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Leszek Małczak

Miljenko Jergovic 
— ponowoczesny apatryda

W iatach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia nad sceną poli
tyczną, społeczną i kulturalną krajów postjugoslowiańskich 

unosił się reaktywowany duch nowoczesności. W rzeczywistości wo
jennej decydenci polityczni razem z ilościowo może niezbyt liczną, 
lecz na pewno głośną grupką intelektualistów1 oraz przy poparciu 
większości społeczeństwa kolejny już raz w dziejach narodów po- 
ludniowosłowiańskich wcielali w życie homogenizacyjne i ładotwórcze 
ideały (tym razem podporządkowane dążeniom etnocentrycznym), za 
pomocą których, w niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
zaczęto budować nowe-stare konstrukcje, spełniające „wyśrubowane” 
kryteria czystości2. W literaturze czystka dosięgła między innymi no
blistę Ivo Andricia, który na początku lat dziewięćdziesiątych został 
wykreślony z dziejów literatury chorwackiej. Po upływie kilku lat zre

1 O tym, jaką rolę odegrali chorwaccy intelektualiści w ostatniej wojnie i czy 
powinni być z tego rozliczeni, rozmawiał Mile Stojić z Nenadem Popoviciem, nieza
leżnym chorwackim wydawcą („Durieux”), intelektualistą, jednym z tych, którzy zo
stali w Chorwacji i nie zamilkli. „Dani” 2001, nr 196.

2 Zygmunt Bauman opisuje to zjawisko w szerszej perspektywie, nie pozosta
wiając — bez zagłębiania się w niuanse — cienia wątpliwości co do oceny powyż
szych procesów: „Załamanie się pax sovietica, pax titoica, muru berlińskiego i szał 
reorganizacyjny, jaki wybuchł po tych wydarzeniach, stanowią tylko najświeższy 
przykład starego jak świat zjawiska, którego najbardziej znanym, prototypowym 
niemal przypadkiem są Wieki Ciemne, jakie nastąpiły po upadku pax romana”. 
Z. B a u m a n :  Etyka ponowoczesna. Przeł. J. B a u m a n ,  J. T o k a r s k a - B a -  
k i r. Warszawa 1996, s. 312.



widowano stosunek do autora Przeklętego podwórza i zaczęto dzielić 
jego dorobek literacki na część chorwacką i serbską. Autorem trzeciej 
propozycji ponownego odczytania Andricia jest Dubravko Jelćić. Ten, 
zapewne jeden z najbardziej upolitycznionych chorwackich history
ków literatury3, w swojej Povijesti hrvatske knjizevnosti (1997) udo
wadnia, że chorwacki charakter zachowuje cała twórczość urodzonego 
w Trawniku pisarza, również ta  tematycznie związana z Bośnią. 
Posługuje się przy tym następującym rodzajem argumentacji: „lako 
je drugi, preteżitiji broj njegovih radova formalno pisań srpskim jezi- 
kom, duhovni prostor iz kojega su ta  djela nastała i koji ih je obi- 
ljeżio, syjetonazorom i stilom, upućuje na njihove hrvatske izvore 
i korijene. [...] Andrić nikada nije gledao na zivot i pojave u njemu 
srpskim oćima, nego oćima Zapadnjaka i Latina. [...] I Andricev stil 
uvjerljivo govori o zapadnjaćkom, hrvatskom ishodiśtu njegova djela. 
To je realistićki stil u njegovoj talijanskoj, veristićkoj varijanti, kojeg 
u srpskoj knjizevnosti nije bilo ni prije ni poslije Andrića”4. Jeśli 
chodzi o styl, to akurat trudno wyobrazić sobie bardziej esencjonalnie 
bośniacki sposób snucia opowieści5. Nawiązując do użytej w za
cytowanym fragmencie metafory spojrzenia, Jelćić nie dostrzega 
w Andriciowskiej prozie wyraźnej świadomości pogranicza6: etniczne

3 Z tego właśnie względu krytykowany, między innymi, przez J. K o r n h a u -  
s e r a .  Por.: Nowa historia literatury chorwackiej. W: Studia z historii literatury 
i kultury Słowian. Red. B. C z a p i k - L i t y ń s k a ,  Z. D a r a s z .  Katowice 2000, 
s. 137—145.

4 D. J e l ć i ć :  Povijest hrvatske knjizevnosti. Tisućljeće od BaSóanske ploće do 
postmoderne. Zagreb 1997, s. 242—243. Na marginesie trzeba nadmienić, że niemałe 
kontrowersje budzi Andrić również wśród bośniacko-hercegowińskich literaturoznaw- 
ców, głównie za sprawą niekorzystnego w ich mniemaniu literackiego wizerunku 
Bośni, jaki wyłania się z tekstów autora Listu z  1920 roku. „Najmniejszy” z tym pro
blem mają serbscy literaturoznawcy, którzy uważają Andricia po prostu za serbskie
go pisarza.

5 Jest to, nawiasem mówiąc, jeden z tych elementów, który według krytyki łączy 
Andricia z Jergoviciem (lub lepiej Jergovicia z Andriciem). Wg J. Kornhausera ele
mentami typowymi dla literatury bośniacko-hercegowińskiej są: „duch miejsca, jego 
historia i tradycja, regionalizm połączony z europejskością, charakterystyczne słow
nictwo o orientalnych wpływach, głębokie poczucie oddalenia i istnienia na granicy 
dwóch światów, a zatem »pograniczność«, bogata swoją różnorodnością, a także silnie 
obecny pierwiastek metafizyczny”. J. K o r n h a u s e r :  Literatura bośniacko-herce- 
gowińska. „Literatura na Swiecie” 2003, nr 5—6, s. 278.

6 Przestrzeń pogranicza ma ambiwalentną naturę. To obszar o wyjątkowej wraż
liwości. Na temat dwoistości natury pogranicza pisała M. Dąbrowska-Partyka: „Tra
gedią pogranicza jest bowiem zawsze bezmyślny pęd do »plewienia« pamięci grupy 
etnicznej. Jego bogactwem — koegzystencja zbiorowych pamięci, która owocąje 
kształtowaniem osobowości pełniejszych i bogatszych, ludzi ucieleśniających «dialogo
we trwanie«, rękojmię tożsamości autentycznej”. M. D ą b r o w s k a - P a r t y k a :



go, kulturowego, językowego i religijnego, ontologii bycia między, któ
ra jest (a raczej była) kwintesencją tego regionu. Chce widzieć 
Andricia jako pisarza zdeterminowanego jedną kulturą, co nie tylko 
nie odpowiada złożoności przestrzeni kulturalnej Bałkanów, lecz 
świata w ogóle.

Stosunkowo mocno zaznaczone w Jugosławii, choć nigdy nie od
grywające pierwszoplanowej roli, tendencje ponowoczesne nie tylko 
zostały zepchnięte na margines, lecz stały się wrogiem publicznym 
numer jeden nowych porządków. W czasie wojny takie wartości, jak: 
tolerancja, różnorodność, pluralizm, otwartość, wieloznaczność, uległy 
zawieszeniu. Duża grupa tych, którzy nie chcieli brać udziału w two
rzeniu nowej rzeczywistości (budowanej według odkurzonych projek
tów wielkich narracji) postanowiła wyjechać z kraju, żywiąc prawdo
podobnie nadzieję na to, że do poważniejszego konfliktu zbrojnego nie 
dojdzie. Część nie wróciła już na stałe do ojczyzny. Wśród nich zna
leźli się ludzie, którzy stworzyli, paradoksalnie po upadku m uru ber
lińskiego i zerwaniu żelaznej kurtyny, niespotykany dotąd na taką 
skalę, jeśli chodzi o narody południowosłowiańskie, nurt literatury 
dysydenckiej z głośnymi dziś nazwiskami: Dubravki Ugreśić, Slaven- 
ki Drakulić, Daśy Drndić, Rady Ivekovic, Slobodana Snajdera. Część, 
trudno rozstrzygnąć w jakim stopniu świadomie, podjęła decyzję o po
zostaniu w kraju, w którym wprawionej w ruch machiny wojennej nie 
można już było zatrzymać. Do takich osób należał Miljenko Jergovic. 
Niewyjeżdżanie z oblężonego Sarajewa uważał wręcz za swój obo
wiązek. Nie dotrwał do końca. Po mniej więcej roku oblężenia, jak 
mówi z powodu nadmiaru strachu, „viśak straha”7, przeprowadził się 
do Zagrzebia.

Dla gorliwych wyznawców nowoczesności ludzie ci — nazwijmy 
tych pierwszych dysydentami zewnętrznymi, a tych drugich we
wnętrznymi — stali się elementem naddanym, obcym8. W Eseju 
o człowieku późnej nowoczesności Chantal Delsol w bardzo pozytyw-

J ’ogranicze” jako znak sytuacji kultury. W: „Prace Historycznoliterackie”. Z. 88. Red. 
Z. N i e d z i e l a .  Kraków 1994, s. 105.

7 Na ten temat zobacz wywiady z Jergoviciem: http://www25.brinkster.com/ 
okbukowski/vijesti.asp?ID=163; http://www.zarez.hr/40/z_temabroja2.html.

8 Definicją „obcego” ery nowoczesnej podaje jej wnikliwy obserwator Zygmunt 
Bauman: „»Obcy« to ci, których klasyfikacja rozłączna czyni semantycznie «niedo
określonymi* lub — przeciwnie — obdarza naraz sensami, które logika klasyfikacji 
definiuje jako wzajem sprzeczne; a więc ci, którzy swym istnieniem kwestionują nie- 
przenikalność granic i znieważają majestat ładu. Przeszkadzają temu, co państwo 
chce budować, i psują to, co już zbudowało. Są mętną plamą na obrazie, jaki państwo 
pragnęło uczynić kryształowo przejrzystym i czytelnym”. Z. B a u m a n :  Ponowo- 
czesność jako źródło cierpień. Warszawa 2000, s. 37.

http://www25.brinkster.com/
http://www.zarez.hr/40/z_temabroja2.html


nym świetle przedstawia środkowoeuropejskich dysydentów. I choć 
ma na myśli przede wszystkim dysydentów walczących z komuni
zmem, w pierwszej kolejności Czechów i Polaków, jej rozważania oka
zują się przydatne również w kontekście postjugosłowiańskim. Inte
resuje mnie mianowicie wyróżniony i opisany przez nią rodzaj 
podmiotu — podmiot dysydencki. Chodzi o trafnie uchwyconą, cha
rakterystyczną dla niego, nieufność do wszelkiej maści systemów, 
absolutów, uniwersalnych prawd, o cechę niemalże zakodowaną w lu
dziach ukształtowanych w totalitarnych systemach komunistycz
nych9. Podmiot dysydencki jest dla francuskiej filozofki alternatywą, 
z jednej strony, dla ponowoczesnego relatywizmu, pozostającego 
formą nihilizmu, a z drugiej, dla totalitarnej myśli komunistycznej. 
„Chodzi o podmiot oświetlony sensem w stosunku do niego zewnętrz
nym i zachowujący dystans wobec tego sensu. Chociaż wie on dobrze, 
że podstawowe prawdy istnieją poza nim — w przeciwnym razie 
dołączyłby do obozu zwolenników samowystarczalności — nie chce 
jednak utożsamiać się z żadną prawdą do tego stopnia, by niewolni
czo powierzyć jej swoje sumienie. Każda prawda wydaje mu się nie
skończenie problematyczna, a jego przekonania zawsze dyskusyjne”10.

Twórczość Miljenka Jergovicia, takiego właśnie wewnętrznego dy
sydenta, urodzonego w Sarajewie poety, prozaika, eseisty, krytyka, 
dramaturga i dziennikarza11, stanowi w postjugosłowiańskich litera
turach niewątpliwie jedno z najciekawszych zjawisk literackich ostat

9 Wg Z. Baumana w państwach komunistycznych projekt nowoczesności przybrał 
najbardziej radykalną formą. Są one dla niego „ostatnim szańcem nowoczesności” 
i jej już chyba nieodwołalną klęską. Por.: Z. B a u m a n :  Wieloznaczność nowoczes
na, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. B a u m a n .  Warszawa 1995.

10 Ch. D e 1 s o 1: Esej o człowieku późnej nowoczesności. Przeł. M. K o w a l s k a .  
Kraków 2003, s. 108.

11 Liczba napisanych przez M. Jergovicia książek budzi podziw (u niektórych za
wiść), a nie wolno zapominać, że oprócz aktywności na polu literatury jest przecież 
dziennikarzem. Oto wykaz wydanych od 1988 r. do 2004 r. tekstów: Opseruatorija 
VarSava (wiersze, Zagrzeb 1988, debiut); Ući li netko noćas u ovom gradu japanski 
(wiersze, Sarajewo 1990); Himmel Commando (wiersze, Sarajewo 1992); Sarajevski 
Marlboro (opowiadania, Zagrzeb 1994); Karivani (opowiadania, Zagrzeb 1995); Preko 
zaledenog mosta (wiersze, Zagrzeb 1996); Naci bonton (eseje i artykuły z gazet, 
Zagrzeb 1997); Mama Leone (opowiadania, Zagrzeb 1999); Historijska ćitanka (Za
grzeb—Sarajewo 2000); Kaźeś andeo (dramat, 2000); Hauzmajstor Śulc (wiersze, 
Zagrzeb 2001); Buick rivera (podtytuł — nowela, Zagrzeb 2002); Dvori od oraha (po
wieść, Zagrzeb 2003); Inśallah Madona, inśallah (Sam Jergović w posłowiu określa 
ten utwór jako swoisty prozatorski remiks bośniackich sevdalinek i dalmatyńskiej 
klapy, Zagrzeb 2004); Rabija i sedam meleka (Sarajewo 2004); przygotował również 
antologię młodej liryki bośniackiej: Ovdje żiui Conan. Mlada bosanska lirika 
1992—1996 (Zagrzeb 1997).



nich lat. Wielokrotnie nagradzany12 autor kultowego zbioru opowia
dań Sarajevski Marlboro należy do najchętniej i najczęściej tłumaczo
nych pisarzy13. Jergovic w swoich utworach literackich konsekwetnie 
zachowuje postawę apolityczną, nonideologiczną. Nie oznacza to oczy
wiście, że go te kwestie w ogóle nie zajmują. Dowodzą tego artykuły 
i eseje pisane do gazet, z którymi współpracuje. Doczekały się one 
także swoich książkowych edycji, równie popularnych, jak  dzieła zali
czane do literatury pięknej, która wydaje się miejscem niewłaściwym 
do uprawiania polityki i ideologii. Może świadczyć o tym wypowiedź 
Jergovicia: „Mislim da naprosto tema odreduje formu. U svom sam 
se pisanju bavio razlićitim temama, pa su tako i moje forme bile raz- 
lićite”14.

Jergovic w kwestii wytyczania wszelakich granic: państwowych, 
narodowych, literackich itp., od początku zajmował jednoznacznie 
wieloznaczne stanowisko. Nie dawał się zaliczyć do pośpiesznie wyod
rębnianych modeli tożsamościowych, modeli literatur narodowych (ze 
wciąż dyskusyjnym/dyskutowanym, płynnym repertuarem ich przed
stawicieli), wielokrotnie podkreślając: ,ja nisam samo hrvatski pisać, 
niti se osjećam pripadnikom samo hrvatske knjizevne scene, je r sam 
ja, osim toga sto sam hrvatski pisać, stvarno i bosanski pisać i sara- 
jevsku literarnu scenu naprosto osjećam kao svoju”15. Slobodan Pro- 
sperov Novak, w najnowszej i wywołującej liczne kontrowersje próbie 
syntezy historycznoliterackiej (a w toczonych na jej tem at dyskusjach 
nie po raz pierwszy przeważają racje polityczne nad merytorycznymi) 
tak przecież skomplikowanych dziejów literatury chorwackiej, nazywa 
Jergovicia pisarzem tożsamościowego pluralizmu: „Jergovic se uvijek

12 Do najważniejszych nagród, jakie otrzymał, z pewnością należy zaliczyć: 
w krajach byłej Jugosławii, nagrodę dziennikarską im. Veselka Tenżera; nagrody 
literackie: I.G. Kovaćicia, M. Dizdara, Ks. Ś. Gjalskiego; w Niemczech pokojową 
Nagrodę im. Ericha Maria Remarque’a za opowiadania Sarajevski Marlboro-, we 
Włoszech nagrodę Grinzane Cavour dla najlepszego zagranicznego pisarza za książ
kę Mama Leone.

13 Niestety, nie w Polsce. Polskiemu czytelnikowi nie będzie łatwo zapoznać się 
z twórczością Jergovicia. Kilka opowiadań opublikowano w czasopismach („FA-art” 
1996, nr 4 (26), „Studium” 2004, nr 1 (43), „Krasnogruda” 1997, nr 6), a jedyny 
książkowy przekład to wydana niedawno powieść pt. Buick rivera. Przeł. М. P e - 
t r y ń s k a .  Sejny 2003.

14 http://www.dwelle.de/croatian/kultura/426288.html
15 http://www25.brinkster.com/okbukowski/vijesti.asp?ID=163. Jergović nie stano

wi wyjątku. Takich ludzi na Bałkanach jest znacznie więcej. Jeśli chodzi o pisarzy, to 
podobne stanowisko zajmuje Ivan Lovrenović uważający się za Chorwata i Bośniaka. 
Por.: N. P o p o v i ć: Knjiźeunici koji nesłaju, http://mirror.veus.hr/vijenac/stari/ 
broj 113/113—14.html

http://www.dwelle.de/croatian/kultura/426288.html
http://www25.brinkster.com/okbukowski/vijesti.asp?ID=163
http://mirror.veus.hr/vijenac/stari/


opirao zagovornicima nacionalnog cistunstva koji su żeljeli preformu- 
lirati njegovo bosanstvo na jednonacionalnu mjeru. »Ja jesam Hrvat 
ali sam i Bosanac« odgovarao im je i upozoravao ih da mu u bosan- 
skom dijelu identiteta ne diraju djeliće po kojima je on joś i Bośnjak, 
ali i Srbin. Jergovic je pisać identitetnog pluralizma ali ni po ćemu 
nije nostalgićni Jugoslaven”16. Jergovic, pochodzący z bodaj najbar
dziej multietnicznego i wielokulturowego kraju Starego Kontynen
tu 17, konsekwentnie broni prawa do wolności wyboru, do nieograni
czonej i niczym nieskrępowanej możliwości konstruowania własnej 
tożsamości. Projekt ów jest de facto realizacją postulatów i pozytyw
nego programu sformułowanych przez Z. Baumana:

A tymczasem tkwi w ponowoczesnych warunkach życia pokaźna 
szansa dla emancypacji — i to taka, która idzie w parze z możliwo
ścią złożenia broni, zaniechania potyczek granicznych, rozebrania 
minimurów berlińskich co dzień na nowo wznoszonych w celu sepa
rowania obcych i trzymania się od nich na odległość. Ale szansa ta 
nie tkwi w obchodach ku czci odrodzonej wspólnoty etnicznej i cele
browaniu rzeczywistej czy wymyślonej tradycji plemiennej (szanse 
tkwiące w tej ostatniej unaoczniły niedawno masowe groby w Bo
śni), ale w doprowadzeniu do końca rozpoczętego w erze nowo
czesnej procesu „odkotwiczania”, a to przez zogniskowanie uwagi 
i wysiłku na formalnym i praktycznym prawie do wyboru własnej 
tożsamości jako jedynym wyznaczniku człowieczeństwa i jedynie 
prawdziwie uniwersalnej cesze ludzkiej, oraz na niezbywalnej i nie- 
wywłaszczalnej odpowiedzialności jednostki ludzkiej za ów wybór. 
Warunkiem — nie wystarczającym wprawdzie, ale niezbędnym — 
spełniania się emancypacyjnej szansy jest też nieustępliwe obna
żanie zawiłych państwowych i plemiennych mechanizmów odpowie
dzialnych za pozbawienie człowieka tego właśnie prawa i tej odpo
wiedzialności18.

16 S.P. N o v a k :  Povijest hrvatske knjiżeunosti. Zagreb 2003, s. 682—683.
17 W pojawiającym się u M. Dąbrowskiego rozróżnieniu przestrzeni wielokulturo

wej i międzykulturowej (interkulturowej) przypadek Bośni i Sarajewa należałby do 
tej drugiej. Autor książki pt. SwójIObcyIInny zauważa, że jest to miejsce, gdzie 
„kultury, które się mieszają, wchodzą z sobą w reakcje, splatają się itd., należą jed
nak zasadniczo do różnych społeczeństw i wciąż zawarta jest w nich, choć niekoniecz
nie plakatowo obecna i eksponowana, różnica kulturow a”. M. D ą b r o w s k i :  
SwójI Obcy IInny. Z  problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej. Izabelin 
2001, s. 28.

18 Z. B a u m a n :  Ponowoczesność jako źródło cierpień..., s. 65. Polski socjolog, 
Krzysztof Wielecki, nie ukrywający swojej niechęci do filozofii postmodernizmu, uwa
ża autora Etyki ponowoczesnej za jednego z tych myślicieli, którzy wychodzą poza 
wąskie stanowisko postmodernistyczne. Dostrzega bowiem w jego pismach „szczątko



W wywiadzie, jakiego Jergovic udzielił „Zarezowi” w 1999 roku, 
D. Profeta zapytała pisarza o to, czy w literacko-duchowym sensie 
czuje się apatrydą. Udzielona wówczas przez niego odpowiedź wydaje 
mi się na tyle ważna, że postanowiłem przytoczyć ją  całą, bez żad
nych skrótów:

S jedne strane mislim da svi mi svojom voljom iii bez nje, sudjeluje- 
mo u podjelama i dio smo nekog kolektiviteta kojim se manipulira 
ovako iii onako. Medutim, isto tako, postoji i neka vrsta mogućnosti 
da se covjek individualno odredi. Moje individualno odredenje bitno 
je uvjetovano mojim zivotom, a to je odredenje da doista nikom ne 
pripadam na takav naćin da bih se sad mogao udarati śakama 
u prsa i vikati ja sam iz ovog iii ja sam iz onog svijeta. Moj je za
vicaj, jedini mogući zavicaj, Sarajevo. Medutim, moj unutraśnji za
vicaj, rekao bih, vazniji je i od tog zavicaja. Taj unutraśnji zavicaj 
zapravo je zavicaj djedova i baka, zavicaj roditelja, uspomena, za
vicaj moje sobe i jednoga svijeta koji vise ne postoji i moźda stvarno 
nikada nije ni postojao, ali je formiran u meni i u meni jednostavno 
traje. Ja ga nosim sa sobom i premjeśtam s jednoga na drugo mje- 
sto po mojoj vlastitoj volji, po nekom unutraśnjem odredenju. Dakle, 
ja mislim da je biti apatrid, ne pripadati, neśto sto donosi nevjero- 
jatnu, rajsku ugodu, rajsku prijatnost, a u isto je vrijeme smrto- 
nosno. Jer, biti ćoyjek koji nema stalno mjesto boravka, koji nema 
domovinu i koji nema zastavu koja ga śtiti i za koju će poginuti jako 
je opasno i baś smrtonosno. Ali, s druge strane, to je zapravo naj- 
veći osjećaj slobode, i nikada nisi toliko Slobodan koliko si Slobodan 
kada nemaś svoju zastavu, svoj grb i svoju vjeru u kolektivitet. Ima 
jedan stih Milośa Crnjanskog iz Lirike Itakę koji mi je uźasno ćesto 
zadnjih śest-sedam godina padao na pamet, a stih glasi „Ni jedna 
ćaśa sto se pije, /  ni jedna trobojka sto se vije / naśa nije”. To je na
pisano 1918. godine, i pokazuje vażan, dubinski osjećaj da ne pris- 
taneś na to da pripadaś simbolima i da ne pripadaś niźima od tebe, 
a niżi od tebe su svi oni koji te prisiljavaju na pripadanje. Najmizer- 
niji su oni ljudi koji od drugih ljudi oćekuju izjasnjavanje. Sjećam se 
onih monstruoznih zahtjeva od hrvatskih Srba da 1990. godine pot- 
pisuju dokaże o svojoj lojalnosti. To je bilo neśto bestidno, bez obzira 
na ono śto se dogodilo nakon toga, bez obzira na to śto su ti isti 
hrvatski Srbi u agresiji sudjelovali, osjećaj odvratnosti prema tom

wy zarys nowej koncepcji podmiotowości”. Wielecki wywodzi z koncepcji Baumana 
projekt „ostatecznej wizji podmiotowości jako gotowości do podejmowania nieustan
nych wyborów swojej tożsamości. Wartością jest tu zatem nieuzależniona od cudzych 
decyzji tożsamość”. K. W i e l e c k i :  Podmiotowość w dobie kryzysu postindustriali- 
zmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa 2003, s. 268, 270.



ćinu zahtijevanja od nekog da potpisuje dokaż svoje lojalnosti 
u meni je ostao do danas19.

Z punktu widzenia rozważań o nowoczesności i ponowoczesności 
słowa te wytyczają obszar fundamentalnych dylematów dla refleksji 
o podmiocie. Okazuje się, że, z jednej strony, czyha na człowieka 
przynależące do dyskursu nowoczesności totalizujące, unifikujące za
grożenie indywidualnej podmiotowości, z drugiej zaś, w postmoderni
stycznym dyskursie pojawia się niebezpieczeństwo ponowoczesnego 
przechyłu, zerwania, zanegowania wszystkich więzi wspólnotowych, 
prowadzące w efekcie do równie głębokiego kryzysu podmiotu. Kolek
tywizm, którego obawia się Jergovic, to wspólnota zdegradowana. Jej 
diagnozy dokonał Richard Sennett: „Wspólnota staje się dziś przeci
wieństwem ucywilizowania; opiera się na perwersyjnej dezinterpreta- 
cji idei braterstwa. Im ciaśniej definiowana jest osobowość kolektyw
na, tym bardziej destrukcyjne staje się doświadczenie braterskiej 
więzi. Outsiderzy, obcy, nieznajomi, niepodobni stają się naraz istota
mi, jakich należy się wystrzegać; rysy osobowościowe, charaktery
styczne dla wspólnoty, stają się coraz bardziej ekskluzywne; obcowa
nie z sobą polega w coraz to większym stopniu na rozważaniu, kto 
może, a kto nie może »do nas« należeć... W tej szczególnej, nowoczes
nej wersji braterstwo prowadzi w końcu do bratobójstwa”20.

W obliczu widocznego kryzysu ideałów wspólnotowych ludzie coraz 
częściej decydują się na wędrówkę, na brak stałego miejsca zameldo
wania, nomadyzm, „odkotwiczenie”. Narzucone przez nowoczesność 
quasi-wybory rodzą sprzeciw. Wznoszone przez nią gmachy, a chor
wacka ojczyzna to domovina (sic!), nie wszystkich zachęcają, by 
w nich zamieszkać. Nowe domy są pozamykane. W wielu miejscach 
w Chorwacji i Bośni, przed 1990 rokiem, gdy ktoś wychodził z domu, 
nie zamykał drzwi, bo mogła w tym czasie przyjść np. sąsiadka, któ
rej zabrakło mąki. Mogła wejść i wziąć sobie, czego potrzebowała. 
Dzisiaj trudno sobie coś takiego wyobrazić.

Postawa Jergovicia nie wydaje się a- czy też antywspólnotowa. Nie 
chodzi przecież o to, by zakwestionować w ogóle ideę wspólnoty. Cho
dzi raczej o krytykę ładotwórczego, porządkującego mechanizmu par
celowania i usuwania elementów obcych, nie spełniających Jakichś 
tam” wymogów. Jergovic kontestuje określony rodzaj wspólnoty — 
wspólnotę polityczną, ściślej, jej najnowszą wersję państwa narodowe

19 http://www.zarez.hr/40/z_temabroja2.htm
20 Cyt. za: A. B i e l i k - R o b s o n :  Inna nowoczesność. Pytania o współczesną 

formułą duchowości. Kraków 2000, s. 222.
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go, nazwanego przez Baumana „producentem i dostarczycielem for
muł tożsamościowych”21. W procesie tworzenia państw narodowych, 
któremu towarzyszą procedury homogenizacyjne, bardzo ważną rolę 
odegrały kwestie związane z kodyfikacją standardu języka ogólnona
rodowego22 oraz z ustalaniem modelu (teraz jednoznacznego) kultury 
narodowej, co skądinąd unaoczniło żywotność wypływającej przecież 
z romantyzmu koncepcji narodu. Akcentowanie różnic natury kultu- 
rowo-cywilizacyjnej23 nie tylko przeniknęło do języka antropologii 
kulturalnej i kulturoznawstwa, lecz stało się także ważnym elemen
tem języka mediów relacjonujących przebieg działań wojennych. Kon
flikty wybuchające w coraz to nowych miejscach były w nich wielo
krotnie ukazywane jako zderzenie dwóch antagonistycznych kultur 
i cywilizacji. Serbski etnolog Ivan Colovic w przetłumaczonej na ję 
zyk polski książce Polityka symboli ilustruje opisywane zjawisko zna
miennymi przykładami. Wynika z nich, że zarówno Chorwaci, jak 
i Serbowie przedstawiali swoich wrogów, ci pierwsi Serbów, a ci dru
dzy Muzułmanów, jako narody cywilizacyjnie upośledzone24.

W stanowisku Jergovicia można dostrzec wyraźny protest przeciw
ko próbom zanegowania różnorodności przestrzeni kulturowej Bałka
nów. Pisarz utożsamia się z tą  wspólnotą kulturową, która ma naturę 
polifoniczną i hybrydyczną25, od dawna tworzoną na Bałkanach przez 
zachodzące na siebie trzy kręgi cywilizacyjne: bizantyjski, łaciński 
i islamski. Jergovic w swojej twórczości i wypowiedziach wyraźnie 
manifestuje poczucie tej wspólnoty. Tytuł jego najnowszej książki, 
Insallah Madona, inśallah26, jest właśnie takim połączeniem wątku

21 Z. B a u m a n :  Etyka..., s. 317.
22 Trwają one właściwie do dzisiaj. W 2005 r. w Chorwacji toczą się zażarte spo

ry dotyczące zasad pisowni, w mediach określane mianem wojny (pravopisni rat).
23 Na ich temat czytamy u Baumana, iż: „Istotne różnice kulturowe nie są nigdy 

«obiektywnie dane«, ani też nie mogą być «obiektywnie wyrównane« czy wymazane. 
Jeśli treści kulturowe są »całością«, to tylko w tym sensie, w jakim jest całością 
zbiornik elementów, z którego czerpie się je w różnych zestawach, kombinując na 
w zasadzie niezliczone mnóstwo sposobów. Z tego właśnie powodu można treści kul
turowe wyzyskać do sklejania coraz to nowych «tożsamości kulturowych*»; konstruo
wanie tożsamości zbiorowych na tym polega, by pewne różnice wyodrębnić jako 
szczególnie istotne, jako różnice, które czynią różnice (a zatem różnice «rzucające się 
w oczy«, «oczywiste»», będące punktami orientacyjnymi dla uzgadniania poczynań, 
wymagające ochrony gwoli zachowania ładu)”. Z. B a u m a n :  Etyka..., s. 316.

24 I. C o l o v i c :  Polityka symboli. Przeł. M. P e t r y ń s k a .  Kraków 2001, 
s. 51—60.

25 Opis kondycji współczesnej kultury znajdujemy u Dąbrowskiego: „Dzisiaj od
czuwa się kulturę jako zjawisko głęboko hybrydyczne, którego dom in an tą  je s t  róż
nica , a n ie  id en tyczn ość”. M. D ą b r o w s k i :  Swój..., s. 15.

26 Tureckie inśallah znaczy ‘jeśli Bóg da’.



islamskiego z łacińskim, dwóch fundamentów, na których spoczywa 
zwielokrotniona, pluralistyczna tożsamość Jergovicia, równie dobrze 
znającego sevdalinki i dalmatyńskie klapskie pieśni.

Twórczość autora Sarajewskiego Marlbora można odczytywać jako 
swoistą obronę mozaikowego bośniackiego świata, metodycznie na 
naszych oczach niszczonego. Pośrednio Jergovic sam o tym mówi 
w opowiadaniu Fotografija. Unaocznia się w nim J a ” autorskie przez 
pozatekstowe odwołanie narratora do znanego miejsca z biografii pi
sarza27: „Sto se dalje dogadało ne znam jer sam otiśao iz Sarajeva”28. 
Całą historię kończy fragment, który moglibyśmy potraktować jako 
rodzaj autokomentarza: „Ljudi koji o ovom ratu piśu bez statusnog 
interesa iii bez żelje za osobnim probitkom preko mrtvih i żivih 
glava, dakle ljudi kojih je jako mało, ali ih ipak ima, ćine zapravo 
istu stvar koju je ćinila Senka. Bez ikakve svrhe po sebe iii po druge, 
oni oćajnićki pokusavaju sacuvati rasutu sliku svijeta”29.

Dowody na to, że świat uległ rozbiciu, znajdujemy w każdej opo
wiedzianej w Sarajewskim Marlboro historii. Przytrafia się to, na 
przykład, jednemu z bohaterów opowiadania pt. Putouanje, będącego 
opowieścią o rodzinie czekającej na konwój, kilkakrotnie już odwo

27 O sposobach objawiania się podmiotowości w tekście pisał Maciej Michalski. Są 
to dla niego określone punkty/układy odniesienia, które podzielił na trzy ogólne 
grupy: wewnątrztekstowe, międzytekstowe i pozatekstowe. Por.: M. M i c h a l s k i :  
Podmiot w dyskursie literatury filozofującej. W: Osoba w literaturze i komunikacji li
terackiej. Red. E. B a l c e r z a n ,  W. B o l e c k i .  Warszawa 2000, s. 122—131.

Większość utworów Jergovicia to znakomity przykład semifikcji. (Określenie 
zapożyczone od J. A b r a m o w s k a :  Podmiot, osoba, autor. W: Sporne i bezsporne 
problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Red. W. В o 1 e с к i, R. N у с z. Warsza
wa 2002, s. 112). Naturalnie granica pomiędzy fiction a faction jest nieuchwytna 
i zacierana. Sam pisarz nie ukrywa zresztą, na jakich zasadach buduje swoje literac
kie światy. O tym z Sarajewskiego Marlboro powiedział: „Dio prića se oslanja na isti- 
nite stvari koje su se ljudima dogadale, a veći dio je izmiśljen, po kljuću da se niśta 
nije dogodilo, ali da de ćitatelji vjerovati da se upravo to dogodilo”. (http://www25. 
brinkster.com/okbukowski/vijesti.asp? ID=163). Tak wielokrotnie podejmowany w li
teraturze problem relacji pomiędzy życiem a literaturą ma u Jergovicia wymiar po
nowoczesny. Jego stosunek do tej kwestii bliski jest Ricoeurowskiemu uznaniu życia 
ludzkiego za rodzaj narracji, „historię do opowiedzenia, która poprzez tekst jest już 
historią opowiedzianą” (Por.: M. M i c h a l s k i :  Podmiot w dyskursie..., s. 125), bo 
„ono sto seźe i izvan granica ove priće je ta potreba da se konstruira fabuła, da se 
naćini okvir koji bi oporavdao sam zivot i koji bi mu naposljetku dao nekakav smi- 
sao”. M. J e r g o v i c :  Sarajevski Marlboro. Karivani. Druge priće. Zagreb 1999. 
W innym miejscu ten sam podmiot autorski mówi o tworzeniu przez pisanie nowej 
rzeczywistości, po Kiśowsku paralelnej i alternatywnej: „Sve drugo sto je napisano 
samo je pokuśaj stvaranja okvira za neku novu stvarnost”. Ibidem, s. 115.

28 M. J e r g o v i c :  Sarajevski..., s. 99.
29 Ibidem.
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ływany dopiero na dworcu autobusowym. Ostatecznie za ósmym 
razem udało się bohaterom wydostać z oblężonego miasta. Kiedy do
tarli do celu podróży, matka powiedziała swojemu kilkuletniemu sy
nowi, że miasto, do którego przyjechali, nazywa się Split. Wówczas 
chłopiec zadał pytanie, gdzie jest Sarajewo. Odpowiedział na nie 
dziadek: „Sarajevo je tamo gdje je bilo ali nas vise nema!”30.

Najczęściej bohaterowie Jergovicia to ofiary wojny, których wojna 
jednak nie zmieniła. Zło przychodzi z zewnątrz, nie jest dziedzictwem 
przeszłości, nie jest integralną częścią Bośni. W utworze Pismo 
Jergovic polemizuje z Andriciowskim opowiadaniem Pismo iz 1920. 
Autorzy obydwu listów podpisują się takimi samymi inicjałami — 
M.L. Jergoviciowska postać nie jest jednak Maksem Levenfeldem, 
lecz studentem z Afryki, który przybył do Bośni przed piętnastoma 
laty jako jeden z „kolonije »nesvrstanih« studenata”31. Z jego perspek
tywy Bośnia nie jawi się jako kraj nienawiści, braku tolerancji. Róż
nice narodowościowe, wyznaniowe, rasowe mają w gruncie rzeczy ta 
kie samo znaczenie, jak wszelkie inne różnice: są ludzie grubi 
i chudzi, wysocy i niscy, są też garbaci, kulawi itp. O już nieco chyba 
zmitologizowanej bośniackiej nienawiści Jergoviciowski M.L. pisze: 
„Mrżnja koju sam upoznao bila je odvec individualna, a da bi se iz 
nje rodilo kolektivno zlo. Bosanci su mrzili dugo, ustrajno i s mera- 
kom, ali sasvim dezorganizirano. Morao je netko doći s topovima, 
tenkovima i avionima da organizira tu  mrżnju. Onaj sto je povlacio 
uzicu minobacaća, osjećao sam to, povlacio ju  je da ubije nekog sebi 
bliskog, nekog koga je prećesto psovao, a ŝ  kim bi svoje nesporazume 
vjerojatno rijeśio u nekoj kavanskoj tući. Sakama iii nożem”32.

Fenomen Jergovicia polega na tym, że jego świat jest wielobarw
ny. Każdy może w nim znaleźć swoje miejsce. Ten fanatyk różnorod
ności odkrył ostatnio Istrię, kolejny skomplikowany pod względem 
tożsamościowym region Bałkanów. Mieszkający tu  ludzie mają bo
wiem potrójne korzenie: chorwackie, słoweńskie i włoskie33. Ta wie
lość powoduje, że pisarz czuje się tu  w swoim żywiole. Postawę 
i poglądy autora Sarajewskiego Marlboro, ze względu na swoją bio
grafię wręcz skazanego na ponowoczesność i jej ideały, można by 
określić jako programowo antynowoczesne. Niewątpliwie od początku 
obce mu były koncepcje ładotwórcze i unifikacyjne, które przyświe

30 Ibidem, s. 102.
31 Ibidem, s. 111.
32 Ibidem, s. 112.
33 Ich historycznymi uwarunkowaniami zajmuje się znany pisarz chorwacki Ne- 

djeljko Fabrio.



cały nowym elitom dążącym do zbudowania wąsko zdefiniowanych 
państw narodowych.

Bycie ponowoczesnym apatrydą (a-patris) to kwestia świadomego 
wyboru. Nie chodzi tu  o pozbawienie kogoś ojczyzny, obywatelstwa, 
tak jak  przedstawiają to klasyczne definicje prawnicze apatrydy, czyli 
bezpaństwowca, w których podkreśla się negatywne konsekwencje 
wynikające z faktu nieposiadania obywatelstwa żadnego państwa, np. 
związane z brakiem możliwości korzystania z ochrony i opieki dy
plomatycznej jakiegoś kraju czy problemami podczas przekraczania 
granic34. Ponowoczesny apatryda, w rozumieniu kulturowym tego po
jęcia, a nie prawniczym czy politycznym, jest człowiekiem posia
dającym obywatelstwo jakiegoś państwa, nieufnym jednak wobec jego 
struktur i wymagań, zwłaszcza tych motywowanych przez nowocze
sność. Jest to człowiek, który właśnie w imię wolności przekraczania 
granic, bez konieczności okazywania dokumentów, w obawie przed 
ich zamykaniem i zawężaniem przyjmuje postawę apatrydy.

Rozpad Jugosławii był jeszcze jednym w dwudziestym wieku wy
darzeniem politycznym, które wywołało kolejną w tym stuleciu falę 
zjawiska apatride, będącego dla Hannah Arendt nowym masowym fe
nomenem we współczesnej historii35. Poza przypadkami typowych no
woczesnych apatrydów, czyli ludzi pozbawionych ojczyzny, można za
obserwować wolicjonalną bezpaństwowość. Chęć bycia zaś apatrydą 
w państwie stawiającym na ekskluzywizm, bo tak można zrozumieć 
manifestowanie własnej pluralistycznej tożsamości na przykład przez 
M. Jergovicia, jest zjawiskiem z gruntu ponowoczesnym.

Leszek Małczak

Miljenko Jergovic — a postmodern apatride 

S u m m a r y

This article describes the person and works of Miljenko Jergovic — a contempo
rary Croatian and Bosnian writer. Since the fall of Yugoslavia the author of the fa
mous collection of short stories entitled Sarajevski Marlboro has consistently demon
strated his pluralistic identity, thus protesting against the attempts at negating the 
polyphonic and hybrid character of Balkan cultural space. Jerović’s attitude and 
opinions exemplify the phenomenon of a postmodern apatride — that is voluntary

34 Por.: Wielka encyklopedia prawa. Białystok—Warszawa 2000, s. 48.
35 Por.: H. A r e n d t :  Korzenie totalitaryzmu. Przeł. D. G r i n b e r g ,  M. S z a -  

w i e l .  Warszawa 1993, s. 313.



statelessness. In the cultural understanding of the term a postmodern apatride is 
a person who is distrustful of structures and demands of their country, especially of 
those resulting from modernity, homogenisation and order-creating ideals. It is 
a person who assumes the position of an apatride for fear of narrowing and closing 
of boundaries as well as in the name of crossing boundaries without immigration 
control.

Лешек Малчак

Мильенко Ергович — современный апатрид 

Р е з ю м е

Статья приближает личность и творчество современного хорватского и боснийс
кого писателя Мильенко Ерговича. Автор культового сборника рассказов Сараевское 
Мальборо с самого начала процесса распада Югославии последовательно под
черкивает свою плюральную тождественность, противясь таким образом самим 
попыткам отрицания полифонического и гибридного характера культурного прос
транства Балкан. Личность и взгляды Ерговича показывают явление современного 
apatride, т.е. добровольной безгосударственности. Современный апатрид, в культур
ном, а не юридическом или политическом понимании этого понятия, является 
человеком, имеющим гражданство государства, которое ставит на эксклюзивизм, 
недоверчивым по отношению к его структурам и требованиям, особенно к тем, 
мотивированным современностью, гомогенизирующими и упорядочивающе-твор- 
ческими идеалами. Это человек, который именно во имя свободы пересекает 
границы, без необходимости предъявления документов, в опасении перед их 
закрытием и сужением принимает позицию апатрида.
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