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Leszek Małczak

Przestrzenne konteksty 
chorwackiego literaturoznawstwa

Dla polskiego czytelnika jedną z cech specyficznych języka, jakim posługuje 
je się chorwackie literaturoznawstwo, jest stosunkowo częste pojawianie się w nim 
terminologii przestrzennej. Wystarczy sięgnąć po jakikolwiek tekst specjalisty
czny czy też o charakterze popularnonaukowym, by natknąć się na określenia 
typu: śródziemnomorski (mediteranski) bądź adriatycki (Jadranski), mitteleuro- 
pski bądź środkowoeuropejski (srednjoeuropski) lub panoński (panoński), bałkań
ski (bałkański) bądź dynarski (dinarski) lub bośniacko-hercegowiński itp. Pro
blematykę tę można rozpatrzyć w dwóch aspektach. Pierwszy będzie dotyczył 
przestrzennie zorientowanej koncepcji dziejów literatury chorwackiej, drugi -  
semantyki określeń przestrzennych używanych w dyskursie krytycznoliterackim.

Myślenie przestrzenne w kategoriach terytorializmu towarzyszy chorwac
kiemu literaturoznawstwu właściwie od początku1. Nie powinno to nadto

1 Por. teksty historycznoliterackie, w których dominuje orientacja przestrzenna: V. L o z o - 
v i n a :  Dalmacija u hrvatskoj knjiievnosti. Povijesni pregled regionalne knjiievnosti u Dalmaciji, 
Hrvatskom Primorju i Istri 1800-1890. Zagreb 1936; Z. B a r t o l i ć :  Sjevernohrvatske teme (seria 
wydawnicza złożona z 3 tom ów -  Cakovec 1980, Cakovec 1998, Zagreb 2001); A. B a r a c :  
Knjiievnost Istre i Hrvatskog primorja. Rijeka-Zagreb 1968; M. M e d  i ni :  Povijest hrvatske 
knjiievnosti и Dalmaciji i Dubrovniku. Zagreb 1902; K. G e o r g  i j e v i c :  H rvatska knjiievnost od  
16. do 18. stoljeća и Sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Zagreb 1969; M. R e s e t a r: Najstarija dubrovalka 
proza. Beograd 1952; B. V o d n i k :  Slavonska knjiievnost и 18. stoljeiu. Zagreb (studium 1907).

Dyskurs przestrzenny pojawia się również w podręcznikach historii literatury. Oto kilka 
tytułów poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów z książki (Zagreb 1944) S. J e ż i с i a: H rvatska  
knjiievnost od p o letk a  do danas 1100-1941.; H rvatska knjiievnost Dalmacije i Dubrovnika u doba 
Renesanse, Postanak i zn a la j dubrovalkodalmatinske knjiievnosti, Posljednje dvie renesansne 
generacije и Dalmaciji i Dubrovniku (1560-1600.); Z latni viek dubrovalke knjiievnosti, Svjetovna 
knjiievnost banske Hrvatske, Epigoni и Dalmaciji i Dubrovniku, Propadanje i zadnji trzaji 
dubrovalke knjiievnosti, Prosvijecivanje oslobodene Slavonije, Slavonska knjiievnost; regionalne 
ujęcie zanika od III rozdziału H rvatski preporod i nova knjiievnost (X IX  i X X  stoljeće).



dziwić ani budzić podejrzeń o anachronizm metodologiczny nauki o literaturze 
czy też separatyzm kulturalny. Taki stan rzeczy stanowi naturalną konsekwen
cję policentryczności przestrzeni kulturalnej i literackiej Chorwatów. Dla 
historii literatury chorwackiej przestrzeń jest newralgicznym punktem. Po
wszechnie znane są problemy historyków z syntetycznym ujęciem dziejów tego 
piśmiennictwa, zwłaszcza okresu przediliryjskiego. Rozpada się on bowiem na 
literatury regionalne: dubrownicką, dalmatyńską, Chorwacji Północnej i od 
XVIII w. slawońską (Sławonia zostaje na powrót przyłączona do macierzy po 
pokoju w Karłowicach w 1699 r.).

Generalnie w dyskursie historycznoliterackim owa złożoność jest sygnalizo
wana, ale chodzi raczej o to, by udowodnić i podkreślić istnienie obszarów 
wspólnych, zatrzeć granice przebiegające pomiędzy poszczególnymi regionami. 
Czasem wysiłki te dają dosyć wątpliwy efekt, jak w przypadku Marina 
Franicevicia. Autor książki Cakavski pjesnici Renesanse (1969) najpierw 
pokazuje regionalność literatury szesnastowiecznej, by w końcu stwierdzić 
-  bez wsparcia tej tezy wystarczającymi, a zwłaszcza przekonywającymi 
w świetle wcześniejszych rozważań argumentami -  iż takie ujęcie nie jest 
właściwe, i że renesansowa literatura chorwacka tworzy swoistą całość2.

Tymczasem to właśnie Renesans zachowuje najbardziej regionalny charak
ter literackiej produkcji. W jego ramach wyodrębnia się twórczość pisarzy na
leżących do kilku kręgów (czyni to ten sam Franićević): dubrownickiego, hvar- 
skiego, splickiego, zadarsko-śibenickiego3. Niejednokrotnie poprzestaje się

2 Notabene pisarze adriatyccy wyraźnie identyfikują się ze swoimi małymi ojczyznami. Dają 
temu wyraz nawet w łacińskiej twórczości, której czytelnik nie został zdefiniowany narodowoś
ciowo. Był nim obywatel ówczesnej Europy. Czynią to m.in. Juraj Śiźgorić, dodający do swego 
łacińskiego nazwiska Georgius Sisgoreus lub Sisgoritus syntagmę Sibenicensis Dalmata. Podobnie 
swe pochodzenie podkreślał uznawany za ojca literatury chorwackiej Marko Marulić, podpisujący 
się pod łacińskimi dziełami -  znanymi w całej Europie i tłumaczonymi na wiele języków  
europejskich -  Marcus Marulus Spalatensis, M arcus Marulus Delmata. Podobnie czyniło wielu 
rzeźbiarzy, architektów czy malarzy, którzy opuścili rodzinne strony i związali swe życie 
zawodowe oraz prywatne z którymś z bogatych miast włoskich. Są wśród nich zwłaszcza artyści 
renesansowi, np.: medalier i pomocnik Donatella Paulus de Ragusio, malarz Juraj Ćulinović 
(Sclavonus Dalmaticus Squarcioni Discipulus), rzeźbiarz i architekt Ivan Duknovic (Giovanni 
Dalm ata), rzeźbiarz i architekt Juraj Dalmatinac (Giorgio da Sebenico lub Georgus Mathaei 
Dalmaticus).

Ponadto pisarze dubrowniccy i dalmatyńscy nie mieli ambicji jednoczenia całego narodu 
chorwackiego. Tej misji podjęli się Chorwaci habsburscy związani z Zagrzebiem. Stanowisko 
Franicevicia można uznać za reakcję na próby traktowania dorobku literackiego Dubrownika 
jako elementu tradycji kulturalnej Serbów. Chodzi więc o swoistą obronę literatury dubrownickiej 
przed zakusami niektórych serbskich historyków literatury włączających, zgodnie z etniczną 
kwalifikacją sztokawszczyzny, jej dorobek do dziejów literatury własnej.

3 Takie omówienie literatury XVI w. proponuje tzw. akademicka historia literatury. Marin 
Franićević jest autorem rozdziału poświęconego renesansowi. W nieukończonym projekcie 
wydawniczym siedmiotomowej historii literatury chorwackiej ukazało się pięć tom ów (t. 1: Us m e



na wyodrębnieniu dubrownicko-dalmatyńskiej literatury, choć istnieje wystar
czająca liczba ważkich argumentów za oddzielnym potraktowaniem twórczości 
autorów dubrownickich i dalmatyńskich. Chodzi o różnice językowe (sztokaw- 
sko-ijekawski Dubrownik w opozycji do czakawsko-ikawskiej Dalmacji i kaj- 
kawskiej Chorwacji Północnej) oraz tematyczno-estetyczne (pisarze dubrow
niccy podejmujący w swoich utworach głównie problemy natury estetycznej 
wobec zaangażowanej politycznie literatury kręgów dalmatyńskich, moralizu- 
jącej i religijnej twórczości M arka Marulicia o miejscami jeszcze średniowiecz
nej proweniencji4; w Dubrowniku dominująca forma petrarkistycznej liryki 
miłosnej i kompleks dubrownickiej literatury pastoralnej z jej naczelnym 
tematem pogoni „za pięknem, dążeniem do pogodzenia ideału i rzeczywistości, 
doskonałości i niedoskonałości”5 wobec użytkowego i dydaktycznego charak
teru początków piśmiennictwa kajkawskiej Chorwacji Północnej: Prekomurske 
pjesmarice, 1534, Kronika Antuna Vrameca, 1578, Decretum Ivana Pergośicia, 
będący przekładem z łaciny Tripartitum Stefana Werbóczego, swoistego „ko
deksu” przywilejów szlacheckich).

na i pucka knjiievnost, t. 2: Glagoljska knjiievnost, później zmieniono tytuł na Srednjovjekovna, 
t. 3: Od renesanse do prosvjetiteljstva, t. 4: Ilirizam i realizam, t. 5: Knjiievnost moderne; nie udało 
się natomiast wydać planowanych jeszcze dwóch woluminów: t. 6: Suvremena kn jiiem ost I, t. 7: 
Suvremena knjiievnost II). Zaletą tego podręcznika jest na pewno szczegółowość i fakt, że każdy 
okres został opracowany przez wybitnego specjalistę z danej dziedziny. Brakuje natomiast wizji 
całości, myśli która łączyłaby poszczególne epoki i okresy.

4 Czy nie można również tłumaczyć tej sytuacji faktem uczestniczenia wielu pisarzy w życiu 
politycznym swego miasta? Wszak część z nich wywodziła się z patrycjatu i w związku z tym  
sprawowała różne funkcje publiczne, chociażby członka Wielkiej Rady czy też wybieranej przez 
nią Małej Rady, czyli dubrownickiego Senatu. Czytając biografie pisarzy, można się dowiedzieć, 
że wcale niemała ich część piastowała najwyższą funkcję rektora (m.in. Śiko Mencetić, D inko  
Ranjina -  wybierany aż siedmiokrotnie na kneza, poeta baroku, Ivan Bunić Vućić, bodaj 
najbardziej przedsiębiorczy i politycznie uzdolniony spośród wszystkich artystów dubrownickich). 
A zatem z jednej strony uwikłanie twórców w działalność polityczną, z drugiej zaś fakt uznawania 
przez republikę zwierzchności sułtańskiej i w tym sensie „delikatne” położenie miasta na mapie 
politycznej sprawiało, że kwestie polityczne, społeczne i ideowe, tak widoczne w utworach 
dalmatyńskich autorów, nie mieściły się w centrum zainteresowania renesansowych pisarzy 
dubrownickich.

5 J. R a p a c k a :  Z lo ty  wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury 
pastoralnej. Warszawa 1984, s. 87. N ie wyklucza to innej interpretacji. Estetyczny sposób  
odczytania tej literatury -  jako jeden z możliwych -  proponuje Joanna Rapacka: „Nie przeczymy 
istnieniu w Dubravce treści prekursorskich dla kształtowania się ideologii narodowej, ani nie 
negujemy istnienia treści społecznych i ideowych w utworach pastoralnych Marina Drżicia, 
pragnęlibyśmy jedynie przywrócić właściwe miejsce tym wartościom wyrażonym w chorwackiej 
poezji pastoralnej, które nie są ani wartościami narodowymi, ani społecznymi, ani politycznymi, 
wartościom stanowiącym, naszym zdaniem, jeden z punktów kluczowych uniwersalnej śródziem
nomorskiej chorwackiej tradycji literackiej. Treściom pragniemy przeciwstawić poezję »bez treści«, 
realizmowi -  »abstrakcyjność, idealizm, brak związków z rzeczywistością«, swojskości -  »konwen- 
cjonalizm« [...]”. Ibidem, s. 19.



Na fali tak zorientowanego dyskursu historycznoliterackiego w latach 
siedemdziesiątych XX w. wyodrębniono jeszcze jeden, siedemnastowieczny, 
region językowo-literacki -  ozaljski krug6, w którym wypracowano koncepcję 
ponaddialektalnego, czakawsko-sztokawsko-kajkawskiego języka literackiego 
i podjęto próbę połączenia trzech chorwackich tożsamości regionalnych 
(adriatyckiej z panońską i dynarską, zgodnie z inną terminologią -  śródziem
nomorskiej ze środkowoeuropejską i bałkańską).

Ivo Franges, który nie należy do zwolenników regionalnego ujęcia dziejów 
literatury chorwackiej, literaturę osiemnastowieczną przedstawia jako dwoistą 
całość: „Razdoblje racionalizma (poznato joś pod imenom prosvijetiteljstva, 
prosvijecenosti, odnosno, u austrijskim zemljama, i jozefinizma) upravo tim 
bogatstvom naziva upozorava na razlićitost utemeljenosti pokreta u pojedinim 
sredinama i knjizevnostima. Hrvatski racionalizam ima, u najmanju ruku, dva 
poprista: panonski i mediteranski dio Hrvatske. Sjeverna je Hrvatska pod 
izravnim dojmom jozefinizma; jużna Hrvatska, medutim, iluministićke potica- 
je nrima s Apeninskog poluotoka, iz Mletaka, Padove i dalje, iz Svicarske 
i Francuske”7. W XIX w., w czasie trwania homogenizującego i mającego za 
zadanie wykształcenie wspólnej przestrzeni kulturalnej odrodzenia narodowe
go, którego niekwestionowanym centrum był Zagrzeb, wyodrębnił się kon
kurencyjny wobec stolicy ośrodek nazywany zadarskim kręgiem językowo- 
-kulturalnym8.

Istotnym novum w literaturze, począwszy od odrodzenia narodowego, jest 
wzbogacanie zorientowanego środkowoeuropejsko Zagrzebia o twórczość 
pisarzy kręgu śródziemnomorskiego (z czasem islamskiego także, choć tema
tyka bałkańska, pozbawiona już elementu antytureckiego, tak charakterystycz
nego dla całego piśmiennictwa starochorwackiego, wkracza do literatury 
dopiero w drugiej połowie XIX w. wraz z twórczością Luki Boticia i Josipa 
Eugena Tomicia9). Świadczy o tym twórczość Ivana Maźuranicia i Ranka 
M arinkovicia, którzy w swoich utworach łączą dziedzictwo kilku kultur.

6 Za jego przedstawicieli uznaje się: Petara Zrinskiego, Frana Krsta Frankopana, Anę 
Katarinę Zrinską, Ivana Belostenca, Juraja Ratkaja.

7 I. F r a n g e ś :  Povijesl hrvatske knjiievnosti. Zagreb 1987, s. 112.
8 Tworzyła go grupa działaczy kulturalnych, pisarzy i filologów, skupionych wokół czaso

pisma „Zora dalmatinska” . Ich nieformalnym przywódcą był Ante Kuzmanić. Odrodzenie 
w Dalmacji nie miało spójnego i jednolitego programu. W kwestii językowej polemizowano 
z koncepcją Ljudevita Gaja, proponując ikavicę i łaciński, południowy (dalmatyński) slovopis, a na 
gruncie cywilizacyjnym broniono odrębności kulturowej adriatyckiej Chorwacji względem jej 
kontynentalnej, północnej części. Nie można zapomnieć, że właśnie w Dalmacji szerzenie oraz 
popularyzacja haseł i programu iliryzmu napotykały na największy opór, o czym w dobitny sposób 
świadczy działalność N ikoli Tommaseo.

9 Pierwszy z nich w utworach Dilber Hasan (1854), Bijedna M ara (1861), Petar Baćić (1862), 
drugi w nazywanych muslimanski romani powieściach Z m aj od  Bosne (1879) i Emin-agina Ijuba 
(1888).



Po drugiej wojnie światowej twórczość pisarzy dalmatyńskich (Vesna 
Parun, Petar Śegedin, Ranko Marinkovic, a nieco później Slobodan Novak, 
Josip Pupaćić, Jure Kaśtelan) przynosi jakościową zmianę na scenie literackiej, 
zdominowanej przez estetykę socrealizmu dyktowaną przez polityczne cen
trum. Dwa opozycyjne światy, kontynentalny i nadmorski, spotykają się 
w twórczości niektórych wymienionych pisarzy, zwłaszcza w twórczości 
Novaka. Antynomia ta jest strukturalną i tematyczną matrycą większości jego 
utworów zawartą w opozycji Wyspa (u autora Mirry, złota i kadzidła, 1968, 
zawsze dużą literą) -  ląd. Wyraża ona konflikt młodzieńczych ideałów 
z rzeczywistością, ideologiczne, moralne i filozoficzne dylematy w rzeczywisto
ści powojennej. Wyspa i dzieciństwo to dla autora krótkiej powieści Izgubljeni 
zavicaj (1955) na zawsze utracone miejsca i chwile, symbol utraconego raju 
i niewinności. Przejście z wyspy na ląd jest procesem nieuniknionym i nie
odwracalnym, próba zaś powrotu na wyspę -  z góry skazana na niepowodze
nie (Izvanbrodski dnevnik, 1977). Dalmatyńskich pisarzy powojennych uważa 
się za twórców powieści egzystencjalistycznej. Tym, co nadaje im specyficzny 
rys, jest nuta melancholii, tak typowa dla większości pisarzy śródziemnomor
skich, wyrażających w swojej twórczości tęsknotę za czasem i horyzontem 
bezpowrotnie utraconym.

I choć począwszy od iliryzmu chorwacka przestrzeń polityczna, kulturalna 
i gospodarcza zostały podporządkowane jednemu centrum -  sytuację tę 
opisuje nauka pojęciem zagrzebocentryzmu (zagrebocentricnost), a język przy
słowiem zemlja velike glave (Zagrzeb!) i malog tijela (reszta!) -  tożsamość 
regionalna pozostaje fundamentem świadomości narodowej Chorwatów. Wy
daje się, że istota chorwackości sprowadza się do owej troistości, całości 
złożonej z trzech części: śródziemnomorskiej, środkowoeuropejskiej i bałkań
skiej. Model kultury narodowej zaś to mozaika składająca się z wcześniej 
wyróżnionych elementów. Ostatnio słychać w Chorwacji coraz głośniejsze 
upominanie się o pisarzy pochodzących z Bośni, począwszy od dawnej 
literatury pielęgnowanej przez franciszkanów, na pisarzach współczesnych 
(również wyznania muzułmańskiego i przynależących do islamskiego kręgu 
cywilizacyjnego) skończywszy -  co prawdopodobnie zamyka okres niepopular- 
ności tego fragmentu dziedzictwa kulturalnego10.

10 Po sporach historyków literatury (i nie tylko!) toczonych w latach dziewięćdziesią
tych na temat wcale niemałej grupy pisarzy i ich przynależności do którejś z literatur narodo
wych sytuacja dojrzała do tego, by traktować ich dorobek literacki jako dobro wspólne, przy 
niepisanej zgodzie co do tego, że będzie się unikać określenia jugosłowiański. 1 tak w Leksykonie 
pisarzy obcych (Leksikon stranih pisaca. Red. D .D . D u j m i ć .  Zagreb 2001) przeczytamy, 
że Ivo Andrić jest pisarzem serbskim i chorwackim, Safvet Baśagić i M ak Dizdar zaś autora
mi chorwackimi i boszniackimi (boinjadki). Świadczą o tym również ostatnio ukazujące się 
tytuły: M. S t o j i ć :  H rvatsko pjesniStvo XX. stoljeća, 1991; M . M a r j a n o v i c :  Leksikon 
hrvatskih knjiievnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas. Sarajevo 2001;



Pod koniec lat dziewięćdziesiątych obserwujemy ponowne nasilenie zorien
towanego regionalistycznie myślenia o literaturze chorwackiej. Z jednej strony 
inspirowane jest ono dyskursem poststrukturalistycznym i postkolonialnym 
(zwłaszcza u młodych badaczy, na przykład w książce Heleny Sablić Tomić 
i G orana Rema pt. Slavonski tekst hrvatske knjizevnosti, 2003), z drugiej nie 
sposób nie dostrzegać roli, jaką odgrywają doraźne interesy polityczne. 
Antologie, historie literatur Boki Kotorskiej czy Srijemu niewątpliwie wchodzą 
w obszar zależności literatury i polityki11. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
obserwowane zjawisko stanowi próbę wtórnego podziału mapy literackiej, 
przypominającą analogiczne spory polityków o kształt granic nowo utworzo
nych państw. Zresztą nie musimy sięgać zbyt daleko w przeszłość, by 
przekonać się o tym, że tzw. historia literatur narodów Jugosławii zawsze 
ulegała naciskom politycznym i ideologicznym12.

V. К  o r  o m  an: H rvatska proza  Bosne i Hercegovine od M atije Divkovica do danas. M ostar- 
Split-M edugorje 1996; I d e m :  Hrvatsko pjesnistvo Bosne i Hercegovine od M atije Divkovica do 
danas. M ostar-Split-M edugorje 1996.

11 I. B a n a c ,  S. P r o s p e r o v  N o v a k ,  В. S b u t e g a :  Stara knjilevnost Воке. Zagreb 
1993; V. B a b i c :  Hrvatska knjilevnost Воке Kotorske do preporoda. Zagreb 1998. Hrvatska rijet 
и Srijemu. Antologija srijemskih pisaca. Priredio D . H or  v a t i c .  Zagreb 1995. Horvatic po
dejmuje raczej nieudaną próbę pokazania, na czym miałaby polegać odrębność autorów 
pochodzących ze Srijemu. Wydaje się, że wiele wyjaśnia kończąca wywód polityczna pointa: 
„Zamjećuje se u stvaralastvu srijemskih pisaca stanovite crte, samo njima svojstvene, kojih 
nema u drugih hrvatskih knjizevnika, naravno, to su prvenstveno srijemska motivika, tematika 
i problematika, zatim jezićne posebnosti glede lokalizma, no i u srijemskih pisaca, motreći ih 
u cjelini, ima i nekih drugih osobitosti: jedna je od njih humoristićna i satirićna crta, koju 
uocavamo kod Korajca, Adalberta Kuzmanovica, Inhofa, Ise Velikanovica, M atośa, Ferde 
Strażimira Kulundżića, Bertića i joś ponekih, tako da su satira i humor izrazita obiljeżja 
ponajboljih srijemskih pisaca XIX. i XX. stoljeća, poglavito onih koji su pripadali krugu Hrvatske 
moderne.

Jednako kao i pisci XVIII. i XIX. stoljeća i knjizevnici naśega vremena, uglavnom potpuno 
ukljućeni u suvremena literarna htijenja, no razlićitih svjetonazornih i izrazajnih tendencija 
obogaćuju hrvatsku knjizevnost u cjelitosti i svjedoce hrvatsku prisutnost u Srijemu, njegovo 
neosporivo hrvatstvo, njegov hrvatski duh”. Ibidem, s. 14.

12 W interesujący sposób na ten temat pisał J. D e r e t i ć  w książce Put srpske knjizevnosti. 
Identilet, granice, teznje. Beograd 1996. Fragmenty tego tekstu, a mianowicie jednego z rozdziałów  
pt. Projekat jugoslavenske knjidevnosti, zostały opublikowane w języku polskim w poznańskim  
tomie zbiorowym zatytułowanym: J. D e r e t i ć :  Projekt literatury jugosłowiańskiej. W: Narodowy 
i ponadnarodowy m odel kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Przeł. J. R ę k a s .  Red. 
B. Z i e l i ń s k i .  Poznań 2002, s. 145-163. Deretić między innymi pisze: „Све у свему узевши, 
кн>ижевни фактор био je несумнзиво врло битан у исторщи стварагьа, rpajama и разарагьа 
1угославще. Улога кгьижевности у тим процесима je необична и у многом погледу атипи
чна. Аналогии примери мож да се могу наЬи само у исторщи малих, углавном недржавних 
народа, код Kojnx je литература бивала по правилу више облик националне делатности него 
аутономна уметност речи. Делован>е кгьижевног фактора било je нарочито наглашено 
у почетно; и 3aBpnnioj фази, Tj. у процесима стварааа и у процесима разарагьа за]едничке



O ile regionalne/przestrzenne ujęcie dziejów dawnej literatury chorwackiej 
wydaje się czymś naturalnym, o tyle jego aktualność w odniesieniu do 
historiografii literatury najnowszej (poiliryjskiej) potwierdza istnienie i nie- 
zniszczalność tych wszystkich kręgów cywilizacyjno-kulturowych, które w bu
dowaniu przestrzeni kulturalnej Chorwatów uprzednio uczestniczyły13.

Znacząca w kontekście niniejszych rozważań wydaje się tematyka bloku 
literackiego prezentowana na 32. Seminarium Języka, Literatury i Kultury 
Chorwackiej, jakie odbyło się w Dubrowniku w dn. od 25.08.03 r. do 6.09.03 r. 
Koordynatorem cyklu wykładów literaturoznawczych był Kreśimir Nemec, 
autor wstępnego tekstu Hrvatska knjizevna topograjija i kończącego ów cykl 
S  otoka na kopno i natrag. Ponadto referaty wygłosili: Josip Bratulić (Istra 
i Kvarner i hrvatska knjizevnost), Luko Paljetak {Dubrovnik i hrvatska 
knjizevnost), Vinko Breśić (Slavonija i hrvatska knjizevnost) -  warto wspomnieć
0 książce, nad którą ten ostatni obecnie pracuje, a która skądinąd poświęcona 
będzie literaturze slawońskiej, Pavao Pavlicic {Hrvatska knjizevnost sjevera
1 juga), Tonko Maroevic {More и hrvatskoj poezijx).

Podczas dubrownickiego seminarium ciekawą tezę przedstawił współczesny 
pisarz i historyk literatury Pavao Pavlicic. Zaproponował dualistyczny podział 
chorwackiej mapy literackiej na część południową i północną, nadmorską 
i kontynentalną1*. Autor monografii Barokni stih u Dubrovniku pisze:

da je podjęła na sjevemu i jużnu sastavnicu u hrvatskoj prozi jaća -  pa 
i vaznija -  od mnogih drugih, poput podjele po generacijama, iii podjele na 
ruralnu i urbanu iii angażiranu i artistićku prozu. [...] Lako je zapaziti d aje  
kod jużnjaka słabo zastupljena predmetnost, materijalni svijet. [...] Sve sto 
je u prozi naśih Mediteranaca vazno zbiva se medu ljudima. [...] Drustveni 
odnosi, zivot zajednice, polożaj pojedinca unutar kolektiva, to su prave 
teme naśe sredozemne pripovjedne knjizevnosti. [...] Ćoyjek je tu uvjetovan 
i definiran prije svega svojim odnosom prema drugim ljudima, a sve 
drugo automatski pada u sjenu, pa nije vrijedno ni podrobnijega opisa.

државе. У  оба caynaja реч je о политичко] улози юьижевног фактора: у првом cayaajy 
юьижевност je била родно тле на KojeM je поникла и однегована n aeja  еди нства Koja je 
довела до у]един>ен>а, а у другоме, политика je  била je/inno привилеговано nOApyaje jaBHora 
живота на KojeM je  Савез комуниста био искьучиви креатор, док je кн>ижевна организацща 
имала само помоЪну, несамосталну, али ипак врло 3Ha4ajHy улогу” . J. Д е р е т и Ь :  Пут  
српске юьижевности. Идентитет, границе, межгье. Београд 1996, с. 174—175.

13 Por. J. R a p a c k a :  Śródziemnomorze. Europa Środkowa. Bałkany. Studia z  literatur 
poludniowosłowiańskich. Red. M . D  ą b  r o w s k  a - P a r  t у k a. Kraków 2002, s. 319-321; J. Ł o t -  
ma n :  Kultura i eksplozja. Przeł. B. Ż y ł k o .  Warszawa 1999, s. 161.

14 Wcześniej, bo w 1995 r., P. P a v l i c i c  napisał na ten temat artykuł zatytułowany Juzno od  
sjevera sjeverno od juga, opublikowany w czasopiśmie „Dubrovnik” (cytowany w niniejszym  
artykule). W 2003 r. swoją pierwotną koncepcję, odnoszącą się tylko do utworów prozatorskich, 
rozszerzył na lirykę i dramat.



Kod sjevemjaka dakako, stvari stoję posve drukćije. Najprije kad je rijeć
0 materijalnom svijetu. Ondje se materijalni svijet deskribira vrlo pomno
1 pażljivo, i pridaje mu se status prvorazredne pripovjedne ćinjenice. 
[...] Ali zato su u njihovim tekstovima odnosi medu ljudima m nogo śkrtije 
opisani. Kao da ne vjeruju da se medu ljudima może iśta doista vażno 
dogoditi, iii kao da misie kako tu za knjizevnost nema mnogo materijala, 
autori sa sjevera skłoni su da meduljudske odnose svedu u svojim prićama 
na vrlo elementarnu mjeru i da ih zbog toga intenziviraju. [...] M ogło bi se, 
na primjer, kazati kako iza ovih dvaju tipova prozę stoję dva razlićita 
shvacanja zbilje i mjesta covjeka u toj zbilji. Jer, za Mediternce je, oćito, 
jedina prava zbilja zbilja drustvena, psiholośka i uopće ljudska, dok je za 
sjevernjake ona prirodna, materijalna, osjetna. Ono sto covjeka bitno 
odreduje, sto ga ćini onakvim kakva jest -  i sto cini tragediju i velicinu 
njegova postojanja -  to je za naśe jużnjake prije svega odnoś prema 
drugim ljudima, polożaj u ljudskom svijetu i eminentno ljudski sadrźaj, 
koji onda prożimaju iii potiskuju i sam predmetni svijet. Za sjevernjake je, 
naprotiv, covjek odreden zemljom, klimom, vlastitom krvlju i temperamen
tom, a u takvom je rasporedu snaga svatko sam pred svemirom i njego- 
vim tajnama. Mediteranci misie da je zbilja ljudska zbilja i da se ljudski 
może i mijenjati; sjevernjaci drże da je ona prirodna i da je u njoj covjek 
vise objekt nego subjekt. M ogło bi se, nadalje, tvrditi kako je rijeć i o dva 
razlićita shvacanja knjiżevnosti, naime, onoga sto je u njoj lijepo iii 
vrijedno. Za Mediterance je ta ljepota uvijek unutraśnja i ljudska: oni se 
bave psiholośkim nijansama, teśko odredivim odnosima izmedu pojedina- 
ca, ponorima ljudske duśe i naćinom da se ostanę uspravan. Zato u njih 
uvijek ima humora, uvijek je stil vrlo izraden i cist, a rijeć je ćesto sama 
sebi svrha; knjiżevnost je vjestina jezićnog oblikovanja i svijest o mediju je 
vrlo naglasena. Za sjevernjake je ljepota neśto sto se izvana unosi 
u knjiżevnost: ona već negdje postoji (jer je prirodna), a literatura nije 
drugo nego pokuśaj da se ona uhvati i prenese uz pomoć jezika. Zato oni 
vole jake rijeći, moćne rećenice, nastoje nas fascinirati svojom bujnom 
retorikom15.

Nie chodzi w tym miejscu o to, by obalać przytoczoną koncepcję -  z którą 
w gruncie rzeczy sympatyzuję -  i podawać przykłady tekstów literackich 
przeczących wywodom chorwackiego pisarza. Być może podział Pavlicicia jest 
nazbyt jednoznaczny oraz kategoryczny i jako taki prowokuje do polemiki. 
Gubiąc z pola widzenia przypadki graniczne, Pavlićić -  znakomity przecież 
znawca literatury -  świadomie buduje uproszczony model z pewnością bardziej 
skomplikowanej chorwackiej sceny literackiej po to, by za pomocą kategorii 
literaturoznawczych opisać różnice zachodzące pomiędzy twórczością pisarzy 
śródziemnomorskich i kontynentalnych, a zatem coś, co intuicyjnie zauważa

15 P. P a v l i c i c :  Juino od sjevera, sjeverno od juga. „Dubrovnik” 1995, nr 6, s. 15-17.



nawet nieszczególnie wyrafinowany czytelnik. Zacytowany fragment chciałbym 
jedynie uzupełnić o brakującą w triadycznym modelu literatury chorwackiej 
część, a mianowicie literaturę bośniacko-hercegowińską. Zmieniającą się kul
turalną i literacką rzeczywistość Bośni i Hercegowiny śledzi z polskiej per
spektywy Julian Kornhauser. Temu tematowi poświęca artykuł opublikowany 
w jednym z ostatnich numerów „Literatury na Świecie” , która na swoich 
łamach, po raz pierwszy po roku 1990, zapoznaje czytelnika polskiego z twór
czością ostatniej dekady w Bośni i Hercegowinie, byłej republice jugosłowiań
skiej, w najdotkliwszy sposób zniszczonej podczas wojen postjugosłowiańskich. 
Oto fragment definiujący specyfikę literatury bośniacko-hercegowińskiej:

Składa się na nią duch miejsca, jego historia i tradycja, regionalizm  
połączony z europejskością, charakterystyczne słownictwo o orientalnych 
wpływach, głębokie poczucie oddalenia i istnienia na granicy dwóch 
światów, a zatem „pograniczność”, bogata swoją różnorodnością, a także 
silnie obecny pierwiastek metafizyczny. Widać te cechy w większości 
utworów literackich powstałych w X X  wieku, od Musy Ćazima Ćaticia 
i Safvet-bega Baśagicia, których się powszechnie uważa za prekursorów  
nowoczesnej liryki boszniackiej (ten drugi w roku 1990 zaczął wydawać 
znane czasopismo „Behar”, a pierwszemu poświęcono wiele monografii), 
poprzez Andricia i Selimovicia, do Tvrtka Kulenovicia, Iliji Ladina czy 
Abdula Sidrana. Duch miejsca u wszystkich tych pisarzy jest rzeczą 
podstawową, a opis losu ludzkiego ma dla nich znaczenie najistotniejsze. 
Zarazem jednak chodzi im o spojenie wpływów Wschodu i Zachodu 
i wpisanie się do wspólnej kultury europejskiej16.

W innym miejscu Kornhauser koncentruje się już na literaturze boszniac
kiej, najbardziej przesiąkniętej pierwiastkiem orientalnym. Jej cechy obecne są 
również w twórczości autorów chorwacko-bośniackich17:

Dla Durakovicia immanentną cechą boszniackiego opowiadania jest 
jego stały składnik liryczny, związany z tradycją ludowych pieśni miłosnych

16 J. K o r n h a u s e r :  Literatura bośniacko-hercegowińska. „Literatura na Ś wiecie” 2003, 
nr 5-6 , s. 277-278.

11 Miljenko Jergovic mówi o sobie, że jest pisarzem bośniackim i chorwackim. W ywołuje to 
konsternację na forum chorwackiej krytyki literackiej. Książki Jergovicia należą do najlepiej 
sprzedających się, a sam autor jest jednym z najpopularniejszych i najchętniej czytanych 
współczesnych prozaików. Jego utwory zostały przetłumaczone na wiele języków europejskich. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się we W łoszech. Fakt ten konsekwentnie ignoruje i pomija 
krytyka literacka, która na temat twórczości autora Buick rivera (polskie tłumaczenie ukazało się 
w 2003 r.) na ogół milczy. Wyjątek stanowi Slobodan Prosperov Novak, który żyje w USA  
i pracuje na Uniwersytecie w Yale. W Povijesti hrvatske knjiievnosti (2003), będącej najnowszą 
próbą syntetycznego ujęcia dziejów literatury narodowej, pisze on o Jergovidu jako o autorze 
„identitetnog pluralizma”.



(tj. sevdalinek), z tragicznym tonem ballad, ale wsparty przede wszystkim 
indywidualnym, subiektywnym przeżywaniem własnego dramatu, a nie 
kolektywnego, historycznego losu. Sarajewski badacz ma na myśli liryczną 
wrażliwość, orientalną duchowość, mistyczne przeżywanie świata oraz 
nierozerwalny związek człowieka z przyrodą18.

W kontekście cytowanych fragmentów należy podkreślić kluczową dla tej 
prozy świadomość wielokulturowości, wielowyznaniowości i wieloetniczności, 
poczucie mentalnej inności, światopoglądowo zdefiniowany wschodni fatalizm 
i tożsamość pogranicza, której fenomenem zajmują się między innymi Maria 
Dąbrowska-Partyka, Julian Kornhauser, M aria Bobrownicka19.

Zapowiadane wcześniej przyjrzenie się kategoriom przestrzennym w dys
kursie krytycznoliterackim przynosi znamienne obserwacje. Już pobieżny 
przegląd literatury przedmiotu potwierdza, że w wypowiedziach tego typu 
wykorzystuje się semantykę kategorii przestrzennych. Nawet w najkrótszych 
notatkach o autorze, oprócz tego, że wymienia się najważniejsze tytuły 
jego dorobku, obligatoryjnie podawana jest informacja, skąd dana osoba 
pochodzi. Dla odbiorcy jest to bardzo ważny sygnał, dzięki któremu potrafi 
przyporządkować twórczość danego autora określonemu kręgowi kulturo
wemu.

W literaturze czynnik przestrzenny determinuje wybór języka, może być 
wskazówką pozwalającą umieścić dokonania pisarza w określonej tradycji 
literackiej, może również kierować interpretacjami psychologizującymi, a na
wet odnosić się do wąskich kwestii związanych z poetyką. Na temat lokalnych 
uwarunkowań idiolektu pisał Dalibor Cvitan zainspirowany esejem Thomasa 
Stearnsa Eliota M uzyka poezji:

Idiom kraj a -  evo genijalne eliotovske formule u kojoj se spleću svi 
konci jednog pjesnićkog jezika. Od idioma kraja polazimo i njemu se uvijek 
vracamo. Ujevicev hercegovacko-dalmatinski idiom (»malena mjesta srca 
moga -  spomenak Braca, Imotskoga«), Tadijanovicev i Cesaricev slavonski 
idiom, Kastelanov i Pupacicev dalmatinsko-zagorski i Parunićin medite- 
ranski, Mihalicev karlovacki, Slamnigov metkovicevsko-zagrebacki, Slavi- 
cekovo trażenje muzike rodnog medimurskog u knjizevnom zagrebaćkom  
(»i reći rijeć u njene gusle je neodoljivo«) -  primjeri su kako je sudbonosno 
za pjesnika mjesto u kojem se naućio govoriti i mjesto u ćijem je govoru 
sazrijevao20.

18 J. K o r n h a u s e r :  Literatura bośniacko-hercegowińska..., s. 281-282.
19 Por. m.in. M . D ą b r o w s k a - P a r t y k a :  Ivo Artdrić albo paradoksy pogranicza. W: 

Narodowy i ponadnarodowy..., s. 195-208; M . B o b r o w n i c k a :  Pogranicza w centrum Europy. 
Kraków 2003.

20 D. C v i t a n :  Poslijeratna hrvatska poezija. In: I d e m :  Ironidni narcis. Zagreb 1971, 
s. 14.



Przestrzenno-psychologiczny komponent literatury chorwackiej dostrzega 
-  w duchu nieco może pozytywistycznym -  M arian Jakóbiec. We wstępie do 
omówienia dziejów literatury narodów byłej Jugosławii zauważa:

Duży wpływ na psychikę narodów południowosłowiańskich, a z kolei 
na ich kulturę i literaturę, miało środowisko geograficzne. Przy wszystkich 
niedostatkach współczesnej etnopsychologii i zawodności stosowanych 
w niej metod badawczych można pokusić się i w tej dziedzinie o pewne 
uogólnienia, tym bardziej że cechy psychiczne tych narodów -  na co 
niejednokrotnie zwracano uwagę -  są pod wieloma względami wyraźniej 
uwydatnione niż u innych narodów europejskich. Cechy te mają również 
duże znaczenie dla kształtu ideowego i artystycznego kultury i literatury, 
a niejednokrotnie stanowią istotny klucz do jej zrozumienia21.

Klasyczny przykład interpretacji, w której przestrzeń odgrywa ważną rolę, 
znajdujemy u modernistycznego krytyka M ilana Marjanovicia. Ten zwolennik 
socjologicznie zorientowanej krytyki literackiej w swojej psychologizującej 
pracy o poezji Silvija Strahimira Kranjcevicia, napisanej pod wyraźnym 
wpływem popularnego wówczas w Chorwacji H. Taine’a, stwierdza:

N a Kranjcevica je bez sumnje mnogo i odlućno uplivalo to, sto je 
rodeni Primorac, sto je prve dojmove dobio u onom kamenom uskoókom  
Senju, gradu poznatom isto tako sa svoje bum e proślosti, kao i ljute bure, 
koja kod njega nąjżeśće praśi. Neśto rasa, a neśto ovi prvi dojmovi, neśto 
krv, a neśto svagdasnji pogled na ono burno more, sve je to ostavilo 
tragove u njegovom zivotu i u njegovoj poeziji. [...] Svi ti prvi dojmovi 
djelovali su u dva smjera: konciznost i izrazitost u njegovoj formi, 
plastićnost i ośtrina kontura, krepćina izrażaja, sve bi to mogli svesti na 
upliv, sto ga je na tvorenje njegova karaktera vec zarana vrsilo njegovo 
rodiśte22.

W zakresie oddziaływania na elementy poetyki kategorię śródziemnomorza 
wykorzystuje Tonko Maroevic. W recenzji tomiku wierszy Jaksy Fiamengo 
Oteto iz tmine krytyk ów stwierdza: „Druga komponenta Fiamengova medite- 
ranizma, możda i jaća od ove tematolośke i ikonografske, jest ljubav za 
zatvorenu formu i sklonost prema cvrstoj arhitekturi stiha”23. Przykłady 
podobnych zastosowań określeń przestrzennych w dyskursie krytycznolite
rackim można by mnożyć.

21 M. J a k ó b i e c :  Literatura narodów Jugosławii. W: Dzieje literatur europejskich. T. 3/II. 
Red. W. FI o r  у an . Warszawa 1991, s. 143.

22 Cyt. za: D . J e l ć i ć :  Kranjdevic. Zagreb 1988, s. 250.
23 T. M a r o e v i c :  Klik! Trenutacni snimci hrvatskog pjesnistva (1988-1998). Zagreb 1998, 

s. 244.



Terminologia przestrzenna stosowana w historii literatury i krytyce lite
rackiej nie stanowi terminologii stricte literaturoznawczej. Badacze literatury, 
sięgając po nią, wykorzystują konteksty, w jakich pojawia się ta termino
logia w antropogeografii, etnopsychologii, geografii humanistycznej, etnologii, 
etnografii, kulturoznawstwie. W języku specjalistycznym, wykształconym przez 
chorwackie literaturoznawstwo, określenia przestrzenne zajmują ekspono
wane miejsce. Pełnią w nim funkcje opisowe i poznawcze. Mogą być 
narzędziem umożliwiającym zaprezentowanie skomplikowanych dziejów lite
ratury chorwackiej, a dyskurs historycznoliteracki od okresu iliryzmu oscy
luje pomiędzy dwoma skrajnymi biegunami: od ujęcia uwzględniającego 
specyfikę literacką poszczególnych regionów Chorwacji po wizję całości, 
która zacierając różnice, buduje jednorodny obraz literatury narodowej24. 
M ogą też stanowić klucz do interpretacji twórczości niektórych autorów25. 
Taki stan rzeczy stanowi naturalną konsekwencję podziału przestrzeni kul
turalnej Chorwatów na trzy części: śródziemnomorską, środkowoeuropejską 
i bałkańską.

24 Trudno w tym kontekście przecenić znaczenie wpływu, jaki wywiera na historię literatury 
czynnik ideologiczno-polityczny.

25 N ie istnieje określony typ literatury, który w jakiś szczególny sposób odpowiadałby 
takiej interpretacji. Zależy to w równym stopniu od charakteru analizowanej twórczości 
i temperamentu badacza, jego warsztatu m etodologicznego. Z całą pewnością jednak im 
bliżej dany twórca związany jest ze stronami rodzinnymi, tym podatniejsze okazują się jego 
utwory na interpretacje ściśle wiążące dokonania artystyczne z miejscem, z którego pochodzi 
ich autor.

L eszek  M a łcza k

Spatial contexts of Croatian literary studies

S u m m a r y

This article is devoted to  the analysis o f  one of the aspects o f language employed in Croatian 
literary studies. The phenomenon which draws special attention is a very common usage o f spatial 
terminology in this language. Literary theoreticians who use this terminology borrow it from 
contexts in which it appears in anthropological geography, ethnological psychology, humanistic 
geography, ethnology, ethnography and cultural studies. In the first part of the article the author 
presents spatially-oriented conception of the history o f  Croatian literature, in the second part he 
focuses on the semantics o f spatial terms used in literary criticism.



Л еш ек М алчак

Пространственные контексты хорватского литературоведения

Р е з ю м е

В статье анализируется один из аспектов языка, которым пользуется хорватское 
литературоведение. Фактом, заслуживающим особого внимания, является относительно 
частое использование в нем пространственной терминологии. Исследователи литературы, 
прибегая к ней, используют контексты, в которых появляется терминология в антропо
географии, этнопсихологии, гуманитарной географии, этнологии, этнографии, культуро- 
ведении. В первой части текста представлены ориентированные на пространство концепции 
истории хорватской литературы, во второй -  семантика пространственных определений, 
применяемых в области литературной критики.
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