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MIEJSCE I ROLA ŚRÓDZIEMNOMORZA 
W PRZESTRZENI KULTURALNEJ 

CHORWATÓW
Koniec XX wieku to dla całej Słowiańszczyzny czas głębokich i struktural

nych zmian. Na tle ogólnego procesu transformacji ustrojowej i gospodarczej, 
a ostatnio towarzyszy mu „wyścig” poszczególnych krajów słowiańskich o stanie 
się członkami Unii Europejskiej, sytuacja w jakiej znalazła się Chorwacja wydaje 
się szczególna. Istota, ciężar i skala zmian, które ją objęły stanowi moment przeło
mowy w nowożytnej historii tego kraju1. Dzieje się tak między innymi za sprawą 
podjęcia na nowo przez elity umysłowe kwestii tożsamości kulturowej Chorwa
tów. Jest to element ogólnego zjawiska, które moglibyśmy określić jako rodzaj 
powtórnego odrodzenia narodowego. Polega ono na definiowaniu (po)nowocze- 
snego pojęcia własnej tożsamości narodowej, kodyfikacji języka i reorientacji kul
turowej.

Jak dotąd filolodzy najwięcej miejsca i uwagi poświęcają zmianom dokony
wanym „na języku”. Nowe tendencje lingwistyczne są bardzo agresywne i szybko 
znajdują zastosowanie w praktyce, zwłaszcza w języku pisanym. Zmiany jakie za
chodzą w modelu orientacji kulturowej Chorwatów, przedmiot naszej refleksji, po- 
zostająw cieniu tych pierwszych. Zapewne dlatego, że z jednej strony ich inten
sywność jest dużo mniejsza, z drugiej zaś stosunek samych Chorwatów do tej sprawy 
daleki jest od jednoznaczności.

Przestrzeń kulturalną Chorwacji wyznacza dialogiczne zderzenie trzech krę
gów kulturowych: śródziemnomorskiego, środkowoeuropejskiego i bałkańskiego. 
Analogicznie możemy powiedzieć o trzech jej częściach: adriatyckiej, panońskiej 
i dynarskiej. Chorwacja dzięki swojemu położeniu należy do krajów basenu Mo
rza Śródziemnego. Trudno więc rozpatrywać na jej przykładzie fenomen śródziem- 
nomorza w kontekście całej Słowiańszczyzny, gdyż inne kraje słowiańskie albo 
w ogóle nie miały bezpośredniej styczności z cywilizacją śródziemnomorską, albo 
kontakt ten był ograniczony i sprowadzał się w ich przypadku do roli odbiorców 
i spadkobierców kultury i cywilizacji śródziemnomorskiej. J. Rapacka komentu
jąc włoskiego slawistę R. Picchio, który podzielił Słowiańszczyznę na dwa kręgi: 



64 Leszek Małczak

Slavia ortodoxa i Slavio romana, pisała: „Chorwacka kultura nadadriatycka po
winna stanowić trzeci krąg: jest to Slavia mediterranea”1. Miała ona wówczas na 
myśli stosunkowo niewielki obszar dalmatyńskich miast (Split, Zadar, Šibenik), 
wysp (Hvar) oraz Dubrownika, które stworzyły znakomitą literaturę i kulturę Re
nesansu i Baroku. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że niegdysiejsze centrum kul
turalne, a wcześniej przez pewien, krótki czas, polityczne ziem chorwackich znaj
dowało się właśnie w części śródziemnomorskiej. Rolę kulturalnego i politycznego 
centrum przejęła Chorwacja północna-kontynentalna w efekcie procesu zapocząt
kowanego w XVII wieku, a przypieczętowanego dwa stulecia później przez zwią
zane z ruchem iliryjskim chorwackie odrodzenie narodowe.

Chorwackie prowincje adriatyckie brały czynny udział w kształtowaniu trady
cji śródziemnomorskiej. Najbardziej kreatywni i aktywni są Chorwaci w okresie 
od XI do XVI wieku. Później wybrzeże traci swoją dynamikę wraz z powolnym 
upadkiem całego śródziemnomorza, które wskutek wzrostu znaczenia atlantyckich 
szlaków, jak również za sprawą ekspansji Turków ze wschodu na zachód przestaje 
odgrywać rolę centrum Starego Kontynentu. Literatura jest tu tylko jedną z wielu 
dziedzin tego ogromnego bogactwa, a dalmatyńscy i dubrowniccy filozofowie (Fra- 
ne Petrić), rzeźbiarze (Ivan Meštrović), malarze (Vlaho Bukovac), architekci (Ju
raj Dalmatinac), ludzie nauki (Ruder Bošković) są bardziej znani poza Słowiańsz
czyzną aniżeli Marin Držić, Marko Marulić, Ivan Gundulić, Petar Hektorović, 
Hanibal Lučić - by wymienić najważniejszych przedstawicieli starochorwackiej 
literatury nadadriatyckiej.

Śródziemnomorze (Mediteran) było początkowo nazwą geograficzną. Z cza
sem, zwłaszcza w krajach położonych w basenie Morza Śródziemnego, stało się 
pojęciem wykorzystywanym we wszystkich dziedzinach humanistyki. Wystarczy 
sięgnąć po jakikolwiek chorwacki tekst krytyczno-, historyczno-, estetyczno- a na
wet teoretycznoliteracki, a przekonamy się, że każda z tych dyscyplin posiłkuje 
się w swoim dyskursie kategorią śródziemnomorza*. Chorwaci nie są w tym od
osobnieni. W każdym kraju śródziemnomorskim napotkamy na użycie tego termi
nu w funkcji eksplikacyjnej. Czyni to chociażby Jean-Paul Sartre w Komentarzu 
do „Obcego” Camusa'. „[...] tok jego rozumowania, jasność myśli, profil jego 
eseistycznego stylu oraz pewnego rodzaju ponurość solama, uporządkowana, uro
czysta i pełna rozpaczy, zapowiadają klasyka, człowieka kultury śródziemnomor
skiej”4. Sam Camus uważał, że myślenie śródziemnomorskie może stanowić klucz 
do pełnej egzystencji, odnalezienia przez człowieka właściwej miary w obrębie 
jego możliwości. Myślenie śródziemnomorskie zaś symbolizowały u niego pejzaż 
Morza Śródziemnego, w którym równoważą się sprzeczności słońca i morza, światła 
i cienia, oraz zrodzona tam myśl grecka5. Trudno jednak o precyzyjną definicję 
tego wieloznacznego pojęcia. Różnorodne wydawnictwa encyklopedyczne i słow
nikowe ograniczają się do geograficznego znaczenia terminu, nie uwzględniając 
jego bogatej semantyki kulturowej. Ogólne stwierdzenia typu: kultura śródziem
nomorska, tradycje śródziemnomorskie czy najbardziej frapujące i zagadkowe śród
ziemnomorski pisarz wystarczają czasem do zaklasyfikowania jakiegoś zjawiska 
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literackiego. Tymczasem potrzebna jest głębsza analiza wyznaczników, które po
zwoliłyby na taką „etykietę”. Okazuje się bowiem, że istnieją śródziemnomorskie 
tematy, ikonografia, zjawiska z zakresu stylistyki tekstu (współcześnie uznaje się 
na przykład za cechę mediteranizmu skłonność do pisania wierszy regularnych, 
a zatem jego przejawem byłaby poetyka ncoklasycystyczna)6.

W pracach poświęconych fenomenowi kultury śródziemnomorskiej ważne miej
sce zajmuje antropologia, antropogeografia, ctnopsychologia, etnofilozofia, etno- 
lingwistyka. Wszelkie dyscypliny z przedrostkiem etno- łączą rozwój cywilizacji 
śródziemnomorskiej - a musimy pamiętać że tzw. cywilizacja śródziemnomorska 
to właściwie zlepek wielu nawarstwiających się cywilizacji - ze sprzyjającymi mu 
warunkami klimatycznymi i geograficznymi. Region ten tworzy specyficzną pod 
tym względem strefę. Istotnym jej elementem jest śródziemnomorska flora. Nie
które rośliny, drzewa i owoce przywołują obraz Morza Wewnętrznego, jak na przy
kład odnotowywane przez słowniki symboli oliwka, cyprys i figa.

Czynniki klimatyczne, geograficzne i kulturowe w znacznej mierze warunku
ją regionalny charakter śródziemnomorza. Adriatyckie prowincje Chorwacji, po
dobnie jak śródziemnomorskie prowincje Francji, Hiszpanii, Portugalii - a nawet 
do pewnego stopnia Włochy Południowe7 - otwarcie manifestują swoją odrębność 
kulturalną. Ważną rolę w tym procesie spełniają czasopisma społeczno-kulturalne 
o zasięgu regionalnym. Do najważniejszych czasopism chorwackich należą: „Do
meti”, „Dubrovnik”, „Nova Istra”, „Zadarska revija”, Riječka revija”, „Mogućno
sti”, „Slobodna Dalmacija”. Spośród nich najbardziej konsekwentną linię utrzy
mują splickie „Mogućnosti”, 25 lat redagowane przez Živko Jeličicia. Leksykon 
literatury chorwackiej profil czasopisma charakteryzuje w następujący sposób: 
„Bavi se svim kulturološkim fenomenima mediteranskoga civilizacijskoga kruga - 
od književnosti do urbanizma (urbanistyka!) i muzikologije”8. Wiele numerów pe
riodyku poświęconych zostało tłumaczeniom z literatur obcych, zwłaszcza z lite
ratury włoskiej, hiszpańskiej i francuskiej. Charakterystyczne dla „Mogućnosti” 
jest to, że w niemal każdym numerze, w rubryce „Baština”, zamieszcza się kry
tycznoliteracki tekst na temat nadadriatyckiej literatury starochorwackiej - czasem 
fragmenty utworów, czasem przekłady z innych literatur śródziemnomorskich tego 
okresu. „Dubrovnik”, mający także regionalny, tj. śródziemnomorski charakter, 
najczęściej poświęca w całości każdy zc swoich numerów odrębnemu tematowi. 
Podobnie jak „Mogućnosti”, nie ogranicza się do jednej wyspecjalizowanej dzie
dziny życia kulturalnego regionu, lecz obejmuje prawie wszystkie sfery życia spo
łeczno-kulturalnego, od kwestii kulinarnych począwszy, na teoretycznych rozwa
żaniach o sztuce i literaturze skończywszy. I choć wspomniane czasopisma 
tematycznie związane są ze śródziemnomorską częścią Chorwacji, to ich zasięg 
nie jest regionalny, a w gronie współpracowników znajdująsię osoby z całego kraju.

Ważną rolę w pielęgnowaniu regionalnej tożsamości odegrały instytucje kul
turalne prowadzące swą działalność na wybrzeżu. Najpierw powstał w latach 50. 
Podbor Matice Hrvatske w Splicie z inicjatywy Z. Jeličicia, J. Franičevicia, C. Fi- 
skovicia, A. Cettinea, S. Diany. W latach 60. przekształcił się on w Čakavski sa- 
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bor, organizujący liczne imprezy kulturalne, wystawy, sympozja, redagujący serie 
wydawnicze. W 1979 roku miejsce Čakavskiego saboru zajął Književni krug, któ
ry kontynuował pracę swojego poprzednika. Przez cztery lata, tj. do 1983 roku, 
Književni krug nie mógł prowadzić swojej działalności wskutek sądowej blokady 
środków finansowych i majątku instytucji. Powodem była sprawa, jaka toczyła się 
pomiędzy Čakavskim saborem a byłym jego współpracownikiem. Sami działacze 
Književnego krugu twierdzili, że była to akcja polityczna, mająca na celu zlikwi
dowanie tej instytucji kulturalnej.

Ciekawa cykliczna impreza o postmodernistycznie brzmiącym tytule Knjiga 
Mediterana, określana jako Jculturna manifestacija”, po raz pierwszy została zor
ganizowana w 1989 roku. „Knjiga je Mediterana izvorno zamišljena kao tribina na 
kojoj bi se godišnje predstavljala izdavačka produkcija mediteranske tematike, po
najprije sredozemnih zemalja uz razna popratna kulturna i znanstvena zbivanja”9. 
Pomimo wielu obiektywnych trudności, z jakimi borykają się jej organizatorzy 
(w tej roli ponownie występuje Književni krug), wśród których najważniejsze to 
wojna domowa w byłej Jugosławii i brak stałych źródeł finansowania, Knjiga Me
diterana odbywa się co roku i obejmuje wystawy fotografii, odczyty, promocje 
książek, wystawy tematyczne, konferencje, zwykle poświęcone określonemu za
gadnieniu10. Zainicjowano także serię wydawniczą „Knjiga Mediterana”, w której 
jako pierwsza ukazała się Judita Marko Marulicia.

Od początku Knjiga Mediterana pretendowała do miana imprezy międzynaro
dowej, a ściślej śródziemnomorskiej. Zapraszano gości z Włoch, Francji i Hiszpa
nii. Z rozmachem zaprojektowana, pozostała jednak imprezą o lokalnym znacze
niu. W związku z tym w 1994 roku zastąpiono nazwę Knjiga Mediterana nową 
mniej pretensjonalną Tjedan knjige mediteranske tematike.

W 1999 roku Slobodan Prosperov Novak starał się stworzyć na wyspie Hvar 
kolejną instytucję kulturalną w regionie śródziemnomorskim- Mediteranski insti
tut Grga Novak. Według słów inicjatora tej akcji, instytut miał się zajmować bada
niami, działalnością wydawniczą i promocyjną11.

Wątek śródziemnomorski kultury chorwackiej spotykał się na ogół z dwoma 
skrajnymi ocenami. Miał on swoich gorących zwolenników, ale nie mniejsze gro
no swoich równie fanatycznych przeciwników. W przeszłości już kilkakrotnie sty
kaliśmy się ze zjawiskiem, jak go nazywają sami zainteresowani, antimediterani- 
zmu. Swojego czasu zarzucano śródziemnomorzu egalitaryzm, faszystowskie 
i prawicowe skłonności, paseizm, rodzaj lokalnego patriotyzmu. T. Maroević zwraca 
uwagę na jeszcze jedną tym razem specyficznie chorwacką obawę przed śród- 
ziemnomorzem: „danas mije neprihvatljiv nekadašnji hrvatski zazor od meditera- 
nizma kao mogućega utapljanja ili gubljenja u velikom moru romanske, latinske - 
podjednako pritom i katoličke - kulturne matrice”12. Ważną rolę odgrywała rów
nież obawa kontynentalnego centrum przed separatyzmem kulturalnym prowincji 
adriatyckich, który mógłby doprowadzić do separatyzmu politycznego. Z perspek
tywy centrum poczucie odrębności wspólnoty regionalnej stwarza niebezpieczeń
stwo przerodzenia się ruchu regionalnego z ruchu o charakterze kulturalnym i spo
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łecznym w ruch polityczny i narodowy, który wysuwałby żądania nie tylko sa
modzielności i odrębności kulturalnej, lecz również politycznej13. W efekcie by
wały takie okresy w historii, kiedy śródziemnomorze, kulturę nadadriatycką spy
chano na margines chorwackiej przestrzeni kulturalnej, przypisywano jej rolę 
„pasożyta”, stawiano na pozycji kultury kolonialnej.

W latach 90. na szerokim forum kwestia miejsca i roli śródziemnomorza w kul
turze chorwackiej została poruszona dwukrotnie. Najpierw w 1995 szósty numer 
„Dubrovnika”, czasopisma wydawanego przez Macierz Chorwacką został poświę
cony tematowi Hrvatska kultura u ozračju Sredozemlja/Mediterana. Później w paź
dzierniku 1998 roku zagrzebski Instytut etnologii i folklorystyki zorganizował mię
dzynarodową konferencję zatytułowaną Gdje počinje Mediteran? Mediteranska 
antropologija iz lokalnih perspektiva. Teksty wygłoszone na tej konferencji ukaza
ły się w 1999 roku w szóstym numerze czasopisma „Narodna umjetnost”, wyda
wanego przez sam Instytutu. W kontekście omawianej problematyki musimy pa
miętać o jednej z najlepiej sprzedających się za granicą książek chorwackich, 
mianowicie o obsypanej wieloma nagrodami książce Predraga Matvejcvicia Medi
teranski brevijar, która jest jednym z najlepszych tekstów opisujących fenomen 
śródziemnomorza.

Zmiany własnej orientacji kulturowej Chorwatów polegająna zacieraniu obec
ności elementu kultury dynarskiej, nazywanej również bałkańską, i równoczesnym 
eksponowaniu środkowoeuropejskiej oraz śródziemnomorskiej proweniencji kul
tury ogólnonarodowej. W dyskursie politycznym składnik bałkański czy dynarski 
w ogóle się pomija. Odsłonięcie motywów takiego stanu rzeczy nie wydaje się 
zbyt trudne. Chodzi oczywiście o eliminowanie tych zjawisk, które mogłyby łą
czyć Chorwatów z sąsiadującymi południowosłowiańskimi narodami i zapobie
ganie ewentualnym pomysłom wspólnotowym. W tej konfrontacji środkowoeuro- 
pejskości ze śródziemnomorzem ta pierwsza okazuje się stroną przeważającą. Nie 
sposób zresztą wyobrazić sobie by mogło być inaczej w kraju, o którym się mówi, 
że jest to kraj o wielkiej głowie i małym ciele (zemlja velike glave i malog tijela). 
Wielka głowa to Zagrzeb, typowe centrum, miasto środkowoeuropejskie, gdzie 
mieszka 25 % ludności całej Chorwacji, i gdzie znajduje się centrum polityczno-go
spodarcze państwa. Zjawisko to ma nawet swoje fachowe określenie, a mianowi
cie zagrzebocentryzm (zagrebocentrićnosf). W sumie zdecydowaną mniejszość sta
nowią głosy przyznające środziemnomorzu największy udział w kształtowaniu 
modelu kultury ogólnonarodowej. Jeden z nich należy do chorwackiego poety i kry
tyka literackiego Tonka Maroevicia, który uznaje wpływy kultury śródziemno
morskiej za dominujące nie tylko w kontekście regionalnym, co zresztą nigdy nie 
stanowiło przedmiotu sporu, lecz ogólnonarodowym: „Koliko god uvažavali i mit- 
teleuropske sastojke, pa uračunavali i poneke uže balkanske komponente, propor
cionalno znatno preteže hrvatska participacija u sredozemnim spletovima i preple
tanjima, te se sredozemništvo nameće kao nemimoilazna dominanta”14.

Na tak sformułowaną przez Maroevicia tezę polemicznie odpowiedziała Jasna 
Capo Zmegač w niepozostawiającym wątpliwości wystąpieniu na konferencji Gdje 
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počinje Mediteran?, a zatytułowanym Mediteranstvo kao regionalni identitet. 
Według Čapo Žmegač jak dotąd kultura śródziemnomorska pozostaje podstawą 
dla regionalnej tożsamości prowincji nadadriatyckich. „određena rezerva/uzdržanost 
prema nacionalnoj izgradnji temeljenoj na mediteranskom identitetu treba biti shva
ćena u okviru činjenice daje mediteranstvo još temelj za regionalni, a ne za nacio
nalni identitet Hrvata. Za razliku od Francuza, Talijana i drugih mediteranskih na
roda, Hrvati ne povezuju svoje mediteranstvo s nacionalnim, nego s regionalnim 
identitetom. Upravo regionalizam mediteranskog identiteta priječi da on postane 
obilježje nacionalnog identiteta”15.

Śródziemnomorska tożsamość stanowi ważny, choć peryferyjny składnik chor
wackiej kultury ogólnonarodowej. Wątpliwe wydaje się by, tak jak u Tyniano- 
wa, peryferia ponownie mogły przesunąć się do centrum. Opozycyjność modelu 
kontynentalnego i adriatyckiego wytwarza pomiędzy nimi stałe napięcie, które 
przynajmniej w literaturze i kulturze wykazuje właściwości kreatywne. W dys
kursie kulturowym dostrzegamy wyraźną zmianę orientacji, polegającą na przy
pisywaniu mniejszej wagi wątkowi bałkańskiemu na korzyść właśnie śródziem- 
nomorza przy wciąż dominującym utożsamianiu się Chorwatów z Europą 
Środkową. Wydaje się, że śródziemnomorze w sensie kulturowym zachowuje 
wymiar ponowoczesny, tak jak go definiuje J. Clifford: „kondycja bycia poza 
centrum, w świecie odmiennych systemów znaczeniowych, stan bycia w kultu
rze podczas patrzenia na kulturę, przenika dwudziestowieczne pisarstwo i sztu
kę”16. Chorwacka przestrzeń kulturalna jest niemal modelowo wieloznaczna. Jak 
się wydaje wszelkie próby wykształcenia jednoznacznego paradygmatu kulturo
wego, którym przyświecałaby oświeceniowa idea ducha ładu i harmonii, skaza
ne są na niepowodzenie.

Przypisy
1 Chociaż nie jedyny. Wydaje się, że Chorwaci co pewien czas stają przed podobnymi dylema

tami i pytaniami. Jan Wierzbicki w książce Pożegnanie z Jugosławią w rozdziale poświęconym współ
czesnej literaturze chorwackiej (zatytułowanym Chorwacka literatura na rozdrożu) dokonał jej nie
zwykle ciekawej analizy. Opisywał mianowicie tendencje rozwojowe tej literatury twierdząc, że 
przejawia się w niej, jak go nazwał, „mechanizmu wątpienia, pewien wzorzec zachowań”, który 
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