паланка у планини и Лутања
била објављена 1926. године, одмах након њене смрти, у издању
Српске књижевне задруге.
Лазаревићева пише следеће поетске и прозно-поетске творевине:
Меланхолија, Беле заставе, У ноћи, Сенка, Врапци, Човек с бременом,
Свом чика Урошу. Павле Поповић примећује да су њене песме
у прози, као и поезија уопште, „без снаге у изразу”10, што се може
проблематизовати. Ове исповедне и медитативне творевине Анђелије
Лазаревић, које одговарају жанру прозаида чија је експанзија на нашим
просторима забележена на почетку 20. века, носе снажан утицај
и одјек српске књижевности коју је Лазаревићева свакако пратила,
а ту у првом реду мислимо на стваралаштво Исидоре Секулић и њену
лирско-медитативну прозу под насловом Сапутници, која се појавила
1913. године. Много значајније од самих утицаја јесте поменути
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и типолошке сродности ових стваралаца које потврђују постојање
јединственог духа епохе.
Потом се окренула писању прозе, односно новела попут – Две ватре,
Посета, Анета, Цвета крај пута, Михаило, Писмо из Сплита (путописна
забелешка), а на крају бисмо поменули и њена најзначајнија дела,
Лутања и Паланка у планини, у којима се уочава тенденција кретања
ка обимнијим наративним врстама, од приповетке до новеле-романа.
Лутања Анђелије Лазаревић су објављена два пута, као два
различита текста, од којих први представља фрагменте из оног другог,
опширнијег и другачијом поетичком концепцијом уобличеног, такође
и четири године касније објављеног. Најпре можемо приметити да је
сам наслов текста исти као наслов једног од лирско-медитативних
прозних записа Исидоре Секулић из Сапутника, написаног као
субјективни, али пре свега интелектуални и есејизирани израз
размишљања о неким општим темама. Јован Деретић је прозу
Секулићеве окарактерисао недостатком непосредности и осећања,
истичући да је у питању пре свега интелектуална самоанализа,
изражена често у форми афористичких уопштавања, што га наводи
на закључак да ту нема веће дубине и оригиналности.11Али и сам
утицај њених текстова, управо и кроз пример стваралаштва Анђелије
Лазаревић, може ићи у прилог оповргавању слабијег вредновања
ове њене прозе, што потврђују и сва потоња истраживања. И сам
текст Анђелије Лазаревић, бар она његова прва верзија из 1920.
године (која у Сабраним делима сада носи назив Лутања (Фрагменти)),
наликује медитативној прози Исидоре Секулић. Написан у првом
лицу једнине, овај текст представља унутрашњу самоанализу,
односно интроспективну конституцију субјекта текста. Тек други
пут објављен, 1924. године, текст Лутања поред постојећих лирскомедитативних сегмената, идентичних онима из прве верзије, и
измењене перспективе приповедања које је сада у трећем лицу,
садржи и реалистички оквир у којем се прати живот младих
београдских сликара, чиме се не уводи само тема града и приватног
живота младих српских интелектуалаца у њему, већ и посебна
осећања промашености, неостварености, и потраге за идентитетом.
У приповетки је прецизно описано снажно осећање незадовољства
главне јунакиње, сумње у таленат који поседује, као и неповерење
11

Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд 2013, с. 1012.
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С. Хаџи Танчић, Паланка у планини Анђелије Л. Лазаревић, „ЛМС”, год. 184, књ. 482, св. 5, с. 1158.
Ibidem, с. 1157–1158.
С. Пековић, Српска проза почетком двадесетог века: формално-стилске и тематске иновације,
Београд 1987, с. 81.
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у сопствене могућности, али и свеопште осећање резигнираности,
па отуда и жеље за напуштањем квазикултурне београдске средине
одласком у „бели свет”. Иначе је Београд као квазикултурни велеград
представљен на сличан начин и у Паланци у планини. Оно што
карактерише јунакињу Лутања јесте ипак слабост духа, одустајање,
па она одлучује да остане и да спречи остварење жељене љубави.
Модерна књижевност се и зачела у сусрету патријархалне традиције
с новом грађанском културом цивилизованог света. Али је битно да
код Лазаревићеве нема фаворизације ни једне од ових традиција, као
ни фаворизације градске у односу на паланачку средину или обрнуто.
Паланка у планини, као и код Данице Марковић, настоји да опише
убиствено дејство паланке, али је много више од простог сликања
контрастне слике велеграда наспрам варошице. Она заправо
дестабилизује хијерархију град–паланка и врло суптилно укључује
критику обеју средина о којима пише12, чиме се њена новела посебно
издваја од осталих које су на овај или онај начин говориле о односу
села и града. Она заправо и град и паланку приказује провинцијалним
у односу на шири контекст, односно на свет, и настоји да подрије
представљене стереотипе13. Међутим, оно што посебно издваја
ову новелу јесте побуна против патријархалног односа, управо
оног система који је у својој прози очувао Анђелијин отац, Лаза
Лазаревић. Противљење главног јунака позивима мајке и сестре да
се не жени, како би довека остао њима на располагању, кључна је
разлика између писања оца и кћери, и оно што представља основу за
конституисање њеног (женског) писма. Иако остају несрећни, њени
јунаци од акције остварују своје циљеве. Посебно се то односи на
женске ликове. И Марија, и Нина, и Анета су ликови изневерених
невеликих очекивања.
Лазаревићева посебно успешно успева да проговори о жени, а то
је управо тема која се нашла у жижи модерне књижевности на почетку
20. века. Ново гледање на женске ликове постаје карактеристично
за прозу овог времена и они постају карактери са вољом, памећу и
осећањима14. Савремена рецепција ове новеле-романа би свакако
утицала на превредновање наше књижевне традиције, посебно
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уколико се чита у кључу женског писма, што би указало на то да и
уметнички, али за нас много важније, и књижевноисторијски значај
ове списатељице није мали.
Још је Павле Поповић посебно истакао да су код Анђелије
Лазаревић добро урађени женски карактери, па јој поред признања за
добар стил, хвали и посебно успешно грађену психологију, нарочито
јунакиња15. Али зато замера крај у приповетки Анета, јер сматра да
је њен одлазак са човеком који јој је много зла нанео приморавши
је да не роди њихово дете, пре свега, како каже, „литература” −
„Ибзен, али живот није”16. Утицај Ибзенове традиције на тадашње
српске ауторе који посвећују пажњу анализи суптилног живота,
али и породичних и других несрећа жене је несумњив. Међутим,
полемишући са Поповићевом тврдњом, могли бисмо рећи да је
управо на овом месту литература Анђелије Лазаревић најбоља.
Кроз психологију женских ликова, Лазаревићева на најбољи начин
реактивира Јунгов архетип Сенке, као оног тамног и инфериорног
у човеку. Сенка је средишња препрека која кочи и уништава појединца,
сума аутодеструктивних енергија несвесног, често невидљива, али
нераздвојно везана за Персону. Потиснута је и одбачена од свести
и управо она онемогућава интеграцију личности. Антипод или „зли
близанац” Персоне као свесног, односно прихваћеног дела ега, она
представља нагоне, жеље и црте карактера од којих зазиремо. Отуда
се осећа јако незадовољство код свих јунака Лазаревићеве, код којих
је поетска слика сенке упечатљиво представљена. Анетина Сенка која
се види одражена кроз Пјерову буквалну сенку, док он стоји на прагу
као симболичком месту преласка, јесте сила која је вуче ка ономе што
онемогућава њену индивидуацију и што изазива њену наговештену
аутодеструктивност: „И он застаде на прагу, а његова кратка сенка
падала је натраг у кујну. Он само за тренутак окрете Анети лице
обасјано месечевим зрацима, и очи које су молиле.”17
И у другим делима Лазаревићеве се подељености у човеку аналошки
представљају симболичким сликама подељености космоса на дан и
ноћ. Посебно у прозаиди Сенка, где се директно уводе мотиви месеца
и сенке као пратилаца лирског субјекта. Симболички контраст ноћи
15
16
17

П. Поповић, op. cit., с. XVIII.
Ibidem, с. XVII.
А. Лазаревић, Говор ствари, Београд 2011, с. 58.
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Више стола обешена лампа баца јасну светлост на мамину проседу косу
и озбиљно лице, а на платну, упоредо с прстима, крећу се кратке, загасите
сенке. Не говоримо ништа, ја још само осећам тихо треперење у души слично
вибрирању најситнијих делића звона, кад је клатно већ заустављено20.
Дуге сенке предмета по соби полетеше чак до таванице, вилински заиграше
вијући се, а међу њима моја џиновска сенка. Кад дигох руке да покупим
растурену косу, и дуга сен помаче руке немирно, играјући се, дршћући, сави
и диже праменове косе21.

Теме болести и рата, онога што је одредило приватни живот
Анђелије Лазаревић, ретко је обрађивала. Али управо у двама запи
сима са ратном тематиком – Беле заставе и Две ватре, она заузима
женски угао и проговара у основи из женске ратне перспективе,
односно из перспективе оних који нису напустили куће и отишли
на фронт.
Лазаревићева свакако својим невеликим опусом представља прави
изданак српске модерне прозе на почетку 20. века, која истовремено
раскида са традицијом, али не грубим и директним начинима кидања
континуитета. Поред урбанизације и интелектуализације прозе, али
и истовременог присуства и града и села, или паланке и велеграда,
индивидуална сфера и дубина човекове душе је та која добија
примат22. Она такође подржава новонастали оксиморонски облик
прозаизације поезије и поетизације прозе23, чиме се постепено раскида
18
19
20
21
22
23

Ibidem, с. 12.
Ibidem, с. 12.
Ibidem, с. 25.
Ibidem, с. 27.
С. Пековић, op. cit., с. 12.
Б. Стојановић Пантовић, Песма у прози или прозаида, Београд 2012, с. 14.
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и месечеве сенке представљен је у слици: „јача светлост месечева је
чинила да сенка буде тамнија”18. Лирски субјект ступа на своју сенку
док ноћ постаје тамнија – „Тако сам прешла цео свој дуги пут...”19
Несавладивост Сенке карактеристична је црта јунака модерне прозе.
Ноћни пејзаж и месечева светлост постају део „декора” великог броја
њених записа, па у том смислу представљају интегративну поетичку
компоненту самог опуса. У Лутањима се сенка јавља у сценама са
мајком, а ту лежи један од кључних детаља који симболички треба да
упућује на неразрешен однос главне јунакиње са њом:
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са дотадашњом претежно миметичком прозном праксом. Њена дела
интегративно представљају слику епохе за коју је карактеристична
извесна двојност: истовремено трајање два различита схватања морала,
живота и стваралаштва, модерног и традиционалног24. Поред тога, то
је и сусретање два доминантна тока у српској приповеци и роману:
рустичног сеоског оквира и разбијене идиличне патријархалне слике
села и грађанског света, града и градске периферије. Са колективног се
прешло на индивидуални план, а тај продор у сферу индивидуалног
је исти код традиционалиста и модерниста25.
Проблем памћења, заборава и сећања
Теоријска мисао о прошлости обухвата и лична и колективна
памћења. У случају историје књижевности говоримо о посебном
облику колективног памћења, док је сам колектив одређен при
падницима групе која памћење, као кохерентну симболичку творе
вину духа одређеног времена, формира под дејством актуелних
идеолошких конструкција. Историје књижевности располажу
одређеним чињеницама, али оно што припада култури сећања,
па и политици сећања, подразумева објашњења тих чињеница тј.
њихове интерпретације. То како се сећамо и чега се сећамо прилично
поуздано исказује и наше приоритетне политичке вредности26, али
и идеолошке матрице сећања.
Прошлост није статичан појам, тако да се ни књижевна прошлост
не може посматрати као једном и вечно усвојен низ писаца и дела.
И она је, као и свака историја, увек конструкција „корисне”
националне прошлости27, али је питање шта се под том корисном
националном прошлошћу у одређеном тренутку подразумева, док се
са друге стране мора имати на уму и њена променљивост. Механизми
који је кроје утичу на то које ауторе и која књижевна дела ће одређена
историја књижевности памтити, а која неће ни постати део памћења,
те у том смислу неће ни моћи бити заборављена.
Памћење склапа и складишти селективне садржаје прошлости
у смисаони поредак, успостављајући склад у прихватању и тумачењу
24
25
26
27

С. Пековић, op. cit., с. 15.
Ibidem, с. 47.
Т. Куљић, Култура сећања: теоријска објашњења употребе прошлости, Београд 2006, с. 7.
Ibidem, с. 8.
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чињеница. Наравно, чување одређених садржаја подразумева да
су неки други искључени из меморисања. Сећање представља
актуализовање тих сачуваних садржаја. То значи да су се одређене
чињенице у једном тренутку морале запамтити, да би потом пале
у заборав, како би сећање представило њихову реактуализацију. Али
о примарном забораву можемо говорити и на нивоу селективности,
односно маргинализованости одређених садржаја приликом
формирања механизма памћења и његовог деловања.
Анђелија Лазаревић јесте постала део колективног памћења,
без обзира на то што њену појаву нису евидентирале званичне
историје српске књижевности, најпре тиме што је остала забележена
у индивидуалном памћењу одређених ауторитета који су креирали
колективно памћење у књижевности - Павла Поповића и Милоша
Црњанског, а остало је забележено да је њен рад и Јован Скерлић
позитивно оценио. Објављујући у часописима у предратном
и међуратном периоду, па и тиме што је у години њене смрти
постхумно објављена једина њена књига, она постаје један део
колективног књижевноисторијског памћења, али затим подлеже
дејству интенционалног заборава, будући да њен рад није интегрисан
и оцењен у оквиру историје српске књижевности. Сада, на почетку
друге деценије 21. века, сећање на њу је, како смо већ поменули,
реактивирано.
Како је сећање увек захват у прошло из неке нове садашњице28,
та нова садашњица која покреће сећање на Лазаревићеву и обнавља
ревалоризацију њеног књижевног стваралаштва, полазиште налази у
оквиру, на Балкану још увек нарочито актуелног, тзв. женског питања,
односно у идеји за реафирмисањем заборављених српских ауторки,
покренутој од стране феминистичких приступа. Проблематичност
оваквог приступа, као и читавог стварања алтернативне, женске
историје књижевности, је управо њена алтернативност. У том смислу
је потребно ова дела ревалоризовати у оквиру књижевности уопште,
не угрожавајући специфичности женског пера. Промена слика
прошлости представља важан део вредносне транзиције. Остаје
ипак питање да ли је овај вид реафирмације Анђелије Лазаревић, као
жене која је писала, довољан, или ће он постати полазиште за много
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опсежнији реформаторски поступак реорганизације канона историје
српске књижевности.
Заборавља се све оно што је за владајуће групе некорисно29.
Интереси различитих врста одређују однос јавног памћења и
заборава, као и начин коришћења запамћених садржаја. А идеологије
селективно памћење приказују као аутентично и нескривено.
Послератна српска књижевност није била нарочито окренута
ревалоризацији књижевности модерне коју су стварале жене.
Захтевајући најпре снажно друштвено ангажовање од литературе,
она се касније све више окретала другим традицијама – византијској,
на пример – како би повратком далеке прошлости покушала да
конституише изгубљени идентитет.
Могући одговор на постављено питање о узроку заборава Анђелије
Лазаревић је и у томе да њена књижевности, па ни она сама, није
могла издржати терет ауторитета који је поставио њен отац, један од
најпознатијих приповедача психолошког реализма, будући да је још
од Павла Поповића била упоређивана са њим. Проблематичан је,
наравно, и њен слабији ангажман да себе представи као књижевницу,
пошто је неговала и сликарски позив. Хаџи-Танчић као могући
разлог уводи и њену прерану смрт30.
Било је малициозних тврдњи да је СКЗ објавила Лутања и Паланку
у планини из пијетета према њеном оцу и саосећања према њеној
трагичној судбини31. На тај закључак је нехотице могао навести и сам
Павле Поповић, иако је пре свега желео да се афирмативним речима
изрази о стваралаштву Анђелије Лазаревић. Поповић поздравља не
само издавање њене књиге, већ и настојање да она добије предговор,
односно пропратни текст који би валоризовао њено стваралаштво,
истичући да предговоре не треба писати само онима који имају своје
место у књижевности. Поповић некако имплицитно наводи да су
разлози због којих јој треба поклонити пажњу то што је најпре она
„наш писац”, потом девојка, на крају и што је кћер Лазе Лазаревића,
а умрла је32. Иако јој замера недостатак локалне боје, вишак лиризма
и превише литерарних дијалога33, сматра да није дошла до изражаја
29
30
31
32
33

Ibidem, с. 9.
С. Хаџи Танчић, op. cit., с. 1143.
М. Најдановић, Жута гошћа у српској књижевности, Београд 1973, с. 149.
П. Поповић, op. cit., с. III.
Ibidem, с. XX.
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З. Хаџић, Анђелија Лазаревић, заборављена књижевница и сликарка, [у:] А. Лазаревић, op. cit., с. 159–
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С. Пековић, op. cit., с. 145.
Ibidem, с. 18.
Ibidem, с. 18.
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због своје скромности и лоших услова који су били проузроковани
ратом. Овакво памћење је управо остварило услове за будући заборав,
и упутило на разматрање њеног стваралаштва у сасвим ограниченим
оквирима. Поповић можда није желео, али је нехотице то учинио.
Занимљив је и став Јована Скерлића34, једног од водећих кри
тичарских ауторитета оног времена када је критика и сама имала
изузетно место, а звање критичара подразумевало широк утицај
и место духовног вође35. Јован Скерлић иступа као критичар који
у име националног здравља и чистоте осуђује нову и помодну
наклоност ка мистичном безнађу, самоћи јединке и слабости
појединца да се избори за своје место у свету, а потом се противи
и општој безвољности, усамљености, беспомоћности, пролазности
и мрзовољи36. У том смислу се одредио и против интимистичке прозе
Исидоре Секулић, а субјективни лични и интимни тон је означио
као особину жена писаца37. Скерлић Секулићевој замера литерарни
егоизам, апстрактне наслове и описе искључиво сопствене свести.
Отуда сасвим зачуђујуће делује прихватање Лутања Анђелије
Лазаревић за објављивање у СКГ-у. Наиме, она му овај текст, после
дугог оклевања, шаље почетком 1914. године, али због изненадне
Скерлићеве смрти, а потом и избијања Првог светског рата, текст
тада није објављен. Скерлић је, дакле, подржао објављивање текста
блиског исповедној прози Исидоре Секулић, текста преплављеног
индивидуалним женским осећањем резигнације и малодушности,
који у себи не садржи никаквих помена о актуелној друштвеној
стварности38. Писање Лазаревићеве свакако припада модерној
српској прози која се окреће од спољашњег ка унутрашњем, а против
чега се Скерлић борио. Зашто је онда подржао штампање њеног
књижевног дела? Иако можемо поставити питање верзије рукописа
који је Скерлићу дат на читање, односно да ли је Скерлић читао дужи
текст са реалистичном основом, којем би могао бити наклоњенији,
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или краћи медитативни, покушаћемо да одговор потражимо на
другом месту.
Лазаревићева је могла имати нешто од особина које је Скерић
изузетно ценио и које је могао поздравити, а то је јако национално
осећање, које је имала и Милица Јанковић. Осим тога, она је као
болничарка учествовала у балканским ратовима, а касније и у Првом
светском рату, мада, наравно, овом другом догађају Скерлић због своје
преране смрти није могао бити сведок. Додајмо да се за време Првог
светског рата, прва досетила да се бавила примењеном уметношћу –
осликавала је наше народне мотиве на керамици.
Да ли је Скерлићев суд подлегао ауторитету њеног оца, не можемо
поуздано тврдити. С друге стране, Скерлић као да није имао сумње
у патриотизам и национално опредељење Анђелије Лазаревић. Што
наравно додатно подвлачи да његово реаговање на интимистичку
прозу и песимистичну поезију за полазиште има интерференцију
различитих узрока, углавном идеолошке природе, а да је негативно
реаговање на прозу Исидоре Секулић изазвано пре свега њеним
односом према феномену патриотизма, који свакако није био
монолитан, и који је пре амбивалентан39.
Закључак
За Анђелију Лазаревић је Саша Хаџи Танчић рекао да је остала „у
сенци свога оца”40. И можда употребљена реч сенка није ту случајно,
будући да је она један од симболичких лајтмотива архетипског порекла
у њеном целокупном књижевном делу, а имајући у виду посебно
значење овог архетипског симбола који указује на проблематику
интеграције сопства. Сећање на Лазаревићеву требало би да расветли
њен положај у историји српске књижевности и да утиче на њену
реафирмацију не само као скерлићевски речено „жене-писца”41, већ
као ауторке која је својим невеликим опусом представљала израз
епохе којој је припадала, чинећи корак напред у демистификацији
и проблематизовању утврђених културних и књижевних образаца.
„Жене које пишу нису новина у српској књижевности, или, боље
39
40
41

Б. Стојановић Пантовић, op. cit., с. 97.
С. Хаџи Танчић, op. cit., с. 1143.
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рећи, у српској библиографији.”42 је на почетку 20. века говорио
Скерлић. Оно што би требало бити тежња савремених тенденција
у историји књижевности јесте да се она ослободи мизогиније и да
жене које пишу добију исти третман као и мушкарци. Ако и постоји
специфична особеност женског писма, или оног писма којим жене
најчешће пишу, оно никако не сме бити изговор за издвајање посебне
женске историје књижевности, јер сама алтернативност више може
одузети њеној вредности, него што ће допринети њеној афирмацији.
Поновно појављивање дела Анђелије Лазаревић пред читалачком
публиком би у том смислу требало да омогући прелазак њеног опуса
из библиографије у историју књижевности, а тиме прокрчи пут и
за друге ауторке чија се дела морају сматрати саставним деловима
историје српске књижевности.

Przestrzenie, których już nie ma

Jonel Hedjan

(Université Paris IV-Sorbonne)

Grigorije Camblak i njegovo Pohvalno slovo Jeftimiju Trnovskom – kraj jedne epohe

Među istorijskim izvorima, značajnim za istoriju slovenskih naroda na
Balkanskom poluostrvu u 14. veku, posebno mesto zauzima Pohvalno slovo
Jeftimiju Trnovskom Grigorija Camblaka1. Važnost ovog hagiografskog dela,
nastalog početkom 15. veka, je, bez ikakve sumnje, višestruka2. Naime, ono
ne samo da predstavlja nezamenljiv izvor za proučavanje života i dela poslednjeg trnovskog patrijarha Jeftimija i uopšte razvoja isihastičkog pokreta
u Slavia orthodoxa već pruža i interesantan uvid u pojedine događaje, koji
1

2

Za kritička izdanja ovog dela videti: E. Kałužniacki, Aus der panegyrischen litteratur der Südslaven, London
1971, s. 28–60; П. Русев, И. Галабов, А. Давидов, Г. Данчев, Похвално слово за Евтимий от Григорий
Цамблак, София 1971, s. 112–233. Videti i francuski prevod ovog Camblakovog dela: R. Bernard, Panégyrique du patriarche Euthyme de Tarnovo par Grigorij Camblak, „Revue des études slaves”, 1988, 60, fasc. 2,
s. 291–312 (sadrži prvi deo teksta); Idem, La prise de Tarnovo par les Turcs et l’exil du patriarche Euthyme,
[u:] Byzance et les Slaves, Mélanges Ivan Dujčev, Paris 1979, s. 28–39 (sadrži drugi deo). Za engleski prevod videti: K. Petkov, The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century: The Records of a Bygone
Culture, Leiden–Boston 2008, s. 355–377. Postoji takođe i delimičan prevod na nemačkom: Ch. Hannick,
Byzantinische Rhetorik in der Lobrede des Grigorij Camblak auf Evtimij von Turnovo, „Anzeiger für Slavische
Philologie”, 1993, 22/1, s. 81–85.
Na osnovu sačuvanih rukopisa smatra se da je ovo delo najverovatnije nastalo oko 1415–1418. Uporedi:
П. Русев et al., op. cit., s. 18; G. Podskalsky, Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien
(865–1459), Minhen 2000; srpski prevod: G. Podskalsky, Srednjovekovna teološka književnost u Bugarskoj
i Srbiji (865–1459), Beograd 2010, s. 397; Л. В. Горина, „Похвальное слово Евфимию Тырновскому”
Григория Цамблака как исторический источник, „Славянские культуры и Балканы“, 1978, 1, IX–XVII
вв., s. 340–347.
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su obeležili poslednje decenije trnovskog carstva – među kojima posebno
mesto pripada opisu turskog zauzimanja Trnova, 17. jula 1393.
Ipak, upravo zbog ovog značaja ne treba izgubiti iz vida da ovo delo,
kao uostalom i svaki drugi narativni izvor, ne omogućava pun pregled opisanih događaja. Naime, nesumnjivo je da Pohvalno slovo Jeftimiju prećutkuje
i iskrivljuje događaje u istoj meri u kojoj ih i otkriva. Upravo zbog toga
je podjednako važno istražiti i razumeti razloge zbog kojih Grigorije
Camblak insistira ili naprotiv krije određene aspekte prilikom opisivanja
događaja. Drugim rečima, neophodno je shvatiti ciljeve i namere, kojima
se Camblak rukovodio prilikom pisanja ovog hagiografskog dela. Da bi se
to postiglo neophodno je pristupiti paralelnoj analizi Pohvalnog slova i samog Camblakovog života.
Krenimo dakle od kratkog izlaganja kako sadržaja pomenutog dela
tako i same Camblakove biografije.
Jeftimije, kome ne znamo svetovno ime, postaje u manastiru Kilifarevo
učenik Teodosija Trnovskog3. Tako posredstvom svog duhovnog učitelja,
Jeftimije nasleđuje učenje kao i način života i molitve Grigorija Sinaite4.
Njegov odnos sa Teodosijem, pre njihovog zajedničkog odlaska u Carigrad, je samo ukratko predstavljen od strane Camblaka, koji tu prevashodno želi da naglasi Jeftimijevu spremnost da prihvati svoju buduću ulogu
3

4

Za život i delo Teodosija Trnovskog videti: Житие и жизнъ преподобнаго отца нашего Теодосия Трновског,
изд. В. Н. Златарски, „СбНУНК”, 1904, 20, s. 9–36. Za delimičan bugarski prevod ovog žitija videti: И. Дуйчев, Из старата българска книжнина, т. II, София 1944, tekst broj 71, s. 212–228. Videti takođe i engleski prevod ovog teksta: K. Petkov, op. cit., s. 287–314.
Videti žitije Grigorija Sinaite u: I. Pomjalovskij, Žitie iže vo svjatyh oca našego Grigorija Sinaita po rukopisi
Moskovskoj Sinodalnoj biblioteki, „Zapiski istoriko filologičeskago Fakultet imperatorskago S. Peterburskago
univerziteta”, 1896, 35, s. 38–39. Za dela Grigorija Sinaite videti Patrologia Graeca 150, col. 1240–1346,
kao i francuski prevod istih u: Philocalie des Pères neptiques, fasc. 10 (Théolepte de Philadelphie, Nicéphore
l’Hésychaste, Grégoire le Sinaïte, Grégoire Palamas), izd. J. Touraille, Begrolles-en-Mauges 1990, s. 56–147.
Među mnogobrojnim studijama i člancima posvečenim kako Grigoriji Sinaiti tako i njegovom uticaju na
Slavia orthodoxa posebno izdvajamo: D. Krausmüller, The rise of hesychasm, [u:] The Cambridge History of
Christianity, vol. 5, izd. M. Angold, Cambridge 2006, s. 101–126; M. van Parys, La liturgie du cœur selon
saint Grégoire le Sinaïte, „Irénikon”, 1978, 51, s. 312–337; A. J. M. Davids, Nil Sorskij und der Hesychasmus in
Rußland, „Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik”, 1969, 18, s. 167–194; K. Иванова-Константинова,
Някой моменти на българо-византийските литературни връзки през XIV в. (Исихазмът и неговото проникване в България), „Старобългарска литература”, 1971, 1, s. 209–242; A. Radović, Sinaiti i
njihov značaj u životu Srbije XIV i XV veka, [u:] Manastir Ravanica-Spomenica o šestoj stogodišnjici, Beograd
1981, s. 101–134; A. E. Tachiaos, Gregory Sinaites’ Legacy to the Slavs: Preliminary Remarks, „Cyrillomethodianum”, 1983, 7, s. 113–165; E. Turdeanu, La littérature bulgare du XIVe siècle et sa diffusion dans les pays
roumains, Paris 1947, s. 11– 15.
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6

R. Bernard, Panégyrique du patriarche..., s. 297.
Na ovaj način Camblak vešto izbegava da navede verovatni razlog Teodosijevog napuštanja Bugarske u
pratnji nekolicine svojih učenika. Teodosije je naime pre napuštanja Bugarske nesumnjivo došao u neku
vrstu sukoba sa trnovskim patrijarhom usled njegovog protivljenja određenim aspektima bugarske crkvene
prakse i politike. Videti: Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople, t. I: Les actes des patriarches,
fasc. 5: Les regestes de 1310 à 1376, éd. J. Darrouzès, Paris 1977, regeste n° 2442, s. 368–369.
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narodnog vođe i pored toga što mu Teodosije predviđa da će time podeliti
sudbinu progonjenih apostola. U suštini, ovaj opis se svodi na izlaganje
jedne epizode u kojoj Jeftimije slučajno vidi svog duhovnog učitelja kao
vatrenu svetlu priliku. Uplašen ovim viđenjem, u kome „les hésychastes
pouvait voir un signe visible de la présence de Dieu dans l’âme de celui
qui est intimement uni à lui dans la contemplation et la prière”5 Jeftimije
se udaljava od Teodosijeve ćelije. Sledeće večeri ga pak pronalazi u suzama. Propitujući ga o razlozima njegovih suza, Teodosije mu odgovara da
jeca zbog vizije koju je imao, a po kojoj će cela zemlja stradati od razornih
napada Agarjana (Turaka) dok će sam Jeftimije kao drugi Mojsije (narodni
vođa) pretrpeti sudbinu progonjenih apostola.
Nakon opisa ove epizode tekst Pohvalnog slova se nastavlja opisivanjem
odlaska Teodosija i Jeftimija u Carigrad, koji se obrazlaže intenziviranjem
turskih napada to jest početkom ispunjavanja Teodosijeve proročke vizije6.
Teodosijeva smrt, koja nastupa ubrzo po njihovom dolasku u Carigrad,
Camblaku služi da predstavi još jednom Jeftimija kao njegovog pravog
naslednika, što vešto postiže njihovim upoređivanjem sa starozavetnim
ličnostima Avram-Isak i Ilija-Jelisej.
Što se tiče Jeftimijevog boravka u Carigradu i na Svetoj Gori, posle
smrti svog duhovnog učitelja, ono je opisano u tekstu na sledeći način:
Camblak najpre naglašava da Jeftimijeva podvizavanja i podučavanja mogu
biti potvrđena od strane monaha carigradskog manastira Studion, Velike
Lavre na Svetoj Gori kao i od strane isihasta sa cele Svete Gore. Naglašeno
je takođe da Jeftimije tokom ovog perioda boravi i živi ne samo u pomenutim manastirima već i u tornju Selima, koji se nalazi nedaleko od svetogorskog manastira Zografa, gde po Camblaku vodi klasičnu borbu protiv
demona. Kada je đavo uvideo da ne može da ga nadjača u toj borbi okrenuo je vizantijskog cara Jovana V Paleologa protiv njega. Naime, ovaj car,
koji se uvek nalazio u potrazi za zlatom, biva obavešten od strane nekog
zavidnog monaha da Jeftimije u stvari poseduje veliku količinu bogastva i
da samo prividno vodi život posvećenog isihaste, ne bi li na taj način izbegao neprijatnosti sa ljudima. Car, poverovavši tim iskazima, stiže na Svetu
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Goru da lično istraži ceo slučaj. Ubrzo on zatraži od Jeftimija da mu preda
svo svoje blago, i ne poverovavši u njegova uveravanja da jedina bogatstva
koja poseduje su duhovne a ne materijalne prirode. Jeftimije bi tako prognan carskom odlukom na ostrvo Lemnos. Ipak, njegovo progonstvo je
bilo kratkog veka jer ga je car, nakon jedne vizije, oslobodio7.
Posle svog povratka iz izgnanstva Jeftimije odlučuje da se vrati u Bugarsku, i pored mnogobrojnih molbi, čak i najuticajnijih ličnosti, da ostane
u Carigradu. Po povratku u Bugarsku on nastavlja da vodi isihastički život.
Kako je ubrzo stekao veliki broj učenika odluči da osnuje manastir Svete
Trojice blizu Trnova. U ovom manastiru je započeo prevod svetih knjiga
sa grčkog na slovenski. Jeftimije započinje novo prevođenje zato što su
dotadašnji prevodi bili puni grešaka, nastalih usled slabog poznavanja kako
crkvene doktrine tako i samog grčkog jezika prethodnih prevodilaca. Ove
greške su tako predstavljale uzrok mnogih jeresi. Camblak naglašava da se
Jeftimije ispravljanjem ovih prevoda pridružuje Mojsiju, jer kao što je Mojsije satirao idolopoklonstvo tako i Jeftimije svojom delatnošću satire jeresi.
Nakon smrti bugarskog patrijarha (Joanikija II)8, Jeftimije je izabran
za novog patrijarha. Našavši se na čelu crkve on postaje duhovni hranitelj
svog naroda i brižan pastir, kojeg se plaše divlje zveri (jeretici). Kao primer
njegove borbe protiv jeretika navodi se njegova osuda lekara Pirona (Siropulos) i lažnog monaha Teodosija Fudula, koji su došavši iz Carigrada uspeli da stave pod svoj uticaj ne samo prosti narod već i mnoge plemenitog

7

8

Benard smatra da se ova epizoda dogodila oko 1370 godine, što nam se čini malo verovatnim, jer je celu
tu godinu Jovan V Paleolog proveo u Italiji – prvenstveno u Veneciji. Za celokupni itinerer vizantijskog cara
Jovana V Paleologa tokom 1370 godine konsultovati: R. Radić, Vreme Jovana V Paleologa (1332–1391),
Beograd 1993, passim. Pored toga, dok se Sveta Gora nalazila pod srpskom vlašću (do poraza na Marici, 26
septembra 1371) vizanitijski car ne bi mogao doći na Svetu Goru da vodi istragu protiv monaha i osudi iste
na izgnanstvo. Tako da ako prihvatimo ovu epizodu kao delimično tačnu, ona se hronološki odigrala posle
povratka vizantijske kontrole nad Atosom, tj. posle bitke na Marici. U svakom slučaju, opšte je prihvaćeno
od strane istoričara da je Jeftimije uistinu bio prognan na ostrvo Lemnos od strane Jovana V Paleologa,
iako je to nemoguće i dokazati. Najčešće se navodi da se stvarni razlog ovog progona nalazi u protivljenju
atonskih manastira da podrže unijatsku politiku Jovana V Paleologa. U tom smislu optužba protiv Jeftimija
je poslužila ne samo kao izgovor već i kao zgodan način za vršenje pritiska nad glavnim protivnicima carske
politike.
O ovom trnovskom patrijarhu, poznatog na osnovu Borilovog Sinodika videti: В. Николова, Устройство и
управление на Българската православна църква (IX–XIV в.), София 1997, s. 263.
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Za pobliže upoznavanje sa ličnostima i delatnošću Pirona i Fudula, upućujemo na sledeće studije i članke:
A. Rigo, Monaci esicasti e monaci bogomili. Le accuse di Messalianismo e Bogomilismo rivolte agli esicasti et di
problema dei rapporti tra Esicasmo e Bogomilismo, Florence 1989; C. Cupane, La Magia a Bisanzio nel secolo
XIV: Azione e Reazione, „Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik”, 1980, 29, s. 237–262.
Kao što je Bernard već pravilno primetio: „le principale mérite d’Euthyme est d’avoir fait de Tarnovo une
capitale culturelle attirant vers elle des peuples slaves de l’Église d’Orient et même des peuples de langue
romane”. Radi se dakle o kulturnom uticaju, koji je svoje prave plodove počeo da donosi nakon pada Trnova
1393 godine, kada Jeftimijevi učenici, među kojima se ubraja i sam Camblak, napuštaju Bugarsku i odlaze
u Srbiju, Vlašku, Moldaviju i Rusiju. Videti: R. Bernard, Panégyrique du patriarche…, s. 312.
U jednom drugom opisu pada Trnova, sačuvanom u Pohvalnom slovu svete Filofteje, napisanom od strane
Joasafa mitropolita Vidinskog, naglašeno je da se jedan deo stanovništva Trnova preobratilo u islam ubrzo
nakon njegovog pada pod Turcima. Među glavnim razlozima, koji su uticali na ova preobračanja značajnog
dela stanovništva, navode se strah, želja za materijalnim koristima i na kraju zavedenost spisima zbog njihove gluposti. Videti: E. Kałužniacki, Aus der panegyrischen…, s. 97–115.
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roda pre nego što je Jeftimije uspeo da ih protera iz bugarske zemlje kao
arapske vukove9.
Camblak navodi da je patrijarh Jeftimije osnovao i bolnicu za bolesnike
i siromašne ne zaboravljajući ipak da je na prvom mestu lekar duša. Zbog
te pastirske brige je zabranio jedan godišnji praznik, u trajanju od osam
dana, održavan blizu Trnova, u neposrednoj blizini jedne crkve posvećene
Bogorodici, tokom kojeg je redovno dolazilo do nemoralnog ponašanja.
Njegova pastirska briga se nije zaustavljala na tome jer je prilikom jedne
velike suše, koja je pretila da izazove glad, izmolio kišu. Posle ovog taumatorškog čina njegova već ionako velika slava je postala još veća, šireći se
ostalim zemljama Slavia orthodoxa (Srbijom, Rumunijom, Rusijom), odakle
mu je dolazio sve veći broj učenika, koji su tako doprinosili širenju njegovog učenja10.
Poslednji deo Pohvalnog slova sadrži opis pada Trnova pod Turcima i Jeftimijevog izgnanstva. Turci, čija brojčana nadmoćnost je upoređivana sa
vojskama Darija i Aleksandra Makednoskog, osvajaju Trnovo, prestonicu
Drugog bugarskog carstva, posle očajničke odbrane stanovnika organizovane od strane Jeftimija (nakon bekstva trnovskog cara Jovana Šišmana). Odmah nakon osvajanja grada Turci pretvaraju patrijaršijsku crkvu
u džamiju dok patrijarh privremeno seli sedište svoje patrijaršije u jednu
drugu crkvu, posvećenu apostolima. Iz te crkve teši narod i osuđuje izdajnike11. No, tu nije bio kraj nesreće. Naime, novi turski vojni zapovednik
grada odlučuje da ubije preživele predstavnike bugarskog plemstva. Da ne
bi izazvao njihovo podozrenje sve ih sabira u jednoj crkvi, navodno da bi
razgovarali o opštem dobru. Skupivši ih na tako jednostavan način sve ih
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je odmah pobio. Sam Jeftimije bi uhvaćen, razdeven i odveden na zidine
grada, ne bi li njegovo pogubljenje bilo svima vidljivo. Ipak, u odlučujućem
trenutku prekida se pogubljenje, kako Camblak navodi, nakon što se dželatova ruka iznenada paralizovala12. To je uplašilo Turke, koji onda odlučuju
da ga pošalju u izgnanstvo, dok je stanovništvo preseljeno na Istok (Mala
Azija). Stigavši na mesto izgnastva, koje Camblak ne navodi (najverovatnije
se radi o manastiru Bačkovo)13, Jeftimije nastavlja da vodi brigu o lokalnom
stanovništvu, koje vraća na pravi duhovni put i leči od bolesti.
Camblak završava ovo delo kratkom pohvalom velikom svešteniku
i pastiru ne pominjući ni vreme ni mesto, a ni okolnosti njegove smrti.
Osvrnimo se sada ukratko na Camblakovu biografiju koja, budući da
se radi o jednom od najznačajnijih slovenskih srednjovekovnih autora, je
odavno privukla pažnju mnogobrojnih istraživača14.
Grigorije Camblak, čije svetovno ime je možda bilo Gabrijel, se najverovatnije rodio u Trnovu oko 1360 godine15. Njegovo porodično ime
dozvoljava pretpostavku da je bio u rodbinskim vezama sa vizantijskom
12

13

14

15

Benrard pravilno navodi da se tu radi „allusion à un miracle relaté dans I Rois, XIII, 4, où il est écrit que la
main de Jéroboam, roi d’Israël, se dessécha après s’être tendue pour donner l’ordre de se saisir d’un homme
de Dieu”. Videti: R. Bernard, La prise de Tarnovo…, s. 33.
Dujčev smatra da je Jeftimije prognan u manastir Bačkovo, gde najverovatnije umire oko 1401 ili 1402
godine. Videti Dujčev uvod drugom izdanju u Variorum Reprints E. Kałužniacki, Werke des patriarchen von
Bulgarien Euthymius (1375–1393), London 1971.
Među mnogobrojnim studijama koje su posvećene životu i delu Grigorija Camblaka posebno se izdvajaju:
F. J. Thomson, Gregory Tsamblak. The Man and the Myths, „Slavica Gandensia”, 1998, 25/2, s. 5–149; А. И.
Яцимирский, Григорий Цамблак, Петербург 1904; В. С. Киселков, Митрополит Григорий Цамблак,
София 1946; Idem, Григорий Цамблак, [u:] Проуки и очерти по старобългарска литература, София
1956, s. 231–260; E. Turdeanu, Grégoire Camblak: faux arguments d’une biographie, „Revue des études
slaves”, 1946, t. 22, fasc. 1–4. s. 46–81; Л. В. Горина, op. cit., s. 340–347; В. Велчев, За някои черти
в творчеството на Григорий Цамблак, София 1979, s. 185–214; Đ. Sp. Radojičić, O Grigoriju Camblaku,
„Glasnik Srpske akademije nauka”, 1949, t. 1, s. 172–175; J. K. Begunov, Građa za bibliografiju radova o Grigoriju Camblaku, „Književna istorija”, 1974, t. 24, s. 771–792; M. Heppell, The Ecclesiastical Career of Gregory
Camblak, London 1979; C. Hannick, Grégoire Camblak, hiéromoine bulgare, métropolite de Kiev, „Dictionnaire
d’histoire et de géographie ecclésiastique”, 1986, t. 21, s. 1486–1488; А. Трифонова, Григорий Цамблак,
[u:] Словарь книжников и книжности древней Руси, т. II/1: (Вторая половина XIV–XVI в.), изд. Д. С.
Лихачев, Ленинград 1988, s. 175–180; D. Zamfirescu, Un manuscris inedit al Vieții lui Grigorie Țamblac,
„Manuscriptum”, 1986, 17(65), s. 39–49; G. Podskalsky, M. Mervaud, L’intervention de Grigorij Camblak,
métropolite de Kiev, au concile de Constance (février 1418), „Revue des études slaves”, 1998, t. 70, fasc. 2,
1998, s. 289–297.
Njegov datum rođenja je približno određen na osnovu napomene, koja se nalazi u njegovom Posmrtnom
slovu Kiprijanu, mitropolitu Kijeva, gde navodi da se u trenutku Kiprijanovog zadržavanju u Trnovu (1379
godine), on još uvek bio u mladalačkim godinama. F. J. Thomson, op. cit., s. 9–12.
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Uporedi: Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Οί Τζαμπλάκωνες. Συμβολή εις τήν Βυζαντινήν Μακεδονικήν προσωπογραφίαν του
ιδ’ αιώνος, “Μακεδονικά”, 1961–1963, 5, s. 125–183.
Борилов синодик, изд. И. Божилов, А. Тотоманова, И. Биларски, София 2010, s. 167.
Ovo mišljenje je danas opšte prihvaćeno od strane većine istoričara. Za obrazloženje ovog mišljenja prevashodno konsultovati: J. Holthusen, Neues zur Erklärung des Nadrobnoe Slovo von Grigorij Camblak auf
den Moskauer Metropoliten Kiprian, [u:] Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongress in
Prag 1968, izd. E. Koschmieder, M. Braun, Minhen 1968, s. 372–382. Ova Holthusenova argumentacija je
prihvaćena i od strane Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit: beleška broj 13925. Videti takođe:
D. Obolensky, Six Byzantine Portraits, Oxford 1988, s. 175; G. Podskalsky, op. cit., s. 242–243; G. Podskalsky,
M. Mervaud, op. cit., s. 290. Napomenimo ipak da određeni broj istoričara, naročito bugarskih, i dalje smatra
da je Kiprijan Kijevski bio ujak Grigorija Camblaka. Za njihovu argumentaciju videti na primer: Н. ДончеваПанайотова, По въпроса за родство между митр. Киприан и Григорий Цамблак, „Старобългарска
литература“, 1978, 3 , s. 77–85.
Njegov živ opis pada Trnova navodi na pomisao da je lično prisustvovao istom. Videti: F. J. Thomson, op. cit.,
s. 22–23.
Videti: R. Bernard, Panégyrique du patriarche…, s. 299.
Za pregled istorijskih izvora o ovom patrijarhu upučujemo na: Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit: beleška broj 17387.
F. Miklosich, J. Müller, Acta et diplomata graeca Medii Aevi sacra et profana, vol. II, Beč 1862, s. 528–533; Les
regestes des actes du patriarcat de Constantinople, t. I: Les actes des patriarches, fasc. 6: Les Regestes de 1377
à 1410, éd. J. Darrouzès, Paris 1979, regesta broj 3226 (26 juillet 1401), 447–449 i regesta n°3227 (juillet
1401), s. 450–451.
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porodicom Τζαμπλάκωνες (Camblakones), iako nismo u mogućnosti da
pobliže odredimo tačnu prirodu tih odnosa16. Prema istorijskim izvorima prvi pomen nekog predstavnika ove porodice u Bugarskoj potiče iz
prve polovine XIV veka17. No, sam stepen srodstva između ovog prvog
bugarskog predstavnika ove porodice i Grigorija Camblaka ostaje i dalje
nepoznat. Sa druge strane, danas se može sa sigurnošću tvrditi da nisu
postojale nikakve rodbinske veze između njega i Kijevskog mitropolita,
Kiprijana, koga upoznaje u Trnovu 1379. godine18. Grigorije Camblak se
najverovatnije zamonašuje u Trnovu, gde postaje i učenik bugarskog patrijarha Jeftimija. Najverovatnije nakon turskog osvajanja Trnova, odlazi na
Atos19. Sa Atosa potom odlazi u Carigrad, gde boravi u manastiru Studion,
sledeći primer svog duhovnog učitelja Jeftimija20. Grigorije Camblak se
ponovo pojavljuje u istorijskim izvorima 1401. godine, kada ga pronalazimo u službi carigradskog patrijarha Matije I (1397–1410)21. U julu te
godine je poslat od strane pomenutog carigradskog patrijarha u Moldaviju da izvrši proveru okolnosti spornog rukopoloženja lokalnog episkopa Josifa22. Iz Moldavije je otišao u Srbiju, gde postaje iguman manastira
Dečani. Najverovatnije ostaje u Dečanima do 1406. godine, kada kreće za
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Rusiju na poziv već pomenutog Kijevskog mitropolita Kiprijana. Na putu
za Moskvu ga zatiče vest o smrti pomenutog mitropolita. Između 1406.
i 1414. godine gubi mu se svaki pouzdani trag, što je ostavilo istraživačima
prostora za razne, manje-više ubedljive, hipoteze (prema jednoj od najprihvačenijih hipoteza nakon smrti Kiprijana Kijevskog Grigorije Camblak
provodi izvesno vreme kod litvanskog velikog vojvode Vitolda da bi kasnije otišao u Carigrad, gde postaje iguman jednog manastira)23.
1414. godine Grigorije Camblak se vraća na istorijsku pozornicu.
Naime, te godine postaje novi Kijevski mitropolit i pored odlučnog protivljenja kako carigradskog patrijarha tako i Moskovskog mitropolita.
Ubrzo biva ekskomuniciran od strane carigradskog patrijarha, koji je aktivno podržavao politiku jednog crkvenog središta za rusku crkvu (u Moskvi)
i pored nepostojanja ruskog državnog jedinstva. Sa druge strane, Grigorije
Camblak je podržavao ideju da se centar ruske crkve vrati i bude u Kijevu, koji se nalazio pod kontolom poljsko-litvanskog vojvodstva, a ne
u Moskvi, prestonici Velike moskovske kneževine24.
Godine koje je Grigorije Camblak proveo kao Kijevski mitropolit su
bile obeležene kako stalnim sukobom sa Moskovskim mitropolitom tako
i njegovim učešćem na koncilu u Konstanci, u februaru 1418. godine, u
svojstvu predstavnika Velikog kneza Litvanije Vitolda25. Napomenimo još
da je danas pouzdano utvrđeno da Camblak umire kao mitropolit u Kijevu
tokom zime 1419/1420. godine26.
Prvo pitanje, koje se prirodno nameće posle pregleda sadržaja Pohvalnog slova i biografije njenog autora, tiče se vremena nastanka ovog hagiografskog dela. Kako iz samog teksta nije moguće dati precizan odgovor
na ovo pitanje odgovor se morao potražiti na drugi način. Naime, isključivo postojanje ovog teksta u rusko-moldavskim prepisima je omogućilo

23

24

25

26

U ovom periodu naš jedini pouzdani orijentir je Posmrtno slovo Kiprijanu Kijevskom, koje je Grigorije Camblak napisao 1409 godine. Videti: F. J. Thomson, op. cit., s. 52–54.
Za odnos carigradskog patrijarha prema ovom značajnom pitanju videti: Les regestes des actes du patriarcat
de Constantinople, t. I: Les actes des patriarches, fasc. 7: Les regestes de 1410 à 1453, éd. J. Darrouzès, Pariz
1991, regesta broj 3290 et passim, potom broj n°3295 i 3302 (od 1414 do1418 godine).
U vezi sa njegovim učešćem na ovom koncilu na prvom mestu videti: G. Podskalsky, M. Mervaud, op. cit.,
s. 289–297.
E. Turdeanu, Grégoire Camblak…, s. 46–81.
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Za razloge ove datacije videti: Л. В. Горина, op. cit., s. 345–347; G. Podskalsky, op. cit., s. 397. Naravno
postoje i naučna mišljenja koja podržavaju tezu da je ovo delo nastalo i ranije. Videti npr.: В. С. Киселков,
Григорий Цамблак…, s. 252–254.
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pretpostavku da je ono najverovatnije nastalo između 1415. i 1419. godine,
dakle u periodu u kome se Camblak nalazio na čelu Kijevske mitropolije27.
Prihvatanjem ove pretpostavke stvaraju se neophodni uslovi da se
dođe do interesantnih zaključaka. Ustvari, to nam dozvoljava da sagledamo pod drugačijim uglom određene događaje opisane u tekstu, među kojima posebno mesto zauzimaju oni sa antivizantijskom konotacijom – kao
na primer epizoda sa vizantijskim carem Jovanom V.
Ovu pomenutu epizodu je time moguće protumačiti na dva načina,
koji se međusobno ne isključuju. Sa jedne strane ona je nesumnjivo odraz
isihastičke težnje ka značajnom smanjivanju uplitanja svetovne vlasti u
crkvena pitanja, dok u isto vreme izražava i Camblakov antivizantijski stav.
Čini se da Camblak postiže prvo indirektnim izjednačavanjem Jeftimijevog
stava prema caru Jovanu V Paleologu sa stavom Jovana Rilskog prema svetovnoj vlasti, iskazanom u njegovom prerađenom žitiju od strane samog
Jeftimija. Naime, kao u pomenutom žitiju gde je Jovan Rilski predstavljen
kao ostvareni isihasta sa velikim duhovnim uticajem na najviše pripadnike svetovne vlasti, često korišćenim radi utvrđivanja primata crkve nad
državom i Jeftimije se u Camblakovom delu pojavljuje kao nesumnjiva
duhovna veličina, koja svojim vrlinama uspeva na kraju ne samo da ponizi
carevu gordost već i da prinudi istog da zatraži oproštaj. Sa druge strane,
ukoliko se ova epizoda posmatra i iz perspektive Camblakovog sukoba sa
vizantijskim patrijarhom i moskovskim mitropolitom oko Kijevske mitropolije, postaje jasno da za Camblaka osuđivanje ovog svetovnog mešanja
u crkvene prilike može biti iskorišćeno i kao vrsta indirektnog protesta
protiv svog isto tako shvaćenog nepravednog ekskomuniciranja od strane
pomenutih gordih crkvenih velikodostojnika.
Pohvalno slovo je takođe jedan tekst prepun animoziteta prema Turcima. Deo posvećen padu Trnova je očito pisan iz ugla očevica događaja.
Bogatstvo i živost opisa je imalo najverovatnije za cilj da izazove kod
savremenog čitaoca kako strah tako i mržnju prema turskim osvajačima,
koji su predstavljali realnu opasnost po hrišćansku Evropu. Camblakova
mržnja prema Turcima je utoliko veća što je nakon pada Bugarske pod
tursku vlast bio prinuđen da je zauvek napusti i da provede ostatak života
izvan nje.
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Što se tiče Camblakog odnosa prema isihazmu on nije baš najjasniji.
Dok sa jedne strane njegova književna dela nepobitno sadrže isihastički
misticizam dotle njegova praktična delatnost na čelu Kijevske mitropolije
svedoči o njegovom protivljenju planovima vizantijskih isihasta, koji su još
od sredine 14. veka, a naročito od vremena patrijarha Filoteja Kokina28,
težili da sve crkve Slavia orthodoxa budu okupljene oko carigradskog patrijarha29. Dakle, iako se ne može reći da je Camblak bio ubeđeni isihasta (bar
ne u poslednjem periodu svog života) sadržaj njegovog književnog opusa
nam dozvoljava da ga ipak ubrojimo među posrednje slovenske pripadnike
ovog uticajnog duhovnog pokreta.
Jedan od značaja Pohvalnog slova se nalazi između ostalog i u pružanju
uvida u delatnost bugarskih isihasta u Bugarskoj i Vizantiji tokom druge
polovine 14. veka kao i u tome što indirektno potvrđuje postojanje vekovnih veza između određenih vizantijskih manastira i Bugara. Naime,
carigradski manastir Studion je vekovima privlačio ne samo slovenske monahe već je i predstavljao nesumnjiv kulturni i duhovni autoritet među
slovenskim narodima. Uticaj Studiona i njegovog skriptorija na bugarsku književnost postaje naročito opipljiv u 14. veku. Tako je na primer
Londonsko jevanđelje, najbogatije ilustrovan starobugarski rukopis, nastao
1355/1356. godine, nesumnjivo inspirisano jednim grčkim jevanđeljem iz
11. veka (Cod. Paris. gr. 74) nastalim u Studijskom manastiru30. Shodno
tome kada Pohvalno slovo napominje produženi boravak Jeftimija u Studionu, ostavljajući istovremeno snažnu naznaku o potonjem boravku u istom
samog autora31, omogućava nam da ih dovedemo u direktnu vezu sa ovim
viševekovnim snažnim kulturnim uticajem ovog carigradskog duhovnog
centra na Bugarsku.
Dakle Pohvalnim slovom Jeftimiju Grigorije Camblak ne samo da je značajno obogatio bugarsku književnost već je i ostavio važan istorijski izvor za
bolje razumevanje ne samo poslednjih decenija Drugog bugarskog carstva
već i bugarsko-vizantijskih odnosa, čiji mnogi aspekti su još uvek samo
28

29
30

31

Filotej Kokinos je zauzimao presto Carigradske patrijaršije u dva navrata. Prvi put od septembra 1353 do
februara 1355, a drugi put od oktobra 1364 do leta 1376. Za osnovne podatke i istorijske izvore o njemu
videti: Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit: beleška broj 11917.
Videti: O. Halecki, Un empereur de Byzance à Rome, London 1972, s. 179.
Za više o ovom istorijatu uticaja Studijskog manastira na Bugarsku videti: В. Гюзелев, Студийският
манастир и Българите през средновековието (VIII–XIV в.), „Zbornik radova Vizantološkog instituta”,
2001\2002, 39, s. 51–67.
R. Bernard, Panégyrique du patriarche…, s. 299.
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delimično proučeni usled hroničnog nedostatka savremenih izvora. Na taj
način ovo delo, nastalo početkom 15. veka, označava u stvarnosti kraj jednog istorijskog perioda na Balkanu, iako po svojoj formi ono u potpunosti
nastavlja tradiciju slovenskih hagiografskih dela iz prethodnih vekova.
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Przestrzenie, których już nie ma

Исидора Ана Стокин

(Универзитет у Новом Саду)

Стећци и култура памћења код Јужних Словена

Средњи век, иако није често тако приказиван, јесте век који обилује
разноврсношћу жанрова. Многи од тих жанрова су били искључиво
стварани и развијани, управо, у том периоду. Осим општепознатих
средњовековних жанрова, као што су житија, акатисти, канони,
повеље, похвале, постоје дела средњовековне књижевности која
су настајала ван њене поетике, али са чврстим ослонцем у њој.
Првенствено мислимо на средњовековне записе и натписе, који су
настајали најчешће из практичне потребе, али су истовремено били
врло лични и индивидуални, те је врло занимљиво посматрати
однос њихове поетике и општевладајуће средњовековне. Неки
од најпознатијих облика тих натписа су се нашли на надгробним
споменицима који се најчешће називају стећцима.
Стећци1 су средњовековни камени, надгробни споменици који сe
налазе на подручју Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије (Рашке
области). Ови споменици су најчешће смештени на неком узвишењу,
обали реке, или било ком другом месту, одакле је сам споменик
видљив, чиме је његова функција сећања обезбеђена. Стећци се
деле на две групе према свом положају: на групу положених и групу
1

Сам назив ових споменика варира између термина стећак, мрамор, мраморје, биљег, грчко гробље,
машети. У научну литературу је ушао народни израз стећак. (Ш. Бешлагић, Стећци – Култура
и умјетност, Нови Сад 1982, с. 31–32).
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усправних стећака2. Прва група разликује плоче, сандуке, високе
сандуке и саркофаге, а друга представља усправне стећке који се деле
на стећке сличне римским ципусима, усправне плоче, четвртасте
ступове и крстове3.
Постоје, такође, и две уметничке школе које су стварале ове
споменике. Прва је стварала у Херцеговини у околини Стоца (нај
лепше некрополе са обиљем формалних варијација и с мноштвом
фигуралних и декоративних мотива). Док је друга школа стварала
у Источној Босни, у околини простора Лудмера (некропола Згошћи).
Сви облици су једнако служили за израду декоративних
и фигуралних украса. Украси су варирали у зависности од статуса
покојника и његове породице, али и у зависности од школе која их је
стварала. За школу која је стварала у Херцеговини су карактеристични
геометријски украси и комбинације различитих мотива. Честе су
фигуре људи и животиња4 као појединачне појаве на споменику. Исто
тако се јављају и сценски призори најчешће лова5 (на јелена), затим,
приказ кола6, витешке сцене, породичне композиције (отац, мајка,
деца).7 На споменицима школе у Босни много су чешћи флорални
мотиви, који су богатије израђени. Сценски прикази и мотиви
животиња или људи су јако ретки код ове школе.8
Укупан број стећака на горе наведеном простору је 69.3569.
Mеђутим, много је мањи број стећака који имају натписе, а управо
2
3
4

5

6

7
8
9

Ш. Бешлагић, op. cit., с. 31–32.
Ibidem, с. 75–124.
О животињама на стећцима пишу готово сви радови који се њима баве. За разумевање основе
њихове симболике неопходно је погледати Стара српска религија и митологија В. Чајкановића која
објашњава контекст у ком одређене животиње задобијају сиболичко значење, као и повод за то.
„Добро позната магична својства лова који има функцију сједињавања ловца и плена свакако леже
у основи представљања ове сцене, најчешће ипак без икаквог архитектонског оквира, као једног
од видова визуализације поступка упокојења умрлог кроз његово сједињавање са божанским
извором. Потврду налазимо у избору „прогоњених“ сеновитих животиња које представљају
териоморфну инкарнацију дивинизираног претка – најчешће је то јелен или, ређе, медвед и дивља
свиња“ (Ј. Ердељан, Стећци – поглед на иконографију народне погребне уметности на Балкану,
„Зборник Матице српске за ликовне уметности”, 2003, бр. 32–33, с. 107–119).
О овом мотиву, са свим његовим варијантама представљања на укупном корпусу стећака, као
и прегледом литературе и освртом на различита тумачења погледати дело Ш. Бешлагић, op. cit.,
с. 319–329.
Ј. Ердељан, op. cit.
Ш. Бешлагић, op. cit., с. 66–70.
Ibidem.
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10

11

О типологији и територијалној распрострањености и могућем настанку и трајању појединих врста
надгробних споменика овог типа видети Ш. Бешлагић, op. cit.
Ibidem, с. 423–426.
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они су за наше проучавање једино и важни. Постоји око 400 стећака
са натписом.10 Натписи на стећцима представљају оригинално дело
писане средњовековне речи. Та лапидарна писменост се развијала
од краја XI и почетка XII до XV века. Највећи број записа потиче
из XIV, XV и XVI века, док мањи број потиче из XII или XIII века.
Занимљиво је да су натписи често гномски, а неки од њих достижу чак
и уметничку вредност. Сви натписи су настали на старој ћирилици
(често називаној босанчицом), а језик натписа је народни (штокавско
наречје, икавског или ијекавског дијалекта). За језик ових натписа
карактеристичан је продор речи из народног језика у писани, затим,
потреба за сажетошћу и карактеристична лексика. 11
За нас су натписи на стећцима занимљиви због одступања и
варирања од тада доминантне средњовековне поетике високог
књижевног стила и уплива народне традиције у њену високу културу.
На основу ових натписа можемо назрети однос средњовековне
поетике која је била под снажним утицајем цркве и поетике народног
стваралаштва. Такође су ови записи захвални за изучавање односа
тадашњег човека према често обрађиваној теми у средњем веку –
теми смрти.
Епитафи су посебан вид натписа на стећцима, који имају своју
уметничку вредност и у потпуности су оригинални. Иако се натписи
на стећцима често сматрају комбинацијом средњовековне црквене
и народне традиције, они су писани према утврђеним правилима и
достојанственим стилом. Сматра се да су натписи на стећцима могли
бити посвећени једино властели, те се у натписима увек обраћа
пажња на црквену догму, ма колико они поседовали оригиналност,
вероватно у складу са властелинским кодексом понашања у односу
на цркву.
Сећање на смрт (memento mori) и свест о пролазности живота
главне су мисли које заокупљају човека средњег века: читав његов
овоземаљски живот био је усмерен ка ,,оном свету“, ка стицању
вечности. У српској средњовековној литератури се често сусрећемо
са примерима поимања живота у односу на смрт. Наиме, у складу са
црквеном догмом, средњовековни човек тежио је да цео свој живот
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до крајности потчини стицању загробног живота. Овакав став се
оличава у непрекидној свести о безначајности овоземаљског живота
и тела у корист стицања оностраног – вечног – живота.
У средњовековним житијима је управо смрт неког владара често
описивана епизода. Тако и у првом средњовековном житију Житију
Св. Симеона које је написао Св. Сава, велики део самог житија заузима
управо припрема самог Св. Симеона за смрт. Оно што савременог
читаоца може да изненади, јесте чињеница да самртник није човек
који се плаши смрти и који тугује због свог одласка, већ је то човек
који са радошћу и уз песму псалама чека своје „пресељење“ у загробни
живот:
И сви као један устима рекоше: „Сети нас се, Пречасни, у блаженом твом
покоју!“ А он пригнув се, рече : ‘Зашто сте обузети тугом? Почните надгробна појања’. И наједном би шум, као да се подиже место на ком бејаху. И
гле анђеоска песма невидљиво: ‘Слава ва вишњи Богу, на земљи мир, ва чловецех благоволеније’. И преблажени појаше с њима на очиглед свима. И тако
предаде дух свој у руке Господње. И беше лице његово насмешено, имајући на
себи неисказани изглед. И дивљаху се сви гледајући то12.

Друга карактеристика српске средњовековне књижевности јесте
непотписивање књижевних текстова из скромности и скрушености
самог писца, што је било сасвим у складу са веровањем да идивидуално
стваралаштво не постоји. Наиме, средњовековни човек је веровао, да
писац који пише књижевно дело, не пише сам, већ је он посредник
између Бога и других људи. Једоставније речено, писац је сматран
божанским медијумом преко којег Бог поучава народ13. Због таквог
веровања писци, који су махом били свештена лица, најчешће
нису остављали свој потпис, или уколико су га оставили, уз њега су
додавали низ придева којима би умањили свој значај.
Ове две наведене карактеристике представљају готово основна
обележја средњовековне поетике, а управо њихово варирање или
изостављање налазимо на епитафима стећака. Натписи стећака се
најчешће састоје из два дела, као и код многих других типова натписа14.
12
13

14

Теодосије Хиладарац, Живот Светога Саве, Београд 1924, с. 21–22.
Паралелу оваквом односу према писцу видимо и у библијској традицији у примеру Мојсија, за којег
је сматрало да је само записао десет Божијих заповести и пренео их свом народу.
Стари српски натписи подразумевају различите текстове исписане на тврдом материјалу. Формална
разлика у односу на записе састоји се у томе што су ови бележени на маргинама рукописа или
на другим белинама књига што се означава као меки материјал. Натписи се међусобно могу
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15
16
17

18

19
20

разврставати према материјалу на коме су бележени, што једним делом одређује и њихову форму
и садржину.
Ш. Бешлагић, op. cit., с. 447–448.
Ibidem.
Видети примере у књигама Љубомира Стојановића Стари српски записи и натписи, т. III, Београд
1905, као и у књизи Владимира Ћоровића Стари српски записи и натписи, Београд 1997.
На пример да је сахрањен на својој земљи, што нам указује на то да је покојник био феудани
поседник тј. племић.
Љ. Стојановић, op. cit., с. 2
Ibidem.

77

Pamięć i zapomnienie w kulturze
średniowiecznej

Ови натписи су углавном садржали основне податке о покојнику
као што су време смрти, титула, сродство са другим личностима и
њихове евентуалне титуле: „Се лежи Вигањ Милошевић служи бану
Стипану и краљу Твртку и краљу Дабиши...”15.
Други део натписа који је по својој структури обраћање ономе ко
чита натпис представља опште место код оваквих текстова. Дакле,
дводелност натписа на стећцима је изражена на следећи начин: један део натписа чинила су општа места, док је други део обухватао
најзначајније биографске податке16. Најчешће се на првом месту налази име покојника и информације о њему као индивидуи. Затим се
можемо, али и не морамо, сусрести са поетски уобличеном поруком
за пролазника и на крају се налази и запис имена онога ко је осмислио текст, као и онога ко га је исклесао у камену (понекад се наводи
и име онога ко је текст поручио). Распоред ова два тематска дела није
константан и он може варирати. Оно што се да приметити, јесте да
се у сваком делу натписа налази име неке особе, што свакако није
типично за средњовековну књижевност17. У житијима најчешће добијамо имена искључиво владара, због његовог историјског значаја,
док имена жена, монаха или неких споредних ликова најчешће нису
наведена.
Када говоримо о натписима име покојника је назначено, а неретко
и подаци о њему као индивидуи18, што нам указује на присутну
потребу истицања индивидуалности у односу на колектив: „А се
лежи Дабижив Драшковић на свое земљи на племенитом”19; „Се
лежи Драгц Тихмилит. Кди хтех бити тад не бих”20.
Увиђамо снажну потребу за подсећањем на себе, након пресељења
у „вечност“, што нам указује на потребу човека да што дуже траје у
овој „пролазној“ стварности. Уколико је уз име написан афоризам,
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гномска поука, или нешто слично томе, она је увек у првом лицу,
као да је изговара онај који лежи под спомеником. Међутим, када
посматрамо такве поуке, ми не говоримо о покојнику као о писцу
поруке, већ о писцу самог епитафа. Писац натписа стећака привидно
узима глас покојника чији је споменик и тиме добија посебан уметнички ефекат. Захваљујући таквом уметничком поступку, писац добија уметничку слободу коју иначе нема, те у првом делу долазимо
до проблематичног односа личног и безличног идентитета писца у
поетици српског средњег века. Наиме, уколико је средњовековни човек – писац, вођен догмом21 која је доминирала у средњем веку, такав
писац не би требало да има потребе да записује своје име испод афоризма, јер је он у књижевном стваралаштву само медијум и због става
да је на овоземаљском свету све и онако пролазно. Потпис писца нам
указује на његову свест о сопственом стваралаштву и вештини онога
који речи клеше у камен. Та појава потписа ће се готово усталити на
стећцима XV и XVI века, а истовремено срећемо сличну појаву и у
записима на маргинама средњовековних књига.
У овој основној поставци, запис имена покојника и писца записа
изражава индивидуалну потребу човека да га се људи у овоземаљском
свету сећају22. Човек заправо покушава да кроз сећање других људи
постане вечан, што нам указује на природну потребу да се живот
продужи, без обзира на црквену догму. Овакву претпоставку подупиру и мисли које писац епитафа најчешће изражава као покојникове.
Сакривен иза тога, да је мисао изрекао покојник, писац у епитафу
често изражава идеје које су потпуно опречне веровању у загробни
живот. То је изражено у следећем епитафу: „Јер небо постоји да би
ти мислећи да ћеш скочити у вјечност, лакше скочио у ништа”23.
Овим епитафом писац проблематизује догму загробног живота,
што је у поетици средњег века недопустиво. У епитафима тог типа,
честа су потпуно лична тумачења смрти, без ослањања на веровање
у догму загробног живота какву је прописала црква: „Небо је било у
21
22

23

Треба да се живи искључиво за загробни живот, јер је овај живот ништаван и пролазан.
Том сећању су подређене и сви декоративни елементи на спомнику. Па и сам споменик служи за
повезивање овог света и света у који је покојник отишао.
Spomenici koji su ujedinili region: Srbija i još tri bivše republike SFRJ zajedno u borbi za spas stećaka, http://
www.dnevno.rs/ekalendar/zanimljivosti-iz-istorije/49409/spomenici-koji-su-ujedinili-region-srbija-ijos-tri-bivse-republike-sfrj-zajedno-u-borbi-za-spas-stecaka, (18.04.2015).
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А се лежи Љубљен у Врхбосни, рожден в Врхбосни, закпан на својини племениттој. Ја бјех онај ткоји цијел живот на раскрсницам стајах, размишљах,
оклијевах. Бејах онај ткоји се питах как то да небо не стари, а из њега се
стално раждају нова и нова годишња доба. И у соби гдје бјех, бјеше прозор, а
иза прозора бескрај. Ал није и моја смерт све страша и све тешња је. Кам ми
усјече Дражета, а запис уписа Хусан, не да покажу да бјех, ветћ да ме више
неима. Љета Господњег 1258. (Горње Храсно – Столац)25.

У овом епитафу имамо јасну пишчеву запитаност за вечност неба
и природе у целини наспрам човекове пролазности. Осим тога изражене су пишчеве сликовите метафоре, које требају да дочарају простор овоземаљског живота и вечности, што нам доказује оригиналност самог писца.
Можемо поставити питање, зашто се писци средњовековних књига неретко не потписују, док се писци натписа на стећцима готово неизоставно потписују? Једно од могућих објашњења је следеће: писац
књига говори у име Бога, пред којим је недостојан и исказује своју
скромност, која се подразумевала у средини у којој је писац стварао.
Писац натписа говори у име човека, о темама које се тичу људског
рода, а то су смрт и пролазност. Не постоји потреба да се изражава
скромност према неком једнаком себи. Осим тога, на натписима се
често срећу иста имена аутора, што нам говори да су постојали људи,
вероватно свештена лица, која су се професионално бавила писањем
24
25

Ibidem.
N. A. Tanovic, Stecci ili oblici bosanskih dusa, Sarajevo 1994, www.bhmedia.se/bazar/knjiga/Tanovic.PDF,
(3.05.2015).
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мени. Не спознах то, док не падох међу звијезде.”24 У оваквом епитафу
не видимо хришћанско учење о загробом животу, па чак ни јеретичко
хришћанско учење. Смрт је у њему потпуно индивидуално доживљена,
што нам указује на уметничку оригиналност средњовековног писца.
Филозофска размишљања и недоумице о смрти су честа тема дужих епитафа. Писац епитафа је замишљен над судбином покојника.
Он покушава да изведе оно немогуће, а то је да се „саживи“ са мртвим
човеком. Из те логичне немогућности произилази сопствена интерпретација смрти и загробног живота који сам писац још није спознао. Смрт, наравно, није једина тема којом се бави писац епитафа из
перспективе преминулог. Он је, самим тим што пише за надгробни
споменик, замишљен над пролазношћу живота уопште:
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натписа26, самим тим, писање је било више секуларизовано. Натпис
није део црквене службе, не обраћа се Богу, не посвећује се ни једном
светитељу, већ говори о човеку под спомеником, а обраћа се људима крај њега. Професионално писање и истовремено писање које је
слободно од црквено-сужбеног поретка, дало је писцима натписа могућност да се потпишу и они су то чинили. Међутим, на споменику
нису потписивани једино аутори натписа, већ и „ковачи“27 тј. они
који су текст уклесали у камен, у чему је опет изражена снажна свест о
ауторству и истовремено потреба и писца и клесача да се и њихових
имена сећају.
Потпис онога ко је текст наручио је сасвим логичан, јер су натписе и споменике богате украсима имали само властелини. У властелинским породицама је веома битна повезаност између претка и
потомка. Уписивањем свог имена на стећак оца или мајке, стварала
се веза и инсистирало се на мотиву лозе, који је био врло значајан
средњовековним властелинима. Осим тога, фигуративно се истиче
поштовање и љубав према покојнику. Такође је занимљиво да се у
натписима не прави разлика у важности мушкараца и жена, што је
још једна модернизација у односу на високу средњовековну књижевност. Натписи посвећени женама се налазе и међу најстаријим
стећцима и говоре о жени и њеном друштвеном статусу: „Овде преподобна мати Настасија калуђерица”28; “Госпоја Ненца Чинорчића
кућница а невјеста жупана Вратка и слуге Дабижива...кћи жупана
Милтјена Драживојевића”29.
Натписи на стећцима су, дакле, драгоцено сведочанство о поетици сећања у средњовековној традицији. С једне стране, они опомињу оне који још увек живе да све људе очекује смрт (у том контексту карактеристични су натписи попут: „Ја сам био као ви, ви ћете
бити као ја”30). С друге стране, стећци представљају осврт на живот
једног одређеног човека, на његову индивидуалност (они откривају
име погребеног човека, његову поруку живима, име онога ко је стећак
подигао...) и у томе је њихова посебност у односу на средњовековни
26

27
28
29
30

Најеминентнији дијак који је смишљао текст био је Семорад који је радио у околини Стоца, уз њега
се јављају и Болашин Богачић, Радоја, Вукашин… (Ш. Бешлагић, op. cit., с. 459, 473).
Најчувенији „ковачи“ – Грубач, Миогост, Радич… (ibidem, с. 460).
Љ. Стојановић, op. cit., с. 63.
Ш. Бешлагић, op. cit., с. 447.
Погледати: Љ. Стојановић, op. cit.
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31
32
33

Ј. Ердељан, op. cit.
В. Чајкановић, op. cit.
О мотиву ујелењења душе написала је рад Светлана Томин: Мотив ујелењења душе код Теодосија
Хиландарца, „Научни састанак слависта у Вукове дане”, 1997, 26/1, с. 41–50.
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поглед на свет, према којем индивидуалност и идентитет, у данашњем
смислу речи, као категорије не постоје.
Сагледани у контексту традиционалне културе, међутим, стећци
откривају још једну своју значајну функцију: преко натписа на стећцима и ликовних представа на овим споменицима, традиционални човек
комуницира са култом предака. На тај начин, стећци постају значајан
чинилац културе памћења предака. Текст који су писали дијаци по
стећцима, како се већ могло уочити, није био изолован и припадник
искључиво средњовековне поетике. Значење текста је било допуњено
фигурама и рељефима који се налазе на стећцима уз њега. Уметник
који је клесао сам стећак није произвољно стварао симболе на самом
споменику, већ су они били дубоко повезани са смислом и функцијом
текста. Уколико текста није било, сам сликовит приказ на стећцима
је вршио функцију смисла поруке. Настајао је већи број стећака без
текста, јер су људи у том периоду били претежно неписмени. Осим
тога, црква је стварала и усталила обичај приповедања путем фресака
за неписмен народ. Прича из слика, каква је била репрезентована на
зидовима манастира, је била заступљена и на површини стећака, али
са много више личног, тривијалног и паганског.
Елементи који се најчешће срећу на стећцима имају дубоку симболику и ту су да би, као и текст, подсећали на пролазност живота, на
покојника и на могући контакт са њим. Међутим, оно што је још занимљивије, јесу симболи који потичу из паганске словенске религије
и који су или потпуно или делимично христијанизовани. Ту треба
нагласити појаву јелена, која је једна од најчешћих на стећцима31. Јелен је хтонска животиња32, која је имала своју симболику и у паганској
словенској религији, али је има и у хришћанству. У обе ове религије,
јелен је животиња која пролази између светова и која циркулише од
света живих ка свету мртвих и обратно. Осим тога, јелен се може
гледати и кроз призму псалама Давидових, где је јелен животиња која
се напаја живом водом, тј. јелен симболише душу хришћанина који
се напаја хришћанском мишљу на самом њеном извору. Тај мотив
можемо наћи и у Житију Св. Саве од Теодосија, где се говори о ујелењењу душе33:
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А мати као мати, загрли га и слатко пољуби, па га отпустише с миром,
али му заповедише да се брзо врати. А не знађаху да он неће да лови јелене,
него хоће извору живота, Христу, да њиме напоји ујелењену душу своју, распаљену огњем од чежње љубави његове34.
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Дакле, мотив јелена је распрострањен у средњовековној
књижевности, па самим тим и на стећцима где он симболише некога
ко ће посредовати између посетиоца гроба и покојника. Мотив јелена је додатно објаснила Јелена Ердељан на следећи начин:
Јелен представља окосницу још једне сцене којом се експлицитно изражава
сједињавање са божанским претком и одлазак умрлог у његово коначно станиште – посежући за јеленом, коњаник се креће на пут месеца на којем се,
према народним веровањима, настањују душе покојника35.

Функцију посредовања немају само симболи на стећцима, већ њу
врши и сам споменик, чија се традиција подизања и усталила да би се
живи сећали покојника и да би фигуративно могли са њим да ступају
у контакт. Ову функцију може имати и приказ кола које се, такође,
појављује на стећцима као чест мотив. Коло на стећцима се јавља
под утицајем обичаја да се на сахрани игра тзв. „наопако“ коло, које
се започињало левом ногом и водило на леву страну. Сматрало се да
се тим колом плеше са мртвим претходницима и да се на тај начин
човек повезује са оним светом. Јелена Ердељан ипак сматра да коло
има и још дубљу симболику:
Поворке људи клесане читавом дужином надгробног камена, могле (су се)
тумачити као поворке предака које, као водичи душе ка доњем свету, трајно
окружују покојника (тј. сам камен као његову замену), сједињују се са њим и
извршавају тако чин упокојења његове душе, олакшавајући му прелазак са
овог на онај свет36.

На стећцима је долазило и до спајања ова два мотива, те су чести прикази кола који играју јелени или кола не чијем је челу јелен.
Утицај народне традиције није вршен само путем симбола већ су често узимане и језичке форме клетве или опомене за облик натписа
на стећку. Све то је истовремено било у складу са народним веровањем да посмртне остатке не треба дирати. Тако имамо примере:
34
35
36

Теодосије Хиладарац, op. cit., с. 36.
Ј. Ердељан, op. cit., с. 115.
Ibidem, с. 111.
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Ш. Бешлагић, op. cit., с. 445.
Ibidem.
Љ. Стојановић, op. cit., с. 71.
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„Не претурите ми кости ја сам био као ви а ви ћете бити каке јесам
ја”37; „Да је проклет тко ће у ме дирнути”38.
У овом другом примеру, видимо јасну опомену, која је поткрепљена чињеницом да сви људи имају исту извесну судбину. Њиме
је јасно указано на то, да ће сваки човек једном лежати под неким
стећком и да неће моћи да се врати у првобитно стање, у чему је заправо поента начела memento mori. Дакле, парадоксално, натписи на
стећцима који су имали облик клетве, која је пореклом из народне
традиције, су задовољавали средњовековно начело memento mori са
традицоналним схватањем значаја и моћи речи. Осим тога, постојали су и стећци који су служили да оповргну кривицу покојника: „А се
гроб Радоја Мркшића. Страх од Бога молећи и зла не мислећи и уби
ме гром (Дјелици код Требиња, XV век)“39.
У народном веровању, гром убија оне у којима је ђаво или оне
који су нешто страшно сагрешили. Наглашавање да је покојник живео богоугодно пре несрећног догађаја има функцију да људима који
су га се сећали отклони сумњу да није био по вољи Божијој. Дакле, у
овом случају, натпис стећка негира народно веровање, у корист индивидуе. На тај начин, поново се срећемо са разликама доживљаја
из перспективе индивидуе и из перспективе колектива (овог пута,
народне традиције, а не високостилизоване средњовековне књижевности). Наравно, опет натпис говори у име појединца, без обзира на
веровања и обичаје самог колектива.
Стећци јесу настајали у окриљу руралних простора и они јесу израз
архаичног, патријархалног окружења, међутим, то не умањује њихову
вредност. Они, напротив, захтевају проматрање са различитих аспеката (социјалног, религијског, уметничког...). После оваквог приступа
уметности натписа стећака, можемо закључити да они представљају
оригинално и аутохтоно стваралаштво појединца, које није у потпуности подлегло ни једној владајућој поетици (нити средњовековној,
нити народној), јер је њихова примарна функција била подсећање
на индивидуу, што није одговарало ни једној од наведених поетика.
Писац натписа се користи уметничком слободом, он размишља о
животу, смрти, пролазности, судбини и веровањима на јединствен
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начин, а тиме је истовремено наглашавао посебност сваког човека
под стећком и истицао разлог зашто је битно да га други људи не забораве. Сећање је прожето кроз све елементе који се јављају на стећку.
Текст стећка нас подсећа на људе који су га створили и зарад којих је
настао, на пролазност живота и смрт, али и на живот. Поетско начело средњег века memento mori на стећцима престаје да подсећа само на
смрт, већ почиње да проповеда живот, јер живе подсећа на следеће:
„ви ћете бити како ја, а ја не могу бити како ви”. Због тога је поетика
натписа на стећцима контраверзна, непредвидива, оригинална и модерна у односу на време и простор у ком је настајала.
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Przestrzenie, których już nie ma

Małgorzata Dambek

(Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

„Za mostem czasu. Pisanie bez końca”.
O pamiętaniu, wspominaniu i zapominaniu
w dziennikach Pavla Straussa

Pavol Strauss to mało poznana i opisana postać słowackiej rzeczywistości intelektualnej XX wieku. Jego twórczość jest prawie niezinterpretowana, a polskiemu czytelnikowi praktycznie nieznana. Był Żydem,
konwertytą, cenionym lekarzem-chirurgiem, a jednocześnie płodnym, ale
na blisko 20 lat wykluczonym ze świadomości literackiej pisarzem i poetą.
Nazwisko Straussa trudno odszukać w podręcznikach i leksykonach historii literatury słowackiej, bowiem co najmniej do 1989 roku był twórcą
pomijanym i trudno dostępnym na słowackim rynku wydawniczym (przez
wzgląd na katolickie wyznanie, szczególnie w kontekście konwersji).
W polskojęzycznym piśmiennictwie naukowym nazwisko Straussa pojawia się w zbiorze opublikowanym pod redakcją Haliny Janaszek-Ivaničkovej Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890–1990. Literatura
słowacka.
Zrozumienie tekstów Pavla Straussa, które nie są tak jednoznaczne,
jakby się na pierwszy rzut oka wydawało, jest dość skomplikowane. Co
oczywiste, trzeba zapoznać się z samym życiem Straussa, które niejednokrotnie przepełniają paradoksy, zawiłości, czasami przypominające „zakręty bez dróg“ (Zákruty bez ciest – tak został nazwany zbiór esejów pisarza
z 1971 roku). Strauss urodził się 30 czerwca 1912 roku w żydowskiej rodzinie w multikulturowym, wielojęzycznym Liptowskim Mikulaszu. Choć
rodzina pisarza była ortodoksyjna, nie przestrzegała restrykcyjnie zasad
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judaizmu, a do synagogi udawała się tylko przy okazji wielkich świąt, to
świadomość żydowskich korzeni oddziaływała na późniejsze życie i twórczość Straussa. Żydostwo i wiążące się z nim poszukiwanie własnej tożsamości stało się jednym z najważniejszych tematów jego bogatej twórczości. W swych dziennikach i esejach Strauss nader często nawiązuje do
życiowych doświadczeń i wydarzeń: spokojnego dzieciństwa przy boku
dziadka, lekarza Bartolomeja Kuxa, dość burzliwych lat studenckich, które
spędził w Wiedniu i Pradze, bolesnych przeżyć związanych z nagłą śmiercią matki czy niełatwych lat przebytych na posłudze lekarskiej w różnych
słowackich miastach. Wśród tych, zdawałoby się zwyczajnych, wydarzeń
najczęściej wspominane jest to najistotniejsze – konwersja religijna. Stąd
też całą twórczość Straussa przenika głęboka, filozoficzna refleksja, która
skupia się wokół nieustannych pytań pisarza o swoją złożoną tożsamość.
„Kim jestem?”, „czy jestem Żydem, czy Słowakiem?”, „dlaczego jestem
skazany na wyobcowanie, samotność, śmierć za życia?” – to przykłady
licznych pytań, stawianych przez Straussa. Stara się sformułować koncepcję bycia Żydem, odpowiedzieć na pytanie o własną tożsamość, która potem stanie się tożsamością konwertyty1. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że autor ciągle czuje potrzebę bycia innym, takim, który chce myśleć
nowocześnie w okresie totalitarnego ucisku, który chce przybliżać prawdę,
w tym prawdę naukową. Strauss wielokrotnie nazywał siebie outsiderem literackiego i artystycznego życia na Słowacji. „W bliskości ludzi twórczych
żyję, jak wyrzutek” – pisał Strauss w dzienniku Sme mocnejší než čas pod datą
6 marca 1989 roku2. Choć w autocharakterystyce uważa się za „na wpół
zbankrutowanego chirurga, dyletantującego w literaturze”, dodaje, że owo
„wąchanie filozofii, teologii i nauk przyrodniczych” jest właściwie duchowym fundamentem i argumentacyjnym wyposażeniem człowieka, obytego
i wykształconego intelektualisty z rozwiniętym zmysłem odpowiedzialności za własne życie i życie narodu3.
Dziennik jest gatunkiem literackim, przybierającym formę autobiograficznego pisania, zrodzoną na pograniczu zewnętrznego i wewnętrznego
„dziania”: zewnętrznego czasu i wewnętrznych myśli. Była to bardzo bliska Straussowi forma, w której mógł realizować swoje umiłowanie słowa,
1
2

3

M. Koleják, Pavol Strauss, hľadač pravdy, Gelnica 2013, s. 11.
„Žijem v blízkosti tvorivých ľudí ako vydedenec“. P. Strauss, Sme mocnejší než čas (Apokalyptické tiene).
Denník z roku 1989, Bratislava 2005, s. 37. Wszystkie tłumaczenia fragmentów dzienników Pavla Straussa
zostały wykonane przez autorkę artykułu.
Ibidem, s. 39.

„Za mostem czasu. Pisanie bez końca”…

4

5

6

7
8

„Mám strach pred smrťou, mám strach zo zániku. Keđ toto napíšem, hádam, nezaniknem nadobro”. Idem,
Úsmev nad úsmevom, Bratislava 1992, s. 12.
„Prvá veta bola výrazom strachu pred smrťou, a keđ sa zachová tento denník, uniknem úplnému zániku.
To bola prvá prežitá úcta k napísanému slovu. A od tých čias som až doteraz neodložil pero”. Idem, Kolíska
dôvery, Trnava 1994, s. 20–21.
„Túžba po nesmrteľnosti, túžba po večnom živote. A nielen túžba po prežití v mysliach žijúcich, ale faktický
život, len v bytostne iných reláciách, vo svete iného bytia a iného poznania”. Idem, Úsmev…, s. 12–13.
M. Bátorová, Paradoxy Pavla Straussa, Bratislava 2006, s. 97.
T. Žilka, Duchovnosť ako princíp tvorby, Nitra 2001.
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namiętność do pisania, ale przede wszystkim skłonność do pielęgnowania pamięci, wspominania i przywoływania przeszłości. Jako trzynastoletni chłopiec zrozumiał, jak ważne jest przechowywanie pamięci i jak
silny może być strach przed zapomnieniem. W 1925 roku zaczął pisać
dziennik filozoficzny w języku niemieckim. W pierwszym zdaniu przyznał: „Boję się śmierci, boję się zaniku. Gdy to napiszę, mam nadzieję,
że na dobre nie zniknę”4. W innym utworze odnotował zaś: „Pierwsze
zdanie było wyrazem strachu przed śmiercią, a gdy ten dziennik przetrwa,
nie popadnę w zupełne zapomnienie. To był pierwszy przeżyty szacunek
dla napisanego słowa. I od tego czasu aż do teraz nie odłożyłem pióra”5.
W tych wyznaniach przejawiał się ogromny strach Straussa przed śmiercią, samotnością i zapomnieniem, ale jeszcze większe było tu „pragnienie
nieśmiertelności, pragnienie życia wiecznego. I nie tylko pragnienie przeżycia w pamięci żyjących, ale faktyczne życie, tylko w wewnętrznie innych
relacjach, w świecie innego bycia i innego poznania”6. Badacze słowaccy
(m.in. Martina Bátorová7 czy Tibor Žilka8) twierdzą, że w tych pierwszych
zdaniach przejawił się geniusz Straussa. Z drugiej strony Vincent Šabik
uważa, że autor nie był jakimś „dziennikowym” samoukiem. Jego zapiski
są świadectwem bogatej czytelniczej recepcji bliskich sobie autorów (Rainera Rilkego, Juliena Greena, Fiodora Dostojewskiego). Często przywołuje innych pamiętnikarzy, np. Arthura Schnitzlera, Paula Valéry’ego czy
Léona Bloya (Straussowi szczególnie bliski jest ostatni z wymienionych
autorów – uważał, że dzienniki były najważniejszym dziełem tego francuskiego pisarza). Straussa z Bloyem (ale i ze wspomnianym wyżej Greenem)
łączy doświadczenie religijnej konwersji. Podobnie jak autor Krwi biednego,
tak i Strauss zapisuje „medytacje samotnego”, odczuwa silne pragnienie
dotarcia do „prawdy absolutnej”, choć jako „pielgrzym Absolutu” kroczy
własną drogą. Różnicę można znaleźć w tonie i stylu pisania obu pisarzy:
Straussowi brakuje tego, co określał jako „wulkaniczność, werwa i swoista
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agresywność granicząca z grubiaństwem” Bloya9. Głos Straussa jest cichy, dyskretny, subtelny, wycyzelowany. Pisarz ma przy tym świadomość
limitu długości zaplanowanej notatki – postępuje podobnie jak Schnitzler,
nie potrafił nie napisać choćby linijki tekstu pod określoną datą. Niezwykle rzadko się zdarza, żeby którykolwiek z dzienników Straussa nie był
kompletny. Z relacji syna Pavla Straussa – Jozefa – wynika, że pisarz nie
trzymał się ściśle ustalonej pory pisania: większość zapisków powstawała
wieczorem, po przeżytym dniu. Zdarzało się jednak, że część z nich formułował z samego rana (tak stało się np. w dniu śmierci Straussa – rano,
3 czerwca 1994 roku, pisarz zdążył zapisać w dzienniku zdanie: „Śmierć
nie wpłynie na czas wszechświata”10 tak, jakby przeczuwał zbliżający się
koniec).
Strauss nazywał swoje dzienniki „notatnikami” („záznamniky”), a niekiedy „myślennikami” („denník to je myšleník”)11. Stanowią one nie tylko znaczący dokument życia pisarza, ale rejestrują impulsy ze świata „zewnętrznego”. Przy tym czytelnik dzienników Straussa zauważy, że autor
nie chce być wyłącznie kronikarzem. Z zapisków przebija potrzeba podjęcia przemyśleń, rozważań, analiz, przywoływania przeszłości, o czym
może świadczyć stwierdzenie: „Przecież to nie są dziennikowe notatki,
ale chwilowe stenograficzne notatki przebiegu życia wewnętrznego. (...)
O te zewnętrzne, życie samo się zatroszczy”12. Niezwykle systematycznie
prowadzone przez Straussa zapiski były dla niego formą autorefleksji, obserwacji rzeczywistości, wydarzeń społecznych, kulturowej konfrontacji,
a przede wszystkim miejscem wspominania, swoistej spowiedzi, uświadamiania sobie siebie samego, własnego miejsca w świecie, między ludźmi,
kontaktu z Bogiem.
Strauss pod datą 13 maja 1983 roku zapisał, że: „każde pisanie ma
rysy autobiograficzne. Szczególnie zapiski w dziennikach. W większości
są to fotografie niedoskonałe, czasami nawet złe. A gdy po latach się je
przegląda, człowiek nie poznaje sam siebie”13. Dalej dodaje, że „wszystko,
9
10
11
12

13

P. Strauss, Sme mocnejší…, s. 121.
Idem, Koliska…, s. 68.
Idem, Sme mocnejší…, s. 36.
„Veđ to nie sú záznamy denníkové, ale chvíľkové stenografické záznamy priebehu vnútorného života. O tie
vonkajšie sa postará život sám (26.3.1989)”. Ibidem, s. 45.
„Každé písanie má autobiografické rysy. Najmä denníkové záznamy. Väčšinou sú to nedoknalé fotografie,
občas i zle. Keđ sa to po rokoch kontroluje, človek sa sám nepoznáva”. Idem, Za mostom času, Košice 1993, s.
41.
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Są autorzy, którzy wiedzą, dla kogo piszą. Są autorzy, którzy wiedzą, czego się
od nich oczekuje. Są autorzy, których dzieło ożyje tylko w czytelniku. Są autorzy,
których dzieło żyje w sobie i sobą, nawet bez obecności czytelnika, a które jest
skierowane w przyszłość.
Są autorzy, których dzieło jest jak źródło, z którego można się napić. Są autorzy,
których dzieło składa się z małych zdrojów, które pomału się zlewają i szukają
sobie nowego koryta.
Są autorzy, którzy zachowują stan obecnego świata, i są autorzy, których świat
wyrazu jest jak błyskawica, który oczyszcza przestrzeń przyszłego poznania16.

Zagłębiając się w lekturę dzienników Straussa można niejednokrotnie odnieść wrażenie, że ich autor niezwykle często zastanawiał się nad
tym, dla kogo pisze i jaki jest w ogóle sens pisania. Z jednej strony potrafił przyznać, że wspominając i pisząc, nie jest sobą, lecz „residuum przeszłości. Czas mnie rozdrobnił (19.11.1983)”17, z drugiej natomiast strony
stwierdzał: „piszę, więc jestem (24.10.1983)”18. Nie chodziło tu o parafrazowanie czy też parodiowanie myśli Kartezjusza, ale o głębokie wyznanie
pisarza, przekonanego, że poprzez pisanie, a tym samym rekonstruowanie przeszłości, osiąga ontologiczną pełnię własnego istnienia. Charakterystyczne dla Straussa jest nierzadkie przyjmowanie postawy sceptycznej
wobec swojego pisarstwa, w szczególności wobec prowadzenia dzienników. Vincent Šabík mówi nawet o swoistej frustracji u Straussa, która
„prawdopodobnie nie jest związana tylko z niewystarczającym uznaniem
14
15

16

17
18

„Všetko, čo sa píše, je z doby, pre dobu i proti nej. Svedectvo”. Ibidem, s. 43.
„Denník je taký úzky most cez deň. Malý odtlačok večného dňa. Koľko podobností je medzi teoretickými
fyzikmi a zážitkami mystikov. Zužovaním odbornosti rozšíri sa horizont poznania”. Ibidem, s. 51.
„Sú autori, ktorí vedia, pre koho píšu. Sú autori, ktorí vedia čo sa od nich očakáva. Sú autori, ktorých dielo
ožije len v čitateľovi. Sú autori, ktorých dielo žije v sebe a sebou, aj bez čitateľa prítomnosti, a je usmernené
na búducnosť. Sú autori, ktorých dielo sa zbieha z malých pramienkov a pomaly sa zlievajú a hľadajú si
nové riečište. Sú autori, ktorí stav terajšieho sveta zachovávajú, a sú autori, ktorých výrazový svet je ako
blýskavica, ktorá čistí priestory budúcich poznaní”. Ibidem, s. 96.
„Už nie som ja. Som rezíduom minulosti. Čas ma rozmrvil”. Ibidem, s. 112.
„Píšem, teda som”. Ibidem, s. 102.
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co pisze, jest z czasu, dla czasu i przeciw czasowi (17.05.1983)”14, a każdy
„dziennik jest takim wąskim mostem przez dzień. Niczym małe odbicie
dnia wiecznego. Ile podobieństw jest między fizykiem teoretykiem a przeżyciami mistyków. Przez ograniczanie specjalizacji rozszerza się horyzont
poznania (1.06.1983)”15. O ludziach, którzy prowadzą swoje dzienniki,
Strauss zaś pisał następująco:
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(kontrastującym z popularnością lekarza). Niedostateczna recepcja prowadzi do poddania w wątpliwość własnej umiejętności pisania”19. Świadczyć o tym może wpis Straussa umieszczony pod datą 2 kwietnia 1989
roku: „Wiem, że w zasadzie nie potrafię pisać. Nie miałem w sobie na tyle
sił, żeby napisać powieść, dlatego też uciekłem w abstrakcję”20. Podważa
w ten sposób samą potrzebę pisania, przekonując: „Przyjdą chwile, że każdy kto pisze, spyta sam siebie, czy jest to w ogóle potrzebne i czy to komuś
coś przyniesie”21. Dręczy go myśl, czy „pisanie nie jest butą”22. Przy całym swym sceptycyzmie Strauss nadawał jednak pisaniu wielkie znaczenie
i wysoką rangę – traktował je jako medium ducha, intelektu, refleksji, ale
także oczarowania, rozumienia życia, świata, Boga.
Aleida Assman twierdzi, że pamiętanie to „proces rekonstruktywny”,
a jego punktem odniesienia jest teraźniejszość, która „prowadzi niechybnie
do przesunięcia, deformacji, zniekształcenia, przewartościowania”23. Na
proces pamiętania wpływ ma również zapominanie, niepamięć, rozmaite
zniekształcenia i zakłamania, które wynikają ze zmiennych „kontekstów
zapotrzebowań, które doprowadzić mogą do przedefiniowania zapamiętanych treści”24. W obawie przed zapomnieniem, niepamięcią, a tym bardziej
przed samotnością i „śmiercią za życia“ poprzez zgubną pamięć, Strauss
ucieka w pisanie. Był przekonany, że:
Wspomnienie jest żywym powrotem przeszłości. Jak obraz, w którym przeszłe
wydarzenia są ciągle żywe i obecne. Nawet osoby. Wspomnienia są nowym życiem
przeszłości. Uchwycone zostało w nich to, co istotne, jak w dziele sztuki, gdzie
wszystko stale ożywa z odnowioną intensywnością . W nowym i bardziej przenikliwym spojrzeniu.
Wspomnienia nie są odpadem życia, zapomnianymi okruchami przeżyć, spotkań
i wydarzeń. Ale żywym powrotem w nowej, promieniejącej płaszczyźnie. Mają moc
napełniania życia, stają się nowym światem w nowszym świecie.
Tracą wulgarność codzienności i stają się nową niepowtarzalnością. Nie są powtórzeniem tego, co przeżyte, ale nowym rodzajem rzeczywistości. Tak, jak człowiek
19
20

21

22
23

24

V. Šabík, Antropologická dilema. Homo aestheticus, „Slovenské pohľady”, 2009, nr 2, s. 62–70.
„Viem, že v podstate neviem písať. Nemal som v sebe silu napísať román, a tak som sa utiahol do abstrakcie
(2.4.1989)“. P. Strauss, Sme…, s. 48.
„Kto píše, prídu chvíle, keđ sa sám seba opýta, či je to potrebné, či to niekomu niečo dá (28.3.1989)“. Ibidem,
s. 46.
Ibidem.
A. Assman, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 119.
Ibidem, s. 120.
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Pisarz wychodził z założenia, że wspominanie jest podstawą, na której
teraźniejszość może budować swoją przyszłość. Odtwarzanie wydarzeń
przyrównywał też do morskich przypływów i odpływów. Twierdził, że całe
życie składa się z tych zdynamizowanych wariantów. Każde wspomnienie dąży do tego, aby być rekapitulacją szczęśliwych i „ciemnych” chwil,
spotkań i przeżyć. Retrospektywne pisanie było natomiast dla Straussa
notowaniem problemów nie tylko przedmiotowej i sytuacyjnej pamięci.
Peter Liba uważa, że przeszłość jest ciągle obecna w tekstach Straussa.
Choć dzienniki Straussa nie przypominają kroniki, a sam autor nie chciał
być postrzegany jako kronikarz, przywoływanie przeszłości, zarówno
osobistych przeżyć, ale także dziejów Słowacji i Europy (co szczególnie
widoczne jest w dzienniku z 1989 roku), ułatwia pisarzowi odnalezienie
własnej tożsamości. Šabík uważa, że Pavol Strauss w pełni identyfikuje
się z narodem słowackim i jego kulturą, nawet jeśli pada stwierdzenie, iż
„jesteśmy ofiarami historii zgwałconej prawdy i wolności (...) deformacji
dziejów”26. Partycypacyjnie utożsamia się z narodem, między którym przyszło mu żyć. Ważne zmiany zachodzące w państwie (ustrój, rządy, rozwój
gospodarczy, kulturowy) zostają przez Straussa odnotowane, opatrzone
filozoficznym komentarzem i wizją zadań, które naród powinien w nowej
sytuacji spełnić:
25

26

„Spomienka je żivý návrat minulosti. Ako obraz, v ktorom sú minulé udalosti stále živé a prítomné. Aj osoby.
Spomineky sú novým životom minulosti. Zychytilo sa v nich to podstatné, ako v umeleckom diele, kde sa
všetko stále oživuje vynovenou intenzitou. V novom a prenikavejšom pohľade. Spomienky nie sú odpadom
života, zabudnutými omrvinkami zážitkov, stretaní a udalostí. Ale živým návratom v novej, žiarivejšej rovine. Majú silu náplne života, stávajú sa novým svetom v novšom svete. Strácajú vulgaritu každodennosti
a stávajú sa novou jedinečnosťou. Nie sú opakovaním zažitého, ale novým druhom skutočnsoti. Ako je každý človek medzi miliardami ľudi všetkých čias jedinečnou vesmírnou entitou, neopakovateľnou, a preto
úctyhodnou, je i každá situácia, každá udalosť a každý zážitok neopakovateľnou a neopakovanou situáciou.
Čo aj sa priestory medzi nimi často nedajú určiť ani na milimikrontiny milimikrontin. A preto svet stojí, hoci
stále rastie. Ale đaleko je do jeho naplnenia”. P. Strauss, Človek pre nikoho, Bratislava 2000, s. 9.
„Sme obeťami dejín znásilnenej pravdy a slobody (...) deformácie dejín (16.10.1989)”. Idem, Sme moc
nejší…, s. 134.
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jest, pomiędzy miliardami ludzi wszystkich czasów, wyjątkowym, kosmicznym
bytem, niepowtarzalnym i dlatego godnym szacunku, tak każda sytuacja, każde
zdarzenie i każde przeżycie jest niepowtarzalną i niepowtarzającą się sytuacją.
Choć nawet przestrzeni między nimi nie da się ustalić ani na milimikrony milimikronów.
I dlatego świat stoi, choć ciągle rośnie. Jednak daleko do jego pełni25.

Małgorzata Dambek

Próbować zapełnić kulturowe i etyczne szczeliny państwa, braki związane z wykształceniem i rozwojem duchowym (…). Naród słowacki powinien być adekwatnym partnerem europejskim i światowym. Nie należy wyłączać niczego z dziedzictwa narodowego, ani zróżnicowanej kultury religijnej, ani tej artystycznej czy
folklorystycznej… we wszystkim tkwi wartość każdego dla wszystkich 27.
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Przywołane myśli Straussa pochodzą z dziennika Sme mocnejší než čas,
który powstawał w 1989 roku. Uznawany jest przez słowackich badaczy
(V. Šabík, P. Liba, T. Žilka) za najważniejszy z zapisków pisarza z dwóch
powodów. Peter Liba uważa, że brakowało w historii literatury słowackiej takiego „pisarskiego umysłu”, który w swoich rozważaniach ukazałby
czytelnikowi prawdziwe oblicze wolności i odkrył „zniewolony umysł”28.
Z drugiej strony w dziejach Słowacji (ale także innych państw Europy
Środkowo-Wschodniej) rok 1989 był niewątpliwie przełomowy – zakończył się wówczas okres nazwany przez Andreja Červeňaka „czasami społecznego eksperymentu z człowiekiem”29, a zaczęły nowe, bardziej przychylne samemu Strassowi czasy. Pisarz spogląda na zachodzące w kraju
przemiany przez pryzmat przeszłości, tysiącletnich walk ludzkich umysłów, duszy i ciała, dobra i zła, zwycięstw i porażek:
Jesteśmy pokoleniem, żyjącym ciągle w epoce przełomu. Z takich epok rodzi się
w pocie historia świata. Nasza historia jest równie rozbabrana. Najuboższy jest
tu człowiek… To są te dziesięciolecia terroryzmów, dezintegracji wolności, pozornej oczywistości dyktatur, normalizacji dyktatu jako formy życia (…). Nie ma
już komunistów, zostali tylko członkowie partii. Ja także płonąłem wewnętrznym
ogniem starych komunistów. Oni jednakże byli rozpaleni chrześcijańskim duchem
ofiarności, braterstwa i miłości 30.

Strauss dostrzegał zmiany, skrupulatnie opisywał je w dzienniku, ale jednocześnie zastanawiał się nad ich znaczeniem w kontekście historycznym,
27

28
29
30

„Snažiť sa zaplniť kultúrne a etické medzery národa, vzdelanostné a duchovné defekty (...). Slovenský
národ (treba) urobiť adekvátnym partnerom europskym a svetovým. Nevyčleňovať nič z dedičstva národa, ani náboženskú členitú kultúru, ani umeleckú a folklornu… vo všetkom je cena každého pre všetkých
(12.2.1989)”. Ibidem, s. 25.
P. Liba, O sebe za iných, [w:] (Ne)naplnený čas Pavla Straussa, red. J. Leikerta, Nitra 2006, s. 43.
P. Strauss, Sme mocnejší…, s. 178.
„Sme generácie neustále žijúce v dobe prelomovej. No z takých dôb sú zosmolené svetové dejiny. Naše sú
tiež také pobabrané. No hlavne človek je v tom zubožený... To sú tie desaťročia terorizmov, dezintegrácie
slobody, zdanlivej samozrejmosti diktatúr, normalizácie diktátu ako životnej formy (...). Komunistov už niet,
len straníkov. Ja som bol tiež zapálený vnútorným ohňom starých komunistov. Tí však boli rozplamenení
kresťanským duchom obetavosti, bratskosti a lásky”. Ibidem, s. 135–136.

„Za mostem czasu. Pisanie bez końca”…

31

32

„Kde sa začínajú a kde končia víťazstva? Vieme, že to, čo vidíme a vnímame, je vždy len špička nevidiťeľného
ľadovca. Vždy plávame životom v neistých vodách”. Ibidem, s. 127.
V. Šabík, Antropologická dilema…, s. 62–70.
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pisząc: „Gdzie się zaczynają i gdzie kończą zwycięstwa? Wiemy, że to, co
widzimy i na co reagujemy, zawsze jest tylko wierzchołkiem niewidzialnej góry lodowej. Zawsze płyniemy przez życie w niepewnych wodach”31.
Strauss dowodził, że każde spojrzenie do tyłu, w przeszłość, jest pewnym
widokiem, bo jeśliby pominąć czasową sekwencję, to wszystko jest powtarzalne, odtwarzalne, a przyszłość to tylko niedogoniona przeszłość.
Dzienniki Straussa trudno traktować jako filozoficzne rozprawy. Cechuje je swoisty impresjonizm myślowy: pozornie chaotyczne, nieuporządkowane refleksje, fragmentaryczność, zmienność tematów, brak konkretnej terminologii, np. z zakresu polityki, ekonomii albo medycyny. Jednakże
niezwykle systematyczne, codzienne notatki prowadzą do wypracowania
skrótowej, ostrej „jak chirurgiczny lancet” formy językowej – zbliżonej do
aforyzmu albo nim będącej. Owa wspomniana fragmentaryczność dzienników, wypływająca z faktu nieustannego przywoływania tego, co przeszłe,
ciągłego „grzebania” w pamięci, przybiera w tekstach Straussa specyficzny
kształt. Jawi się, jak zauważa Šabík, jako „immanentna właściwość myślenia Straussa, która potwierdza to, że nawet mikrostruktury mogą reprezentować całość. Całość z kolei jest dana nie tylko przez podmiot autora,
gramatyczną osobę, ale świat ideałów, wartości, widzenie, sformułowaną
niepowtarzalność”32. W końcu myślenie, a więc i pamiętanie, jak często
podkreślał to Strauss, zawsze zaczyna się fragmentarycznie.

Małgorzata Dambek
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Przestrzenie, których już nie ma

Bartłomiej Krzysztan

(Uniwersytet Wrocławski)

W narracji śmiechu i zapomnienia.
Czeskie literackie pejzaże pamięci wobec
politycznych przełomów i traumy posttotalitarnej

Wstęp
Josef Kroutvor w początkowym rozdziale swojego słynnego eseju
Europa Środkowa – anegdota i historia stwierdził, że Europa Środkowa jest
środkowa, bo rzeczywiście jest środkiem1. Nie jest jednak środkiem jak
Chiny, nie jest środkiem, od którego wszystko się zaczyna i na którym
wszystko się kończy. Jest środkiem, gdzie wszystko się wyśrodkowuje,
gdzie spłaszczają się krawędzie, gdzie życie jest płaskie, gdzie „biedermeier
przeżywa wszystkie reżimy”. Bo, jak pisze Kroutvor, „droga Europy Środkowej to droga złotego środka”2. A czemu służyć ma taki sposób życia,
czemu wybór skrajności nie wchodzi w grę w Europie Środkowej? Czyżby
dlatego, że byłoby to poszukiwanie jedynie świętego spokoju, nierozedrganego wątpliwościami i wstrząsami życia, które trwać ma jak wędrówka
od jednej praskiej knajpy do drugiej? Być może. Być może też, ten spokój
Europy Środkowej, fundamentalny i usilnie poszukiwany, wynika z okrutnych doświadczeń przeszłości, z tumanów chaosu, które w heglowskim
procesie dziejowym przelewały się przez to terytorium. Czy ta zwykłość,
ten zapach kiszonej kapusty i piwa jest skutkiem pamięci o destrukcji, czy

1
2

J. Kroutvor, Europa Środkowa – anegdota i historia, tłum. J. Stachowski, Izabelin 1998, s. 5–6.
Ibidem, s. 7.
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też jest ona naturalna, osadzona głęboko w świadomości mieszkańca Europy Środkowej?
Pytanie to jest niezwykle trudne, bo jeśli zgodzilibyśmy się z wizją
Kroutvora, jeśli przyjęlibyśmy mieszczańskie wędrówki Hrabala za kwintesencję nieznośnej lekkości bytu, to wówczas jeszcze trudniejsze jest wyjaśnienie, czemu ta kraina pragnąca tylko spokoju jest niezmiennie tarmoszona przez różne, bardziej i mniej dziwaczne skrajności historyczne
i ideologiczne. Kroutvor się myli lub posługuje się żartem, który może
mieć tragiczne konsekwencje. Może to spokój tylko pozorny, taka tęsknota, melancholia odmalowana najpiękniej przez Škvorecký’ego w Powrocie
porucznika Borówki3. Melancholia za bezpowrotnie utraconym, które w rzeczywistości niewiele miało okazji, by trwać. Bo jest tak, że Europa Środkowa spokojna mogłaby być, lecz nie może, bo leżąc w środku, co i rusz
nękana jest skrajnościami polityki i historii, od których, choć bardzo chce,
uciec nie może. Ta spokojna część Europy musi więc bronić się, oportunistycznie pochylać głowę, cierpieć, by potem znowu spróbować odżyć, niemalże cyklicznie. A poszukiwanie tego spokoju w znacznej mierze opiera
się na pielęgnowaniu pamięci.
Oblicza pamięci
Pamięci trojakiej. Po pierwsze pamięci o wielkiej chwale w przeszłości, zwykle odległej i mitologicznej. Po drugie pamięci po totalitarnych
doświadczeniach, szczególnie, po krótkim wieku XX4, kiedy to wschodnie
i zachodnie, brunatne i czerwone totalitaryzmy przetaczały się nawałnicą
przez spokój nowo ukształtowanej w ładzie wersalskim Europy Środkowej. Po trzecie pamięci o największych klęskach, bo jej tożsamość i duszę
melancholijną kształtują wspomnienia i rekonstrukcje pamięci oparte na
martyrologii i traumie. Jest więc w Serbii Kosowe Pole, jest polskie Powstanie Warszawskie, jest węgierskie Trianon, jest czeska Biała Góra. To te
największe, najbardziej charakterystyczne klęski tożsamości, a ile jeszcze
takich pomniejszych można znaleźć i opisać? W samych Czechach – traktat monachijski z roku 1938, luty roku 1948, Praska Wiosna roku 1968. Te
lata kończące się liczbą, która odwrócona stanowi nieskończoność, nadchodząc, budzić musiały wśród Czechów wielki i uzasadniony strach.
3
4

J. Škvorecký, Powrót porucznika Borówki, tłum. A. Czcibor-Piotrowski, Warszawa 1992.
E. Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991, London 1994.
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Historia, ahistoryczność i anegdota
Europa Środkowa mieści się między Europą Zachodnią i Europą
Wschodnią. Te trzy Europy wyznaczają porządek, albo też nieporządek,
kontynentu. Jeśli Europa Środkowa mieści się między Wschodem i Zachodem, co wynika z wielu czynników nie tylko lingwistycznych, to wówczas Czechy również mieszczą się między Wschodem i Zachodem. Cała
Europa Środkowa, a więc i Czechy, jest rozdarta. Nie wie, czy chce być
osobna, jak w projekcie Grupy Wyszehradzkiej, czy chce być z Zachodem,
jak w projekcie Unii Europejskiej. Dodatkowo jeszcze siłą wciągana jest
na Wschód. Czechy są więc uzależnione od zderzenia między historyczną,
linearną Europą Zachodnią a całkowicie ahistoryczną, oderwaną od ciągu
dziejów Europą Wschodnią6. I to zderzenie, które ponownie odkrył Kroutvor, właśnie w Czechach zdaje się wydarzać najgwałtowniej w Europie
Środkowej. Historii nie może nie być, więc jest, i to tragiczna, ale przybiera
karykaturalną, groteskową formę, jest anegdotą-opowieścią, o której następnego dnia zapomnimy. Tak widzą ją też pisarze czescy, którym zdarza
się zapomnieć, że pisarz czasem musi być depozytariuszem pamięci. Czeskość więc, historia, która historią nie jest w pełni, bo przecież, jeśli coś
dzieje się w Europie Środkowej, to dzieje się nigdzie, parafrazując Szekspira, powraca i rekonstruuje się na niekończącej się opowieści, a opowieść
pochodzi od życia zwykłego, szarego. Tak w znacznej mierze budowane są
relacje o traumie, tak właśnie pisarze czescy przypominają o przełomach
i o totalitaryzmach, o Wielkich Ideach, które w realizacji dalekie były od
5

6

O mentalnej kolonizacji i próbach ucieczki od niej pisali Ngugi wa’Thiongo w kontekście afrykańskim oraz
Aleksandr Zinowjew w kontekście sowieckim. Zob. N. wa Thiongo’o, Decolonising the Mind. The Politics of
Language in African Literature, London 1986. Za: E. Domańska, Badania postkolonialne, [w:] L. Gandhi, Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, tłum. J. Serwański, Poznań 2008, s. 157–164; A. Zinowjew,
Homo sovieticus, tłum. S. Deja, Londyn 1984.
J. Kroutvor, op. cit., s. 55–57.
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I splatają się te różne oblicza pamięci w czeskich dyskursach, plączą
i gmatwają, dając podstawę dla najpiękniejszych pejzaży literackich, które
stają się trudnym, ale koniecznym emisariuszem i depozytariuszem pamięci o tym, jak zapach kapusty i piwa co jakiś czas schodzi na dalszy plan,
zastąpiony zapachem krwi i pożogi, a spokój, płaskość i zwykłość zastępowane są skrajnościami i radykalizmem, który przychodzi z zewnątrz, z imperiów, od mentalnych kolonizatorów5, zostawiając ślady na lata.

Bartłomiej Krzysztan
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wielkości i wzniosłości. Przez anegdotę, porwaną bajkę, która pełna jest
anonimowości. Rekonstruują tę opowieść o Ideach i Dyskursach, ku temu
używając przy tym najróżniejszych środków stylistycznych. Po 1968 roku
spojrzenie typowe, anegdotyczne, egalitarne, zupełnie nie dzielące sposobów mówienia wedle foucaultowskich wzorców na dyskurs wiedzo-władzy i dyskurs potoczny, próbuje przypomnieć sobie, jak rzecz się miała
z traumatyczną historią XX wieku naprawdę, nawet jeśli przypomni sobie
coś całkowicie innego. Pisarz musi przypominać i pamięć w Czechach odradzać, bo przecież, jak pisał Kundera: „walka człowieka z władzą, jest
walką pamięci z zapominaniem”7.
Metodologia
Można by zacząć układać w tym miejscu logiczną, chronologiczną
opowieść o kolejnych krokach wyznaczających traumę. Można by użyć tu
zwykłego linearnego sposobu historiozoficznej narracji, można by iść od
wstępu przez rozwinięcie do zakończenia. Pytanie jedynie, czy taki sposób
snucia opowieści ma jakikolwiek sens w opisanych powyżej okolicznościach. Jeśli w Czechach nie działa Hegel, jeśli Marks i Lenin nie kroczą
po ścieżce świetlanego rozwoju cyklicznie, jeśli istnieje się przeszłością
zamiast przyszłości, to pozwólmy porwać się innemu sposobowi opisu,
który zmiesza wszystko ze wszystkim, skomplikuje, ale być może będzie
bardziej znaczący i warty rozważenia z perspektywy epistemologii. Spleciemy kilka pozornie od siebie odległych traum, splączemy życiorysy formalnie niemające punktów zbieżnych, poszukamy uniwersalnej nici łączącej
wieloznaczne strategie budowania pamięci i zapominania w odmiennych
czasach i okolicznościach.
Śmiech i zapomnienie
U Erica Hobsbawma, w krótkim wieku XX, w wieku ekstremów, Europa Środkowa z przymusu nieco, niechętna wewnętrznej spójności, w końcu ulec musiała rozkwitającej prędkości zderzeń. Ujął to trafnie Kundera
w Księdze śmiechu i zapomnienia:
Dzisiaj czas idzie szybkim krokiem. Wydarzenie historyczne, w ciągu nocy
zapomniane, już nazajutrz błyszczy rosą świeżości, wskutek czego w ustach
7

M. Kundera, Księga śmiechu i zapomnienia, tłum. P. Godlewski, A. Jagodziński, Warszawa 2013, s. 8.
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To cała specyfika opowieści o traumie z zewnątrz w literaturze czeskiej.
Zamiast wpadać w pułapki patetycznych tonów, w wypchane heroicznym
i jednocześnie bezsensownym oddaniem za sprawę, narodowotwórcze literackie ekspresje. A przecież byłoby się do czego odwołać, podstaw do
wyrugowania postawy Miłosza Pipki w czeskiej historii XX wieku znaleźć
można wiele. Najwyższy rangą dostojnik hitlerowski w kraju okupowanym
zginął z rąk czeskiego ruchu oporu. Czemu jednak historia i opowieść
woli skupić się na plebejskim i przypadkowym bohaterstwie Pipki, miast
upamiętnić zabójców Reinharda Heydricha – Josefa Gabčika i Jana Kubiša czy Jana Palacha w płomieniach na placu Wacława. Może zaważyło
to, że przecież to pamięć z dużą dawką wstydu, bo zamachowców wydał
Karel Čurda za milion marek, a Palach sprzeciwił się nie tylko najeźdźcom z wojsk Układu Warszawskiego, ale również serwilizmowi własnego
narodu. Może też to wydarzenia zbyt wielkie, zbyt doniosłe, by obdarzyć
nimi tylko jednego lub kilku ludzi. Przecież nie dzieje się to obok życia,
ale przez totalność reżimu, częścią życia jest z całą pewnością. Ta przygoda wielkiej historii splata się z rzeczywistą banalnością, z szarugą dnia
codziennego, ze zmaganiem, cóż więc innego począć, jeśli nie połączyć
ze sobą wszystkich koniecznych wątków. To najrozsądniejsze i najbliższe
rzeczywistości. Havel, gdy twierdził, że „w kraju totalitarnym tak już jest,
że polityką jest właściwie wszystko, nawet koncert rockowy”, nie mylił się
znacznie. Polityką jest również seks i prokreacja, co najdobitniej pokazał Hrabal w Obsługiwałem angielskiego króla. Jan Ditè kocha się z Lizą, a ta
miast patrzeć mu w oczy, głęboko wpatruje się w zacięte oblicze Führera9.
Absurdalność w powadze tak głęboka, że nie pozostaje nic innego tylko
się zaśmiać. Przecież nawet w sytuacji najbardziej tragicznej, mimowolnie,
może nieco podświadomie człowiek koniecznie musi poszukiwać ścieżek,
które budują normalność w nienormalności, które, choćby pozornie, pozwalają na rozniesienie się zapachu piwa i kapusty. Zamiast więc opierać
się na heroizmie ojczyźnianym, budujemy malutki patriotyzm, łapiemy za
pośladki czeskie dziewczęta, a jeśli już niemieckie, to po to jedynie, by zanieczyścić chorobliwie sztuczną aryjską rasę. Możemy też z Pavlem pójść
na ryby i spróbować zabić piękną sarnę, mimo że za chwilę, za moment,
8
9

Ibidem, s. 13.
B. Hrabal, Obsługiwałem angielskiego króla, tłum. J. Stachowski, Warszawa 2001, s. 121–122.
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opowiadającego o nim nie jest tłem, lecz zaskakującą przygodą, rozgrywającą się
na tle powszechnie znanej banalności prywatnego życia człowieka8.
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brat wyruszy w podróż, być może bez powrotu, do obozu koncentracyjnego. Ale kto to musi wiedzieć, jakie to ma znaczenie, ważne, żeby przed
wyjazdem najadł się sarniny10. Ladislav Fuks wybiera za to w Palaczu zwłok
groteskę, tworząc z postaci pana Kopfrkingla, pracownika krematorium,
najbardziej wypaczoną i odrealnioną kreaturę11.
Ale przecież śmiechów jest wiele, różne są sposoby naigrawania się
z przeszłości, by zapomnieć jej prawdziwe oblicze. W odmienny sposób
zapominać można traumy, starając się je racjonalizować przez śmiech.
Jaki jest śmiech i jakie zapomnienie czeskie? Czy są tylko śmiechem bestii
z Haška, Čapka i Kroutvora?
Śmiech i zapomnienie reakcyjno-bezsilne
Po pierwsze, to śmiech bezsilności, jedyna reakcja, która pozostała
(Škvorecký, Kundera). Ten śmiech bezsilny uzupełniany ucieczką w seks
i alkohol, które mają być zapomnieniem. Lecz ten śmiech bezsilny jest
tylko pozornie, właściwie bardzo mocno wpływa na to, co polityczne, bo
wypacza i dyskredytuje narzucone układy. Śmiech milionów bezsilnych,
wzmocniony jeszcze bezsilnością literatów, daje mu niespotykaną siłę.
Śmiech to instrument moralny, narzędzie intelektualne, a Havel wyjaśnił
wystarczająco dosadnie, że to nie w tym, co mierzalne tkwi siła sprzeciwu, potencjał zmiany, ale właśnie w możliwości wyzwolenia skrytych
pokładów prawdy. Stąd też system traumatyczny, system, który sam się
tworzy i autotelicznie regeneruje i ewoluuje, tak bardzo boi się prawdy,
nie wiedząc, kiedy przeleje się czara goryczy12. Jaki ma związek prawda
ze śmiechem? Nie ma śmiechu takiego, który nie zawiera w sobie sporej
cząsteczki prawdy, nawet tak zwany śmiech pusty ma w sobie prawdę, bo
choćby semantycznie pustość jest związana z pustką. A najgłębsza pustka w totalnym systemie dotyka stłamszoną jednostkę najwyraźniej, gdy
ta zaczyna zdawać sobie sprawę z kłamstwa swego życia i w konsekwencji z wyboru między prawdą, moralnością i życiem a możliwością godnego trwania. Stąd już krok do oczywistej reakcji, do wybuchu śmiechu,
który jednocześnie jest bezsilny, bo następuje po uzmysłowieniu bezsensu, a jednocześnie jest wyrazem siły, bo nie tyle jest śmiechem w czystej
10
11
12

O. Pavel, Śmierć pięknych saren, tłum. A. Czcibor-Piotrowski, J. Waczków, Warszawa 2011, s. 42–49.
L. Fuks, Palacz zwłok, tłum. J. Anderman, T. Lis, Kraków 2003, s. 147–149.
V. Havel, Siła bezsilnych, [w:] Siła bezsilnych i inne eseje, wyb. A. Jagodziński, tłum. zbior., Warszawa 2011,
s. 104–108.
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Rewolucja… (…) Smutek jego oczu zranił mnie, zabolał bardziej niż ręka, bardziej niż głowa znokautowana „Jackiem” z białego orzecha, może nawet bardziej
niż śmierć mojej siostrzyczki. Europejski smutek. Smutek dymiących kominów
nad smutnym krajobrazem, żal uranowego promieniowania w rozświetlonym słońcem kurzu nad wspaniałymi górami 13.

Czym jest ten smutek i czym jest Europa, pyta martwa siostrzyczka.
Europa, w domyśle Środkowa, dokładniej Czechy, to punkt, w którym nie
ma już miejsca dla porucznika Borówki, nie ma miejsca dla prawdziwych
detektywów14. Każdy może pełnić wszystkie właściwe służbie policyjnej
role. Detektywa, świadka, donosiciela, oskarżonego i oskarżyciela. Tak wygląda krajobraz, w którym zaciera się zbrodnia morderstwa z 1968 roku15,
bo „w nienormalnym roku (…) ślady nienormalności zatarły wkrótce
czołgi”16. Nie ma rady, jeśli nie ma miejsca. Można tylko westchnąć za
światem, którego już nie ma. Światem porucznika Borówki, płaskim, bez
skrajności, bo przecież tak odmiennym od psychotycznych, pijanych zwidów kanadyjskich śledczych, którzy czytają tylko smutek, a to przecież
śmiech przez łzy. Bo przecież nie wiadomo, czy będzie happy end, bo ten
się zdarza tylko w Ameryce, ale „w Europie już nie” 17. Co do happy endu,
Škvorecký na szczęście się mylił.
Teraz okoliczność kunderowska, która pozwala zapomnieć o kłopotach lat traumatycznych i ich absurdalnych konsekwencjach. Okoliczność,
która jako jedyna pozwala się wyzwolić całkowicie, odetchnąć od najgłębszego kłamstwa. Okoliczność, jaką jest seks. Seks jako ucieczka, seks jako
wyzwolenie, ale też ponowne zniewolenie. Tak zdają się rozumować Tomasz i Teresa w Nieznośnej lekkości bytu18, to samo czynią Karel i Marketa
w Księdze śmiechu i zapomnienia19, podobnie jest z Heleną, Łucją i Małgorzatą
13
14
15
16
17
18
19

J. Škvorecký, op. cit., s. 176.
Ibidem, s. 178.
Ibidem, s. 141.
Ibidem, s. 178.
Ibidem, s. 181.
M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Warszawa 1996, s. 202–206.
M. Kundera, Księga…, s. 37–75.
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formie, ale raczej wyśmianiem, kpiną z absurdów, które, prędzej czy później, wpadną w zaklęty krąg i swą groteskowością rozsadzą się od środka.
Taką silną bezsilność, objawiającą się melancholijnym uśmiechem, opisał
między wierszami Josef Škvorecký:
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oraz Ludwikiem w Żarcie20. Lecz dziwnym trafem, seks ten jest płytki, pozbawiony najczęściej uczucia w ujęciu tradycyjnym. Jest bezsilnym spotkaniem dwóch ciał, niejako oddzielonych od umysłów. Tak jakby Kundera
chciał pokazać, że oto i system komunistyczny odziera uwikłanych z innych zawiłości życia. Małżeńskie i pozamałżeńskie wnioski bohaterów
Kundery, to jakby namolny powrót do binarności kartezjańskich, w których umysł, zawsze jest od ciała oddzielony, a emocjonalność nigdy nie
wiąże się z racjonalnością. Skąd się bierze i co ma obrazować ta płytkość?
Może intensywność i wielość stwarzać ma pozór wyboru? Skoro tak bardzo ogranicza człowieka system, który jest wokół, wówczas ten wyimaginowany wybór z arystotelesowskiej przestrzeni prywatnej sprawia pozór
demokratyczności. Lecz jedynie pozór, bo totalitarność systemu traumy
wdziera się i tu, oddziałując na to, co mu wcale nie przynależne. I seks gubi
kunderowskich bohaterów. Gubi Tomasza, Karela i Ludwika. Bo miast
być długotrwałym zapomnieniem, jest jedynie mgnieniem zapomnienia.
Że podejście Kundery, wyrażenie ucieczki również przez zewnętrznego
obserwatora postrzegane jest jak kwintesencja czeskiego oporu niepamięci, udowodnił Philip Roth w Praskiej orgii21. Kundera splata ze sobą esej,
opowiadanie, humoreskę, traktat moralno-filozoficzny. Przez mieszanie
stylów następuje również mieszanie porządków: seks, polityka, filozofia,
życie dyskursywne, życie w świecie idei i abstrakcji, łączy się nierozerwalną
nicią z życiem codziennym z szarością i koniecznością.
Śmiech i zapomnienie złowieszczo-groteskowe
Przejdźmy do śmiechu drugiego i kolejnego sposobu zapomnienia.
Drugi rodzaj śmiechu, który przychodzi do głowy, to śmiech złowieszczy,
groteskowy rechot wywodzący się z tradycji czarnego humoru, bo przecież dotyczy chwil, które bynajmniej do śmiechu nie nastrajają. Taka narracja między śmiechem a zapomnieniem, najczęściej, zdaje się, jest określana śmiechem czeskim. Ta groteska i przerażenie, że tak pięknie pisać
można o sprawach najgłębiej tragicznych, reprezentował przecież Hrabal,
w Polsce uznawany za najważniejszego z pisarzy czeskich. Pisarz ważny
po północnej stronie czeskiej granicy, bo tak odmienny, tak mocno plebejski, tak głęboko tkwiący w granicznym doświadczeniu traumy i tak permanentnie się odcinający od Wielkich Narracji, że potencjalnie zupełnie
20
21

Idem, Żart, tłum. E. Witwicka, Warszawa 2003, s. 139–142.
Ph. Roth, Praska orgia, tłum. J. Zieliński, Poznań 2004.
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B. Hrabal, Pociągi pod specjalnym nadzorem, tłum. A. Czcibor-Piotrowski, Izabelin 2012, s. 93.
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niezrozumiały. Hrabal żył pisaniem, pisał, by żyć, żył pisząc, tylko pisząc
przeżywał. Urodził się tak, że nie dało się go przyporządkować żadnemu
pokoleniu. Za młody na czeskie (ponowne) odrodzenie w dwudziestoleciu
międzywojennym, zbyt stary, by aktywnie uczestniczyć w II wojnie światowej, zbyt doświadczony, by zostać aktywnym pryszczatym, zbyt nietuzinkowy, by przypisać go pokoleniu roku 1968, z którego wycofał się ściągając
na siebie głęboką krytykę. Zbyt już wycofany, by zdążyć jeszcze krytycznie spojrzeć wstecz po Aksamitnej Rewolucji. Więc osobność pchnęła go
w niepowtarzalną narrację pamięci, zapomnienia, groteski i kpiarstwa, do
świadomego wyzwalania czeskości z narzuconych historycznych narracji,
pchnęła go w anegdotyczność doprowadzoną do ostateczności. W anegdotyczność, która pomieszała wszelkie porządki logiczne i chronologiczne. Bohaterowie wyrywają się więc z niewidzialnych oków, niezależnie
od epoki. Wyzwalają się z kajdan Czechosłowacji Masaryka, wyrywają się
z porządku Gottwalda, Dubčeka i Husaka. Są sami sobie, do siebie i dla
siebie. Pozornie ucieka więc Hrabal od tła, ale tło pojawia się mimowolnie.
Czasami wydaje się, że jest deterministycznym procesem, z którego nie
sposób się wyrwać, nawet jeśli wtłoczenie w jego tryby, opiera się w głównej mierze na niezrozumieniu. Bo tak właśnie istnieją w traumatycznych
okolicznościach hrabalowscy bohaterowie. Tak przeżywa kolejne reżimy
Jan Ditè w Obsługiwałem angielskiego króla, podobnie działa Miłosz Pipka
w Pociągach pod specjalnym nadzorem. Z własnego wpływu na bieg historii,
zdaje sobie sprawę dopiero dzięki miłości, to ona pcha go do czynu bohaterskiego. Miłość, a nie patriotyczna potrzeba serca. Przez pamięć rozliczyć się z własnym dziełem zdąża jednym zdaniem ostatnim: „trzeba
było siedzieć w domu na dupie…”22. Groteskowa śmierć i złowieszcze
ostrzeżenie, tak dalekie od patriotyzmu, a tak wewnętrznie spójne i logiczne. Jedno zdanie rozliczenia i niepamięci, które w sposób złowieszczy obwieszcza, jakim bezsensem jest heroiczność w chwilach głębokiego zaangażowania. Stylistyką opartą na czarnym humorze Hrabal udowadnia, że
każde zaangażowanie prowadzi do najpiękniejszej, ale jednak katastrofy.
Podobnie jak Pipka, próbując zrozumieć własne zaangażowanie po latach,
Jan Ditè stwierdza: „(…) w dzień będę szukał drogi do wsi, a wieczorem
pisał, szukał drogi powrotnej, żeby potem iść po niej i odgarniać śnieg,
który zasypał moją przeszłość, by tak właśnie na piśmie, i poprzez pisanie
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spróbować wyspowiadać samego siebie”23. Refleksja pojawia się dopiero
przez wydobycie niewypowiedzianego z głębokiej pamięci. I cóż z tej spowiedzi wynika? Co pozostaje z karykaturalnego rachunku sumienia koniunkturalisty? Prosty wniosek. Pamięć unika traumy, pamięć chce chwil
dobrych, pamięć żywi się kwiatami rozsypanymi na brzuchu swojej miłości, obsługą abisyńskiego króla, błogością zwierząt, zamiast niszczącym
cudowną codzienność oddechem historycznej katastrofy24.
Nie wszyscy mają chęć na taką refleksję, nie ma jej przerafinowany pan
Kopfrkingl. U Fuksa zastanowienie nad złowieszczą naturą narzuconego
totalnego porządku nie kończy się ostatecznym wykpieniem. Tu katastrofa
jest katastrofą, pozbawiona jest nawet odrobiny pozytywnego hrabalowskiego wartościowania. Pojawia się natomiast wynikła z perfekcjonizmu
istnienia, głęboka eugeniczna destrukcja kapuścianej Europy Środkowej. Jak mówi bohater Palacza zwłok: „Szczęśliwa ludzkość. Zbawiłem ją.
Z pewnością już nigdy nie będzie na świecie prześladowań i cierpienia.
Już na pewno nie, nawet konie… Panowie, właśnie nastaje nowy ład”25.
Bo pan Kopfrkingl to archetyp oportunisty niebezpiecznego, konformisty
z wielkiego dzieła Ericha Fromma Ucieczka od wolności26, budowniczego
i filaru systemu totalnego opisanego przez Hannah Arendt27. Nie bez powodu Fuks i jego bohaterowie, pełni surrealistycznych sprzeczności pozostają na uboczu. Nic dziwnego, że Fuks na długo pozostał zapomniany,
a dopiero schyłek komunizmu w Czechosłowacji pozwolił na renesans
jego twórczości. To nie bohaterowie hrabalowscy, nawet nie zaangażowani
młodzi aparatczycy ulec mają zapomnieniu. Zniknąć mają z kulturowej
rekonstrukcji tacy, jak pan Kopfrkingl. Bo tak, jak żeniący się z partyjnego
obowiązku bohaterowie Kundery są kpiną z samych siebie i bezwiednie
powodują własną dyskredytację28, tak pan Kopfrkingl, jako portret postawy koniunkturalnej, musi już zostać odrzucony, jako niegodny i szkodliwy
dla narracji o sposobach radzenia sobie z traumą. Nie miał więc, zdaje się,
Fuks innego wyjścia, aniżeli opowiedzieć o traumie spotkań z takim oportunizmem przez pastisz połączony z horrorem, przez apokaliptyczną narrację, w której najgorszy scenariusz wyznacza zakończenie. Podsumowując
23
24
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Idem, Obsługiwałem…, s. 195.
Ibidem, s. 196–198.
L. Fuks, Palacz…, s. 222.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. Ziemilska, A. Ziemilski, Warszawa 1978.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993.
M. Kundera, Żart…, s. 15.
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O ile jednak Gottwald, Clementis i pozostali nie wiedzieli nic o Kafce, to Kafka
wiedział o ich niewiedzy. Praga w jego powieści jest miastem bez pamięci. To miasto zapomniało już nawet, jak się nazywa. Nikt tam niczego nie pamięta i nie
wspomina, nawet Józef K. jakby nie wiedział nic o swym dotychczasowym życiu30.

Józef K. powraca do Pragi i z westchnieniem spogląda na pełną realizację swych smutnych przewidywań, choć przecież tak wiele lat minęło,
a strach dotyczył innej traumy i innego ustroju. Wynika z tego jednak, że
dehumanizacja i kłamstwo, to uniwersalne elementy polityki.
Śmiech obronny ze strachu wynikły
Po trzecie, mamy śmiech obronny, bo to jedyna broń przeciw wspomnieniu traumy.
Oczy psa spotkały się z oczyma człowieka. Patrzyły na siebie długo, może cały
wiek, światła gasły w nich i zapalały się, a co sobie mówiły, nikt się nie dowie,
bo obaj nie żyją, a nawet gdyby żyli, nikt by się nie dowiedział, gdyż oni sami
tego nie wiedzieli. Może przeklinały psie życie, może żydowskie, ale to wszystko
– może…31.

Ota Pavel pisze tak, jakby nie rozumiał i nie chciał zrozumieć żydowskiego losu. Mimo że minęło wiele lat, w dalszym ciągu nie chce lub nie
może zmierzyć się z pytaniem, cóż właściwie się stało. Przecież i tak nie
ma szans na znalezienie „ludzkiej” odpowiedzi. W jego słowach poza
groteskowym potraktowaniem dziedzictwa nazizmu, umiejscowieniem
29
30
31

P. Kohout, Kacica, tłum. J. Waczków, Warszawa 1995.
M. Kundera, Księga…, s. 219–220.
O. Pavel, Śmierć pięknych…, s. 113.
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tę część, gdzie śmiech groteskowo i złowieszczo przypomina czytelnikowi,
jaki ludzie ludziom zgotowali los, wspomnieć należy jeszcze Pavla Kohouta i jego Kacicę29. Obrazy sfeminizowanej agresji w narracji odrealnionej.
Głęboko alegoryczne obrazy, które w zawoalowany sposób opisują okrutną rzeczywistość po Praskiej Wiośnie. Kohout gra największego z prażan, odtwarza Kafkę, uwspółcześnia, kpiąc jednocześnie z nieumiejętności komunistycznej cenzury do wychwycenia zachwycających niuansów.
Przez nietypowość bohaterów, kafkowskie odwrócenia i przytłaczająco
zamkniętą przestrzeń, równie bezwzględnie zmierza do wielkiej finalnej
katastrofy. Podkreślając anonimowość przestrzeni, w której opowieść się
wydarza, potwierdza, jakże trafne słowa Kundery o sposobach zanikania:
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w małym światku wielkich wydarzeń, istotne jest także głębokie przekonanie, że tylko w swobodnej ucieczce do natury możemy ukryć się przed
krwiożerczością zdegenerowanych ludzi. W szczegółach, w nieistotnych
wydaje się przypowiastkach, uczy ogromnej pokory i dystansu do własnej historii. Odwołuje się do małego heroizmu, do heroizmu u podstaw,
może odrobinę egoistycznego, ale jakże skutecznego i lirycznego. Właśnie
o takim heroizmie pisze Pavel. Ten heroizm to pamięć o traumie. Nie
są bohaterami wielcy aktorzy historii, ale postaci maluczkie. Ojciec jest
bohaterem, bo drąży zimą w nocy przerębel, by dać oddychać karpiom
i nakarmić rodzinę, jest bohaterem, bo, mimo że brzydzi się sarniego mięsa, poluje na zwierzę i karmi synów, jest bohaterem, bo nie traci humoru
i umiejętności podtrzymania na duchu trącących nadziei najbliższych. Nie
ma tu odrobiny patosu, jakiejkolwiek samobójczej brawury, jak poświęcanie kwiatu polskiej młodzieży w bezsensownym powstaniu, nie ma tu
wypaczonej dumy i bogoojczyźnianej martyrologii nieskalanego Mesjasza
narodów. Śmiech codzienności leczy zarażonych nie z własnej woli, zarażonych w wielkiej pandemii niezrozumiałej nienawiści. Śmiech utrzymuje
przy życiu, pozwala nie wskrzeszać w pamięci obrazów najbardziej tragicznych, choć te przebijają się przez sielankową mozaikę wydarzeń tłem,
będąc najlepszym z możliwych ostrzeżeń32. Wydaje się, że Pavel, przez
wykorzystanie narracji dziecka, jest ojcem opowiadania o zagarnianiu Europy Środkowej przez pamięć, która nam się tylko wyobraża, a nie dzieje.
Jest mentorem dla kolejnego pokolenia pisarzy, którzy tęsknią do czasów,
które odmalowywały się cierpieniem, ale lepsze były, bo przecież zawsze
„kiedyś było lepiej”.
Śmiech i przypomnienie w narracjach postpamięci
Jest więc śmiech, który pamięć rekonstruuje, buduje i prze-pisuje tak,
jak się chce, by było, a nie jak się wydarzyło naprawdę. To śmiech raczej
odrealnionego wspomnienia zamiast rzeczywistej pamięci. To śmiech wynikły też nie wprost z doświadczenia własnego, ale przekazany w genach
bądź swobodnej opowieści. Bo śmiech w narracji postpamięci dziedziczyć
można podobnie jak traumę, o czym Marianne Hirsch pisała:
Postpamięć, historia otrzymana, pamięć dziedziczona, spóźniona pamięć et cetera.
Te terminy odsłaniają wiele kontrowersyjnych założeń: że potomkowie ocalałych
32

Zob. O. Pavel, Jak tata przemierzał Afrykę, tłum. U. Lisowska, J. Stachowski, Kraków 2004.
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To pokolenie nie jest może równie mocno naznaczone traumą, co
pokolenie dzieci Ocalałych z Holocaustu, ale muszą być jakieś powody,
z których zdeklarowany powrót do czasów smutnej Czechosłowacji wynika. Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Tęsknienie za byciem
razem, za czasami kolektywizmu, gdy piwna Europa Środkowa zjednoczona była ideą odporu historycznych narracji Zachodu i ahistorycznego
chaosu Wschodu. Bo przecież wydaje się, że traumę najlepiej leczyć, najprościej się jej opierać, kiedy spojrzy się na nawet wyimaginowane elementy wspólnoty, miast na punkty rozbieżności. Problem jednak wynika stąd
następujący, by znowu odwołać się do słów Kundery: „Czechowi brakuje obywatelskiej świadomości, ma za to wyostrzone wyczucie groteskowych detali z życia, humoru oraz plebejskiego cwaniactwa. Prawda życia
jest obnażona aż do bezsensu istnienia, dysproporcje paradoksu skrzą się
dowcipem”34. Pokolenie Topola35 i Viewegha36 szukać musi więc sposobów na rekonstrukcję, na prze-pisanie i wymyślenie nowych nieprawdopodobnych scenariuszy. Wyśmiać musi z jednej strony tych, którzy pozwolili
na zapomnienie o tym, co się wydarzyło, z drugiej strony przez paradoksalne wskrzeszenie wyśmiewa brak potrzeby narracji odgórnie narzuconych. Wskazuje, że Kundera mógł się jednak mylić i że nawet jeśli dopiero
reakcyjnie, ale jednak chyba można podejrzewać Czecha o obywatelską
świadomość. Choć ta opowieść o Praskiej Wiośnie, o nowym otwarciu
niewiele ma wspólnego z tym, co się wiosną roku 1968 wydarzyło. Ale
czy rzeczywiście sposób pisania literatów lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych to nowość czy właściwie kontynuacja? Kroutvor w swym eseju
stwierdza: „Jesteśmy krajem, który zawsze miał kłopoty z historią. Musieliśmy ją odkrywać, tworzyć i bronić jej. Przykładem tradycja – musi być
33
34
35

36

M. Hirsch, Generation of Postmemory, „Poetics Today”, 2008, vol. 1, no. 29, s. 103–128. Tłumaczenie własne.
M. Kundera, Księga…, s. 37.
Zob. J. Topol, Nocna praca, tłum. L. Engelking, Warszawa 2004; J. Topol, Strefa cyrkowa, tłum. L. Engelking,
Warszawa 2008.
Zob. M. Viewegh, Cudowne lata pod psem, tłum. R. Bielińska, Izabelin 2004.
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(świadków podobnie jak sprawców) masowych traumatycznych wydarzeń są tak
głęboko połączeni ze wspomnieniami przeszłości wcześniejszej generacji, że konieczne jest nazwanie tego połączenia „pamięcią”, wobec czego, w niektórych skrajnych okolicznościach, pamięć „może” być transmitowana do tych, którzy właściwie
nie przeżyli wydarzenia, którego ona dotyczy. Jednocześnie, co wynika z jej założenia, ta otrzymana pamięć jest „odmienna” od przywołania typowego dla współczesnych wydarzeniu świadków i uczestników 33.

Bartłomiej Krzysztan
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ona nieustannie odnawiana, często racjonalnie konstruowana”37. Wracamy
zatem do standardowego sposobu odtwarzania, nie wymyśla się w tym
miejscu niczego nowego, wszystko jest naturalnym, bardziej lub mniej porządkiem życia i tworzenia, z którym raczej nie ma co dyskutować. Cóż
więc z nim robić? Ponownie powiedzieć należy: śmiać się i wykpić.
Podsumowanie
– Narody likwiduje się w taki sposób – mówił Hübl – że najpierw odbiera im
się pamięć. Niszczy się ich książki, wykształcenie, historię. Potem ktoś inny napisze im inne książki, da inne wykształcenie, wymyśli inną historię. Naród powoli zacznie zapominać, kim jest i kim był. A otaczający świat zapomni jeszcze
szybciej 38.

Historyk, znajomy Kundery się nie myli. Łatwo jest podjąć próbę, by
z pozycji władzy wymazać to, co niewygodne. Świat rzeczywiście zapomina, bo narracje zapomnienia są znacznie prostsze aniżeli te, z którymi należy się zmierzyć, te które są niejednoznaczne. Podejść do rozliczeń
z przeszłością jest wiele, jednak dwie wyróżniające się formy tworzą ogólną ramą dla pomniejszych sposobów opowiadania. Można budować patetyczne narracje, upamiętniać, poddawać bieg dziejów i jego Twórców pisanych dużą literą nieustannej komemoracji. Zwykle jednak, co doskonale
po polskich okołohistorycznych sporach widać, takie działanie wywołuje
tak zwaną litost. Co to jest litost? To słowo, które występuje tylko w języku czeskim. Pyta i odpowiada Milan Kundera: „Litost jest to bolesny stan
spowodowany przez nagłe odkrycie własnej nędzy”39. Bo historia Europy
Środkowej pokazuje cyklicznie, jak bardzo jesteśmy nędzni wobec urojonych oczekiwań świata na zewnątrz, mimo że w rzeczywistości wcale tego
nie chcemy. Gdy odkrywamy własną litost, wówczas pozostaje nam jedynie
stałe w niej pogrążanie, aż po depresyjne potrzeby pozbycia się refleksyjności, a więc życia.
Można też ewentualnie zacząć się śmiać.

37
38
39

J. Kroutvor, op. cit., s. 35.
M. Kundera, Księga…, s. 222.
Ibidem, s. 169.
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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

Maciej Mętrak

(Uniwersytet Warszawski)

Los Łużyczan to los mniejszości zamieszkującej kulturowe pogranicze.
Nigdy nie posiadając własnego państwa, od wieków zmagali się z groźbą utraty swojej tożsamości i zdominowania przez silniejszych, obcych
etnicznie sąsiadów. Przez wieki podlegali wpływom kultury niemieckiej,
przyjmując jej elementy nie tylko na skutek represji i przymusu, ale także
dobrowolnie z chęci awansu społecznego i poprawy sytuacji materialnej.
Bez wątpienia najtrudniejsza dla zachowania świadomości narodowej, kultury i języka była dla Łużyczan druga połowa wieku XIX – okres rozkwitu
niemieckiego nacjonalizmu – oraz czasy dwóch wielkich totalitaryzmów
XX wieku. Prowadzona wówczas industrializacja i rabunkowa gospodarka wydobywcza rozbiły tradycyjne więzi między członkami społeczności
mniejszościowych, wyrządzając łużyckiej wspólnocie ogromne szkody.
Jednocześnie od drugiej połowy XIX wieku zaczęła kształtować się nowoczesna tożsamość łużycka, a Łużyczanie ze wszystkich warstw społecznych coraz bardziej świadomie walczyli o własne prawa. To dzięki ich
staraniom potomkowie słowiańskich osadników zamieszkujących od VI
wieku północno-wschodnie obszary obecnej RFN – historyczne Łużyce
Górne i Łużyce Dolne – do dziś posługują się swoimi dwoma językami,
stanowiącymi jedyne literackie języki słowiańskie nie mające nigdy oparcia
we własnym państwie1.
1

Według ostatnich oficjalnych danych (1987) łączna liczba Łużyczan w Niemczech wynosi 67 tys., z czego
około 2/3 to Łużyczanie Górni. Prawdopodobnie już w chwili opublikowania wyników była ona jednak
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Niniejszy artykuł jest próbą określenia przełomowych dla współczesnej
tożsamości łużyckiej dat, wydarzeń i zjawisk, w jakie obfitowało ostatnie
półtora wieku2. Wybrane przeze mnie kluczowe momenty dramatycznych
losów Łużyczan po 1871 roku mogą być rozpatrywane jako „miejsca pamięci“, rozumiane według definicji francuskiego historyka Pierre’a Nory3.
W swojej koncepcji postuluje on odejście od linearnej narracji historycznej
na rzecz spojrzenia na jej miejsca kluczowe. Takie punkty, otoczone emocjonalnym stosunkiem, umacnianym „(…) tym, co konkretne: przestrzenią, gestami, obrazami i przedmiotami”4, nazywa on właśnie „miejscami
pamięci” (lieux de mémoire). Tak rozumianym „miejscem pamięci” mogą
być nie tylko fizycznie istniejące miejsca w przestrzeni, ale także wydarzenia i postaci historyczne, instytucje, podtrzymywane zwyczaje. Obecne
w pamięci zbiorowej ożywiają przeszłość i pozwalają na jej reinterpretację
w nowych kontekstach. To właśnie za ich pośrednictwem, jak stwierdza
niemiecka kulturoznawczyni Aleida Assman, „jednostka staje się uczestnikiem wspólnej pamięci i wspólnej tożsamości”5. W koncepcji Nory, między członkami danej grupy nie jest potrzebna ich rzeczywista bliskość czy
osobisty kontakt, jako że opisywana przez niego wspólnota „(…) definiuje
się w szerokim horyzoncie przestrzennym i czasowym poprzez symbole.
Nosiciele tak pojętej pamięci zbiorowej nie muszą się wcale znać, by zgłosić akces do wspólnej tożsamości”6. W przypadku łużyckim, takie spojrzenie na współczesną tożsamość można wykorzystać przy obserwowaniu
działań na rzecz mniejszościowej kultury i języka, które są prowadzone

2

3

4
5

6

znacznie zawyżona. Aktualną liczbę rzeczywistych użytkowników języka dolnołużyckiego szacuje się na
5–6 tys., zaś górnołużyckiego na około 12–15 tys. Zob. N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe
w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011, s. 223.
Jako datę graniczną przyjmuję podwójnie symboliczny rok 1871 – powstanie Cesarstwa Niemieckiego i założenie pierwszej na Łużycach nowoczesnej kopalni węgla brunatnego. Za Natalią Niedźwiecką-Iwańczak
uznaję, że na współczesną kulturę łużycką najsilniej wpływają wydarzenia drugiej połowy XIX wieku i późniejsze – okres kształtowania się nowoczesnej tożsamości narodowej, kodyfikacji języków i zakładania instytucji kulturalnych funkcjonujących do dziś, a jednocześnie czas najsilniejszych represji i dramatycznego
spadku liczby użytkowników języków łużyckich. Zob. N. Niedźwiecka-Iwańczak, Etniczny aspekt tożsamości
Łużyczan, Kraków 2013, s. 61–62.
P. Nora, Między pamięcią i historią: Les lieux de mémoire, tłum. P. Mościcki, „Tytuł roboczy: Archiwum”, 2009,
nr 2, s. 4–12.
Ibidem, s. 5.
A. Assman, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, tłum. P. Przybyła, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 126.
Ibidem.
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przez aktywistów posługujących się nowoczesnymi mediami elektronicznymi. W ostatniej części artykułu zaprezentowane zostaną podejmowane
przez nich próby podtrzymywania więzi z łużycką tradycją i kulturą, upamiętniania wydarzeń historycznych i przepracowywania dawnych traum
z pomocą współczesnych mediów.
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Zjednoczenie Niemiec w styczniu 1871 roku stanowiło zwieńczenie
pruskiej polityki nacjonalistycznej prowadzonej przez „żelaznego kanclerza” Ottona von Bismarcka. Choć obydwa regiony historyczne Łużyc po
latach znalazły się w końcu w jednym organizmie politycznym, ich słowiańscy mieszkańcy nie mieli powodów do radości. Obywatele brandenburskich
Dolnych Łużyc i północno-wschodniej części Łużyc Górnych (przyznanej
Hohenzollernom na kongresie wiedeńskim w 1815 roku) wcześniej poznali antysłowiańską i represyjną politykę Prus, podporządkowaną celowi
germanizacji i unifikacji wszystkich poddanych. Języki łużyckie były szykanowane i oficjalnie ograniczane, a ich użycie zabronione w szkolnictwie
i życiu kościelnym. Skuteczna praca germanizacyjna nauczycieli i urzędników była nagradzana, zaś łamanie zakazu surowo karano, niszcząc kariery
łużyckojęzycznym duchownym i działaczom kulturalnym, a wobec dzieci
stosując kary cielesne i finansowe7. Represje szczególnie silnie dotknęły
Dolnych Łużyczan, którzy jako ewangelicy nie odróżniali się od Niemców
przynależnością wyznaniową i łatwiej się asymilowali.
Ucisk i dyskryminacja zmuszały działaczy łużyckich do aktywnego oporu. Jego przejawem na płaszczyźnie kultury było uformowanie
się w 1875 roku ruchu młodoserbskiego, skupiającego nowe pokolenie
twórców łużyckich. Jego przedstawiciele – jeden z najwybitniejszych autorów górnołużyckich Jakub Bart-Ćišinski, pochodzący z Dolnych Łużyc
ligwista Arnošt Muka, działający na rzecz obydwu języków, i największy
dolnołużycki poeta Mato Kosyk – postawili sobie za cel wzbogacenie literatury łużyckiej o nowe europejskie prądy, przy jednoczesnym zachowaniu jej tradycyjnych, ludowych korzeni8. Za ich sprawą, represyjny okres
II Rzeszy stał się zarazem czasem utrwalania nowoczesnych kodyfikacji
obydwu języków łużyckich. Bart-Ćišiński tworzył w oparciu o wydane kilka lat wcześniej gramatykę i słownik Křesćana Bohuwěra Pfula. Kosyk
7
8

J. Šołta, Zarys dziejów Serbołużyczan, Wrocław 1984, s. 81.
T. Nawka, Witajće k nam. Serbołużyczanie, tłum. J. Górska, Poznań 2008, s. 12.
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propagował natomiast postać języka utrwaloną w gramatyce dolnołużyckiej Muki z 1891 roku.
Zagrożeniem dla kultury mniejszościowej nie było jednak wyłącznie
odgórne działanie władz niemieckich. Zmiany polityczne po 1871 roku
przyśpieszył również rozwój gospodarczy, skutkujący wzrostem tempa industrializacji łużyckiego obszaru językowego. Jej społecznym wpływom
trudniej było się przeciwstawić, gdyż pomimo uwłaszczenia chłopów, nie
wzrosła łużycka świadomość narodowa. Wręcz przeciwnie, spowodowało
jedynie migracje zarobkowe i szybsze wtapianie się emigrujących Łużyczan w obce środowisko. Rewolucja przemysłowa przyniosła rozwój przemysłu wydobywczego, który niezwykle radykalnie ingerował w dotychczasowy sposób życia Łużyczan. Miejscowe przysłowie z tego okresu mówi,
że „dobry Bóg Łużyce stworzył, a diabeł węgiel pod nie włożył”9. Odkrycie bogactw naturalnych regionu okazało się bowiem przekleństwem
dla jego mieszkańców. Nowe technologie, w tym produkcja brykietów,
umożliwiały transport i wykorzystanie na masową skalę węgla brunatnego, wydobywanego na lokalne potrzeby już w XVIII wieku10. Pierwszą na
terenie Łużyc dużą kopalnię Ilse otwarto w 1871 roku w dolnołużyckiej
wsi Bukowce (niem. Bückgen)11. Wkrótce sposób wydobycia zmieniono
z głębinowego na odkrywkowy, a wokół firmy zawiązało się towarzystwo
akcyjne Ilse Bergbau-AG. Na całych Łużycach zaczęły powstawać również
fabryki brykietów i zakłady chemiczne. Wielu mieszkańców regionu z rolników stało się górnikami i pracownikami kopalni – nisko opłacanymi i źle
traktowanymi przez niemieckich zarządców. Wraz z rozwojem przemysłu
i zwiększaniem wydobycia, zwłaszcza na Dolnych Łużycach rozpoczęło
się wysiedlanie całych wsi, pochłanianych przez coraz większe odkrywki.
Rozbudzone nadzieje (lata 1904–1933)
Zmiany społeczne drugiej połowy XIX wieku nie przyniosły jednak
wyłącznie pogorszenia sytuacji narodów łużyckich. Wzmocniona została pozycja coraz liczniejszego mieszczaństwa serbołużyckiego, z którego
zaczęła się wyłaniać nowa grupa społeczna – inteligencja. Łużyczanie
9
10

11

Głuż. „Bóh Knjez je stworił Łužicu a čert je zarył brunicu”. Tłumaczenie własne.
U. Windelband, Łużyce i węgiel, [w:] Ludzie – węgiel – środowisko. Doświadczenia na granicy Polski z Unią
Europejską, red. A. Fowler, W. Misiak, Wrocław 1996, s. 263.
M. Cygański, R. Leszczyński, Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan, t. I: (Do 1919 roku), Opole 2002,
s. 124.
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12

13

Znamiennym dowodem tej nierówności jest fakt, że filię Domu Łużyckiego w Chociebużu otwarto dopiero
w 1990 roku.
N. Niedźwiecka-Iwańczyk, op. cit., s. 63–64.
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coraz aktywniej podejmowali walkę o swoje prawa. Za symboliczne ukoronowanie procesów narodotwórczych uznać można rok 1904 i otwarcie
w Budziszynie Domu Łużyckiego – liczącego się do dziś centrum kultury, ufundowanego wyłącznie z datków ludności łużyckiej. Kolejną istotną
datę stanowił rok 1912, kiedy w Wojerecach (niem. Hoyerswerda) powołana została Domowina, narodowa organizacja Łużyczan skupiająca niemal
wszystkie wcześniejsze związki i stowarzyszenia. Ruch łużycki rozwijał się
jednak głównie w katolickiej części Górnych Łużyc12. W tym samym czasie, zwłaszcza na wiejskich terenach dolnołużyckich, coraz silniejszy nacisk germanizacyjny i bieda zmusiły wiele rodzin do emigracji, której świadectwem są istniejące do dziś społeczności łużyckie w Australii i USA.
Pierwsze dekady XX wieku stały pod znakiem wielkich zmian politycznych, z których najważniejszą był dla Łużyczan upadek kajzerowskich
Niemiec. Po klęsce państw centralnych w 1918 roku sytuacja międzynarodowa w Europie po raz pierwszy pozwalała na wyrażenie ambicji politycznych małych narodów. Utworzony wówczas Łużycki Komitet Narodowy,
powołując się na słynne 14 punktów Wilsona, wnioskował w czasie konferencji wersalskiej o utworzenie niepodległego państwa łużyckiego lub
przyłączenie Łużyc do nowo powstałej Czechosłowacji. Nie stało się to
jednak przedmiotem oficjalnych rozmów, a tereny zamieszkane przez Łużyczan pozostały w obrębie utworzonej w 1919 roku Republiki Weimarskiej. Co prawda artykuł 113 jej konstytucji oficjalnie zapewniał ochronę
obcojęzycznej ludności Niemiec, ale w praktyce – z powodu braku odpowiednich rozporządzeń wykonawczych – nie był przestrzegany, a stosunek państwa do Łużyczan niewiele zmienił się od czasów Cesarstwa
Niemieckiego. Pamięć o separatystycznych tendencjach Łużyczan w 1919
roku wpłynęła zapewne na powołanie przy niemieckim ministerstwie
spraw zagranicznych Wydziału Łużyckiego (Wendenabteilung), kontrolującego ich działalność kulturalną i polityczną. Ta, mimo trudności, rozwijała
się m.in. w ramach Łużyckiej Partii Ludowej (od 1919 roku) i Związku
Mniejszości Narodowych w Niemczech (od 1924 roku). Światowy kryzys
gospodarczy początku lat trzydziestych sprawił jednak, że łużycki ruch
narodowy osłabł, utraciwszy dotychczasowe wsparcie finansowe ze strony
Czechosłowacji13.

Maciej Mętrak

Noc nazizmu (lata 1933–1945)
116

Zapomniany naród –
Serbołużyczanie

Niekorzystna sytuacja mniejszości na terenie Niemiec uległa dalszemu pogorszeniu wraz z dojściem do władzy Adolfa Hitlera. Działalność
Domowiny została utrudniona już wiosną 1933 roku, kiedy aresztowano
21 najważniejszych aktywistów łużyckich i ograniczono wydawanie łużyckojęzycznej prasy. Władze nazistowskie, przez wzgląd na prowadzoną
politykę zagraniczną, przejściowo złagodziły represje14, ale aktywność kulturalna Łużyczan przez cały czas była widziana jako zagrożenie dla ideałów narodowosocjalistycznych. Apogeum ucisku przypada na okres po
18 marca 1937 roku, kiedy zdelegalizowano wszystkie organizacje mniejszościowe, które nie poddały się zwierzchnictwu NSDAP. Publiczne użycie języków łużyckich zostało zakazane, w wyniku czego zniknęły one ze
szkół. Nieliczne stowarzyszenia mniejszościowe zdołały przetrwać do początku II wojny światowej dzięki wsparciu kręgów kościelnych. Ostatnie
czasopismo w języku górnołużyckim „Katolski Posoł” zostało zamknięte
w 1939 roku, a dwa lata później łużycczyzna zniknęła również z kościołów15. Publiczne posługiwanie się słowiańskim językiem mniejszościowym – dotąd źle widziane i narażające użytkownika na szykany – stało się
przestępstwem. Skutkiem tak agresywnej polityki było wyparcie się przez
represjonowanych własnej tożsamości, którego najbardziej dramatycznym
dowodem może być liczba Łużyczan przyznająca się do swojej narodowości w statystykach z 1939 roku: zaledwie 474 osób wobec 250 tys. szacowanych w 1933 roku16.
Przez ideologów reżimu Łużyczanie traktowani byli bądź jako zasługująca na wysiedlenie (a w przyszłości fizyczną eksterminację) ludność
słowiańska, bądź jako „Niemcy posługujący się językiem słowiańskim”,
których czym prędzej należy przywrócić germańskiemu żywiołowi. Choć
postulowany przez Himmlera projekt wysiedlenia Łużyczan na tereny Generalnego Gubernatorstwa nie został zrealizowany, byli oni poddawani
wzmożonemu wynaradawianiu, wcielani siłą do niemieckiej armii, a aktywniejsi działacze narodowi zamykani w więzieniach i zsyłani do obozów. W kwietniu 1945 roku, ponosząc w krwawej bitwie pod Budziszynem ogromne straty, na Łużyce wkroczyła Armia Czerwona. Ostatnim,
14

15
16

Zob. M. Cygański, R. Leszczyński, Zarys dziejów narodowościowych Łużyczan, t. II: (Lata 1919–1997), Opole
1997, s. 38–39.
Ibidem, s. 42–43.
Ibidem, s. 8.
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symbolicznym ciosem zadanym słowiańskiej mniejszości przez dogorywającą III Rzeszę było podpalenie Domu Łużyckiego w Budziszynie przez
wycofujące się jednostki niemieckie w ostatnich dniach wojny.
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Mając świadomość przeżytych przez Łużyczan represji, trudno dziwić się, że nowy porządek polityczny po kapitulacji Niemiec przyjęli oni
jako wyzwolenie. Już 10 maja 1945 roku reaktywowała się w Budziszynie
Domowina (na Dolnych Łużycach zaczęła działać w 1949 roku), a wkrótce zaczęto odbudowę Domu Łużyckiego. Łużycki Komitet Narodowy
w Pradze ponownie spróbował wykorzystać zmieniającą się sytuację polityczną w Europie, wnioskując w 1945 roku o jakąkolwiek formę uniezależnienia Łużyc albo przyłączenie ich do Polski lub Czechosłowacji. Tak
daleko idące zmiany w radzieckiej strefie okupacyjnej były jednak nie po
myśli Stalina, a ponadto na ziemie łużyckie napłynęli niemieccy uchodźcy
przesiedleni z Europy Wschodniej. Zmieniło to radykalnie skład etniczny tych terenów, ponieważ przesiedleńcy stanowili w niektórych rejonach
nawet do 30% ludności18. Podzielone administracyjnie między Saksonię
i Brandenburgię Łużyce pozostały częścią utworzonej w 1948 roku Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Formalnie sytuacja Łużyczan w NRD była wzorcowa – państwo finansowało kulturę i szkolnictwo, a na terenach zamieszkanych przez
mniejszość zapewniono dwujęzyczność. Pochodzący z dolnołużyckiego
Gubina (niem. Guben) prezydent NRD Wilhelm Pieck przedstawiany był
przez propagandę jako prawdziwy ojciec obydwu narodów, niemieckiego
i łużyckiego19. Była to jednak wyłącznie fasada. W myśl ideologii marksizmu-leninizmu przynależność narodowa była mniej istotna od klasowej, a w nowym socjalistycznym społeczeństwie różnice narodowościowe miały z czasem zatrzeć się same. Rzeczywiście: przez okres trwania
NRD odsetek Łużyczan stale malał. Trwająca industrializacja, rabunkowa
17

18
19

Jak odnalazłem ojczyznę (Kak wótčinu namakach) to tytuł słynnego socrealistycznego panegiryku łużyckiego poety i prozaika Jurija Brězana z 1951 roku. Początkowy zachwyt autora nad nowymi realiami szybko
minął i już w 10 lat później Brězan odpowiedział na swoje wcześniejsze dzieło niemieckojęzycznym wierszem Jak straciłem ojczyznę (Wie ich mein Vaterland verlor). Zob. E. Siatkowska, ’Dom rodzinny’ i ‘ojczyzna’
w poezji Handrija Zejlera i Jurija Brězana, [w:] Eadem, Studia Łużycoznawcze, Warszawa 2000, s. 168–174.
N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe…, s. 241.
Zob. Z. Kłos, Na drogach socjalizmu. „Ojciec-prezydent” wszystkich Łużyczan. Mit czy rzeczywistość?, [w:]
Idem, Spojrzenia na kulturę Serbołużyczan, Warszawa 2013, s. 50–72.
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Odnaleziona ojczyzna?17 (lata 1945–1990)
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gospodarka i kolektywizacja rolnictwa rozbijały tradycyjną strukturę społeczną wsi i znacznie przyspieszały asymilację20. Wspierając mniejszość
łużycką, państwo nie kierowało się jej rzeczywistymi potrzebami. Finansowanie tradycyjnej kultury ludowej Słowian było sposobem na przypodobanie się ZSRR, dowodem tolerancji i równouprawnienia panującego
w nowych, demokratycznych Niemczech. Bogatą, kilkusetletnią kulturę
sprowadzono wyłącznie do obszaru folkloru, po raz kolejny wzmacniając
stereotyp niższości i niepełnowartościowości Łużyczan wobec Niemców.
Działalność Domowiny została ściśle podporządkowana SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec),
a klucz partyjny obowiązywał przy obsadzaniu wszystkich ważniejszych
stanowisk. Łużyccy działacze, otwarcie deklarujący swoje aspiracje narodowe, traktowani byli jako nacjonaliści i wrogowie państwa socjalistycznego. Przetrwały stare uprzedzenia wobec Słowian, a zazdrość o wsparcie
finansowe, jakie mniejszość otrzymywała, zwiększała niechęć niemieckich
sąsiadów.
Pomimo wszystkich wymienionych problemów, sytuacja Łużyczan
była lepsza niż kiedykolwiek wcześniej. W marcu 1948 roku landtag Saksonii uchwalił ustawę o zagwarantowaniu praw ludności serbołużyckiej
(Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung), po raz pierwszy
uznając ją za mniejszość narodową z prawem do zachowania własnej tożsamości, flagą, symbolami i hymnem. Prawa Łużyczan potwierdziła konstytucja NRD z 1949 roku, a rok później treść saksońskiej ustawy przyjęła
na zasadzie rozporządzenia również Brandenburgia. W latach pięćdziesiątych po raz pierwszy mogły rozwijać się bez przeszkód łużyckie instytucje,
w tym nowo otwarty Instytut Łużyckiego Ludoznawstwa w Budziszynie
(dzisiejszy Instytut Łużycki), Instytut Sorabistyki na Uniwersytecie w Lipsku i Wydawnictwo Domowina, które do dziś drukuje niemal wszystkie
publikacje łużyckojęzyczne, włącznie z gazetami codziennymi. Większość
funkcjonujących w NRD instytucji mniejszościowych przetrwała zmianę
systemu po 1989 roku, co dowodzi, że, choć ściśle podporządkowane linii
Partii, były one dla Łużyczan ważne i potrzebne21.
20

21

W latach 1924–1993 przesiedlono łącznie 25 394 osoby, z tego niemal 90% z tej liczby w czasach NRD. Zob.
F. Förster, Dewastacja osiedli w rejonie wydobycia węgla brunatnego na terenie Łużyc. Etnosocjalny bilans,
[w:] Ludzie – węgiel – środowisko…, s. 205.
D. Scholze-Šołta, Serbołużyczanie – najmniejszy naród słowiański, http://prolusatia.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:serbouyczanie-najmniejszy-narod-sowiaski, (15.12.2014).
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Przełom i pamięć22 (sytuacja po roku 1989)

22

23

Die Wende (niem. przełom, zwrot) to określenie przemian społeczno-politycznych w latach 1989–1990
owocujących zjednoczeniem Niemiec i upadkiem muru berlińskiego.
N. Dołowy-Rybińska, Języki i kultury mniejszościowe…, s. 299.
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Choć sytuacja Łużyczan w NRD pozornie była dobra, dopiero przemiany społeczne i polityczne po 1989 roku dały mniejszości szansę na
nieograniczony politycznie rozwój. Współcześnie ich status prawny nie
reguluje konstytucja federalna, a prawa konkretnych krajów związkowych: brandenburska ustawa o respektowaniu praw Serbołużyczan [Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden)] z 1994 roku i ustawa
o prawach Sebołużyczan w Saksonii (Gesetz über die Rechte der Sorben im
Freistaat Sachsen) z 1999 roku. Na ich podstawie Łużyczanie mają prawo
do kultywowania własnej tożsamości, barw, hymnu, dwujęzycznego nazewnictwa i używania swojego języka w sądach i urzędach publicznych.
Nauczanie języków łużyckich funkcjonuje na wszystkich poziomach – od
przedszkoli po Uniwersytet w Lipsku (zwykle jednak język mniejszości nie
jest językiem wykładowym). Do dziś najistotniejszą organizacją łużycką
pozostaje Domowina, która po uchwaleniu nowego statutu w 1990 roku
odzyskała niezależność polityczną. Wśród samych Łużyczan uważana jest
często za instytucję anachroniczną, zbyt centralistyczną i skostniałą23, ale
w dużej mierze to właśnie dzięki niej ich kultura w ogóle może się rozwijać. W 1991 roku powołana została Fundacja Narodu Serbołużyckiego
(Załožba za serbski lud), ściśle współpracująca z Domowiną przy pozyskiwaniu środków finansowych na projekty wspierające język, kulturę i naukę na Łużycach. Jej budżet w połowie pokrywa niemiecki rząd federalny,
a w połowie kraje związkowe, w których zamieszkują Łużyczanie (Saksonia 33,3%, Brandenburgia 16,7%).
Jak widać sytuacja polityczno-prawna Łużyczan jest obecnie bardzo
dobra, dysponują bowiem oni całym aparatem demokratycznego państwa
i w dużej mierze to od nich samych zależy, jak z niego skorzystają. Przedstawiciele mniejszości do dziś pozostają jednak rozpięci między poczuciem
obcej dominacji a popychającą do asymilacji atrakcyjnością kultury większościowej, zwłaszcza, gdy oficjalne instytucje łużyckie często oceniane są
jako konserwatywne, pozbawione inicjatywy i niezachęcające młodych do
działania. Dla przetrwania języków i kultury łużyckich konieczne jest więc
zmobilizowanie jednostek i indywidualna chęć walki o łużycką tożsamość
i pamięć. Oddolna aktywność członków łużyckiej społeczności dowodzi,
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że ich języki i kultura wciąż żyją, nie tylko w murach muzeów i szacownych
instytucji, ale również za pośrednictwem nowoczesnych mediów elektronicznych. Przedstawione poniżej przykłady dotyczą kultywowania pamięci
o wysiedleniach i wsiach, których już nie ma (Archiw zgubjonych jsow), łączności z diasporą (łużyckie fora internetowe) i walki o tożsamość językową
(akcja A Serbsce?)24.
Jako pierwszemu warto przyjrzeć się nietypowemu muzeum funkcjonującemu w dzielnicy Neu-Horno na przedmieściach dolnołużyckiego
miasta Baršć (niem. Forst). Nazwa dzielnicy przypomina o nieistniejącej
dziś wsi Rogow (niem. Horno) – symbolu oporu przeciw wyniszczającej
gospodarce wydobywczej. Wieś przeznaczono do wysiedlenia już w planach z 1977 roku, a walka mieszkańców o jej zachowanie trwała niemal
30 lat. Ponieważ transformacja po roku 1990 silnie uderzyła w gospodarkę byłej NRD, władze postanowiły dalej wspierać przemysł wydobywczy,
uzasadniając to potrzebą zapewniania mieszkańcom miejsc pracy wobec
rosnącego bezrobocia25. Demokratyczne państwo przyjęło więc na Łużycach komunistyczne plany zagospodarowania terenu z niewielkimi tylko
zmianami. Nie pomogła nawet skarga do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu i w 2005 roku Rogow zostało ostatecznie zrównany z ziemią. Zniknęły zabytki tradycyjnej architektury, w tym sześćsetletni
kościół, wysadzony w powietrze w listopadzie 2004 roku. Choć zagraniczny kapitał okazał się równie bezlitosny co komunistyczni planiści, koncern
energetyczny Vattenfall zobowiązał się zrekompensować społeczności lokalnej straty. Większość z ponad 300 mieszkańców przeniosła się o 10
km na południe, do nowo powstałej dzielnicy Neu-Horno w pobliskim
Baršciu. Kościół odbudowano w nowej lokalizacji, kopiując architekturę
oryginału i przenosząc do niego zachowany ołtarz i kopułę wieży. Vattenfall wspólnie z Domowiną i władzami miejskimi sfinansował również muzeum upamiętniające wysiedlone wsie – Archiwum Zaginionych Wsi (Archiw zgubjonych jsow / Archiv Verschwundener Orte), otwarte 14 października
2006 roku na poddaszu miejscowego domu kultury. W nowoczesnej, multimedialnej formie dostępne są w nim informacje o położeniu geograficznym, historii i mieszkańcach 136 wysiedlonych (całkowicie bądź w części)
24

25

Szerzej o współczesnej sytuacji łużyckich mediów, zwłaszcza Internetu zob. N. Dołowy-Rybińska, Górnołużyckie media – próba oceny, „Zeszyty Łużyckie”, 2012, t. 46, s. 154–165; B. Itoya, Internet łużycki – o Łużyczanach czy dla Łużyczan?, „Zeszyty Łużyckie”, 2010, t. 44, s. 299–323; M. Mętrak, Zachodniosłowiański Internet
mniejszościowy – medium masowe czy hobby pasjonatów?, „Zeszyty Łużyckie”, 2014, t. 48, s. 329–344.
U. Windelband, op. cit., s. 282.
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Archiwum posiada również dwujęzyczną, niemiecko-dolnołużycką stronę internetową zawierającą podstawowe informacje o wysiedleniach i historii regionu. Zob. http://www.archiv-verschwundene-orte.de,
(15.12.2014).
D. Barański, Debata o kopalni: Dziura 70 metrów w dół i pustka, http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,7221671,Debata_o_kopalni__Dziura_70_metrow_w_dol_i_pustka.html, (15.12.2014).
http://aserbsce.blogsport.de/, (15.12.2014).
https://www.youtube.com/watch?v=GKYE_EG3Aoo, (15.12.2014).
S. Kositz, Und auf Sorbisch!, http://www.sz-online.de/nachrichten/und-auf-sorbisch-2841237.html,
(15.12.2014).
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wsi łużyckich26. Problem powiększania kopalni nie jest jednak wyłącznie
problemem historycznym – pozostaje żywy zarówno jako istotne „miejsce
pamięci” o przeszłości, jak i wciąż aktualne pytanie o przyszłość regionu.
Choć przy wyburzaniu Rogowa ówczesny premier Brandenburgii zapewniał, że to ostatni przypadek tego typu ingerencji, plany koncernów wydobywczych na najbliższe lata zagrażają kolejnym miejscowościom, których
mieszkańcy toczą trudną walkę o zachowanie swojego dziedzictwa27.
Mimo początkowych obaw działaczy mniejszościowych, z pomocą
Łużyczanom przyszły nowoczesne media. To właśnie Internet stanowi
obecnie najlepiej dostępny dla małych grup etnicznych kanał komunikacji. O jego skuteczności jako środka aktywizującego do działania również
w świecie rzeczywistym świadczyć może powodzenie akcji A Serbsce? (A po
łużycku?), prowadzonej przez młodych Łużyczan z okolic Budziszyna. Jej
celem jest wymuszenie konsekwentnego realizowania saskich przepisów
gwarantujących równouprawnienie języków łużyckich i niemieckiego. Choć
zapisy prawne oficjalnie zapewniają oficjalnie dwujęzyczność, w praktyce
napisy łużyckie na drogowskazach, znakach drogowych i tablicach informacyjnych są często pomijane lub zamieszczane wielokrotnie mniejszym
krojem pisma niż odpowiadające im napisy po niemiecku. Twórcy kampanii
rozpoczętej w 2012 roku, początkowo anonimowi, kontaktują się z innymi
zainteresowanymi m.in. za pośrednictwem bloga28 i mediów społecznościowych. Akcję promuje również krótki film dostępny na serwisie YouTube29, nagrodzony przez Fundację Narodu Serbołużyckiego na festiwalu
w Chociebużu. Uczestnicy akcji umieszczają na niewłaściwie zaprojektowanych tablicach charakterystyczne czerwone nalepki z dwujęzycznym pytaniem – A Serbsce? / Und auf Sorbisch? – na których to niemiecki napis
jest znacznie mniejszy i słabo widoczny. Działalność ruchu przyniosła wymierne rezultaty – w maju 2014 roku magistrat Budziszyna zobowiązał się
uzupełnić tablice niespełniające postulat pełnej dwujęzyczności30. Oznacza
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to wymianę prawie 90% z 240 miejskich drogowskazów, ponieważ do tej
pory nazwy łużyckie umieszczane były jedynie przy obiektach i dzielnicach
bezpośrednio związanych z tą mniejszością.
Jak pisała cytowana we wstępie Aleida Assman, osoby połączone ze
sobą pamięcią nie muszą pozostawać w bezpośrednim kontakcie, by czuć
przynależność do danej wspólnoty. W przypadku Łużyczan, dostęp do Internetu pozwala również na kontakt z diasporą w Niemczech i za granicą
oraz entuzjastami i badaczami języków mniejszościowych spoza Łużyc.
Tytułowa „cyberwioska” (Internecy – serbska cyberwjeska) to popularne przed
kilku laty – działało w okresie od 2000 do 2010 roku – forum internetowe
dla Łużyczan, dziś funkcjonujące w zmodernizowanej postaci pod zmienioną nazwą Serbski Forum. Sym InterSerb31. Obecnie mówić można o przynajmniej kilkudziesięciu łużyckich witrynach internetowych, rozumianych
jako strony powstające w językach łużyckich lub zawierające informacje
o łużyckiej kulturze i ją promujące. Są to zarówno oficjalne witryny organizacji mniejszościowych, jak i prywatne strony poświęcone konkretnym
zagadnieniom, blogi i tzw. witryny Web 2.0, umożliwiające użytkownikom
samodzielne umieszczanie w sieci przygotowanych przez siebie treści
(sztandarowy przykład stanowi Wikipedia, działająca po górnołużycku32
od 2005, a po dolnołużycku33 od 2008 roku). Internet zapewnia dziś niespotykane dotąd możliwości działania bez potrzeby finansowego wsparcia
ze strony oficjalnych instytucji, stanowi też swoiste archiwum informacji
o kulturze mniejszościowej34.
Kultura funkcjonuje, póki trwa żywa pamięć o istotnych dla niej „miejscach”, nawet gdy możliwości działania w przestrzeni rzeczywistej wydają
się ograniczone. Przyszłość języków łużyckich pozostaje niepewna, ale
w dzisiejszych czasach nową nadzieję dawać może łatwość przechodzenia od tego, co wirtualne, do tego, co realne, jak dowiodła choćby akcja
A Serbsce?. Podobnie jak w przypadku wykorzystania oferowanego w RFN
wsparcia instytucji (np. Fundacji Narodu Łużyckiego), to przede wszystkim od woli samych Łużyczan zależy, jak użyją dostępnych dziś możliwości podtrzymywania pamięci i dalszego rozwoju własnej kultury.
31
32
33
34

http://interserb.de, (15.12.2014).
http://hsb.wikipedia.org, (15.12.2014).
http://dsb.wikipedia.org, (15.12.2014).
Przykładem połączenia nowoczesnego medium z bardzo tradycyjną treścią może tu być strona http://www.
krizer.de/ (15.12.2014) zawierająca szczegółowe informacje i instrukcje dla zainteresowanych uczestnictwem w górnołużyckich wielkanocnych procesjach konnych.
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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

Mariola Wilczak

(Polska Akademia Nauk)

Przypominała o Łużycach, które przeminęły, walczyła o ocalenie tych,
które przetrwały. Julia Dickstein-Wieleżyńska, obrończyni pamięci zagrożonej na polu publicystycznym, translatorskim i organizatorskim, sama
popadła w zapomnienie, a jej nazwisko jest wymieniane okazjonalnie. Ta
poetka, publicystka, tłumaczka i działaczka społeczna, o imponującej erudycji i wszechstronnych zainteresowaniach filologicznych i filozoficznych
(studiowała filozofię w Berlinie i Rzymie), w każdej dziedzinie swej działalności wierna była ideom emancypacji, postrzeganej jako uniezależnienie, wyzwolenie z poddaństwa, ucisku społecznego i politycznego. Tak
rozumiejąc emancypację, Dickstein-Wieleżyńska wspierała dążenia mniejszości narodowych, w tym Serbołużyczan, do niezależności. Niniejszy
szkic jest próbą przypomnienia jednego z pól jej działalności, którym była
praca na rzecz narodu serbołużyckiego.
Jerzy Eugeniusz Płomieński nazwał ją „istnym «demonem ruchu» instytucjotwórczego”2, zaś Juliusz Kleiner – „ostatnią entuzjastką”, która
„nie umiała żyć życiem pospolitym, nie umiała ustosunkowywać się do życia chłodno, z wyrachowaniem”3. Córka Pauliny z Natansonów i Samuela
1

2
3

Praca powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS2/03305.
J. E. Płomieński, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie, Warszawa 1956, s. 286.
J. Kleiner, Julia Dicksteinówna, „Pamiętnik Literacki”, 1946, z. 1/2, s. 408.
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Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943) –
zapomniana rzeczniczka narodu serbołużyckiego1
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Dicksteina, zwolennika idei asymilacji Żydów, wybitnego matematyka
i społecznika, podobnie jak ojciec wiele czasu i wysiłku wkładała w działalność w komitetach społecznych i instytucjach naukowych. Bardzo wcześnie włączyła się w pracę na rzecz ruchu emancypacji kobiet: w ramach
Towarzystwa Kultury Polskiej (m.in. w jego sekcji etycznej) i Komisji ds.
Kobiecych, brała udział w akcjach odczytowych. Jako członkini Polskiego
Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet w 1917 roku partycypowała
w Zjeździe Kobiet Polskich w Warszawie, którego celem było doprowadzenie do przyznania kobietom praw wyborczych. W latach dwudziestych
działała jako przewodnicząca Koła Polsko-Włoskiego im. Leonarda da
Vinci i jednocześnie jako wiceprezeska Towarzystwa Przyjaciół Narodu
Łużyckiego.
O tym, jak dużą wagę przypisywano jej działaniom na rzecz narodu
serbołużyckiego, świadczy fakt, że, gdy 15 lutego 1935 roku z okazji dwudziestej piątej rocznicy śmierci czołowego poety łużyckiego Jakuba Barta-Ćišinskiego Koło Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało
uroczyste, otwarte dla publiczności zebranie, gościem honorowym tego
wydarzenia była Dickstein-Wieleżyńska4. Wystąpiła wówczas jako prelegentka i zarazem interpretatorka własnych przekładów poezji Ćišinskiego,
co – według wspomnień uczestniczącego w zebraniu Andrzeja Sieczkowskiego – podniosło rangę imprezy5.
Zaangażowanie w prace Towarzystwa Przyjaciół Narodu Łużyckiego
wydaje się najmniej rozpoznanym polem działalności Dickstein-Wieleżyńskiej, istotnym tym bardziej, że po I wojnie światowej zainteresowanie
losem Serbołużyczan nie wykraczało w Polsce poza wąskie kręgi środowisk naukowych, głównie językoznawczych i etnograficznych6. Jednocześnie jednak to Polacy wespół z Czechami byli spośród narodów europejskich najbardziej zainteresowani problemami Łużyczan7: jeszcze przed
1914 rokiem powstał w Krakowie Klub Słowiański, po wybuchu wojny

4
5
6

7

Rocznica ta minęła dokładnie 16 października 1934 roku.
A. Sieczkowski, „Łużyckie akcenty” mojej biografii, „Zeszyty Łużyckie”, 1992, t. 4, s. 38–39.
B. Jaroszewicz-Kleindienst, Problematyka łużycka w polskich pismach slawistycznych okresu międzywojennego, [w:] Polsko-łużyckie stosunki literackie. Tom studiów, red. J. Śliziński, Warszawa 1970, s. 149; Z. Gajewski, Towarzystwa Przyjaciół Serbów Łużyckich w Polsce – ich dzieje i działalność, „Zeszyty Łużyckie”, 2000,
t. 31, s. 146.
Zob. E. Siatkowska, Polsko-czeska współpraca na polu sorabistyki, „Bohemistyka”, 2005, nr 2, s. 97–108.
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Bolesław Chrobry, uwalniając chwilowo Łużyczan z wrogiego jarzma i garnąc
ich w swój zwycięski blask, przypomina Napoleona wobec Polski nazajutrz po
8

9

10

11
12

A. Giza, Kontakty polsko-serbołużyckie w dobie neoslawizmu (na początku XX wieku), [w:] Serbołużyczanie
– Łużyce. Badania historyczne i fascynacje, red. T. Jaworski, W. Pyżewicz, Zielona Góra 1998, s. 151–158;
E. Siatkowska, Czeskie i polskie towarzystwa sorabistyczne (1918–1949), [w:] Eadem, Studia Łużycoznawcze,
Warszawa 2000, s. 471–479.
J. Zieniukowa, Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu a kontakty polsko-łużyckie w XIX wieku,
[w:] Eadem, Język mniejszości w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem języków łużyckich w XIX i XX wieku, Warszawa 2006, s. 269–276.
Domowina – związek skupiający społeczno-narodowe i kulturalne organizacje Serbołużyczan w Niemczech, z siedzibą w Budziszynie; założony w 1912 roku z inicjatywy działacza narodowego Arnošta Barta.
B. Jaroszewicz-Kleindienst, Problematyka łużycka…, s. 149.
J. Dickstein-Wieleżyńska, Polska i Łużyce, [w:] Papiery po Władysławie Tadeuszu Wisłockim, rkps Biblioteki
Ossolineum sygn. 13598/ III, s. 787–788. Artykuł miał się ukazać w „Ruchu Słowiańskim” jesienią 1939
roku.
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przekształcony w Towarzystwo Słowiańskie8. Na łamach „Świata Słowiańskiego”, wydawanego przez pierwszą z wymienionych organizacji, Henryk Ułaszyn pisał o działalności Jakuba Barta-Ćišinskiego. Trzeba w tym
kontekście wspomnieć także o Towarzystwie Przyjaciół Słowian Południowych, Klubie Slawistów przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we Wrocławiu9. Wiedzę o kulturze łużyckiej
aktywnie szerzyło rodzeństwo Alfonsa i Melanii Parczewskich. Wspólnotę
interesów polskich i łużyckich dostrzeżono w latach dwudziestych XX wieku, gdy nasiliły się działania Prus i Saksonii, zmierzające do wzmocnienia
niemieckiego osadnictwa we wschodnich prowincjach Rzeszy, stanowiące zagrożenie nie tylko dla Serbołużyczan, ale i dla mniejszości polskiej.
Zainteresowanie problematyką łużycką nasiliło się w latach trzydziestych,
kiedy to działania władz hitlerowskich wymierzone przeciwko odrębności
narodowej Łużyczan (m.in. wprowadzono w 1937 roku zakaz używania języków serbołużyckich i publicznego prezentowania kultury tej mniejszości,
zdelegalizowano Domowinę10, wysiedlano z Łużyc serbołużyckich nauczycieli i duchownych) doprowadziły do wzrostu wśród Polaków poczucia solidarności z tym gnębionym i nieszczęśliwym narodem11. Wówczas polscy
publicyści przyłączyli się do głosów w jego obronie. Wśród nich wybrzmiewa wyraźnie głos Julii Dickstein-Wieleżyńskiej.
W tekście zachowanego w rękopisie artykułu Dickstein-Wieleżyńskiej
Polska i Łużyce, przeznaczonym do druku w „Ruchu Słowiańskim”12, przypominała ona o więzach łączących narody polski i łużycki, opartych na
analogicznych doświadczeniach, jak i kartach wspólnej historii:

Mariola Wilczak

rozbiorach: historia tu i tam jednako prędko podarła świetlaną kartę, pamięć
i poezja utrwaliły ją na wieki. Czyn wielkiego Piasta, dla nas wyraziciela mądrości
państwowej, dla Łużyczan bohatera ludowej pieśni, i dziś jeszcze umacnia podstawy akcji łużyckiej w Polsce. „Odsłonięcie pomnika Chrobrego w Gniewie powinno
przypomnieć Polsce ziemię, do której słupy jego panowania sięgały” – pisał rektor
Alfons Parczewski do Pol[skiego] Tow[arzystwa] Przyjaciół Narodu Łużyckiego
w r. 192913.
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Według Dickstein-Wieleżyńskiej, wspólnota doświadczeń zobowiązywała do bliższego poznania historii narodu łużyckiego i do dbałości o to,
by miało ono charakter rzetelny. Jako publicystka Dicksteinówna14 pisała
w artykule o korzeniach sorabistyki, o pierwszej polskiej pracy dotyczącej Łużyczan, autorstwa Jana Potockiego, którego „prof. Gołąbek nazywa
pierwszym w ogóle polskim badaczem Łużyc”. Zarzucała Adamowi Mickiewiczowi i Joachimowi Lelewelowi, że, mówiąc o świecie słowiańskim,
nie uwzględnili kultury łużyckiej, którą dostrzegł dopiero Roman Zmorski. W jego ślady wyruszył Wilhelm Bogusławski, „dla którego Łużyce nie
stanowiły już literackiego przypadku; urosły w poważnie założony cel”.
„O niecałe pokolenie później Polska posłała Łużycom nowego apostoła” – Alfonsa Parczewskiego15. Dickstein-Wieleżyńska podkreślała jego
aktywny stosunek do sprawy łużyckiej. Wspomina o jego obfitej korespondencji z duchowymi przywódcami Łużyc, którą, za jego zgodą, Towarzystwo Przyjaciół Narodu Łużyckiego zamierzało opracować i wydać,
a także o zasługach jego siostry, Melanii, szczególnie istotnych na polu
translatorskim.
Teksty Wieleżyńskiej stanowią zarazem swego rodzaju przewodnik po historii literatury i kultury łużyckiej, jak również emocjonalny
wykład, w żarliwym tonie odwołujący się do europejskiego sumienia.
Przywołała ona dzieje Łużyczan, podkreślając ich narodową odrębność,
w artykule Najnieszczęśliwszy naród na ziemi – Łużyczanie, wydrukowanym
13
14

15

Cytat ten i następne: Ibidem.
Trzeba pamiętać, że do 1926 roku Julia Dickstein-Wieleżyńska podpisywała się wyłącznie „Dickstein” lub
„Dicksteinówna”. Od 1927 roku używała nazwiska dwuczłonowego lub formy „Wieleżyńska”.
Działalności Alfonsa Parczewskiego poświęcono dotychczas liczne opracowania. Na szczególną uwagę zasługują prace Ewy Andrysiak: Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego, Kalisz 2005;
Alfons Parczewski: życie i twórczość: bibliografia, Kalisz 1992; List Julii Dickstein do Alfonsa Parczewskiego.
Przyczynek do kontaktów polsko-łużyckich, [w:] Miscellanea (między-)kulturowe. Refleksje, porównania, zbliżenia literackie, red. E. Poniedziałek, S. Kowalska, Poznań–Kalisz 2010, s. 122–131.

Julia Dickstein-Wieleżyńska…

Gdyby dzisiaj, kiedy tyle narodów żyje w udręce, pada z blasku w upokorzenie,
krwawi we własnych granicach, wstrząsa się bólem przedmiotów ustrojowych – zapytać, który jest najnieszczęśliwszy – odpowiedź musiałaby paść na taki, o którym
świat nie myśli, który nie figuruje w telegramach, nie zajmuje najmniejszego pólka
na szachownicy gry dyplomatycznej. Ten najbiedniejszy z biednych – to Łużyczanie. Krwią swoją słowiańską związani są z nami, językiem ze wszystkich Słowian
najbliżej podchodzą ku polszczyźnie18.

Jednym ze źródeł jej łużyckich zainteresowań była prawdopodobnie
współpraca z Instytutem dla Badania Europy Wschodniej (Istituto per
l’Europa Orientale), utworzonym w 1921 roku w Rzymie, z którym Koło
Polsko-Włoskie nawiązało współpracę i który stawiał sobie za cel:
(…) stworzenie w Rzymie środowiska dla poznania się i zetknięcia uczonych,
przybywających z europejskiego wschodu, centra dla badania ich narodowych kultur
przez zorganizowanie bibliotek, czytelń, kursów języków, wykładów literackich,
pomoc dla uczonych z krajów objętych zainteresowaniem Instytutu (…)19.

W 1924 roku w „Ruchu Słowiańskim” Dicksteinówna opublikowała
Serbowie łużyccy w prasie włoskiej20 – omówienie szkicu Wolfganga Giustiego Szczątki starożytnej kultury słowiańskiej: Serbowie łużyccy (I resti di un’antica
civilta slava: I serbi di Lusatia), drukowanego na łamach majowego zeszytu
„Europa Orientale” z 1921 roku21. Streszczając ukazaną przez Giustiego
historię walk między „podbijającymi Niemcami i podbijanymi Łużycami”,
począwszy od klęski wojny trzydziestoletniej, zmniejszającej o połowę liczebność narodu serbołużyckiego, przez wynarodawiającą politykę cesarza
16
17
18

19
20
21

J. Dickstein-Wieleżyńska, Najnieszczęśliwszy naród na ziemi – Łużyczanie, „Zwierciadło”, 1938, nr 4, s. 13–14.
Eadem, Poezja serbołużycka, „Kamena”, 1936, nr 1, s. 16–21.
Eadem, W kraju niewoli, „Dziennik Ludowy”, 1938, nr 109, s. 5; Eadem, Łużyczanie w walce o wolność, „Dziennik Ludowy”, 1938, nr 6.
Eadem, Instytut dla Europy Wschodniej w Rzymie, „Gazeta Wieczorna”, 1921, nr 6003 (3 września), s. 3.
Eadem, Serbowie łużyccy w prasie włoskiej, „Kultura Słowiańska”, 1924, nr 6/7, s. 16–17.
Miesięcznik ten był organem prasowym Istituto per l’Europa Orientale, w którym publikowała również
Dickstein-Wieleżyńska.
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w „Zwierciadle”16, w szkicu Poezja serbołużycka, który ukazał się w „Kamenie”17 i omawiał twórczość poetycką m.in. Jana Ernesta Smolera, Michała
Hórnika, Handrija Zejlera, Jakuba Barta-Ćišinskiego czy Józefa Nowaka.
W artykule W kraju niewoli, wydrukowanym w „Dzienniku Ludowym”
w 1938 roku, nazywała Łużyczan najnieszczęśliwszym z narodów europejskich:
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Fryderyka Wilhelma I i brutalną reakcję niemiecką na przejawy uczuć narodowych w 1848 roku, Dickstein-Wieleżyńska stwierdzała ze smutkiem,
że I wojna światowa, dająca nadzieję na wolność narodową tak wielu, nie
przyniosła jej jednak Łużyczanom. Odpowiedzialność za sytuację ponosili
jej zdaniem sygnatariusze traktatu wersalskiego – przedstawicielstwo łużyckie w czasie konferencji pokojowej, popierane przez delegację czeską,
nie uzyskało pomocy m.in. od reprezentantów Polski. „Jedynym (…) wynikiem były nowe represje pruskie i uwięzienie nowego delegata (Ernesta
Barta)” – konstatuje Dickstein-Wieleżyńska, podzielając pełne goryczy
spojrzenie Giustiego, któremu:
serdeczna sympatia, jaką (…) otacza sprawę małego narodu o wielkiej przeszłości,
kładzie (…) w usta gorzkie, lecz uzasadnione słowa: „Dlaczego ci, co domacywali
się celtyckości mieszkańców Nadrenii, rzucali na pastwę niemiecką kraj słowiański, choć Francja i jego sprawę mogła obrócić na swoją korzyść?” Nieświadomość,
ignorancja bezwzględna musi wziąć na sumienie swoje tę ogromną krzywdę22.

Dickstein-Wieleżyńska doceniła postawę Giustiego, który nie traktował Łużyczan jako „ciekawostki muzealnej”, a Łużyc jako „leśnego i błotnistego zakątka, gdzie ludność zacięła się, by mówić dziwnym narzeczem
i ubierać we wdzięczne stroje narodowe dla pokazania się cudzoziemcom,
których dzień w dzień samochody przywożą z Berlina”23. Przypominała
jego stwierdzenia, że Łużyczanom „należy (…) zapewnić jedność administracyjną i pozwolić (…) obywatelom zachować dawną mowę przodków”.
Naród łużycki nie powinien zginąć ze względów moralnych i kulturalnych.
Dickstein-Wieleżyńska kontynuuje tę myśl, reasumując: „Pewnie nie tylko
badacze oddać mogą tę przysługę, ale i całe społeczeństwa, które same
zaznały, co niewola i walka, a od których przez szczep i mowę do Łużyc
niedaleko…”.
We wspomnianym już tekście W kraju niewoli pisała w podobnym tonie:
Kilkadziesiąt lat dało Serbom łużyckim instytucje społeczne, szkoły, poezję wyraźnie idącą do doskonałości, dało sztukę swoistą, nawet naukę, która zaczęła już
przekraczać granice małego kraiku. Wojna europejska rozkołysała nadzieje…

22
23

J. Dickstein-Wieleżyńska, Serbowie łużyccy w prasie…, s. 16.
Wieleżyńska przytacza fragment tekstu Giustiego: „Łużyce serbskie to ostatni okruch starej i sławnej kultury, dziś obudzonej do nowego życia, dusza ich żyje i bije do wtóru z duszą innych Słowian, od których
krwawe walki minionych stuleci odcięły ją materialnie, ale nie duchowo”.

Julia Dickstein-Wieleżyńska…

Artystycznym akompaniamentem do tego pytania jest zamieszczony
obok artykułu przekład wierszy Jakuba Barta-Ćišinskiego Krwawe wspomnienia i Słowianom jej własnego autorstwa.
Wyrazem zaangażowania Dickstein-Wieleżyńskiej w sprawę Serbów
Łużyckich było współtworzenie Towarzystwa Przyjaciół Narodu Łużyckiego, którego zebranie organizacyjne odbyło się w pierwszych dniach
stycznia 1923 roku. Jego prezesem został Stanisław Słoński, jednocześnie
kierownik Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kurator utworzonego przy nim Koła Slawistów Studentów24 i członek Macierzy Łużyckiej, wiceprezesem – Julia Wieleżyńska, sekretarzem zaś – Jędrzej Giertych. W skład zarządu weszli również Łużyczanin Jurij Ješki25,
prof. Wiktor Porzeziński oraz prof. ks. Jan Szeruda26.
Jak pisze Dickstein-Wieleżyńska, ta „pierwsza komórka, jaka powstała
całkiem samorzutnie (…) niezaprzeczenie wyrosła pod wrażeniem czynu dwu niezwykłych ludzi: [Alfonsa] Parczewskiego i [Adolfa] Czernego”27, członka prężnie działającej, najstarszej w Czechach organizacji sorabistycznej – Towarzystwa Przyjaciół Łużyc (Společnost Přátel Lužice),
z którą polskie stowarzyszenie utrzymywało stały kontakt. Obydwaj zostali
członkami honorowymi i patronami pierwszej tego rodzaju akcji na rzecz
Łużyczan w Polsce, która zaowocowała utworzeniem na gruncie polskim
ośrodków w kolejnych miastach: w Krakowie, w Poznaniu, a w 1936 roku
w Katowicach.
24

25

26

27

Działające przy Seminarium Koło Slawistyczne, zainteresowane sprawami łużyckimi, sprowadzało z Łużyc
prasę codzienną i naukową, książki, m.in. z biblioteczki założonej przez pisarza i działacza antyfaszystowskiego Jana Cyža.
Jurij Ješki (1896–1970) – od 1935 roku lektor języka górnołużyckiego na Seminarium Slawistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Jan Szeruda (1889–1962) – duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pracownik naukowy Wydziału Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Badań Dziejów Reformacji w Polsce i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Cytat ten i następne: J. Dickstein-Wieleżyńska, Polska i Łużyce…, s. 787.
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Polityka Trzeciej Rzeszy unicestwiła wszystko. (…) Walka, która się teraz toczy
– bo toczy się jeszcze mimo wszystko – jest rozpaczliwa. Nierówna jak żadna dotąd na świecie, jest śmiertelna, jest ostateczna. A w czym nadzieja? W tym tylko, że
budowle dziejowe nie raz już za pamięci Łużyczan padały w gruzy. Przed tysiącem
lat nie było wielu z dzisiejszych państw. (…) Ta maleńka ojczyzna, która nigdy
nikogo nie skrzywdziła, nie silniała cudzym dobrem, ani cudzą krwią, prawdą
swoją całą na wewnątrz obrócona, daje nam zastanawiające pouczenie. (…) Czy
nas to wszystko nie zaciekawi, nie pociągnie, nie wzruszy?
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Zaproszenie na zebranie, podpisane przez Julię Dicksteinównę, Adama Antoniego Kryńskiego, Jana Baudouina de Courtenay28, przyjął m.in.
Alfons Parczewski, zasłużony dla sprawy łużyckiej rektor Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie, z którym Dicksteinówna była w kontakcie listownym. W liście z 23 października 1921 roku informowała go o projekcie przewiezienia wystawy łużyckiej z czeskiego miasta Mladá Boleslav
do Polski. Jak pisała do Parczewskiego, kontaktowała się w tej sprawie
z Vladimirem Zmeškalem, czeskim autorem książek popularnonaukowych o Łużycach i sekretarzem praskiego Towarzystwa Przyjaciół Łużyc.
„Liczymy, że nasi Łużyczanie objadą świat” – pisała wówczas, planując
zaprezentować wystawę także w Paryżu i w Pradze29. W innym liście do
profesora Parczewskiego, z 7 kwietnia 1925 roku30, donosiła, że Towarzystwo nawiązało kontakt z Francuskim Towarzystwem Przyjaciół Łużyc
w Paryżu (Les Amis de la Lusace), które przyznało polskiemu stowarzyszeniu tytuł członka honorowego. W tym samym liście Dicksteinówna pisała o planach wydania czerwcowego numeru krajoznawczego czasopisma
„Ziemia”, w całości poświęconego Łużycom31.
Działalność Towarzystwa relacjonowała „Kultura Słowiańska”, donosząc, że udało mu się nawiązać współpracę z Macierzą Serbską w Budziszynie oraz uzyskać stypendia dla łużyckich studentów, chcących studiować w Warszawie. Pertraktowało ono także z prof. Arnoštem Muką oraz
łużyckim kompozytorem i organizatorem życia muzycznego Bjarnatem
Krawcem w sprawie sprowadzenia do Polski chóru i urządzenia koncertu
pieśni łużyckich32.
Statut Towarzystwa zatwierdzony został ostatecznie w 1936 roku33, kiedy uzyskało ono osobowość prawną. Stawiało sobie za cel dążenie do zbliżenia kulturalnego narodów polskiego i łużyckiego, szerzenie wśród społeczeństwa polskiego wiedzy o narodzie łużyckim oraz niesienie moralnej
i materialnej pomocy Łużyczanom przebywającym w Polsce. Sposobem
28

29

30
31

32
33

[Zaproszenie z dnia 27 grudnia 1922 roku, skierowane do Jana K. Kochanowskiego], [w:] Korespondencja
J. K. Kochanowskiego, rkps BN IV 9666, t. III, k. 159.
Nie ma jednak dowodów na to, że przedsięwzięcie się powiodło. Zob. R. Leszczyński, Z listów Łużyczan do
Alfonsa Parczewskiego, „Lĕtopis Instituta za serbski ludospyt”, 1986, z. 1, s. 86.
List ten publikuje wraz z komentarzem Ewa Andrysiak. Zob. E. Andrusiak, List Julii Dickstein…
Jak wspomina Ewa Andrysiak, nie doszło do wydania łużyckiego numeru czasopisma „Ziemia”, być może
z powodu zbyt krótkiego terminu przygotowania artykułów. Zob. Ibidem, s. 127.
„Kultura Słowiańska”, 1924, nr 1, s. 16.
Statut znajduje się w Dziale Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej.

Julia Dickstein-Wieleżyńska…

Ale ja sama (…) czuję się zbyt słaba, by udźwignąć ciężar ginącego narodu, Wam
więc, szanowni państwo, i Wam, młodzi adepci slawistyki, przekazuję z kolei
najgorętszą prośbę profesora Parczewskiego, do Was zwracam się z najgorętszym
apelem: nie dajmy zginąć Dolnołużyczanom!38.

W okresie nasilonych prześladowań narodu serbołużyckiego, w 1936
roku Towarzystwo rozpoczęło wydawanie miesięcznika „Biuletyn Serbsko-Łużycki”, którego redakcja mieściła się w Warszawie przy ul. Królewskiej 7/4. W periodyku ukazywały się przekłady z łużyckiego, czeskiego
i niemieckiego oraz teksty polskie o tematyce łużyckiej. Czasopismo miało
34
35

36
37

38

A. Sieczkowski, op. cit.
J. Dickstein-Wieleżyńska, Ze wspomnień o Alfonsie Parczewskim, „Ruch Słowiański”, 1938, nr 1, s. 3–6; W liście z 3 marca 1937 roku do Władysława Tadeusza Wisłockiego, redaktora naczelnego „Ruchu Słowiańskiego”, Wieleżyńska informuje, że jest to skrót przemówienia ku czci Parczewskiego, jakie zostało wygłoszone
kilka miesięcy wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jedynie początkowe zdania tego tekstu oparte są
na drukowanym już wcześniej w „Ruchu Słowiańskim” artykule.
Ibidem.
Por. J. Biernacki, Ku czci śp. Alfonsa Parczewskiego, „ABC Kaliskie”, 1933, nr 318, s. 8; E. Andrysiak, Książka
i ludzie…, s. 50–52.
Cyt. za: A. Sieczkowski, op. cit., s. 39; Sieczkowski dodaje: „(…) po tylu latach, apel ten, odnoszący się także
do Serbów Górnołużyckich, aktualny jest nadal…”

133

Zapomniany naród –
Serbołużyczanie

ich realizacji miała być działalność wydawnicza i gromadzenie zbiorów,
organizowanie imprez artystycznych, odczytów, zebrań dyskusyjnych, wycieczek oraz współpraca z organizacjami o pokrewnych założeniach.
Przed swą śmiercią w 1933 roku Alfons Parczewski powierzył Wieleżyńskiej opiekę nad „biednym, ginącym narodem”34 serbołużyckim. We
wspomnieniu o Parczewskim, wydrukowanym w „Ruchu Słowiańskim”35,
Dickstein-Wieleżyńska przywołuje wzruszające spotkanie z nim w październiku 1932 roku. Wówczas, przygnębiony z powodu śmierci Arnošta
Muki i schorowany Parczewski skierował do niej słowa: „Niech Pani nigdy, nigdy nie zapomina o Łużycach!”. Słowa te Wieleżyńska potraktowała
jako testament: „Powinność to wysoka i zasługująca, aby trafić do przekonań społeczeństwa polskiego w ogóle”36.
Dnia 17 grudnia 1933 roku w Warszawie podczas uroczystości ku czci
Parczewskiego37, zorganizowanej po jego śmierci 22 października, Wieleżyńska, pełniąca funkcję sekretarza komitetu organizacyjnego, mówiła
o jego działalności na rzecz Łużyczan. Podczas spotkania Koła Slawistów
wystąpiła z odezwą do ówczesnych adeptów slawistyki o pomoc w realizowaniu swej misji. Jak wspomina Andrzej Sieczkowski, powiedziała wtedy:
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za zadanie informować społeczeństwo i prasę o warunkach życia i rozwoju najbardziej wysuniętego na zachód narodu słowiańskiego, znajdującego
się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej i kulturalnej. Zamieszczało
informacje o działalności stowarzyszeń prołużyckich w Polsce i w Czechach, streszczenia i przedruki z takich czasopism jak „Serbskie Nowiny”,
„Nasza Domowina”, praskie „Lužicko-srbská Korespondence”, „Polska
Zachodnia”, krakowski „Głos Narodu” i wielu innych39. Opisywano także
prześladowania hitlerowskie na Łużycach, przybliżono losy dziennikarza
i poety Jana Skali – redaktora „Kulturwehr”, rzecznika propolskiego nurtu
w łużyckim ruchu narodowym, któremu zakazano wykonywania zawodu
i który został aresztowany przez Gestapo w 1938 roku. Na łamach „Biuletynu” pisano także o usunięciu ze szkół języka łużyckiego i zwolnieniach
nauczycieli, o likwidacji czasopism, delegalizacji organizacji łużyckich czy
aresztowaniach i uprowadzeniach ich działaczy40.
Zawarty w „Biuletynie Serbsko-Łużyckim” materiał pozwala na rekonstrukcję historii prześladowań narodu serbołużyckiego i ich oddźwięku w czasopiśmiennictwie polskim tego okresu. Niestety, pismo miało
ograniczony zasięg czytelniczy i nie odegrało większej roli w popularyzacji
problematyki łużyckiej. Zaniepokojona rozwiązaniem 12 lutego 1939 roku
czeskiego Towarzystwa Przyjaciół Łużyc41, w liście do redaktora „Ruchu
Słowiańskiego” Władysława Tadeusza Wisłockiego z 21 marca 1939 roku,
Wieleżyńska, podkreślając, że „wypadki czeskie powiększają nasze obowiązki względem Łużyczan”, pytała:
Działalność ich, rozumie się, zgasła, ale oni sami? (…) czy wobec zamknięcia
„Věstnika”42, Polska nie powinna by u siebie wydawać stałego biuletynu o Łużycach? Mały biuletynik naszego Towarzystwa dla ogółu nie istnieje, gdyby był sposób
dołączenia go do „Ruchu Słowiańskiego”, może by jego znaczenie wzrosło43.

39

40

41

42
43

E. Siatkowska, Czeskie i polskie towarzystwa…; Dwa roczniki (1936 i 1937) były prenumerowane przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (sygn. 010 392). Pojedyncze egzemplarze znajdują się w Czytelni
Czasopism Biblioteki Narodowej (sygn. P.29 608).
Więcej na temat zawartości „Biuletynu Serbsko-Łużyckiego” zob. E. Siatkowska, Przodek „Zeszytów Łużyckich”, „Zeszyty Łużyckie”, 1992, t. 4, s. 52–62.
Mimo oficjalnego rozwiązania organizacja ta działała jeszcze w czasie II wojny światowej. Zob. Eadem, Czeskie i polskie towarzystwa…
Mowa o czasopiśmie „Lužickosrbski věstnik”, organie prasowym praskiego Towarzystwa Przyjaciół Łużyc.
[List J. Wieleżyńskiej do T. W. Wisłockiego z dnia 21 marca 1939], [w:] Papiery po Władysławie Tadeuszu
Wisłockim, rkps Biblioteki Ossolineum sygn. 13598/ III, k. 184.

Julia Dickstein-Wieleżyńska…

44

45

46

Pełna bibliografia przekładów autorstwa Julii Dickstein-Wieleżyńskiej zostanie włączona do poświęconej
jej monografii dokumentacyjnej, przygotowywanej przez autorkę niniejszego szkicu.
R. Leszczyński, Nie publikowane przekłady poezji łużyckiej z teki redakcyjnej „Ruchu Słowiańskiego”, „Kwartalnik Opolski”, 1988, nr 3–4, s. 69–77.
Zob. Antologia poezji łużyckiej, wyb. i oprac. W. Szewczyk, Katowice 1960; R. Leszczyński, Nie publikowane
przekłady…, s. 72: „Wieleżyńska w drodze samouctwa na tyle dobrze opanowała języki dolno- i górnołużycki, iż zaledwie kilka błędów popełniła z powodu niezrozumienia oryginałów. Dużą zaletą tłumaczki jest
dążenie do zachowania form wersyfikacyjnych oryginałów, co zwykle jej się udawało. Pewną niewiernością
wobec oryginałów stała się natomiast skłonność do ich upoetycznienia. U Łużyczan nie ma tak dużej, jak
u nas, różnicy pomiędzy mową potoczną i językiem poezji. Nie mieli oni salonów literackich, gdzie jakaś
łużycka Deotyma popisywałaby się improwizacjami lub aspiranci do rodzimego Parnasu czytaliby z rękopisów ustępy ze swoich poematów. Ten wpływ polskiej tradycji poetyckiej jest w przekładach Wieleżyńskiej
delikatny, ale zarazem wszechobecny”.
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„Biuletyn Serbsko-Łużycki” zamieszczał przekłady z literatury serbołużyckiej Karola Sękowskiego, Edmunda Osmańczyka, Leona Bazylowa,
Wilhelma Szewczyka oraz Romana Zmorskiego, jednak autorką większości tłumaczeń w nim była Julia Wieleżyńska. Dokonywane przez nią przekłady z literatury łużyckiej stanowiły artystyczny wyraz nastrojów i nadziei
Łużyczan, a także akompaniament do wyrażanego wprost apelu do sumień Polaków. Poezje Jakuba Barta-Ćišinskiego, Handrija Zejlera, Józefa
Nowaka, Mata Kosyka, Jana Radyserba-Wieli, Jana Lajnerta, Jana Skali czy
Miny Witkojc w jej tłumaczeniu publikowane były także w „Bluszczu”,
„Dzienniku Ludowym”, „Kamenie”, „Kulturze Słowiańskiej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Skawie” oraz „Ruchu Słowiańskim”44. Ocalałe
materiały redakcyjne ostatniego z wymienionych czasopism pokazują, jak
wiele jeszcze owoców swej pracy translatorskiej Wieleżyńska miała zamiar
ukazać światu, wśród nich m.in. Bajkę wodną Jana Lajnerta, Wielki Piątek
na Łużycach i Złotą Pragę Józefa Nowaka, Mojej Matce, Sonet i Nie poddawaj
się! Jana Skali, Myśmy Serbowie, Wspomnienie i Mowę przodków Miny Witkojc45.
Jej przekłady cenione są do dziś, choć niekiedy zarzuca się im nadmiernie poetycki język, którego brakuje oryginałom, bliskim prostocie mowy
potocznej46. Jest to język poetki, której utwory, zebrane w tomach Na duszy
mej palecie, Okiść czy Przed jego wielkim światłem, noszą znamiona młodopolskiej ekspresji uczuć i patosu.
W liście do Wisłockiego z 20 lutego 1937 roku Wieleżyńska pisała
o przygotowywanej do druku przez Towarzystwo Przyjaciół Narodu Łużyckiego Antologii poezji Łużyczan. Większość przekładów stanowić miała
poezja Barta-Ćišinskiego. Miały być do niej włączone przekłady autorstwa
Wieleżyńskiej, przesłane przez nią do „Ruchu Słowiańskiego”. Według
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Rafała Leszczyńskiego, Dickstein-Wieleżyńska osobno przygotowywała
też tomik przekładów poezji Barta-Ćišinskiego, ale rękopisy, jakie przed
śmiercią powierzyła swojej przyjaciółce, Aurelii Wyleżyńskiej, nie przetrwały zawieruchy wojennej47. Wieleżyńska zamierzała też wydać zbiór
wierszy polskich autorów – m.in. Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Kornela Ujejskiego – w przekładzie łużyckim, „aby
podnieść Łużyczan na duchu”, jak pisała w liście do Wisłockiego, którego
prosiła o pomoc w znalezieniu tłumaczy48.
Przygotowywała też na prośbę „Ruchu Słowiańskiego” obszerny artykuł o tematyce łużyckiej, którego fragment zachował się w tece redakcyjnej Wisłockiego49. Dnia 17 sierpnia 1939 roku informowała, że tekst
jest już gotowy. Proponowała też redaktorowi „Ruchu Słowiańskiego”
wydanie jednodniówki ku czci Adolfa Černego, którego niezwykle ceniła
za dokonania na rzecz narodu łużyckiego, czemu dała wyraz w artykułach opublikowanych w „Bluszczu”50 i „Wiadomościach Literackich”51.
Wisłocki przystał na ten pomysł.
Nie wiadomo, ile projektów udałoby się wspólnie zrealizować. Sama
Wieleżyńska, po stracie najbliższych i doświadczeniach Pawiaka, zmarła
w 1943 roku w szpitalu na warszawskim Solcu. Dzięki zachowanym dokumentom, czekającym na kompleksowe opracowanie, możemy odtworzyć
historię jej działań na rzecz Łużyczan, wpisaną w dzieje ówczesnego środowiska „przyjaciół Łużyc”, prężnie działającego na polu międzynarodowym. Z opublikowanych szkiców i przekładów Dickstein-Wieleżyńskiej,
a także z korespondencji – m.in. z Alfonsem Parczewskim i Tadeuszem
Wisłockim – wyłania się również profil jednostki o niezrównanej determinacji w działaniach zogniskowanych wokół wartości, jaką jest prawo
każdego narodu do wolności i samostanowienia.

47

48

49
50
51

R. Leszczyński, Nie publikowane przekłady…, s. 70; Idem, Julia Wieleżyńska (1880–1943), „Zeszyty Łużyckie”, 1995, t. 12 (Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan), s. 88–91.
[List J. Wieleżyńskiej do T. W. Wisłockiego z dnia 5 maja 1937], [w:] Papiery po Władysławie Tadeuszu Wisłockim, rkps Biblioteki Ossolineum sygn. 13598/ III, k. 172.
Por. przypis 12.
J. Dickstein-Wieleżyńska, W 75-tą rocznicę urodzin, „Bluszcz”, 1939, nr 34, s. 6–7.
Eadem, Adolf Czerny, „Wiadomości Literackie”, 1939, nr 37, s. 5.
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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

(Uniwersytet Warszawski)

Karagiozopechta i jego spektakl.
Aktor teatru cieni Karagöz a pieśniarz ludowy
na Bałkanach

Zwyczajowo używana na Bałkanach nazwa teatru cieni pochodzi od
tureckiego imienia jednego z głównych bohaterów tego typu spektakli,
Karagöza1 (w Grecji zwanego Karagiozisem). Jest to klasyczny trickster:
niedouczony, leniwy, garbaty, do tego z krzywym nosem. Żarty z jego ubóstwa, wiecznej łapczywości oraz brzydoty, a także „szelmowskich spra
wek”2 stanowią we wszystkich przedstawieniach główne źródło humoru3.
Według tezy najbardziej rozpowszechnionej wśród badaczy tradycja
teatru cieni wykształciła się w Chinach, skąd następnie przeszła do Indii.
Początkowo przedstawienia miały charakter stricte religijny, cienie wiązano z krainą umarłych. Nie do końca wiadomo, jak teatr ten przeniknął
później do Turcji. Jedna z teorii mówi, że został przeniesiony przez wędrujących Cyganów, a sam Karagiozis był pochodzenia romskiego. Inni
uważają, że tradycję przedstawień przejęli bezpośrednio z Chin tureccy
nomadzi podróżujący po stepach Azji Środkowej. Niezależnie od tego
w XVI wieku teatr cieni był już popularny na terytorium całego Imperium
Osmańskiego, na Bałkanach natomiast pojawił się w kolejnym stuleciu.

1
2
3

Imię to należałoby tłumaczyć jako ‘Czarnooki’ (‘kara’ – ‘czarny’, ‘göz’ – ‘oko’).
E. Mieletinski, Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 232–233.
L. M. Danforth, Tradition and Change in Greek Shadow Theater, [w:] Théâtres d’ ombres. Tradition et modernité, red. S. Damianakos, Paris 2000, s. 159.
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W tym okresie ukształtował się zasadniczy repertuar oraz wyłoniły się
najpopularniejsze typy bohaterów4.
Tureckie spektakle z czasem przeszły jednak do sfery profanum i trafiły do obiegu kultury popularnej. Najważniejszym zadaniem, jakie stawiali
przed sobą prezentujący te przedstawienia aktorzy, tzw. karagiozopechci (καραγκιοζοπαίχτες), było odwzorowanie rzeczywistości i ukazanie nierówności społecznych. Z tego też powodu na rozwieszonych specjalnych
płótnach, nazywanych berde, można było zobaczyć postacie, które jeszcze całkiem niedawno spacerowały po ulicach Konstantynopola: Turków
z różnych części imperium (Rumeliotę, Trabzończyka, etc.), a także przedstawicieli innych etnosów zamieszkujących państwo Osmanów – Arwanitę, Żyda, Araba czy fanariotę5. Mimo to przedstawienia nadal charakteryzowały się raczej prostą fabułą. Dekoracja pozostała symboliczna, a kartonowe6 podobizny bohaterów nawet teoretycznie nie mogły przypominać
z wyglądu swoich pierwowzorów, byłoby to bowiem sprzeczne z muzułmańskimi przepisami religijnymi7.
Największą popularność na terenie Imperium Osmańskiego Karagöz
zdobył w Grecji. W swoim klasycznym tekście Jorgos Joanu8 podkreślał:
„Spośród narodów europejskich teatr cieni mają tylko Grecy, natomiast
wszystkie pozostałe narody, u których występuje takie zjawisko, są azjatyckie”9. Dziś nikt już nie daje wiary takiemu stwierdzeniu, bowiem w jednej
z najważniejszych monografii na temat teatru cieni Walter Puchner udowodnił, powołując się między innymi na artykuł serbskiego badacza Dragoslava Antonijevicia10, że Karagöz funkcjonował na całych Bałkanach11.
4

5

6
7
8

9

10

11

Κ. Μπίρης, Ελληνικός ο Καραγκιόζης, „Θέατρο”, 1963, nr 10, s. 12; W. Puchner, Οι βαλκανικές διαστάσεις του
Καραγκίοζη, Αθήνα 1985, s. 10; Γ. Ιωάννου, Εισαγωγή στον Καραγκιόζη, [w:] Ο Καραγκιόζης, oprac. Γ. Ιωάννου,
Αθήνα 1995, s. 14–17.
Fanarioci – przedstawiciele możnych i wpływowych greckich rodów, zamieszkałych w czasach osmańskich
w Konstantynopolu. Zob. Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 29–30.
Dopiero od 1923 roku podobizny bohaterów teatru cieni zaczęto wytwarzać z drewna, a nie kartonu.
Ibidem, s. 20, 71.
Przy zapisie greckich nazwisk oraz nazw geograficznych stosuję uproszczoną transkrypcję fonetyczną z języka nowogreckiego, zaproponowaną przez Małgorzatę Borowską. Zob. M. Borowska, Μπαρμπαγιώργος.
Książka do nauki języka nowogreckiego, Warszawa 2004, s. 20–22.
Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 12. Wszystkie zamieszczone w niniejszym tekście cytaty zostały przełożone z języka
nowogreckiego przez autora niniejszego artykułu.
Д. Антонијевић, Карађоз, [w:] Градска култура на Балкану, XV–XIX век. Зборник Радова, ред. В. Хан,
Р. Самарџић, Београд 1984, s. 385–412.
W. Puchner, Οι βαλκανικές διαστάσεις…, passim.
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13

14

15

16

Ibidem, s. 13; L. Myrsiades, The Karagiozis Heroic Performance in Greek shadow theatre, tłum. K. Myrsiades,
Hanover–London, s. 9.
K. Nehring, Adam Freiherr zu Herbersteins Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel, München 1983, s. 101.
Do oryginału nie udało mi się dotrzeć, podaję za W. Puchnerem, Οι βαλκανικές διαστάσεις…, s. 16–17.
Również informacje o następnych podróżnikach, którzy byli świadkami przedstawień, zawdzięczam głównie monografii niemieckiego badacza.
L. Myrsiades, The Karaghiozis Performance in Nineteenth-Century Greece, „Byzantine and Modern Greek Studies”, 1976, no. 2, s. 83–84.
N. Iorga, Acte și fragmente cu privire la istoria romînilor, t. I, București 1895, s. 211. Za: W. Puchner, Οι
βαλκανικές διαστάσεις…, s. 16–17.
Chodzi o dzisiejszą wieś Bansko, położoną na południowy wschód od miasta Strumica. Nie należy jej mylić
z bułgarskim miastem o tej samej nazwie, rozciągającym się u północnych podnóży Pirinu.
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Należy jednak pamiętać, że Joanu, publikując w 1971 roku pierwsze wydanie swojej pracy, nie miał szansy zapoznać się z odkryciami ani niemieckiego, ani serbskiego badacza.
Nieprzypadkowo pochodne wyrazu ‘karagöz’ funkcjonują praktycznie
we wszystkich językach bałkańskich12. Od XVII wieku teatr cieni rozprzestrzeniał się stopniowo po całym regionie, czego ślady można odnaleźć
przede wszystkim w relacjach dyplomatów i podróżników. W 1608 roku
ambasador Adam Freiherr von Herberstein podróżował w towarzystwie
Maximiliana Brandstettera Dunajem z Wiednia do Konstantynopola.
W miasteczku Ilok, położonym około pięćdziesiąt kilometrów na zachód
od Nowego Sadu, mężczyźni zostali ugoszczeni przez miejscowego paszę
i zaproszeni na przedstawienie kukiełkowe, podczas którego „aktor naśladował zarówno męskie, jak i kobiece głosy poruszanych marionetek”13.
Niektórzy twierdzą, że opis może dotyczyć teatru cieni, aczkolwiek na
przykład Linda Myrsiades podchodzi do takiej interpretacji sceptycznie
i uważa, że było to raczej zwykłe przedstawienie kukiełkowe14.
Podobny spór wśród badaczy budzą „różnego rodzaju radosne przedstawienia” („allerhand Freudenspiel”), jakie tureccy i wołoscy aktorzy wystawiali w 1652 roku w Jassach, podczas wesela córki hospodara mołdawskiego Bazylego Lupu, Ruxandry, z Timofijem, synem Bohdana Chmielnickiego15. Mimo tych samych wątpliwości, czy wspomniane przedstawienia rzeczywiście były teatrem cieni, w rumuńskiej narracji historycznej
świadectwo to uznaje się za pierwszą relację ze spektaklu Karagöza na
terenie Mołdawii.
Kolejna wzmianka o teatrze cieni pochodzi z 1666 roku. Wówczas
osmański podróżnik i kronikarz, Ewlija Czelebi, opisywał, że na jarmarku
we wsi Doliani16 nad Strumicą miał okazję oglądać „teatr kukiełkowy lub
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teatr cieni”17. Z kolei osmańscy kupcy, którzy przybyli latem 1695 roku
na targ w Belgradzie, wśród wielu wschodnich produktów mieli w swoim
asortymencie również figurki teatru cieni, sprzedawane wraz ze świeczkami, które miały posłużyć do oświetlenia sceny18.
Od XVIII wieku teatr cieni zaczął gościć w kawiarniach i herbaciarniach muzułmańskich dzielnic Skopje. Z tego samego okresu pochodzą
kolejne relacje o przedstawieniach w księstwach naddunajskich, choć znów
nie ma pewności, czy był to już Karagöz czy też zwykły teatr kukiełkowy.
Niemniej teatr cieni musiał być wtedy znany. Potwierdzają to wzmianki,
które można odnaleźć m. in. w Historii świetności i upadku Imperium Osmańskiego Dimitrie Cantemira oraz Historii Dacji szwajcarskiego historyka
Franza Josefa Sulzera. Ten drugi opisuje, jak przedstawienia odgrywane
po grecku, rumuńsku lub turecku służyły za rozrywkę fanariotom – najczęściej po uczcie albo podczas wizyty jakiejś ważnej osobistości19. W Dobrudży spektakle były wystawiane do końca XIX wieku. Jeszcze w 1879
roku historyk rumuńskiego teatru i folklorysta Teodor Burada oglądał tam
przedstawienie wystawiane przez Cyganów. Ten sam badacz opisał także
spektakl pod tytułem Hagi Ivat, który w pierwszych latach XIX wieku był
podobno wystawiany w jednej z bukareszteńskich kawiarni przez dwuosobową trupę złożoną z Turka oraz Ormianina20. Wiadomo także, że
w latach 1895–1913 Karagöza z powodzeniem grano w Konstancy nad
Morzem Czarnym21.
Nie tylko w Skopje, gdzie Karagöza wystawiano aż do II wojny światowej22, ale w całym obszarze Bałkanów Zachodnich – między innymi
w Prizrenie, Peci oraz Prisztinie na terenie Kosowa – przedstawienia odbywały się od XVIII wieku przez kolejne dwa stulecia23. Nie inaczej było
17

18
19
20

21
22
23

Za: W. Puchnerem, Οι βαλκανικές διαστάσεις…, s. 17. W polskim wydaniu (Księga podróży Ewliji Czelebiego,
red. Z. Abrahamowicz, tłum. Z. Abrahamowicz, A. Dubiński, S. Płaskowicka-Rymkiewicz, Warszawa 1969)
fragment ten został pominięty. Ewlija Czelebi w swoich zapiskach często pozwalał się ponieść wodzom
fantazji i do wszystkich podawanych przez osmańskiego podróżnika informacji należy się odnosić z odpowiednią dozą krytycyzmu i ostrożności (Ibidem, s. XVIII, XXXI–XXXII). Również w tym przypadku istnieją
podejrzenia, że Ewlija Czelebi nigdy w ogóle nie podróżował przez Doliani.
W. Puchner, Οι βαλκανικές διαστάσεις…, s. 17–18; L. Myrsiades, The Karagiozis Heroic…, s. 3, 7.
W. Puchner, Οι βαλκανικές διαστάσεις…, s. 18–21.
Również w archiwach rumuńskiej policji znajdują się informacje o przedstawieniach „teatru kukiełkowego”
w Bukareszcie, odgrywanych w latach 1865–1869. Zob. Ibidem, s. 58.
Ibidem, s. 23–24.
Podobnie jak w innych macedońskich miastach: Ochrydzie, Bitoli, Welesie czy Sztipie. Zob. Ibidem, s. 25.
W wydanej w 1985 roku pracy Puchner pisał, że starsi mieszkańcy mogą jeszcze pamiętać te przedstawienia.
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24
25
26
27

28
29

30
31

Szczególną popularność w belgradzkich kawiarniach teatr cieni cieszył się w latach 1820–1850.
Ibidem, s. 14, 25–26.
Ibidem, s. 15, 27, 46; L. Myrsiades, The Karagiozis Heroic…, s. 9.
Σ. Σπαθάρης, Απομνημονεύματα Σ. Σπαθάρη και η τέχνη του Καραγκιόζη, Αθήνα 1960; Spataris urodził
się w 1892 roku na Santorini, zmarł w 1973 roku w Atenach. Sławę w świecie karagiozopechtów zdobył
również jego zmarły przed pięcioma latami syn, Ewjenios, dzięki któremu w 1996 roku w Atenach zostało
otwarte – funkcjonujące po dziś dzień – Muzeum Karagiozisa.
A. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, tłum. P. Majewski, Warszawa 2010.
Dodatkowym, cennym źródłem informacji była dla mnie opublikowana niedawno praca Rigelsa Halilego
Naród i jego pieśni. Rzecz o oralności, piśmienności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów, Warszawa
2012.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 11; L. Myrsiades, The Karagiozis Heroic…, s. 148.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 212.
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w Belgradzie24 czy Sarajewie. Spektakle w stolicy muzułmańskiej Bośni
cieszyły się zresztą złą sławą z powodu epatujących wulgarnością dialogów. Na przełomie XIX i XX wieku widzowie zbierali się tam w kawiarni
Husseina Pasalicia, funkcję karagiozopechty pełnił zaś Samuel Gracijan,
najprawdopodobniej Żyd25.
Chociaż nie zachowały się z tego okresu żadne źródła, jest pewne, że
w drugiej połowie XIX wieku karagiozopechci byli częstymi gośćmi kafenionów w Salonikach i Janinie. Na całych Bałkanach wszystko odbywało
się według podobnego schematu: przedstawienia w tureckich dzielnicach
miast przeważnie wystawiane były przez Ormian lub Żydów26.
W 1960 roku w Grecji po raz pierwszy zostały opublikowane wspomnienia Sotirisa Spatarisa, jednego z najbardziej zasłużonych karagiozopechtów w historii27. Podczas lektury tej autobiografii można odnieść
wrażenie, że doświadczenia życiowe aktora teatru cieni do złudzenia przypominają biografie – opisanych przez Alberta Lorda w klasycznej rozprawie Pieśniarz i jego opowieść28 – bałkańskich pieśniarzy ludowych29. Chociaż
występujący w kafenionach karagiozopechta był ściśle związany z kulturą
miejską, pieśniarz natomiast wędrował od wsi do wsi, podobieństwa pomiędzy nimi wydają się zadziwiające.
Karagiozopechci w zdecydowanej większości byli albo półanalfabetami, albo w ogóle nie umieli czytać i pisać30. „My wszyscy starzy karagiozopechci jesteśmy niewykształceni, ledwo co umiemy się podpisać”31
– opowiadał Spataris. Zachęcony przez Angielosa Sikielianosa do zebrania wspomnień, pisał bez podziału na akapity, nie stawiał kropek ani
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przecinków32. Aktorów obeznanych z literaturą33 zawsze można było policzyć na palcach jednej ręki34. Wcale nie lepiej było w przypadku pieśniarzy
– to właśnie niepiśmienność była ich główną wspólną cechą. Nie można
jednak wykluczyć, że talent do opowiadania, często rozkwitający w niepiśmiennych kulturach, był przyczyną popularności pieśni ludowych oraz
teatru cieni na Bałkanach35.
Zarówno karagiozopechci, jak i pieśniarze, żyli bardzo skromnie, na
granicy ubóstwa, a talent czy sława nie dawały im żadnego szczególnego
statusu społecznego36. Wśród nich „nie brakowało niewidomych pieśniarzy37, którzy byli żebrakami, swoją kondycją przypominali wędrownego
dziada”38. Karagiozopechci natomiast stanowili grupę wręcz wykluczoną
przez resztę społeczeństwa. „Po moim trupie!” – wykrzyknął w pierwszej
chwili ojciec wybranki Spatarisa, gdy dowiedział się, że jego córka potajemnie poślubiła aktora teatru cieni39.
Karagiozopechci nieraz cierpieli głód. Aby zdobyć jakiekolwiek pożywienie, młody Spataris i jego kaleki ojciec musieli żebrać. Gdy przyszły
karagiozopechta chciał zobaczyć teatr cieni (akurat do Aten przyjechał
słynny aktor z Patry, występujący pod pseudonimem Mimaros), to koledzy musieli kupić mu bilet na przedstawienie. W późniejszych latach,
zanim zdobył renomę, opłatą za jego występ często były nie pieniądze,

32

33

34
35
36
37

38

39

Angielos Sikelianos (1884–1951) był poetą i dramaturgiem, pierwszym greckim kandydatem w XX wieku
do literackiej Nagrody Nobla. Odkąd odkrył Spatarisa, nieustannie go wspierał: chadzał na jego przedstawienia, zachęcał do dalszej pracy nad spisywaniem wspomnień (które później sam opracował i przygotował do wydania) oraz zapraszał do swojego domu, gdzie karagiozopechta półanalfabeta poznał całą
ówczesną śmietankę literacką Grecji z Nikosem Kazandzakisem na czele. Zob. Ibidem, s. 20–21, 149–150.
Już mistrz Spatarisa przekonywał swojego ucznia, że aby zostać dobrym karagiozopechtą powinien nauczyć
się czytać i pisać. Nie mając innych materiałów do nauki, młody Sotiris często chadzał na cmentarze i tam
spędzał wiele godzin na rozszyfrowywaniu napisów na nagrobkach. Zob. Ibidem, s. 29–30.
Ibidem, s. 212; Γ. Σηφάκης, Η παραδοσιακή δραματουργία του Καραγκιόζη. Πρώτη προσέγγιση, Αθήνα 1984.
A. Lord, Pieśniarz…, s. 14, 90–92, 96, 187; R. Halili, op. cit., s. 89, 127.
R. Halili, op. cit., s. 130; Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 112; Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 33–34.
Trzeba podkreślić, że Lord w swojej pracy konsekwentnie neguje romantyczny obraz ślepego barda. Badaczowi wprawdzie zdarzało się spotkać ślepych żebraków (np. Stjepana Masterovicia, który utracił wzrok,
a od czternastego roku życia musiał utrzymywać ojca i matkę) jednak „nie byli [oni] zbyt dobrymi pieśniarzami”. Zob. A. Lord, Pieśniarz…, s. 89–90.
A. Ayşen Kaim, Tureccy i bałkańscy „Singer of tales” – „jarzmo” inspiracji czy epicka dwubiegunowość, „Slavia
Meridionalis”, 2011, nr 11, s. 69.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 43–44.
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43
44
45
46
47
48
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50

Kiedy w trakcie II wojny światowej Spataris wystawiał przedstawienia w szpitalach, otrzymywał w podzięce od pacjentów owoce, papierosy bądź słodycze. Zob. Ibidem, s. 137.
Ibidem, s. 20–21, 25, 39, 46, 76–77, 142; L. Myrsiades, The Karagiozis Heroic…, s. 148.
Pytani o swoje zajęcie, pieśniarze odpowiadali: „Uprawiam ziemię i zbieram plony” bądź „zajmuję się gospodarstwem i ziemią”. Zob. A. Lord, Pieśniarz…, s. 87.
Ibidem, s. 83–84; R. Halili, op. cit., s. 105–106, 127–128, 265.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 27.
A. Ayşen Kaim, op. cit., s. 67.
A. Lord, Pieśniarz…, s. 90, 96–98, 113, 174.
A. Ayşen Kaim, op. cit., s. 66.
Pieśni wykonywano w bałkańskich kawiarniach także podczas innych okazji, np. wesela, jarmarku czy odpustu.
A. Ayşen Kaim, op. cit., s. 67, 74–75.
A. Lord, Pieśniarz…, s. 101.
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a skromny poczęstunek40, na przykład dwa bochenki chleba, odrobina oliwy oraz kilka jaj41.
Również dla pieśniarza wykonywanie pieśni nie było zawodem, przynoszącym konkretny zysk42. Za zapłatę musiała mu przeważnie wystarczyć kawa lub garstka tytoniu, niekiedy alkohol kupiony przez publiczność
w ramach podziękowania za występ. Salih Ugljanin otrzymywał jako wynagrodzenie od Lorda pięćdziesiąt, czasem sześćdziesiąt, dinarów dziennie,
papierosy i herbatę. Tylko czasami zdarzało się, że podczas występu krążyła po kawiarni taca z datkami dla pieśniarza43.
Zdecydowana większość karagiozopechtów rozpoczynała swoją przygodę z teatrem cieni jako pomocnicy starszych, doświadczonych już aktorów44. W ten sposób tradycja oralna przechodziła z pokolenia na pokolenie. Wprawdzie dla młodego pieśniarza uczęszczanie na lekcje do nauczyciela teoretycznie nie było obowiązkowe45, jednak i on opanowywał swoją
sztukę głównie poprzez przysłuchiwanie się i samodzielną praktykę46.
Podobnie było w przypadku pieśniarzy tureckich: „Po inicjacyjnym śnie
aszyka oddawano na naukę do mistrza. W ten sposób technika, jak i repertuar, przekazywane były z mistrza na ucznia”47. Miejscem, gdzie umiejętności karagiozopechty lub pieśniarza wystawiano na próbę, była bałkańska kawiarnia. W dniach handlowych stanowiła ona centrum życia wsi lub
miasta, a w wieczory ramadanu48 – miejsce, do którego przychodziło się
w poszukiwaniu rozrywki49. Dobrego wykonawcę poznawało się po tym,
że potrafił skupić na sobie uwagę publiczności przez cały wieczór50.
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Karagiozopechta musiał mieć doskonałą pamięć51. Pewnego razu przybyły na spektakl profesor nie dowierzał, że aktorzy – na co dzień prości
ludzie – są w stanie zapamiętać dwugodzinne przedstawienia. Był przekonany, że muszą mieć pochowane jakieś notatki. „Panie profesorze, skoro
nie znam liter, to jak miałbym czytać?” – spytał go wówczas Spataris52.
Według Ewliji Czelebiego, repertuar znanego tureckiego aktora żyjącego
w XVII wieku, Hasana Zade, składał się z około trzystu przedstawień.
Gdyby chciał on za jednym razem wygłosić wszystkie dialogi, które miał
w głowie, zajęłoby mu to ponad piętnaście godzin53.
Dobrego pieśniarza poznawało się również po tym, że potrafił on – nie
całkiem dosłownie, rzecz jasna – powtórzyć każdą, usłyszaną nawet po raz
pierwszy w życiu pieśń54. Jeden z rozmówców Lorda, Stjepan Majstorović,
chwalił się, że „kiedy był młody, wystarczyło mu usłyszeć jakąś pieśń tylko
raz, by móc ją opanować”55. Repertuar Saliha Ugljanina, gdy był już starym
człowiekiem, obejmował około stu pieśni. Niektóre z nich liczyły nawet
około piętnastu tysięcy wersów, śpiewało się je przez kilka dni56.
Lord dokładnie zbadał, w jaki sposób pieśniarz był w stanie zapamiętywać tak ogromne partie tekstu. Okazało się, że ludowy wykonawca nie
uczył się ich na pamięć, ale opanowywał formuły – „grupy słów używanych zawsze w tych samych pozycjach metrycznych do wyrażenia pewnych podstawowych treści”57. Uczył się ich, oczywiście, wyłącznie poprzez
słuchanie. Badacz udowodnił, że nawet pozornie nowe teksty tworzone
były poprzez analogię z innymi frazami – nowe formuły powstawały więc
poprzez umieszczenie nowych słów w starych wzorcach58.
51

52
53

54

55
56
57
58

Spataris przyznawał w swoich wspomnieniach: „Ani ja, ani żaden inny karagiozopechtar nie czyta. Przedstawienia znamy na pamięć, tak jak bajarze pamiętają swoje baśni”. Zob. Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 212.
Ibidem, s. 120.
Κ. Μπίρης, op. cit., s. 12; M. And, Aspects et fonctions du théâtres d’ombres turc, [w:] Théâtres d’ ombres.
Tradition…, s. 114.
Jeden z pieśniarzy opowiadał: „Mogłem słuchać, jak pieśniarz śpiewa pieśń do wtóru gusle, a po godzinie
mogłem zaśpiewać całą tę pieśń. Nie umiem pisać. Ale mogłem powtórzyć wszystkie słowa i ani razu się
przy tym nie myliłem. (…) Jeżeli będę żył jeszcze za dwadzieścia lat, za dwadzieścia lat zaśpiewam tę
pieśń, którą śpiewałem ci dzisiaj, i nie zmienię w niej ani słowa”. Po siedemnastu latach Lord odszukał
swojego rozmówcę, Đemo Zogicia, i poprosił go o wykonanie tej samej pieśni. Wersja, którą usłyszał, rzeczywiście w niewielkim stopniu różniła się od pieśni sprzed lat. Zob. A. Lord, Pieśniarz…, s. 102–104, 106.
Ibidem, s. 90.
Ibidem, s. 15, 134; A. Ayşen Kaim, op. cit., s. 75.
A. Lord, Pieśniarz…, s. 109–110.
Ibidem, s. 129–131.
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64

Ibidem, s. 64.
Γ. Σηφάκης, op. cit., s. 35–50; S. Damianakos, Karagöz turc et Karaghiozis grec: lectures comparatives, [w:]
Théâtres d’ ombres…, s. 126; L. M. Danforth, op. cit., s. 165; W. Puchner, Greek Shadow Theatre and its
Traditional Audience. A contribution to the Research of the Theatre Audience, [w:] Théâtres d’ ombres…,
s. 202–203.
A. Lord, Pieśniarz…, s. 51, 64, 77–78, 81.
Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 34, 56; S. Damianakos, op. cit., s. 126.
Chociaż Lord badał w pieśni pojedyncze frazy, Danforth natomiast analizował konstrukcję fabuły całego
przedstawienia (nie poświęcając wiele uwagi kwestiom językowym), obaj badacze wyciągnęli podobny
wniosek – twórca oralny, mając do dyspozycji pewne niezmienne wzorce, mógł je wypełnić w dowolny
sposób.
L. M. Danforth, op. cit., passim.
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Inaczej niż pisarz, funkcjonujący w świecie literatury, ani karagiozopechta, ani pieśniarz nie próbowali zerwać z dotychczasową tradycją.
W powtarzaniu tych samych treści czy też stosowaniu znanych wcześniej
formuł nie widzieli niczego złego59. Uzależniony od tradycji aktor teatru
cieni, paradoksalnie, wcale nie miał dużych możliwości ingerencji w swoje
przedstawienia. Postacie były dobrze znane widzom z innych spektakli,
toteż próby wprowadzenia jakichkolwiek zmian na pewno spotkałyby się
z głośnym sprzeciwem. W związku z tym często patrzy się na karagiozopechtę jako na zwykłego odtwórcę, a nie twórcę60.
Na taką interpretację z całą pewnością nie zgodziłby się Lord, który wyraźnie przeciwstawił się poglądowi, jakoby poeta oralny był jedynie
przekaźnikiem i nie mógł osiągnąć jakiejkolwiek indywidualności. Badacz
podkreślał, że „podczas występu każdy pieśniarz i opowiadacz tworzy coś
niepowtarzalnego” – jest on jednocześnie częścią tradycji i indywidualnym
twórcą, który za każdym razem re-kreuje znaną pieśń. W stylu pieśniarza
widoczne były cechy indywidualne i podobno nawet mając do dyspozycji
sam tekst – bez akompaniamentu muzyki i bez śpiewu – dało się od siebie
odróżnić pieśni będące dziełami różnych pieśniarzy61.
Każdy karagiozopechta miał swoją osobowość, która znajdowała odzwierciedlenie w wystawianych przez niego przedstawieniach. Również
charakter postaci nieco się różnił w zależności od aktora62. Badający spektakle Karagiozisa metodą strukturalną, Loring M. Danforth udowodnił,
że o ile każde przedstawienie składało się (i po dziś dzień składa) zawsze
z siedmiu funkcji63, o tyle w ich obrębie wybór wariantów (czyli, na przykład, decyzja, którzy bohaterzy wystąpią i jakie rekwizyty będą mieć na
scenie) leży już w gestii aktora64.
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Karagiozopechta musiał być prawdziwym człowiekiem renesansu.
Grecki pisarz i publicysta, Spiros Melas, porównał go do mitycznego Atlasa, który dźwiga na swoich plecach całe przedstawienie65. Aktor w jednej
osobie pełnił funkcję reżysera, dramaturga, scenografa, dekoratora, choreografa czy kompozytora. Również sama konstrukcja teatru oraz figurki
były przygotowywane przez karagiozopechtę własnoręcznie66.
Imponująca jest nie tylko kontaminacja setek bohaterów i motywów,
która dokonywała się w umyśle niewykształconego przecież aktora podczas spektaklu67. Aby widownia rzeczywiście dobrze się bawiła, karagiozopechta musiał przede wszystkim dopilnować, by każda postać, która
pojawiła się na scenie, posługiwała się nieco odmiennym językiem i mówiła z innym akcentem. Oczywiście, wszystko musiał robić absolutnie
sam. Karagiozopechci mieli wprawdzie pomocników – młodych adeptów
sztuki teatru cieni – ci jednak podczas przedstawień mogli jedynie podawać kolejne figurki oraz naśladować dźwięki, takie jak szum wiatru czy
stukanie do drzwi68.
Na karagiozopechtę i pieśniarza – który akurat nie musiał podczas występu wykazywać się aż tak licznymi talentami – można patrzeć jako na
łączników69 pomiędzy sferą wtajemniczenia a światem prostych ludzi, a co
za tym idzie: między kulturą wysoką a ludową/popularną70. W przypadku
tego drugiego zdziwienie budzi jednak nie tylko jego perfekcyjna technika
zapamiętywania, ale i wiedza historyczna. Lordowi nie udało się znaleźć
odpowiedzi na pytanie: „Skąd niewykształcony rolnik z Bijelo Polje, później rzeźnik na rynku w miasteczku, mógł wiedzieć, że w 1543 roku zarządcą Budy był Jahja pasza?”71.
Podobnie jak teatr cieni – wystawiany w kafenionach, do których aż do
wybuchu II wojny światowej kobiety nie miały w ogóle wstępu72 – pieśni
65
66
67
68
69

70
71

72

Za: Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 34.
M. And, op. cit., s. 110–111.
Γ. Σηφάκης, op. cit., s. 30.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 212–213.
Agnieszka Ayşen Kaim pisała: „Według ludowych przekonań prawdziwi aszykowie są świętymi, a ich natchnieniem jest Bóg”. Istniało również wierzenie, że instrument, który turecki pieśniarz trzymał w rękach,
miał zastępować szamański kij. Zob. A. Ayşen Kaim, op. cit., s. 66, 68.
Ibidem, s. 69.
A. Lord, History and Tradition. Balkan Oral Epic and Ballad, „Western Folklore”, 1972, vol. 31, no. 1, s. 59.
Przekład własny.
B. Jezernik, Dzika Europa: Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków 2007, s. 221–
222.
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W. Puchner, Greek Shadow Theatre…, s. 200; A. Lord, Pieśniarz…, s. 281; R. Halili, op. cit., s. 205.
Akurat dzieci szalały za Karagiozisem zawsze. Już na początku XX wieku w Atenach często rozstawiały na
ulicach prowizoryczne teatrzyki cieni (Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 24). Po II wojnie światowej zabawa w Karagiozisa nadal cieszyła się popularnością – w ten sposób dzieci podtrzymywały tradycję, która w dorosłym
świecie zanikała (W. Puchner, Greek Shadow Theatre…, s. 210).
Ibidem, s. 211.
Γ. Ιωάννου, op. cit., s. 9.
Σ. Σπαθάρης, op. cit., s. 218.
Co ciekawe, kiedy podczas I wojny światowej Spataris wystawiał przedstawienia dla armii brytyjskiej, angielscy żołnierze często nazywali Karagiozisa Greek cinema. Zob. Ibidem, s. 53.
L. M. Danforth, op. cit., s. 160.

149

Bałkany, których już nie ma

śpiewane były przez i dla mężczyzn73. Przede wszystkim jednak była to
publiczność niepiśmienna. Obecnie nie ma już tradycyjnego odbiorcy.
Również nadawca – odkąd podstawą jego występu stał się opanowany pamięciowo tekst drukowany – zmienił się z twórcy w zwykłego odtwórcę74.
Tym samym teatr cieni przestał się różnić od tradycyjnego teatru żywych
aktorów. Podobnie pieśniarzy, którzy zaczęli przyswajać sobie materiał
z wydrukowanych zbiorów, w żadnym wypadku nie można nazwać poetami oralnymi75. Współczesna publiczność ma zupełnie inne gusta i oczekiwania niż ta tradycyjna, utracona na zawsze76. Znacząco zmienił się również jej przekrój społeczny: obecnie główną grupę odbiorców Karagiozisa
stanowią dzieci77, środowisko akademickie oraz zagraniczni turyści78.
Obecnie są to już sztuki zanikające (albo i całkiem zanikłe), którym
grozi całkowita komercjalizacja79. Od lat trzydziestych XX wieku pieśniarzy akompaniujących karagiozopechtom podczas spektakli – wcześniej ich
nieodłącznych towarzyszy – zaczęto zastępować nagraniami z magnetofonów (wcześniej pojawienie się każdej nowej postaci na scenie zwyczajowo
poprzedzane było pieśnią)80. Uznani aktorzy starzeli się, nie mając godnych
następców. Rosła konkurencja ze strony telewizji i kina81. Kolejne teatry
pod gołym niebem likwidowano, a ich miejsce zajmowały inne inwestycje. Wszystko to spowodowało, że Karagiozis przeszedł do mass mediów
i „zajął miejsce u boku Myszki Miki (…) i innych postaci z komiksów na
półkach kiosków oraz sklepów z galanterią papierniczą w całej Grecji”82.
Tymczasem obecne produkty kultury masowej trudno nawet porównywać
z ich pierwowzorami z początku XX wieku. Różnice pomiędzy tradycyjnymi pieśniarzami a współczesnymi wykonawcami, na przykład na festiwalu
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folklorystycznym, są ogromne (chodzi tu głównie o sposób uczenia się
pieśni i jej wykonania). Ci drudzy są w zasadzie tylko „oszustami udającymi epickich bardów”83.
Może więc należałoby spojrzeć na teatr cieni (jak również na pieśni
ludowe) jako na jeszcze jeden przykład wspólnego dziedzictwa Imperium
Osmańskiego, które stopniowo na Bałkanach zanika. Choć od drugiej połowy XIX wieku zacieranie śladów osmańskich w Europie Południowo-Wschodniej było zazwyczaj działaniem świadomym84, w tym wypadku
proces przebiegał w zasadzie samoistnie – jego siłą sprawczą było bowiem
przechodzenie społeczeństwa od oralności do piśmienności. Lord już ponad pięćdziesiąt lat85 temu ostrzegał, że „zmiana kulturowa w tym aspekcie
jest niemal całkowita” i że „procesy oralne znajdują się na granicy wymarcia”86. Jak wygląda sytuacja dziś? O ile w Grecji tradycję teatru cieni nadal
się podtrzymuje, a Karagiozis przeszedł tam do sfery kultury masowej,
o tyle w innych krajach bałkańskich – zarówno w dyskursie akademickim,
jak i powszechnej świadomości – pamięć o Karagözie jest znikoma.
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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

(Uniwersytet Jagielloński)

„От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?”
Pamięć o masakrze w Bataku (1876) w twórczości
Iwana Wazowa

Wstęp
Powstania, rewolucje oraz bunty niewątpliwie zajmują ważne miejsce
w narracjach o dziejach poszczególnych narodów. Historiografie nie tylko
eksponują waleczność oraz zdolność do poświęcenia, ale także przełomowe znaczenie zrywów mas ludowych dla historii danej zbiorowości. W budowaniu owej mitologii powstańczej nie uczestniczą wyłącznie historycy,
ale także pisarze, artyści oraz dziennikarze. Nie inaczej było w przypadku
powstania kwietniowego z 1876 roku, które jest uznawane za największy
bułgarski zryw narodowy przeciwko panowaniu tureckiemu. Centralnym
punktem tych wydarzeń była masakra w Bataku, która po dziś dzień zajmuje ważne miejsce w bułgarskiej świadomości historycznej. W upamiętnieniu rzezi z 1876 roku istotną rolę odegrał jeden z najważniejszych pisarzy bułgarskich Iwan Wazow.
Powstanie kwietniowe i masakra w Bataku
Bułgarska historiografia za symboliczny początek odrodzenia narodowego uznaje rok 1762, w którym Paisij Chilendarski ukończył Historię słowianobułgarską (Истoрия славянобългарска), jednak realne zintensyfikowanie
ruchu narodowowyzwoleńczego nastąpiło dopiero po wojnie krymskiej
(1853–1856). W latach 1875–1878 miał miejsce jeden z najpoważniejszych
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kryzysów w historii Imperium Osmańskiego, określany jako wielki kryzys
wschodni – najpierw doszło do powstania na obszarze Bośni i Hercegowiny (1875), następnie Turcja została zaatakowana przez Serbię oraz Czarnogórę (1876), wreszcie Rosjanie przekroczyli Dunaj, przeprowadzając inwazję na osłabione imperium (1877–1878). Wykorzystując sytuację, Bułgarzy przeprowadzili dwukrotną próbę zbrojnego wywalczenia niepodległości – najpierw wybuchło powstanie starozagorskie w 1875 roku, a rok
później powstanie kwietniowe. O ile pierwsze z nich miało zasięg lokalny,
to drugie przeszło do historii jako największy zryw Bułgarów przeciwko
władzy osmańskiej1.
Wydarzenia z kwietnia (maja starego stylu) 1876 roku okazały się w dziejach narodu bułgarskiego równie przełomowe, co i tragiczne. Powstanie
było koordynowane przez działaczy niepodległościowych skupionych wokół Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego, funkcjonującego
na emigracji w Rumunii. Wobec sytuacji w Bośni, w listopadzie 1875 roku
doszło do walnego zebrania tej organizacji w Giurgiu, na którym podjęto
decyzję o przystąpieniu do walki przeciwko Turkom. Obszar Bułgarii został
podzielony na cztery obszary rewolucyjne z centrami w Tyrnowie, Sliwenie,
Wracy oraz Panagiuriszte. Wykorzystując chaos panujący w całym imperium, Bułgarzy w każdym z ośrodków zaczęli przygotowywać się do powstania, co przebiegało jednak opornie. Między konspiratorami dochodziło
do ciągłych sporów o taktykę – jedni opowiadali się za zorganizowaniem
czet i walką partyzancką, inni za zaangażowaniem w zryw mas narodowych.
Poważny problem stanowiły także braki w zaopatrzeniu – symbolem desperacji powstańców stały się drążone z pni czereśni armaty, które często
eksplodowały w chwili wystrzału. W praktyce, w momencie wybuchu zrywu
jedynie czwarty okręg rewolucyjny w Panagiuriszte, na czele którego stali
Georgi Benkowski oraz Panajot Wołow, był gotowy do walki.
Bunt wybuchł wcześniej niż planowano. Dnia 2 maja (20 kwietnia)
1876 roku miejscowy komitet w Kopriwszticy z Todorem Kableszkowem
na czele, w celu uprzedzenia fali aresztowań, przystąpił do walk z miejscową milicją. Powstanie szybko ogarnęło cały okręg. Władze osmańskie
zdecydowały się na radykalny krok – wysłały do tłumienia buntu znane
ze swojego niezdyscyplinowania oraz okrucieństwa nieregularne oddziały
1
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История на балканските народи, т. 1: (1352–1878), София 2012, s. 273–289; M. Tanty, Mocarstwa europejskie wobec kryzysu bałkańskiego w latach 1875–1878, „Pamiętnik Słowiański”, 1977, t. 27, s. 25–39.
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Masakra w Bataku (1876) jako ludobójstwo o podłożu religijnym, [w:] II Lubelska Jesień Historyczna. Materiały pokonferencyjne, red. K. Świgoń, K. Jakimowicz, Lublin 2014, s. 168–169.
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baszybuzuków. Była to zarówno skuteczna, jak i krwawa taktyka, która
pozwoliła w ciągu dwóch tygodni zgasić ostatni zapalny punkt powstania
kwietniowego. Cześć przywódców zrywu (m.in. Benkowski czy Zachari
Stojanow) zdecydowała się kontynuować walkę, tworząc czety i przyjmując taktykę partyzancką. Tymczasem bułgarskie wioski płaciły krwawą
cenę za wsparcie dla buntu. Łączną liczbę zabitych w powstaniu kwietniowym szacuje się na 12 tys.2.
Jedną z miejscowości, która wzięła czynny udział w walkach w 1876
roku, była niewielka wieś w Rodopach, Batak. Dnia 2 maja (20 kwietnia)
wioska znalazła się pod kontrolą komitetu rewolucyjnego. Do rozprawy
z rodopskimi wioskami Wysoka Porta wysłała Achmeda agę Barutanlija
z ośmiotysięczną armią baszybuzuków. Dotarł on do Bataku wieczorem 5
maja (23 kwietnia), następnie rozkazał otoczyć wioskę i zażądał od mieszkańców kapitulacji. Po odmowie doszło do walk trwających dwa dni. Wobec braku perspektyw na zwycięstwo oraz pomoc z zewnątrz, mieszkańcy
Bataku zdecydowali się poddać. Achmed aga obiecał, że w razie dobrowolnej kapitulacji nie dojdzie do rozlewu krwi. Do obozu Barutanlii udała
się prowadzona przez burmistrza Trendafiła Kerełowa delegacja, która
zaproponowała złożenie broń. Wysłannicy wioski zostali jednak w brutalny sposób zamordowani: Kerełowowi najpierw wydłubano oczy i wybito zęby, a następnie nadziano go na ruszt i pieczono na wolnym ogniu.
Innym członkom delegacji przed śmiercią odcięto nogi, ręce, nosy i uszy.
Następnie, po złożeniu broni przez mieszkańców, nastąpił atak baszybuzuków na wioskę3. Rozpoczęła się masakra Bataku.
Baszybuzucy dopuścili się w Bataku nieopisanego okrucieństwa –
mężczyźni byli od razu mordowani, kobiety i dzieci, które ukryły się w domach, były palone żywcem, dochodziło do gwałtów, a nawet pozbawiania
kobiet ich nienarodzonych dzieci4. Do roli symbolu urosło spalenie cerkwi
św. Niedzieli, w której łącznie zginęło w płomieniach około tysiąca osób5.
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Według źródeł liczbę ofiar masakry szacuje się na 2–8 tys., jednak powszechnie przyjmuje się liczbę 5 tys. zamordowanych6.
Wieść o losie mieszkańców rodopskiej wsi została rozpowszechniona
przez prasę (przede wszystkim przez reportaże Januariusa Aloysiusa MacGahana7) i obiegła cały Stary Kontynent. Pierwszy i właściwie ostatni raz
w historii XIX wieku losy tego niewielkiego narodu słowiańskiego znalazły się w centrum zainteresowania Europy. Na temat masakry wypowiadały się takie osobistości jak Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, William
Ewart Gladston8, Charles Darwin, Fiodor Dostojewski czy Lew Tołstoj.
Ich opinie miały ogromny wpływ na stanowisko opinii publicznej wobec
wielkiego kryzysu wschodniego, kwestii niepodległości Bułgarii i miejsca
Imperium Osmańskiego w Europie. Antytureckie oraz probułgarskie nastroje społeczne w dużej mierze storpedowały proosmańską politykę brytyjskiego gabinetu Benjamina Disraeliego i stworzyły korzystne warunki
międzynarodowe do wojny rosyjsko-tureckiej (1877–1878)9. Reportaże
MacGahana traktuje się jako jeden z czynników, który doprowadził do
tego konfliktu, a co za tym idzie – do powstania nowożytnego państwa
bułgarskiego10. Masakra w Bataku, jako jedno z centralnych wydarzeń powstania kwietniowego, urosła do symbolu bułgarskiej ofiary poniesionej
w imię wolności11.
W ten sposób najczęściej są przedstawiane wydarzenia z 1876 roku
w historiografii bułgarskiej. Na ich utrwalenie niewątpliwy wpływ miała
literatura piękna, szczególnie ważne miejsce zajmuje tu Iwan Wazow.
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„Ojciec literatury bułgarskiej”

Podróż do piekła. W głębi Rodopów
Iwan Wazow znalazł się w Bataku szesnaście lat po masakrze, w czasie podróży po Rodopach w 1892 roku, a swoje doświadczenie opisał
w zapiskach zatytułowanych W głębi Rodopów. Przeważająca część utworu
została poświęcona Batakowi, rzezi z 1876 roku oraz ówczesnej sytuacji
mieszkańców wsi – tym, którzy przeżyli. Pisarz już na wstępie wyjaśnia
cel napisania utworu – uchronienie historii od zapomnienia, dopóki jeszcze żyją doświadczeni („zranieni”) bezpośrednio przez nią świadkowie:
„Rzadko można spotkać Traka [tj. Bułgara z Tracji – przyp. K. P.], który nie nosi jakiejkolwiek rany na duszy, straty w życiu, niezatartego śladu
katastrofy czy traumy różnych rodzajów i rozmiarów, które spotkały go
12

T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980, s. 138–147.
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Iwan Wazow urodził się w 1850 roku i tworzył właściwie do śmierci
w 1921 roku. Wprawdzie wyrastał w ideowo-artystycznej aurze odrodzenia
narodowego, jednak jego talent i indywidualizm sprawiły, że nie bez powodu ochrzczony został mianem „ojca literatury bułgarskiej”. Wprowadził
do kultury tego niewielkiego narodu słowiańskiego nowe gatunki (przede
wszystkim powieść), a jego gigantyczny dorobek artystyczny klasyfikuje
go właściwie jako człowieka-instytucję. W pierwszych dziesięcioleciach po
wyzwoleniu (1879–1885) nadawał ton życiu literackiemu, czyniąc z Płowdiwu (wówczas stolicy Rumelii Wschodniej, autonomii pozostającej w granicach Imperium Osmańskiego) centrum kultury bułgarskiej. Twórczość
Wazowa była niezwykle zróżnicowana pod względem formalnym i tematycznym. Głównymi problemami podejmowanymi przez pisarza były
walka o wolność, miłość do ojczyzny, patriotyzm, obrona bułgarskości,
heroiczne triumfy i wielkie klęski narodowe oraz obojętność świata wobec
problemów Bułgarów12. W jego twórczości nie zabrakło miejsca także dla
masakry w Bataku.
W niniejszym tekście zostaną zanalizowane trzy utwory, w których Wazow podjął temat rzezi z 1876 roku, a mianowicie: dzienniki podróżnicze
W głębi Rodopów (В недрата на Родопите, 1892), wiersz Wspomnienie z Bataku
(Възпоминания от Батак) z tomiku Pola i lasy (Поля и гори, 1884) oraz powieść Pod jarzmem (Под игото, 1894).
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w ciągu ostatnich piętnastu lat”13. W opisie Bataku, pisarz przedstawił scenerię ubogiej, niemogącej się podnieść z tragedii po latach miejscowości
pełnej zdewastowanych budynków, które pozostają milczącymi „świadkami” zbrodni. Kondycję jej mieszkańców ujmuje zaś w następujących słowach: „Żyją wśród popiołów i grobów swoich bliskich, niczym uschnięte
chwasty, których ruiny zostały opuszczone przez Boga”14.
W utworze zostały wykorzystane liczne zabiegi literackie, których celem jest wzbudzenie nastroju wzrastającej grozy оraz przerażenia w obliczu gigantycznej tragedii. Emocje pisarza rosną w miarę zbliżania się do
Bataku, co znajduje wyraz w warstwie stylistycznej dzieła: w dużej ilości
hiperbol oraz wykrzyknień, które są wyrazem przeżywania przez twórcę
osobistego dramatu. Swoje uczucia artykułuje od chwili przybycia do wioski: „Wspomnienia potwornych scen, których każda ulica była świadkiem,
przyprawia mnie o gęsią skórkę”15. Ważną rolę w budowaniu atmosfery
grozy odgrywa przyroda – naturalne piękno Rodopów, towarzyszące pisarzowi podczas całej podróży, nagle traci swój sielski, wręcz rajski wymiar, gdy bohater wjeżdża do Bataku, który jest obrazem „nędzy, rozpaczy
i bezsilności”16. Największy wpływ na nastrój utworu mają wizje minionego ludobójstwa, cechujące się charakterystyczną dla wczesnego romantyzmu frenezją17: dramatyczne sceny masowych gwałtów na dziewczętach,
mordy kobiet oraz dzieci, tworzenie stosów z ludzkich szczątków. Wazow
zastosował także w utworze swoistą grę kolorami, w której kluczową rolę
odgrywają czerwień oraz czerń. Skala ogromu mordu wyrażona jest zabarwieniem wody miejscowej rzeki – Stara Reka jest czerwona od krwi, której
13

14

15

16
17

„Рядко ще има тракиец, който да не носи една рана в душата си, една загуба в живота си, една
незаличима следа от няколко катастрофи и потреси в разни форми и размери, които сполетяха
страната му в продължение на петнадесетина години”. И. Вазов, В недрата на Родопите, [w:] Idem,
Пътеписи, ред. Г. Цанев, София 1977, s. 189. Wszystkie tłumaczenia z języka bułgarskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, zostały wykonane przez autora artykułu.
„(…) съществуванията в пепелището и гробищата на своите ближни, приличат на повяхналите
бурени, които развалините са пропуснали на свят божи”. Ibidem, s. 203.
„Спомените за страховитите сцени, на които тая съща улица е свидетел, ми турят мравки под
кожата”. Ibidem, s. 205.
Ibidem, s. 203.
Frenezja cechowała się obfitością motywów okropności, zbrodni i szaleństwa, co było wyrażane w detalicznym opisie makabrycznych scen. Do autorów, którzy posługiwali się tym zabiegiem zalicza się m.in. Wiktora
Hugo (Hand’Islande), Mary Shelley (Frankenstein or The Modern Prometheus) czy Seweryna Goszczyńskiego
(Zamek kaniowski). Zob. Epoki literackie: wielki leksykon literatury polskiej, red. J. Bajda, M. Cieński, M. Łoboz, Wrocław 2005, s. 349–351.
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18

19
20
21
22

Motyw rzeki krwi ma proweniencję biblijną. Nawiązuje do Apokalipsy św. Jana: „I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią” (Ap 8). Jest
to jeden z motywów, których okrucieństwo w Boskiej komedii Dantego przyczyniło się do powstania określenia „sceny dantejskie”: „W dół spojrzyj: oto krwi rzeka już bliska, / Gdzie w kotłujące zanurzon jest piany, /
Kto gwałtem bliźnich na ziemi uciska”. W tradycji judeochrześcijańskiej krew jest symbolem życia, o którym
decyduje jedynie Bóg. Jej przelanie jest więc wejściem w kompetencje Stwórcy i „grzechem wołającym
o pomstę do nieba”. Zob. D. Aligheri, Boska Komedia, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 2009, s. 12; Praktyczny
słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, D. Pachciarek, Warszawa 1994, s. 579.
И. Вазов, В недрата на Родопите…, s. 204.
Ibidem, s. 213–214.
Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 210.
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soczysta barwa ciągnie się aż do miejscowości Pesztera18. Natomiast czerń
„w pełni harmonizuje z tragedią ojczystej wioski”19, tworząc ponurą, grobową atmosferę miejsca kaźni. Autor posługuje się także powtórzeniami,
które podkreślają bezwzględność oprawców w doborze ofiar – „mężczyźni, kobiety, dzieci”20.
Ważną rolę w zapiskach zajmują główne miejsca kaźni Bataku – cerkiew św. Niedzieli czy szkoła im. św. św. Cyryla i Metodego. Poprzez obraz
kościoła został podkreślony aspekt religijny zbrodni, która w ten sposób
zyskuje nowe znaczenie – profanacji miejsca nienależącego do świata materialnego, a sakralnego. Ważny w tym obrazie jest opis wnętrza cerkwi,
gdzie na uchowanych po pożarze ścianach widać próby zamalowania śladów krwi oraz dymu po palonych ciałach. Wazow wyjaśnia, że prace były
zlecone przez władze tureckie, przerażone ogromem zbrodni, za którą
były odpowiedzialne21. W przypadku opisu dantejskich scen, jakie miały
miejsce w szkole im. św. św. Cyryla i Metodego, autor skupił się na problemie traumy ocalałych z masakry. W czasie, gdy pisarz podróżował do
Bataku, z dawnego budynku nie pozostało nic – mieszkańcy wsi musieli
całkowicie go zrekonstruować. Odbudowana szkoła została w utworze
porównana do kostnicy. Autor przedstawił sytuację uczęszczających do
niej uczniów, którzy, przebywając w niej, muszą przeżywać minioną tragedię każdego dnia, niezależnie od upływu czasu22.
Cerkiew oraz szkoła zostały przedstawione w utworze jako „niemi
świadkowie” tragedii z 1876 roku. W swej niemocy oraz milczeniu wobec
zbrodni ulegają one personifikacji: „Te domki, pośpiesznie wznoszone na
popiołach poprzednich, chwytają za serce swoim nieszczęściem, wyglądają nie jakby były smutne i głuche, ale wręcz ogłupiałe. Budynki mogą
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mieć tak samo głupią fizjonomię, co ludzie”23. Budynki-świadkowie stały się znakami bezsilności narodu wobec ludobójstwa oraz ignorowania
przez świat problemu, który zakończył się katastrofą. Wazow przyczynił
się do uczynienia z tych obiektów „miejsc pamięci”, w których naród składa swoje wspomnienia i uważa je za nieodłączną część swojej tożsamości
oraz tradycji24.
Batak w omawianych zapiskach podróżniczych nie jest jedynie symbolem męczeństwa, ale także wielkiej odwagi Bułgarów, co nawiązuje do
bułgarskiej historiografii przełomu lat osiemdziesiątych oraz dziewięćdziesiątych XIX wieku25. Tak jak Zachari Stojanow upamiętniał tytanów bułgarskiego odrodzenia narodowego, tak Wazow chciał uchronić od zapomnienia
lokalnych bohaterów. Ich wielkość polega na tym, że mimo braku jakichkolwiek perspektyw na zwycięstwo, podjęli oni honorową walkę w obliczu nieuchronnej śmierci. Sceny zaprezentowane przez Wazowa można właściwie
potraktować jako mikro-obraz sytuacji powstania kwietniowego, stanowiącego nie tylko patriotyczny, ale i niezwykle desperacki akt26.
Odwaga oraz męczeństwo mieszkańców uczyniły z Bataku jeden
z centralnych punktów w bułgarskiej historii okresu odrodzenia narodowego. Wazow porównuje „dwa najtragiczniejsze momenty w historii
Bułgarii”: masakrę w Bataku oraz bitwę pod Bełasicą27, przeprowadzając
między nimi wyraźną paralelę28. O ile jednak Bełasica jest według niego
związana z klęską dawnej Bułgarii, to Batak wiąże się z jej odrodzeniem
i odzyskaniem bytu państwowego po pięćsetletniej niewoli. Motyw ofiary
bataczan urasta do rozmiarów narodowej Golgoty i poświęcenia złożonego w imię wolności całej wspólnoty. Motyw ten nie został wykorzystany
przez Wazowa w tradycyjnym sensie. Nie stanowi on metafory drogi przez
23

24
25
26
27

28

„Тия къщици, набързо съградени на пепелището на първите, са сърцераздиратални по своя
нещастен вид, те изглеждат не само печални и глухи, но и глупави. Зданията могат да имат също
глупави физиономии, като человеците”. Ibidem, s. 203.
A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Teksty Drugie”, 2008, nr 4, s. 11–12.
Leksykon tradycji bułgarskiej, red. G. Szwat-Gyłybowa, Warszawa 2011, s. 31.
И. Вазов, В недрата на Родопите…, s. 215–216.
Bitwa rozegrała się w 1014 roku między siłami bułgarskiego cara Samuela oraz armią bizantyjską cesarza
Bazylego II. Po zwycięstwie basileus rozkazał oślepić wszystkich pojmanych Bułgarów w liczbie 14 tys., pozostawiając co setnego z jednym okiem, tak aby mógł odprowadzić swoich 99 niewidomych towarzyszy do
bułgarskiego władcy. Samuel, gdy ujrzał armię ślepców uległ atakowi apopleksji i po dwóch dniach zmarł.
Bazyli II zyskał po bitwie przydomek Bułgarobójca. Rezultatem starcia był późniejszy upadek pierwszego
carstwa bułgarskiego. Zob. T. Wasilewski, op. cit., s. 71.
И. Вазов, В недрата на Родопите…, s. 217–218; И. Тодев, op. cit., s. 52–53.
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Oto Batak – zagubione w otchłani Rodopów miasteczko, które w 1876 roku
nagle uzyskało w skali świata znaczenie, do jakiego żadne z bułgarskich miast
do tej pory nie mogłoby pretendować w najmniejszym nawet stopniu. Batak był
naszym Missolungi, jeśli nie przez bohaterstwo, to przez potworności masakry,
a zwłaszcza – przez następstwa32.
29

30
31

32

Namaz – tureckie oraz perskie określenie na salah, muzułmańską modlitwę rytualną, która jest jednym
z pięciu obowiązków islamu (tzw. filarów wiary). Odmawia się ją pięciokrotnie w ciągu doby: przed wschodem słońca (fażdr), w południe (dhuhr), po południu (asr), po zachodzie słońca (maghrib) i w pierwszej
połowie nocy (isha’a). Celem salahu jest uzyskanie błogosławieństwa Allaha (sawab). Zob. K. Coughlin,
Muslim Cultures Today: a Reference Guide, Westport 2006, s. 91.
И. Вазов, В недрата на Родопите…, s. 217–218.
W czasie greckiej wojny o niepodległość (1821–1832) Missolungi było jednym z pierwszych miast, które
zbuntowały się przeciwko Imperium Osmańskiemu. Jego mieszkańcy w liczbie 10,5 tys. przez cztery lata
odpierali ataki przeważających wojsk osmańskich. W 1825 roku pod jego mury przybyły dodatkowe siły
tureckie dowodzone przez Reşida Mehmeda paszę w liczbie 40 tys. Po roku oblężenia, nie widząc szans na
zwycięstwo i stojąc w obliczu głodu, obrońcy podjęli próbę ucieczki z miasta. Plan się nie powiódł, przeciwnik wdarł się za mury i doszło do zniszczenia Missolungi. Heroizm oraz poświęcenie mieszkańców zostały
upamiętnione przez nadanie miastu tytułu Hiera Polis (Święte Miasto). Duży wpływ na powstanie mitu
obrony Missolungi miała śmierć w czasie oblężenia lorda George’a Gordona Byrona, jednego z najważniejszych przedstawicieli romantyzmu. Zob. A. Brzeziński, Grecja, Warszawa 2002, s. 23–25; R. Clogg, A Concise
History of Greece, Cambridge 1992, s. 38–39.
„Ето Батак – изгубеният в дълбочините на Родопите градец, който на 1876 год. Внезапно придоби
световна знаменитост, каквато никой български град дотогава не бе имал нито на една стотна част.
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cierpienie, a symbol bezinteresownej ofiary złożonej w imię większego
dobra. Metafora męki Chrystusa i jego zdolność do gigantycznego, bezinteresownego poświęcenia została odniesiona do ludności rodopskiej wsi
– bez ich ofiary naród nigdy nie odzyskałby wolności. Jednak to nie jest
jedyny motyw religijny wykorzystany w utworze. Wazow starał się chociażby nadać religii mahometańskiej wymiar demoniczny – zbrutalizowanym
gwałtom na chrześcijańskich dziewczętach towarzyszą dźwięki namazu29,
wyśpiewywane przez muftiego w podzięce dla Allacha za pomoc w wymordowaniu niewiernych30. Islam staje się w ten sposób religią zła, przyzwalającą na dokonywanie bestialskich czynów oraz jawi się jako źródło
zepsucia moralnego Turków.
Pisarz posługuje się nie tylko odwołaniami religijnymi, ale i historycznymi. Masakra w Bataku, obok porównania do bitwy pod Bełasicą, zostaje przedstawiona także jako „bułgarskie Missolungi”31, za pomocą której
Wazow nawiązuje do historii odzyskania niepodległości przez nowożytną
Grecję:
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Iwan Wazow poświęcił omawianej masakrze także wiersz zatytułowany Wspomnienie z Bataku33. Katastrofa mająca miejsce w kwietniu 1876
roku została przedstawiona w nim jako relacja osieroconego dziecka, które przeżywa osobisty dramat, a świat, w jakim do tej pory funkcjonowało,
zostaje zniszczony – zamordowano na jego oczach najbliższych, spalono
mu dom, wyludniono wioskę.
Język utworu stylizowany jest na wypowiedź dziecka, które nie rozumie przyczyn zła, jakie dotknęły Batak oraz żyjących w nim Bułgarów.
Motywem przewodnim utworu jest trauma po tragicznych wydarzeniach
kwietnia 1876 roku:
A siostrę i ciocię, i inne kobiety
Męczyli przez dwa dni, aż je zgubili.
Wciąż słyszę, wujku, jak piszczą one!
I dzieciątek wiele na pal nabijali 34.

Wazow podkreśla, że ofiarami masakry w Bataku stali się najbardziej
niewinni: kobiety oraz dzieci. Na emocjonalny charakter obrazu wpływają
liczne zabiegi stylistyczne: wykrzyknienia („Cały świat zgubili!” –„Всичкий
свят затриха!”), pytania retoryczne wyrażające niemoc i zaskoczenie wyrokami boskimi („Jak to nie był ich grzech?” –„Как не бе ги грях?”) czy
powtórzenia hiperbolizujące rzeczywistość („Hen tam za lasami… bardzo daleko, (…) / A ja jestem stamtąd… bardzo daleko“ – „Хе там зад
горите... много е далече, (...) / A аз съм оттамо... много е далече...”).
Tragedia Bataku przybiera w wierszu wymiar apokalipsy mikrouniwersum, jakim była dla podmiotu lirycznego utrata wspólnoty wiejskiej i rodzinnego domu. Utwór nie przedstawia masakry jako masowego mordu,
a ujmuje ją jako wydarzenie, w czasie którego giną konkretne osoby, najbliżsi podmiotu lirycznego – członkowie rodziny udający się codziennie
do pracy, zmagający się z trudnościami życia powszedniego, wzajemnie się
kochający, troszczący się o siebie. Wydarzenia z kwietnia 1876 roku doprowadziły do zniszczenia tego świata – wieś, cerkiew oraz jej mieszkańcy

33

34

Батак беше нашето Мисолунги, ако не по героизма, то по ужасите на клането си, и още повече – по
последствията си”. И. Вазов, В недрата на Родопите…, s. 202.
Idem, Възпомнания от Батак, www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=974&Level=2,
(18.05.2013). Kolejne cytaty: Ibidem.
„А кака и леля, и други жени / мъчиха ги два дни, та па ги затриха. / Още слушам, чичо, как пискат
они! / и детенца много на маждрак набиха”.

„От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?”…

zostali strawieni przez ogień, którego barwa nabiera w tekście wymiaru
apokaliptycznego:

163

Wielka historia staje się w wierszu niszczącą siłą, wkraczającą w lokalną rzeczywistość, która w wyniku tego kontaktu ulega rozpadowi. Przedstawienie tragedii z perspektywy jednostki, a nie masy, uwypukla emocjonalny oraz osobisty charakter tekstu.
W utworze zostaje poruszony także problem pamięci o masakrze.
Tematem dzieła jest rozmowa podmiotu lirycznego z wujkiem (чичо), który nie wiedział, co wydarzyło się w Bataku w 1876 roku. Staje się on ucieleśnieniem całego narodu, który nie jest świadomy dramatu i poświęcenia
mieszkańców rodopskiej wsi. Obrazują to melodyjne hasła-powtórzenia:
Ty o Bataku nie słyszałeś, a ja jestem stamtąd:
Pamiętaj o rzezi i potwornych czasach (…)
Ty, wujku, nie słyszałeś o Bataku? Ja jestem stamtąd…36

W ten sposób wiersz nabiera wymiaru dramatycznego przekazu o zapomnianej tragedii, której adresatem jest nie tylko naród bułgarski, ale także Europa i świat. Podobnie jak Zachari Stojanow podkreślał, że Zapiski
z powstań bułgarskich napisał w celu upamiętnienia najważniejszego okresu
w historii Bułgarii i zapomnianych bohaterów odrodzenia narodowego,
tak Wspomnienia z Bataku mają upamiętniać najtragiczniejszy epizod powstania kwietniowego oraz dramat małych społeczności wiejskich.
„Uwieczniając się w pamięci narodów”. Pod jarzmem
W powieści Pod jarzmem masakra w Bataku wspomniana jest zaledwie
w trzech momentach37. Mimo to utwór ten miał prawdopodobnie najistotniejszy wpływ spośród wszystkich dzieł Wazowa na proces podnoszenia
Bataku do rangi mitu i włączania opowieści o rodopskiej wsi do mitologii narodowej. Przyczyną tego jest znaczenie pierwszej wielkiej powieści
35

36

37

„И черквата наша, чичо, изгоря, / и школото пламна, и девойки двесте / станаха на въглен - някой
ги запря...”.
„Ти Батак не си чул, а аз съм оттам: / помня го клането и страшното време. (...) / Ти, чичо, не си чул
заради Батак? А аз съм оттамо...”.
Zob. I. Wazow, Pod jarzmem, t. 2, tłum. Z. Wolnik, Warszawa 1950, s. 51, 220, 253.
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I cerkiew nasza, wujku, zgorzała,
I szkoła spłonęła, i dziewcząt dwieście
stało się węglem – nie brali jeńców…35
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bułgarskiej, która „w świadomości kulturalnej Bułgarów zyskała rangę
epopei i zdobyła pisarzowi rozgłos za granicą”38. Bezspornie stanowi ona
część klasycznego kanonu literatury tego niewielkiego narodu słowiańskiego39. Poniższy fragment powieści może stanowić podsumowanie symboliki masakry w Bataku:
Batak! Tylko ta nazwa zrodziła się z walki, z pożarów, z dymów, przebiegła
świat, uwieczniając się w pamięci narodów. Batak! Nazwa ta, jako imię własne
i pospolite charakteryzuje naszą rewolucję. Los wyrządza czasami takie niedorzeczne figle. W danym wypadku stał się on opatrznością: dał nam Batak, lecz
stworzył Aleksandra II40.

Ponownie „ojciec literatury bułgarskiej” przedstawia Batak jako Golgotę narodową: niezbędną ofiarę złożoną za wolność wszystkich Bułgarów, która doprowadziła do wojny wyzwoleńczej (co symbolizuje w tym
fragmencie imperator rosyjski Aleksander II – „car wyzwoliciel”) oraz odrodzenia nowożytnego państwa bułgarskiego.
Podsumowanie
Masakra w Bataku symbolizuje w twórczości Wazowa męczeństwo,
heroizm oraz poświęcenie w imię wolności, zostaje wręcz uznana za przełomowe wydarzenie w historii Bułgarii. Niezwykle istotne dla mitu batackiego było powiązanie aktu ludobójstwa z motywem Golgoty narodowej,
co znalazło wyraz w odwołaniach do historii zarówno Bułgarii (bitwa pod
Bełasicą), jak i całej Europy (bułgarskie Missolungi), religii (demoniczność islamu, rola cerkwi św. Niedzieli) oraz sfery emocjonalnej. Do dzisiaj
masakra w Bataku funkcjonuje jako istotny element bułgarskiej pamięci
historycznej41. Wpływ na to miała niewątpliwie także twórczość Iwana
38
39

40
41

T. Dąbek-Wirgowa, op. cit., s. 144.
Будители народни, ред. М. Семов, Г. Бакалов, Д. Дойнов, София 2001, s. 277–281; M. Арнаудов,
Канонът на българската литература, www.liternet.bg/publish9/marnaudov/kanon.htm, (28.03.
2014); В. Б. Видински, Е. Стоянов, Каноните: българска литература от 1878 до 1988 г., www.litclub.
com/library/bg/kanon.htm, (02.05.2014).
I. Wazow, op. cit., s. 220.
Zob. М. Балева, Образът на Батак в колективната памет на българите, [w:] Батак като място на
паметта и забравата, ред. М. Балева, У. Брунбауер, София 2007, s. 15–47; K. Popek, Afera Brunnbauer-Balewa a współczesne nurty historiografii bułgarskiej wobec zagadnienia panowania tureckiego w Bułgarii, „Studenckie Zeszyty Naukowe Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ”, 2013, nr 2(4), s. 114–117; М. Балева,
Кой (по)каза истината за Батак, „Култура”, 2006, бр. 17, www.kultura.bg/bg/article/view/11756,
(02.05.2014).

„От Батак съм, чичо. Знаеш ли Батак?”…
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Wazowa, z którą każdy młody Bułgar styka się nie tylko w szkole, ale także w kulturze popularnej: chociażby wiersz Wspomnienia z Bataku został
wykorzystany przez bułgarską grupę rockową Epizod w piosence Batak
z albumu Stary wojownik (Старият войн), wydanego w 2008 roku42.
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Przestrzenie, których już nie ma
Pamięć w południowej i zachodniej
Słowiańszczyźnie

(Uniwersytet Warszawski)

Zapomniani koloniści w północnej Bośni

Niniejszy artykuł przedstawia losy kolonistów austro-węgierskich, którzy przybywali do Bośni i Hercegowiny od 1879 roku. W pracy zostali
opisani wyłącznie osadnicy rekrutowani spośród ludności wiejskiej – pominięci natomiast zostali przedstawiciele administracji i wojskowi, sprawujący urzędy i pełniący służbę w Bośni i Hercegowinie w ramach programowego rozmieszczenia kadr cywilnych i wojskowych. Choć w kolonizacji brali udział przedstawiciele większości narodów żyjących na terenie
monarchii austro-węgierskiej, analizie zostały poddane trzy grupy: Niemcy, Polacy oraz Ukraińcy, co było spowodowane obszernością materiału.
Tekst koncentruje się przede wszystkim na chronologicznym uchwyceniu zmian, jakie wywoływało pojawianie się kolonistów, a od wybuchu
II wojny światowej ich sukcesywna emigracja. Ślady obecności dawnych
mieszkańców widoczne są do dzisiaj. Jest to tym istotniejsze, że od pewnego czasu w Bośni i Hercegowinie można zaobserwować zjawisko „ery
upamiętniania” (termin ten zaproponował Pierre Nora1), co jest związane
ze zmianą społecznego odbioru spuścizny austro-węgierskiej.
Materiał wykorzystany w niniejszej pracy został zgromadzony na
podstawie literatury przedmiotu, własnych badań terenowych, obserwacji uczestniczącej i jawnej, jak również wywiadów nieustrukturyzowanych z informatorami przeprowadzonych na obszarze północnej Bośni
w kwietniu 2014 roku.
1

P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa”, 2001, nr 154 (7), s. 37–43.
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Przed 1878 rokiem północna Bośnia (tereny od rzeki Sawy po miejscowość Banja Luka) była słabo zasiedlone: „Przed okupacyją można było
jechać tędy przez bory, krzaki i błota trzy dni i ludzkiego nie znalazło
się mieszkania. Podróżny spotkał tylko gdzieniegdzie rozrzucone sadyby
cygańskie (…)”2. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie wraz z początkiem
okupacji austro-węgierskiej oraz ogłoszeniem programowej kolonizacji,
opartej na altruistycznych hasłach rozwiązania kwestii agrarnej oraz przebudowy systemu gospodarki pańszczyźnianej w prowincji. W rzeczywistości rząd3 nie zamierzał zlikwidować feudalnego ustroju wsi, a zajęcie
Bośni miało na celu zdobycie bazy surowcowej, rynku zbytu, jak również
stworzenia przyczółku do dalszego penetrowania Bałkanów. Dla osiągnięcia powyższych dążeń podjęto decyzję o programowej kolonizacji, która rozpoczęła się w 1895 roku i trwała 10 lat, choć już w 1879 roku na
nowo zajętych obszarach zaczęli pojawiać się pierwsi koloniści z północno-zachodnich Niemiec. W późniejszych latach na ziemie te przybywali
przedstawiciele narodowości zamieszkujących monarchię austro-węgierską: Niemcy, Włosi, Węgrzy, Polacy, Słowacy, Czesi oraz Ukraińcy4. Na
wyjazd do prowincji decydowali się dobrowolnie, zachęcani przywilejami
oraz ziemią. W wyniku całego przedsięwzięcia na terenie północnej Bośni powstało kilkadziesiąt nowych miejscowości: „Pustą okolicę potrzeba było koniecznie zaludnić, aby bogata ziemia nie leżała odłogiem, toż
sprowadzono w te okolice, Kozarami zwane, ludność rozmaitą: Niemców,
Włochów, Węgrów i Polaków”5. Masowe osiedlanie kolonistów oraz polityka państwowa prowadzona w stosunku do rodzimych mieszkańców
Bośni (ograniczenie praw do tzw. wewnętrznej kolonizacji) przyczyniła
się do emigracji muzułmanów do Imperium Osmańskiego, a Serbów do
Królestwa Serbii. Nie oznacza to, że austriacka okupacja była pozbawiona pozytywnych następstw. Jednym z jej ważniejszych zasług były m.in.
rozwój środków komunikacyjnych (budowa kolei), ugruntowanie bezpieczeństwa publicznego, urbanizacja (doprowadzenie energii elektrycznej),
rozwój raczkujących struktur administracji publicznej oraz sektora usług6.
2
3

4

5
6

M. Czermiński, Z podróży po Bośni i Hercegowinie, Kraków 1899, s. 315.
Bośnią zarządzało Wspólne Ministerstwo Finansów, na czele którego do 1882 roku stał Benjámin Kállay.
Pełnił on jednocześnie funkcję ministra finansów oraz szefa administracji Bośni i Hercegowiny.
М. Тодоровић Билић, Аустроугарска колонизација у Босни и Херцеговини, „Гласник Удружења
архивских радника Републике Црпске”, 2010, г. III, бр. 3, s. 128.
M. Czermiński, op. cit., s. 316.
Polacy w Bośni, Polacy o Bośni, red. K. Wrocławski, Warszawa 2003, s. 6, 11.

Zapomniani koloniści w północnej Bośni

7
8

D. Drljača, Między Bukowiną, Serbią i Polską. Studia i szkice etnograficzne, Wrocław 1997, s. 88.
A. Kožar, Aneksionistička funkcija kolonizacije stranaca, [w:] Bosna i Hercegovina u 19. i 20. stoljecu, red.
A. Kožar, Tuzla 2010, s. 55, 58.
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Kolonie w Bośni były zakładane przeważnie jako jednolite pod względem etnicznym i religijnym (w tym miejscu należy podkreślić, że większość
osadników stanowili katolicy). Doprowadziło to do zasadniczych zmian
w strukturach etnicznych i religijnych poszczególnych gmin. W 1885 roku
w obrębie powiatu Prnjavor zamieszkiwało 83% ludności prawosławnej,
natomiast po przybyciu osadników w 1910 roku ich udział zmniejszył się
do 60%7. Ilość kolonistów w skali całej prowincji pokazują państwowe spisy ludności: według pierwszego z 1895 roku było ich 25 173, w 1895 roku
– 66 376, natomiast w 1910 roku liczba przyjezdnych sięgnęła 108 010
osób, co też stanowiło prawie 6% ogólnej populacji Bośni i Hercegowiny.
W tej grupie było 22 968 Niemców, 10 975 Polaków, 7 432 Rusinów, 7 045
Czechów, 6 443 Włochów, 608 Rumunów, 482 Słowaków oraz 650 reprezentantów innych narodowości8. Należy jednak pamiętać, że wśród nich
znajdowali się również przedstawiciele inteligencji, administracji i wojskowi sprawujący urzędy i pełniący służbę w Bośni i Hercegowinie w ramach
programowego rozmieszczenia kadr cywilnych i wojskowych.
Wśród osadników pierwszą pod względem uprzywilejowania grupę stanowili Niemcy, drugą Węgrzy oraz Włosi, a trzecią – Polacy wraz
z Czechami, Słowakami oraz Ukraińcami. Przekładało się to na jakość
otrzymywanej ziemi oraz pomoc finansową w celu jej zagospodarowania. Pierwsi koloniści z Niemiec pojawili się już w 1879 roku. Przybywali
przede wszystkim z Hanoweru, Oldenburga, Brunszwiku, okolic Essen
oraz Koblencji. Po przybyciu założyli miejscowości: Gorni i Donji Windhorst. W 1885 roku na 802 mieszkańców tych osad aż 700 osób było
kolonistami. Ich przynależność religijna rozkładała się w następujący sposób: 791 katolików, 6 protestantów, 5 żydów i 5 muzułmanów. Już w 1894
roku liczba mieszkańców tych wsi wzrosła do 1,5 tys., a na terenie gminy
wybudowano dwa kościoły oraz klasztor żeński. Kolejną ważną kolonią
w północnej Bośni była miejscowość Magljani, która została doszczętnie zniszczona w czasie wojny w 1683 roku. Dopiero niemieccy osadnicy
przywrócili wsi świetność i przemianowali ją na Rudolfstahl. Według spisu
ludności z 1895 roku osadę zamieszkiwało 318 mieszkańców, z czego 251
osób stanowili koloniści. W 1886 roku wzniesiono tam kościół katolicki
oraz klasztor sióstr nazaretanek. Zakonnice prowadziły szkołę, w której
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uczyły języków: niemieckiego, chorwackiego oraz włoskiego. Kilka lat
później w Rudolfstahl cystersi wybudowali katedrę. W okolicy powstawały
kolejne osiedla Niemców: węgierskich – Branjevo i Dugo Polje, tyrolskich
– Palačkovci, galicyjskich – Opsječak i Bakinačka Kozara, słoweńskich –
Bukvik i Ralutnica, protestantów z Rosji – Prosara i Varnovac9. Niewielka
liczba miejscowości niemieckich w stosunku do największej wśród kolonistów populacji wynikała ze statusu społecznego Niemców. Przybywali oni
przeważnie do większych ośrodków miejskich w Bośni jako przedstawiciele administracji austro-węgierskiej, kupcy, przemysłowcy i duchowni.
Byli oni wysoko usytuowani w hierarchii społeczności wiejskiej – przynależeli do klasy wolnych właścicieli ziemskich.
Większość polskich kolonizatorów w Bośni i Hercegowinie była wolnymi rolnikami. Na terenie północnej Bośni utworzyli 12 polskich miejscowości: Ćelinovac (1895), Donji Bakinci (1886), Miljevići (1886), Gornji
Bakinci (1889), Dubrava (1899), Novi Martinac (1899), Rakovac (1899),
Gumjera (1900), Kotorski Lug (1900), Smrtići-Plačkovići (1900), Kunova (1902) i Grabašnica (1904)10. Łącznie polskich osad w prowincji, jak
wskazuje Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkiwanych przed rodziny polskie
w przededniu II wojny światowej, było ponad sześćdziesiąt11. Do dnia dzisiejszego swój polski charakter zachowała jedynie miejscowość Ćelinovac.
Współcześnie, niewielkie skupiska Polaków koncentrują się również wokół miast: Sarajewo, Mostar, Tuzla, Prnjavor oraz Banja Luka. Rzeczywista
liczba polskich kolonistów, którzy do 1946 roku przebywali na obszarach
Bośni jest nieznana. Wypływa to ze sprzecznych danych cytowanych w literaturze przedmiotu. Szacuje się, że po zakończeniu głównej fali osadnictwa (1885–1905) w Bośni przebywało 4 173 Polaków12. Z austriackiego
spisu ludności z 1910 roku wynika, że na terytorium bośniackim zamieszkiwało, włącznie z kadrą cywilną oraz wojskową, 10 975 Polaków. Protokół o repatriacji jugosłowiańskich Polaków z 1946 roku podaje liczbę
15 301 osób, natomiast dane służb przyjmujących Polaków w kraju sięgają
18 tys.13.
9
10
11

12
13

F. Marić, A. Orlovac, Banjalučka biskupija. U riječi i slici od 1881. do 2006., Banja Luka 2006, s. 283–292.
M. Jaros, Bukowińscy i Galicyjscy Polacy 1895–1995, Duluh 1996, s. 5.
A. Caciek, Alfabetyczny spis miejscowości zamieszkiwanych przez rodziny polskie w przededniu II wojny światowej, http://polacy-w-bosni.pl/?alfabetyczny-spis-miejscowosci-zamieszkanych-przez-rodziny-polskiew-przededniu-2-wojny-swiatowej,20, (26.11.2014).
F. Kwaśniak, A. Orlovac, Dzieje Polaków w Bośni (1895–1946), Legnica 2008, s. 16.
Ibidem, s. 96.
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Na nowych terenach Polacy stykali się z przedstawicielami innych narodowości. Najbliższe stosunki utrzymywali z Ukraińcami, z którymi najczęściej wchodzili w związki małżeńskie i zamieszkiwali wspólne kolonie.
Odrębność ukraińska uwydatniała się często w wyznaniu grekokatolickim. Przy spotkaniach z księdzem misjonarzem Marcinem Czermińskim
określali siebie jako Rusini: „Myśmy byli Rusinami i Rusinami zostaniemy,
a nie damy się spolonizować”14. Od Włochów Polacy przejęli uprawę winogron, natomiast dla Niemców najczęściej pracowali. Osadnicy uskarżali
się jednak, co potwierdzali polscy wysłannicy, na grożącą im kroatyzację.
Niebezpieczeństwo to wiązali ze wspólnym wyznaniem oraz działalnością
wśród nich chorwackich księży15. Jako próbę wynarodowienia potraktowano niechęć do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedstawicieli emigracji polskiej w Bośni i Hercegowinie o sprowadzenie polskich duchownych.
Choć episkopat polski pozytywnie przychylił się do wniosku kolonistów,
to z uwagi na odmowę biskupa banjaluckiego Josipa Garicia prośba została spełniona dopiero po interwencji nuncjusza apostolskiego w Belgradzie. W wyniku tych działań w 1923 roku biskup przeniósł z Dalmacji do
Bośni ks. Wojciecha Bieleckiego16. Na początku lat trzydziestych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wysłało do Bośni i Hercegowiny swoją przedstawicielkę, Marię Dąbrowską, w celu zbadania sytuacji polskich
kolonistów17. Pisała ona o napiętej sytuacji politycznej, o przypadkach
bezprawnej – według samych kolonistów – zmiany obywatelstwa na jugosłowiańskie, o częstych rewizjach domów, aresztowaniach, jak również
napadach oraz pobiciach. W raporcie wspominała także o złych relacjach
Polaków z mniejszością ukraińską, na co największy wpływ miała agitacja
grekokatolickiego duchowieństwa. Na koniec sporządzonego dokumentu
Dąbrowska podkreśliła, że jeśli działania wobec Polonii w Bośni nie ulegną zmianie, to grozi jej rychła kroatyzacja lub ukrainizacja18.
Ukraińcy zaczęli przybywać z Galicji Wschodniej na tereny Bośni
i Hercegowiny od końca XIX wieku. Jednakże w odróżnieniu od pozostałych kolonistów ich napływ zakończył się dopiero w połowie lat
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Današnji Ukrajinci, do 20. stoljeća su bilježeni starijim etnonimom Rusini (lat.
Ruteni), nakon čega su službeno prihvatili ime Ukrajinci prema staroslavenskoj
riječi ukrajina (matična zemlja). Takva odluka službenog preimenovanja uslijedila
je s ciljem očuvanja starog ukrajinskog identiteta i ograđivanja u procesu asimilacijske politike ruskog cara Petra I19.

Mimo że nazwa ‘Rusini’ została zastąpiona terminem ‘Ukraińcy’, to
część dawnych kolonistów z Galicji Wschodniej zamieszkująca Bośnię
i Hercegowinę wciąż uważa się za ludność rusińską. Określa tym samym
swoją odrębność od narodu ukraińskiego. Bośniaccy Ukraińcy oraz Rusini w 98% są grekokatolikamii, pozostałe 2% stanowią prawosławni. Ze
względu na odmienność religijną w stosunku zarówno do reszty osadników, jak i ludności autochtonicznej, Ukraińcy posiadali własnych kapłanów. Ten żywy kontakt z ojczyną wpłynął na zachowanie własnego
języka oraz tradycji. Z Polakami współzamieszkiwali w pięciu wsiach: Cerovljani (1900), Gajevi (1900), Devetina (1900), Stara Dubrava (1900) oraz
Gornji Detlak (1901)20. Co ciekawe, kulturowa, językowa i polityczna dominacja Polaków widoczna na obszarze Galicji nie przeniosła się na tereny
Bośni i Hercegowiny. Można wręcz pokusić się o twierdzenie, że w nowych warunkach sytuacja zmieniła się na korzyść Ukraińców. Dominacja ta
trwa do dnia dzisejszego.
Mimo że nowoprzybyłych dzielono według klucza narodowościowego, to na terenach północnej Bośni funkcjonowali obok siebie członkowie
różnych narodów, również ludność autochtoniczna, której niełatwo było
zaakceptować nowych mieszkańców. Kontakty między nowo przybyłymi
osadnikami a miejscowymi zawsze niosą ze sobą ryzyko konfliktów. Było
ono tym większe, ponieważ koloniści posiadali liczne przywileje, a prawa
ludności rodzimej były wyraźnie ograniczone. Wprawdzie w 1848 roku na
całym obszarze Cesarstwa Austrii zniesiono pańszczyznę, jednak prawo
to nie zostało rozszerzone na okupowane tereny Bośni i Hercegowiny,
gdzie do I wojny światowej utrzymywał się w praktycznie niezmienionej
formie stosunek pańszczyźniany, oparty na wieczystej dzierżawie ziemi
należącej do spahisów – dzierżawcy w zamian za użytkowanie gruntu byli
19

20

Savez nacionalnih manjina Republike Srpske, www.snm.rs.ba/208/snm/Ukrajinci/u/Bosni/i/Hercegovini,
(11.03.2013).
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Zapomniani koloniści w północnej Bośni

21
22

23
24

Polacy w Bośni…, s. 86.
H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1986, s. 243–244; Współcześnie podziały te się utrwaliły: Serbowie
są prawosławnymi, Chorwaci katolikami, natomiast ludność muzułmańską określa się mianem Boszniaków.
B. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 2: Wiek XX, tłum. M. Chojnacki, J. Hunia, Kraków 2005, s. 75.
Ibidem.

173

Bałkany, których już nie ma

zobowiązani do oddania w naturze bądź w ekwiwalencie jednej trzeciej
zebranych plonów21. Nowa władza kontynuowała politykę osmańską,
w której uprzywilejowany status mieli poturczeni właściciele ziemscy, którzy, przyjmując islam w czasie panowania Porty, ocalili swoje przywileje.
W okresie okupacji austriackiej mieszkańcy dzielili się na mahometan, prawosławnych oraz katolików, w dużym stopniu wyznanie łączyło się z tożsamością i procesami narodowotwórczymi22. Świadczyło to o nader stałych różnicach tożsamościowych, które do swoich celów wykorzystywały
nowe władze. Co prawda, zadekretowały one pewne inicjatywy mające
ułatwić chłopom nabywanie ziemi, lecz w 1914 roku w dalszym ciągu „93
368 chłopskich rodzin – w większości wyznawców serbskiego Kościoła
prawosławnego – gospodarowało na jednej trzeciej ogółu ziemi upraw
nej”23. Według danych szacunkowych podczas okupacji austriackiej istniało „85 tysięcy rodzin kmetów [tj. chłopów – P.W.], wśród których było 60
tysięcy wyznawców prawosławia, 23 tysiące katolików oraz znikoma liczba
muzułmanów. Ta chłopska rzesza obrabiała ziemie należące do około sześciu tysięcy agów i bejów”24. Dla ludności miejscowej koloniści byli więc
elementem uprzywilejowanym, przybyłym wraz z austriacką władzą, co
często wiązało się z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości. Jednakże aż
do wybuchu I wojny światowej na szerszą skalę nie występowały nieporozumienia na tle narodowościowym, a częściej na linii miejscowi – koloniści. Zaostrzenie stosunków między nimi ujawniło się najsilniej w czasie
II wojny światowej.
Wspomniany konflikt zbrojny dla Królestwa Jugosławii rozpoczął się
6 kwietnia 1941 roku. Wtedy to oddziały państw „Osi” bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny przekroczyły granice kraju: niemieckie z terytorium Bułgarii, włoskie od strony Słowenii i Dalmacji, a węgierskie od
Wojwodiny. Na jego terytorium zostały utworzone cztery strefy okupacyjne: niemiecka, włoska, bułgarska i węgierska. Bośnia znalazła się w nowoutworzonym państwie marionetkowym tzw. Niezależnym Państwie Chorwackim. W tym samym czasie na zajętych terenach zaczęły powstawać
różne ugrupowania o charakterze militarnym. Do najważniejszych należą:
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ustasze związani z NDH, czetnicy (podporządkowani rządowi emigracyjnemu, dowodził nimi Dragoljub „Draža” Mihajlović), partyzanci komunistyczni – Wojsko Ludowowyzwoleńcze i Oddziały Partyzanckie Jugosławii pod dowództwem Josipa Broza Tity oraz inne pomniejsze organizacje
zbrojne takie jak: Liga Słowiańska, Biała Gwardia, Niebieska Gwiazda,
Milicja Muzułmańska czy Bataliony Albańskie25.
Koloniści, jako przedstawiciele mniejszości narodowych, znaleźli się
w trudnym położeniu. Problem stanowiło opowiedzenie się po jednej ze
stron konfliktu. Wpływało to na zachowywanie przez długi czas neutralności wobec różnych organizacji militarnych i wojskowych. Oczywiście,
istniały przypadki wstępowania osadników w szeregi organizacji zbrojnych26.
Pod koniec wojny w najtrudniejszej sytuacji znaleźli się Niemcy, którzy
stali się ofiarami pogromów ze strony lokalnej ludności. W 1944 roku od
niemieckiego dowództwa wojskowego dostali oni polecenie opuszczenia
terenów Bośni i Hercegowiny, w celu przesiedlenia się do Niemiec. Już
we wcześniejszych latach można odnotować wyjazdy niemieckich kolonistów, do których poprzez propagandę byli zachęcani i Polacy. W 1942
roku władze Rzeszy zaoferowały rodzinom posiadającym niemieckie (albo
niemiecko brzmiące) nazwiska, jak np. Andres czy Najtburger, możliwość
przyjazdu na ziemie polskie. Po dotarciu na miejsce okazało się, że mają
zająć ziemie oraz domy, z których wysiedlono i deportowano Polaków.
Okolice Zamościa były przewidziane na „pierwszy okręg przesiedleńczy
dla ludności z Bośni (Niemców-folksdojczów i bośniackich kolonistów
o niemieckich nazwiskach)”27. Niemieckie akcje wysiedleńcze na całej
Zamojszczyźnie trwały od listopada 1942 do sierpnia 1943 roku i objęły
łącznie od 100 do 110 tys. Polaków. Na ich miejsce władze III Rzeszy
zamierzały sprowadzić 60 tys. kolonistów niemieckich, przesiedlonych nie
tylko z Bośni, ale również z Besarabii, Ukrainy, Serbii, Słowenii, ZSRR
oraz z terytorium okupowanej Polski. Większość bośniackich Polaków nie
przystało na niemiecką propozycję i trafiło do obozów pracy bądź skazało
się na wieloletnią tułaczkę. Zakończyli ją w 1946 roku powrotem do Bośni
i odmową reemigracji do Polski na Ziemie Zachodnie. Z tej możliwości
skorzystało 18 tys. Polaków. Z pozostałą w Bośni i Hercegowinie Polonią
25
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państwo polskie zerwało wszelkie kontakty. Według relacji współczesnego informatora28, również Ukraińcy zostali oszukani w czasie II wojny
światowej. Niektórzy z nich za namową Niemców wstąpili do armii Niezależnego Państwa Chorwackiego, w którym miała powstać jednostka
ukraińska broniąca terenów Ukrainy. Koloniści ukraińscy zostali jednakże
wysłani do Dalmacji, by bronić pozycji chorwackich.
Po wydarzeniach II wojny światowej Niemcy stali się nacją napiętnowaną, której członków pozbawiano majątków i faktycznie zmuszono do
kolejnej fali wyjazdów. Opuszczenie przez część osadników Bośni i Hercegowiny doprowadziło do zmian demograficznych. Wyludnione wsie
przez lata zostały zaniedbane, porosły lasem bądź też zasiedliła je nowa
ludność. Dodatkowo, część kościołów zostało zburzonych, a pozyskany
w ten sposób budulec posłużył do realizacji innych projektów. Przykładem może być Devetina – w miejscowości pozostali Ukraińcy, natomiast
polskie domy bezpłatnie przekazano Serbom oraz Karavlasom (dosł. Czarni Wołosi). Według relacji jednego z mieszkańców29, pochodzący z Rumunii Karavlasi przybyli do miasta Visoko, gdzie w podziękowaniu za walkę
w oddziałach partyzanckich Tity otrzymali majątki pozostawione przez
polskich kolonistów. Przestrzenie związane z dawnymi mieszkańcami zostały przekształcone, zniszczone bądź zapomniane. Karavlasi przebudowali domy, które są obecnie ozdobione licznymi kolorowymi wzorami
i otoczone ogromnymi ogrodzeniami. Natomiast polski cmentarz, przez
lata zaniedbany, porósł lasem. Dodatkowo, jak wskazują informatorzy, komuniści zburzyli na początku lat pięćdziesiątych polski kościół, po którym
zostały tylko schody, a pozyskany materiał wykorzystali na budowę domu
wiejskiego w sąsiedniej wsi Hrvaćani. W nowej, komunistycznej rzeczywistości Polacy oraz Niemcy przestali się przyznawać do swojego pochodzenia, zaczęli zatracać swoją mowę oraz obyczaje. Grupą, która zdołała
zachować swoje tradycje oraz język, są natomiast Ukraińcy. Być może wynika to z ich liczebności oraz odrębności religijnej, odróżniającej ich od
wszystkich konstytutywnych narodów Bośni i Hercegowiny.
W wyniku rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii
w 1991 roku całkowicie zmieniła się sytuacja polityczna w regionie. Wybuchła czteroletnia wojna, w której wyniku doszło do licznych napaści,
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grabieży oraz niszczenia przestrzeni związanych z dawnymi osadnikami.
Zburzono wiele kościołów, które przetrwały wyjazd Niemców oraz Polaków. Jedynie w miejscowości Ćelinovac, będącej obecnie ostatnią polską
osadą, która ostała się po reemigracji bośniackiej Polonii, nie udało się
zburzyć tamtejszych obiektów sakralnych. Jak wskazuje Stowarzyszenie
Polaków i Przyjaciół MAK (Udruženje Poljaka i prijatelja MAK), kościół
w Ćelinovacu został wybudowany w 1923 roku. Z powodu pęknięć po
trzęsienia ziemi z 1969 roku zdecydowano pod koniec lat osiemdziesiątych
o jego planowym zburzeniu i ponownym obudowaniu. Prace zakończyły
się w 1990 roku, w przededniu wojny. Stary kościół posiadał trzy dzwony,
jednakże z powodu braku dalszych funduszy, postawiono jedynie tymczasową dzwonnicę ze 150-kilogramowym dzwonem, który w okresie wojny
podczas próby kradzieży został rozbity. Z powodu strachu przed kolejnym
incydentem największy z nich, który ważył 330 kg, został zabrany przez
jedną z rodzin i ukryty w szopie. W kolejnych latach kościół był kilkakrotnie ostrzeliwany i bombardowany. Przedstawiciele autochtonicznej
ludności serbskiej przygotowywali się do wyburzenia dwóch okolicznych
kościołów, jednakże na drodze do Ćelinovaca zostali powstrzymani przez
swojego pobratymca. Polskiej kaplicy w sąsiednich Cerovljanach nie udało
się uratować – została doszczętnie zniszczona. Pozostały po niej jedynie
ślady fundamentów. W latach 2000–2005 kościół w Ćelinovacu przeszedł
renowację30.
Podobny los spotkał katedrę w Windhorście (sama miejscowość została przemianowana na Nova Topola). Kościół św. Józefa został wybudowany przez niemieckich kolonistów w 1881 roku. Mimo znaczących zniszczeń, jakie poniósł w czasie II wojny światowej, przetrwał i po 25 latach
od jej zakończenia rozpoczęto pracę nad jego renowacją, które jednak nie
zostały ukończone z powodu wybuchu konfliktu w latach dziewięćdziesiątych. Podczas toczonych w okolicy walk służył on jako szpital. Dopiero
w lipcu 1999 roku został zwrócony parafii31. Dwie pozostałe świątynie
wybudowane w 1893 roku przez niemieckich osadników, tj. świątynia Serca Jezusowego oraz kaplica wchodząca w skład klasztoru cystersów, nie
przetrwały II wojny światowej32. Obecnie liczba katolików w tej gminie
30
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nie przekracza nawet 80 osób33. Zabytkiem, który przypomina o dawnych
mieszkańcach jest stary cmentarz parafialny, z licznymi niemieckimi nagrobkami z końca XIX i początku XX wieku oraz religijnymi inskrypcjami
wyrytymi w języku niemieckim na cmentarnej kaplicy.
W czasie wojny w Bośni również Ukraińcy nie uniknęli zagrożenia.
Dochodziło wtedy do licznych napadów, przymusowej mobilizacji do wojska oraz transportów do obozów34. W wyniku tych działań, duża liczba
Ukraińców wyjechała w 1992 roku z Bośni i Hercegowiny do Kanady,
Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. Bezpośrednią przyczyną exodusu było zburzenie dwóch grekokatolickich cerkwi w Prnjavorze
oraz Staroj Bubravi. Szacuje się, że przed wybuchem wojny liczba Ukraińców sięgała 7,5 tys. osób35. Obecnie na terenie Bośni i Hercegowiny
znajduje się 17 grekokatolickich obiektów religijnych. Są one rozlokowane
w następujących miejscowościach: Trnopolje, Prnjavor, Banja Luka, Brezik, Boškovci, Gajeva, Derventa, Devetina, Jablan, Marićka, Brđani, Donji
Srđevići, Rasavac, Selište, Stara Dubrava, Cerovljani, Lišnja oraz Hrvaćani
(w tej osadzie znajduje się również ukraińska cerkiew prawosławna). Jest
to największa liczba świątyń spośród wszystkich mniejszości narodowych
zamieszkujących pas między Gradišką a Banja Luką36.
Podpisanie w 1995 roku porozumienia w Dayton zakończyło wojnę.
Na jego mocy zostało potwierdzone powstanie nowego państwa – Bośni i Hercegowiny. Kontrola społeczności międzynarodowej pozwoliła na
wprowadzenie w dziedzinie administracji pewnych rozwiązań dotyczących
mniejszości znanych w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych.
Dokumentem, który potwierdza nowy promniejszościowy kierunek w polityce Republiki Serbskiej, jest Ustawa o ochronie praw przedstawicieli
mniejszości narodowych (Zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina)
z 2003 roku, obowiązujący nie tylko na terenie Republiki Serbskiej, ale i całej Bośni i Hercegowiny bez względu na podziały administracyjne. Według
dokumentu wszystkie podmioty Bośni i Hercegowiny są zobowiązane do
przestrzegania Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości
narodowych. Regulacja prawna problemu mniejszości stworzyła warunki
do powstania organizacji je reprezentujących. Od 2003 roku można zaobserwować ich zwiększającą się liczbę. W dużej mierze wpłynęły na to: zapis
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ujęty w Ustawie o ochronie praw przedstawicieli mniejszości narodowych
o finansowaniu stowarzyszeń mniejszościowych z budżetu gminnego, odgórna promocja poszczególnych regionów jako obszarów multikulturowych, międzynarodowe fundusze oraz granty. Organizacje, które od czasu
zakończenia wojny sprawują pieczę nad Bośnią i Hercegowiną, promują
przyjazną politykę wobec innych nacji. Dla poszczególnych gmin obecność na ich obszarach mniejszości stanowi powód do dumy, dodatkowo –
szansę na pozyskanie zagranicznych funduszy. Zmiana sytuacji politycznej
wpłynęła także na przemiany w obrębie świadomości omawianych grup.
Najlepszym tego dowodem jest powołanie w 2004 roku Związku Mniejszości Narodowych Republiki Serbskiej (Savez nacionalnih manjina Republike
Srpske), który zrzesza dwanaście mniejszości narodowych: Czarnogórców,
Czechów, Macedończyków, Niemców, Polaków, Romów, Słowaków, Słoweńców, Ukraińców, Węgrów, Włochów oraz Żydów. Nadrzędnym celem
organizacji jest: „(...) čuvanje svog identiteta, nacionalnog porijekla, čuvanja i njegovanja jezika, kulture i vjere nacije čijeg su porijekla“37. Według statutu związku jest on apolityczną instytucją, która odwołuje się do
praw zagwarantowanych w konstytucji Bośni i Hercegowiny, jak również
Konwencji Europejskiej o Ochronie Praw Mniejszości Narodowych Republiki Serbskiej (Evropska konvencija o zaštiti prava nacionalnih manjina RS)38.
W skład organizacji wchodzą: trzy stowarzyszenia polskie, jedno niemieckie oraz sześć ukraińskich39.
Zmiany w prawodawstwie Bośni i Hercegowiny oraz rozpad Jugosławii pozwoliły na zainicjowanie procesów, które na początku lat siedemdziesiątych XX wieku scharakteryzował Pierre Nora. Mianowicie, pisał
on o trzech typach dekolonizacji: światowej, wewnętrznej oraz ideologicznej. Ta ostatnia pojawiła się po upadku dwudziestowiecznych reżimów
totalitarnych i autorytarnych, co jest charakterystyczne dla krajów Europy
Wschodniej, Bałkanów, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Polega na zetknięciu
37
38
39

Savez nacionalnih manjina…
Ibidem.
Poniżej wymieniam nazwy poszczególnych stowarzyszeń omawianych mniejszości narodowych działających na terenie Republiki Serbskiej – polskie: Stowarzyszenie Polaków i Przyjaciół MAK (gmina Gradiška),
Stowarzyszenie Polaków Miasta Banja Luka; niemieckie: Udruženje Nijemaca grada Banja Luka; ukraińskie:
Kulturno Prosvjetno Udruženje Ukrajinaca ,,Taras Ševčenko“ Banja Luka, Udruženje Ukrajinaca ,,Kozak“
Trnopolje-Prijedor, Kulturno Prosvjetno Društvo „Taras Ševčenko“ Prnjavor, Kulturno Prosvjetno Udruženje Ukrajinaca ,,Červona kalena“ Naseobina Lišnja, Omladinsko ukrajinsko udruženje ,,Ukrajina“ Prnjavor,
Ukrajinska matica RS.
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się wyzwolonych narodów z ich pamięciami długimi oraz tradycjami, które
dotąd były konfiskowane, niszczone i manipulowane przez owe reżimy40.
Nora wiąże pojawienie się dekolonizacji z przeżywaną na całym świecie
„erą upamiętniania”, a zjawisko to jest uwarunkowane m.in. „demokratyzacją” historii41. Charakteryzuje się ona dostrzeganym na całym świecie
ruchem wyzwalania i emancypacji narodów, narodowości oraz grup. W ten
sposób wyłaniają się najrozmaitsze formy pamięci mniejszościowych, dla
których odzyskanie własnej przeszłości staje się integralną częścią potwierdzenia ich tożsamości. W Bośni ujawnia się to między innymi przez
przywracanie pamięci o zapomnianych kolonistach, których tradycje oraz
historia były dotąd skazane na zapomnienie oraz niszczone przez władze.
Z tego też względu od czasów zakończenia wojny w latach dziewięćdziesiątych można zaobserwować: zwiększoną liczbę organizacji oraz festiwali skupiających mniejszości narodowe (np. Festiwal Mała Europa), próby odzyskiwania majątków zabranych Niemcom po II wojnie światowej,
projekty rekonstrukcji dawnych obiektów oraz przestrzeni związanych
z kolonistami (np. wykarczowanie cmentarzy polskich w miejscowościach
Devetina oraz Novi Martinac, odbudowę katedry w Nowej Topoli czy
też cerkwi grekokatolickiej w Prnjavorze, przy której stanęło Ukraińskie
Muzeum Etnograficzne). Wszystkie te działania zdają się potwierdzać, że
w Bośni i Hercegowinie nastał „czas upamiętniania”. Z tego też względu
możliwe stało się przywracanie pamięci o zapomnianych kolonistach austro-węgierskich. Potwierdza to nadanie ich potomkom statusu mniejszości narodowych. Dodatkowo, związana z austro-węgierskimi osadnikami
przestrzeń, opuszczona i zdewastowana po II wojnie światowej, staje się
przedmiotem nowych, twórczych inicjatyw.
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Nova crnogorska književnost kao hronika
poslednjih balkanskih ratova

Početak razvoja nove crnogorske književnosti vezuje se za vremenski okvir
balkanskih ratova s početka devedesetih kao protest rijetkih glasova koji
su odbili da daju doprinos crnogorskom učešću na dubrovačkom i bosanskom ratištu. Važnost postojanja takvih mišljenja primjećuje se tek danas,
sa vremenske distance, u drugačijem društvenom kontekstu, kada Crna
Gora nastoji da relativizuje svoju ulogu i zauzme poziciju neutralnog posmatrača. Kompletan identitet Crne Gore kao zasebne teritorijalne, jezičke, kulturološke pa i religijske zajednice zasniva se na postojanju tih par
rijetkih glasova koji su se još u ratnim godinama zapitali „ko je kriv” i „šta
da se radi”. Književnost je postala jedina institucija koja je već devedesetih
procesuirala zločince, izricala presude, čuvala crnogorski jezik i identitet,
„branila druge od sebe i sebe od drugih”.
U knjizi Najnoviji glasovi crnogorske proze: izbor iz djela crnogorske dvanaestorice Milorad Nikčević navodi stvaralački korpus „starijih” pisaca na čijim
narativnim tradicijama izrastaju pisci „mlađe” generacije, a kojima su se
ovi priključili na anarhističkim barikadama odbrane vječito izromantiziranog crnogorskog koncepta „čojstva i junaštva”. U taj stvaralački korpus
„starijih” ubrajaju se djela: Jevrema Brkovića (Monigreni), Sretena Asanovića (Putnik), Zuvdije Hodžića (Davidova zvijezda), Novaka Kilibarde (Crnogorska kronika), Radoslava Rotkovića (Šuma Svetog Leonarda), Čeda Vulevića
(Ogrtač boje mirte), pentalogija Huseina Bašića (Tuđe gnijezdo, Pusto tursko,
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Kapije bez ključa, Bijeli Azijati, Kosti i vrane), Jovana Nikolaidisa (Valdinos
33), Miraša Martinovića (Putevi Prevalise), Miodraga Vukovića (Mlaka voda)
i svih drugih koji čine stvaralačku poveznicu s najmlađom crnogorskom
prozom.1
„Mlađu” generaciju, za koju se u književnoj kritici ustalio termin „djeca cvijeća” crnogorske literature, kao najprepoznatljiviji čine: Igor Đonović, Momčilo Zeković, Željko Stanjević, Dragan Radulović, Ognjen Radulović, Aleksandar Bečanović, Milovan Radojević, Predrag Sekulić, Ognjen
Spahić, Andrej Nikolaidis, Balša Brković, Vladimir Vojinović i drugi.2 Sličnost u književnom radu ovih pisaca doprinosi nastanku određene paradigme koja ovu književnost izdvaja, ali i stavlja u zajednički kontekst
onoga što se danas naziva savremenom južnoslovenskom književnošću.
Božena Jelušić, kada govori o tipičnoj proznoj književnoj produkciji crnogorskih pisaca, predlaže upotrebu termina moderni crnogorski roman, ako se
ima u vidu da moderni roman označavamo sredstvima kao što su: napuštanje tradicionalne motivacije postupaka i zbivanja, izmijenjene kategorije
prostora i vremena, simultanizam, montaža i kolaž, te mješavinu različitih
vrsta pripovjedača uz mješavinu stilova i pastiš. Autorica navodi da je termin crnogorski postmodernistički roman jednako valjana odrednica s obzirom
da postmodernizam ne znači napuštanje strategija modernosti već samo
njihovo izoštravanje.3
Osobenosti novog crnogorskog romana ovdje se ekstrahuju na osnovu
tri primjerka: romana Dragana Radulovića Auschwitz cafe, Mimezis Andreja
Nikolaidisa i Život i smrt Milana Junaka Vojislava Pejovića. Zanimljivo je da
je autor posljednjeg romana američkog prebivališta, pa je u dogledno vrijeme moguće očekivati brojnije glasove crnogorske dijaspore i pojavu crnogorske emigrantske književnosti. Zajednička osobina sva tri romana je da
predstavljaju traumatske ispovijesti o raspadu zajedničke zemlje, kao i da
su snažno svjedočanstvo vremena koje je oblikovalo romaneskne sižejne
linije, odabir tema i idejno-ideološku pozadinu. Stvarnost devetesetih čine
dobrovoljne vojne i paravojne jedinice, ali i nasilna regrutacija, specifična
muzička pozadina koja veliča ratnu pljačku i bratoubilačke instinkte, siromaštvo, redove za hranu, preprodavače deviza i benzina, žestoke momke,
1

2
3

M. Nikčević, Nadvremenski glasovi: stoljetni hrvatski i crnogorski književno-kulturni identiteti, [u:] Najnoviji
glasovi crnogorske proze (književnoteorijski i izborni pregled), ur. M. Nikčević, J. Sabljić, Osijek 2007, s. 21.
Ibidem, s. 21.
B. Jelušić, Moderni crnogorski roman između Mihaila Lalića i Danila Kiša (Dragan Radulović, Balša Brković,
Ognjen Spahić i Andrej Nikolaidis), [u:] Najnoviji glasovi crnogorske…, s. 31.

Nova crnogorska književnost kao hronika…

183

Bałkany, których już nie ma

izbjeglice, otpuštene radnike, kupljene glasače prvih višestranačkih izbora,
ali i svih narednih, ulične proteste, politički i vojno angažovano svještenstvo, ućutkanu „inteligenciju”, i sve ono što čini dekorum bilo kojeg rata.
Stvarnost u crnogorskoj književnosti često biva izmještena iz ove
sredine i prebačena ili u raniji istorijski kontekst, kao u romanu Sretena
Asanovića Putnik, u pokušaju da se odgonetne prapočetak crnogorskog
zastranjenja, ili na teritoriju udaljenu od balkanskog žarišta, kao u romanu
Andreja Nikolaidisa Oni, čija je radnja smještena na američko tlo, ili u romanu Hansenova djeca Ognjena Spahića, koji radnju izmješta na rumunski
jugoistok. Udaljeni kontekst neće čitatelja odvojiti od crnogorske zbilje,
već će je multiplicirati univerzijalizacijom prostora i vremena. Lutanja
Crnogoraca po Argentini i Parizu između dva svjetska rata, mistifikacija američkog provincijskog života, cipele Imelde Markos, kao i odbljesci
rumunske revolucije, katarzički utiču na estetski senzibilitet, ali i na političku svijest crnogorskog čitatelja i glasno progovaraju na pitanje „šta da se
radi”, za koje je krajnje vrijeme da prestane da bude predmet književnog
interesovanja. Književnost u Crnoj Gori tradicionalno se stavlja u službu
političke borbe ili korektiva kolektivnog svjesnog i nesvjesnog, pa bi bilo
poželjno da se književnost oproba i u nekim ulogama relaksiranim od društvene odgovornosti, a da brigu za društvo preuzmu institucije.
U tri romana koji su ovdje uzeti kao primjerski, radnja je smještena na
pozornici crnogorskih malih sredina u vrijeme poslednjih balkanskih ratova, kada su te sredine metamorfozirale u distopijske vizije zajedno sa pozorišnim rekvizitima i učesnicima drame. Crnogorske sredine poput Budve
(Aushwitz café), tadašnjeg Titograda (Život i smrt Milana Junaka) ili Ulcinja
(Mimezis) postaju ukleti gradovi, a njihovi stanovnici žedni krvi i uništenja,
evociraju sličnosti sa junacima horora i naučne fantastike. Protagonosti sva
tri romana, poput junaka iz romana Dostojevskog, pritisnuti prostorom
i vremenom sklanjaju se u mansarde, trošne kuće i zapuštene stanove,
svedeni na egzistencijalni minimum. Zanimljivo je da su ovi antiheroji na
kraju uzdignuti u visine junaka Šekspirovih tragedija ili superheroja naučne
fantastike, a da im piščeve izrazite parodije, ironija i cinizam ne umanjuju
visine onih koji su iznad svog vremena. Prelomni trenutak u romanu Mimezis nastaje u jutarnjem susretu junaka samoizgnanika sa komšijom nalik
na „duha pokojnog kralja” u kojem ovaj paranoično prepoznaje potencijalnog povampirenog gubitnika prošlog rata, a koji ga pozdravlja raščerečen između dva limunova drveta krilaticom „u zdravom tijelu zdrav duh”,
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pripisanoj Njegoševom autorstvu. Antijunak tada razrješava hamletovsku
dilemu i svoju pasivnost zamjenjuje pacifističkim novinarskim angažmanom koji je u ovom slučaju autobiografski element, inače svojstven za novi
crnogorski roman. Nova crnogorska književnost je aktuelna pojava u punom
razvoju koja još uvijek čeka potvrdu vremena i kritičko promišljanje, pa
su stoga svi oblici vrijednosne ocjene jednako relevantni. U internetskom
prostoru moguće je pročitati da čitaoci Nikolaidisu pripisuju „ideološku
tendecioznost” koja postaje sama sebi svrha i opterećuje roman. Također
mu se pripisuje i dobijanje poena na „kontroverznost”, koja se uglavnom
svodi na politički stav „svi ste vi zločinci i odgovorni ste za Srebrenicu i Dubrovnik”.4 Roman Nikolaidisa jeste između ostalog vjerodostojan
prikaz „enciklopedije jednog društva i vremena”, što ga čini politički angažovanim, što je opet zajednička osobina novog crnogorskog romana.
U istoriji književnosti nije ni rijedak slučaj da su pisci postajali sekularni
duhovnici i nosioci društvenih promjena, obično onda „kad narod zaćuti”.
Herojstvo protagoniste drugog primjerskog romana, koje je značenjski
ubilježeno u njegovo prezime Junak, očituje se u njegovoj magbetovskoj
odlučnosti da uprkos balkanskoj stvarnosti nalik na istoimenu Šekspirovu
dramu, slijedi svoj unutrašnji glas pisca, a ne ratnika, koji će ga uputiti na
nepoznata i neizvjesna lutanja. Lutanja se završavaju smrću na rukama
doktora u Americi, koji će realizovati književne ambicije svog preminulog
pacijenta na osnovu njegove posmrtne zaostavštine u formi nečitkog dnevnika i nezavršenog rukopisa. Pozadina i ovog romana je ratnička paranoja
trećeg svijeta iz kojeg Junak herojski dezertira.
U romanu Auschwitz café protagonista najprije svjedoči otmici i ubistvu
saputnika u vozu na stanici Štrpci, a potom i kolektivnoj zločinačkoj orgiji
koja postaje hronotop romana. Simbolična promjena imena, samoizgnanstvo i nihilistička zloupotreba alkohola i droga ne uspijevaju da umanje krivicu prećutkivanja zločina. Postavši „živi mrtvac”, mučen snom i javom,
i ovaj junak smiraj ipak pronalazi u smrti, ali ne prije nego što je iskupio
„svoj zločin ćutanja i nemoći” i raskrinkao vlastodržačke generatore zla.
Korumpirana i totaliratna vlast i degenerisano društvo kao posljedica te
vlasti opet je česta tema mnogih romana novije crnogorske književnosti,
kao što su roman Balše Brkovića Paranoja u Podgorici koji se neposredno

4

Nova crnogorska književnost – mitomanija ili stvarnost?, www.znaksagite.com/diskusije/index.php?topic=5198.0, (11.05.2014).
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bavi crnogorskim društvom ili roman Hansenova djeca Ognjena Spahića
u kome je slikovna pozadina diktatura Čaušeskua.
Ako je u prethodnom periodu „Lim tekao kroz crnogorsku književnost” i sjever čuvao njen kontinuitet, jer su obale rijeke Lim zavičaj pisaca
prethodne epohe, u savremenom kontekstu jug preuzima primat književnog stvaralaštva, a Podgorica postaje ne samo ustaljeni toponim romanesknog pripovijedanja nego i protagonist sam za sebe, poput Petrograda
ruskog fantastičnog realizma ili Džojsovog Dablina. Podgorica postaje ne
samo pozornica ratnih i tranzicijskih previranja, nego živi i univerzalni
simbol vremena kome crnogorsko društvo još uvijek dorasta. Centralizaciji crnogorske književnosti na glavni grad doprinosi i pojava zbirke pripovijetki Podgoričke noći koja je rezultat udruženog rada šire postjugoslovenske
scene u kojima su junaci radnji Podgoričani ili je radnja smještena u Podgorici. Negatori postojanja crnogorskog jezika ili odvojenosti crnogorske
književnosti od srpske literalizaciju Podgorice pripisuju provincijalizaciji
crnogorske kulture i pokušaju da se smjesti na mapu balkanskih književnih
centara.
Crnogorski pisci se i ideološki udaljavaju od balkanskog miljea pa svoje
sižejne linije popunjavaju referencama na zapadnu popularnu kulturu i filozofsku kritičku misao, ispitujući primjenjivost određenih književnih teorija
i smještajući crnogorsku književnu riječ u književnoistorijski okvir širi čak
i od evropskog. Osporivači crnogorske književnosti u ovome i vide njenu
neodrživost pa sadržajnu i formalnu razuđenost savremenog crnogorskog
književnog korpusa tumače kao posljedicu inferiornosti i kompleksaško
hvatanje za prihvaćene kvalitete, ne bi li tako potvrdili svoju vrijednost.
Na pomenutoj internet stranici moguće je iščitati mišljenja kako „mlađi
crnogorski književnici imaju problem čoveka koji se najednom načitao
knjiga, otkrio Džojsa, Ničea, Hajdegera, Berhnarda, Beketa, i sad ima potrebu da nam otkriva toplu vodu, da najbanalniju svakodnevicu i trivijalne
dileme svojih književnih junaka uzdigne na nivo nečeg ozbiljnog time što
će ubaciti nekakvo deridijansko tumačenje u celu tu zavrzlamu” ili kako ti
isti pisci izražavaju stav, „svi ste vi glupaci jer slušate Miroslava Ilića, a ja
sam pametan jer slušam Joy Division”.5
Roman Mimezis je organizovan u poglavlja koja su naslovljena po indie hitovima tako da grafički podsjeća na muzički album. Sličan postupak
koristi i Aleksandar Bečanović koji na kraju svojih djela nudi prigodnu
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muzičku pozadinu kao preporučenu muzičku listu. U romanu Život i smrt
Milana Junaka sadržani su dnevnički zapisi o pogledanim filmovima, kupljenim albumima, ali i postmodernistički omaž najdražim piscima kao
i „roman unutar romana” u maniru Agate Kristi. Auchwitz cafe može da
posluži kao scenarijum za holivudsko-crnogorski naučnofantastični film.
Neosporno je da crnogorska nova književnost otvoreno elitistički pršti
od rokenrola, džeza, francuskog novog talasa i poetičkog realizma, novog
njemačkog kina, klasičnog Holivuda, italijanskog neorealizma; neosporno
je i da se radnja motiviše, a književni likovi otkrivaju kroz njihove kolekcije
muzičkih ploča, omiljene lektire i filmove. Bilo bi brzopleto i nepravedno
optužiti crnogorske kulturne stvaraoce i konzumente za šovinizam i kulturni fašizam. Nije potrebno studiozno sociološko istraživanje da se shvati da konzumacija kulture zapravo jeste društvena stvarnost onog dijela
crnogorske populacije koja je izabrala (i još uvijek bira) apstinenciju od
uobičajenog društvenog angažmana, kada je to društvo preplavila ikonografija ratnohuškačkog i tranzicijskog kiča, a sfera interesovanja se eskapistički izmjestila u ljepše svjetove. Proizvođači i konzumenti crnogorske
kulture, iako gurnuti na istorijske margine, nisu kukavice koji zatvaraju
oči pred stvarnošću, već oni upravo tu stvarnost mimetički reprodukuju,
ali kroz filmske kadrove i „indie soundtrack”. Kada i progovore direktno
o balkanskom boju, tu nema jednostranog politikanskog optuživanja, već
ogoljene životne tragedije ljudi svedenih na arhetipske simbole dobra i zla
sa obje zaraćene strane.
Crna Gora devedesetih, kao i tranzicijska Crna Gora novog milenijuma, mada pjesnički inspirativna, nije u pomenutim romanima predstavljena kao poželjna adresa. Iako „junaci našeg doba” razmatraju emigraciju,
oni ipak dovode u pitanje i postavljene vrijednosti „razvijenijih” društava.
Milan Junak u Americi, HIV pozitivan, iz nerazjašnjenih okolnosti završava u plastičnoj vreći. Seamus iz Auchwitz café-a ne raskrinkava samo
domaću mafijašku vlastelu nego i implicira da je njen opstanak potpomognut interesom kapitala bjelosvjetskih korporacija. Konstantin iz Mimezisa
ne razrješava ličnu dilemu da li da prihvati ultimatum na ženidbu svoje višegodišnje djevojke, napusti zemlju i nastani se u Holandiji. Razlozi
oklijevanje moguće da proizilaze iz njegovom platonovskog filozofskog
ubjeđenja, koje zagovara sjedelački način života, ili iz nakazne slike svijeta
koju kreira moć novca, na čiju nepravednost od Filipina do Kanade nas
podsjeća ludistička avantura njegove djevojke.

Nova crnogorska književnost kao hronika…

6

7

B. Jovanović, Najnoviji crnogorski roman (dekonstrukcija, autopoetika, diskontinuitet), [u:] Najnoviji glasovi
crnogorske…, s. 28.
B. Jelušić, op. cit., s. 35.
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Borislav Jovanović ovakvu globalizovanu naraciju, odvojenu od balkanskih rustikalnih pejzaža, a vezanu za svijet i savremenost, tumači kao
uspostavljanje diskontinuiteta u odnosu na tradiciju. Autor navodi da je
nova crnogorska književnost isto tako sva u znaku dekonstrukcije, kojoj
su izložene tematske zadanosti, tradicionalni obrasci, kao i stereotipno ruralno rezonovanje.6
Iako nova crnogorska književnost definitivno označava konačan raskid
sa dominantno herojsko-epskim diskursom prethodnih perioda, ona ipak
predstavlja kontinuitet one književne tradicije utemeljene izmedju Lalića
i Kiša. Božena Jelušić smatra da novi crnogorski roman predstavlja „razlistavanje” nasljeđa koje je Mihailo Lalić uspostavio i uobličio svojim romanima kao što su: istorijska karakterističnost, mitološka uslovnost, tok svijesti
i oneobičavanje, groteska, simbolika, igra aluzija pa i citata. Kritičarka takođe iznosi da su autori novog romana usvojili poetiku i praksu Danila Kiša
pod kojom podrazumijeva izrazitu autobiografičnost, ironiju i traženje
srazmjere između dokumenta, ispovijesti i igre duha.7
U svojoj suštini crnogorska književnost zapravo predstavlja idejnog
čuvara onog pod čime se idealistički podrazumijeva autentičnost crnogorskog bića, a tematski se vezuje za preispitivanje odgovornosti Crnogoraca
za žrtve jugoslovenskog raspada, kako na svojoj tako i na komšijskim teritorijama, hroničarski bilježeći ratno i poratno izgubljeno međuvrijeme dok
„očekujemo što će iz svega proizaći”.
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