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Termin „postpamięć” zaproponowany przez Marianne Hirsch zdominował dziś my-
ślenie o pamięci i wojnie; przedrostek „post-” wiąże się ze wspomnieniami i opo-
wieścią zapośredniczoną, tworzoną przez osoby z drugiego lub kolejnego pokolenia. 
Artykuł Pokolenie postpamięci1 rozpoczyna refleksja, że dziedzina nauki związana 
z badaniami nad pamięcią i  sam ten termin nabierają znaczenia przede wszystkim 
w kontekście Holokaustu i tego rodzaju przeniesienia doświadczeń. Spojrzenie przez 
pryzmat historii II wojny światowej nie wyczerpuje jednak możliwości mówienia 
o pamięci powojennej. W obliczu konfliktów toczących się w Europie już po 1945 
roku trudno o zignorowanie świadectw, jakich dostarcza między innymi literatura 
krajów byłej Jugosławii. W  tym przypadku nie da się mówić o  względnie stałym 
rezerwuarze doświadczeń, bo na pamięć o bałkańskiej wojnie nakłada się również to, 
co Pierre Nora określił jako „pamięć odnalezioną Europy Wschodniej”. W ramach 
postulatów krytycznego odczytywania i rewindykacji przeszłości wymazanej do głosu 
dopuszczone zostają mniejszości, z czego wynika zagrożenie zauważone przez fran-
cuskiego badacza: „Bo prawdziwy problem, jaki stawia dziś przed nami sakralizacja 
pamięci, to wiedzieć jak, dlaczego, w jakim momencie ożywiająca to zjawisko pozy-
tywna zasada emancypacji i wyzwolenia może się odwrócić i stać się formą zamknię-
cia, bodźcem do wykluczenia, narzędziem wojny”2. Zapisem takiej drogi w realiach 
bałkańskich są powieści i eseje Dubravki Ugrešić, w których przeszłość z pielęgnowa-
nego sacrum pamięci przemienia się w narzędzie konfliktu.

Przeciwko pamięci narodowej

Początkiem wojny na Bałkanach w 1991 roku były dążenia do utworzenia nie-
podległych państw w  miejsce jugosłowiańskich republik. Chorwackie referendum 
zdecydowało o odłączeniu się od Jugosławii – wygrali je zwolennicy rozpadu wielo-
narodowej federacji, po przeciwnej stronie znaleźli się zaś stronnicy starego porządku, 

1 M. Hirsch, Pokolenie postpamięci, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.
2 P. Nora, Czas pamięci, tłum. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7(154), s. 43.
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w dążeniu lokalnych władz dopatrujący się podsycania nacjonalizmu3. W tej grupie 
nie zabrakło również ludzi kultury; sprzeciw wobec wojny i narodowej segregacji stał 
się ważnym punktem w twórczości literatów, miał on jednak swoje konsekwencje. 
Z powodu głoszonych poglądów i krytyki władz pisarki i intelektualistki znalazły się 
na marginesie chorwackiej kultury. Jak podkreśla Andrea Zlatar, pisząc o powojen-
nych podziałach na Bałkanach, kanon literatury ojczystej ma charakter wyłącznie no-
minalny i tym łatwiej było o podobne wykluczenie w imię dobra wspólnego. Ugrešić 
w powojennej Chorwacji okazuje się praktycznie postacią nieistniejącą: 

W latach 90. zarówno Irena Vrkljan, Dubravka Ugrešić, jak i Salvenka Drakulić pisały 
i wydawały szereg tytułów dobrze przyjętych za granicą, lecz ich dzieła z punktu widzenia 
socjologii literatury usytuowane zostały na marginesie literatury chorwackiej. Przynależ-
ność do „kanonu literatury ojczystej” jest natury nominalnej, a ich rzeczywista nieobec-
ność w życiu literackim powoduje izolację samego modelu poetyckiego, co ostatecznie 
prowadzi do tych, które naśladowałyby ich poetykę. […] Wszystkie trzy autorki, głównie 
z powodów politycznych i kulturowych, zostały wyrzucone z literatury „ojczystej”...4

Świadomość zmiany wartościowania w obrębie literatury jest silnie obecna w tek-
stach Ugrešić, ale fakt ten przekłada się na każdą formę publicznej aktywności pisarki. 
Dlatego mówiąc o swojej sytuacji, nie diagnozuje jej jedynie jako „nieobecności” czy 
„wykluczenia”, ale nazywa się wręcz „wrogiem narodu”. Pozycję tę zdaje się umacniać 
powracająca nieustannie w twórczości Ugrešić jugonostalgia, niedająca przeciwnikom 
autorki Kultury kłamstwa zapomnieć o jej społeczno-politycznym zaangażowaniu. Esej 
Konfiskata pamięci to dowód pełnej świadomości w posługiwaniu się negatywnie kono-
towanym w Chorwacji pojęciem i jednocześnie próba uchwycenia jego istoty.

To, co wywołuje nostalgię, owo ukłucie mglistego uczucia, jest tak samo złożone jak 
topografia naszej pamięci. […] To właśnie nieuchwytna natura nostalgii spowodowała, 
że władze nowych państw byłej Jugosławii ukuły termin „jugonostalgia” i nadały mu nie-
dwuznaczne znaczenie. Termin „jugonostalgik” służy do politycznej i moralnej dyskwa-
lifikacji, jugonostalgik to człowiek podejrzany, wróg narodu, „zdrajca”, osoba opłakująca 
upadek Jugosławii (czyli upadek komunizmu, a komunizm to „serbo-bolszewizm”!)5.

Polityczny kontekst, w jaki wpisani są jugonostalgicy, zostaje przeciwstawiony do-
świadczeniu indywidualnemu. Jego istotnym aspektem jest kwestia pamięci – prze-
szłość znajduje się poza jakąkolwiek wartościującą oceną, natomiast teraźniejszość 
kojarzona jest jedynie z zagrożeniem. Nostalgia Ugrešić sprawia, że bałkańska wojna 
3 Warto w tym miejscy przypomnieć o koncepcji narodu jako wspólnoty wyobrażonej. Benedict Andre-

son zwraca uwagę na mechanizmy kształtowania się zbiorowości i w dużej mierze kreacyjny charakter 
takich pojęć jak państwo czy narodowa tożsamość. Rozwój konfliktu bałkańskiego i rozpad Jugosławii 
również mogą być analizowane z wykorzystaniem tych tez. Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: 
rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997.

4 A. Zlatar, Kto jest spadkobiercą literatury kobiecej? [w:] Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury 
chorwackiej 1990‒2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, ss. 272‒273.

5 D. Ugrešić, Kultura kłamstwa, tłum. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2006, ss. 357‒359.
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staje się precedensem, którego nic nie zapowiadało i który nie poddaje się przyczyno-
wo-skutkowym analizom. We wspomnieniach wyraźna jest dominacja codzienności 
nad politycznym aspektem życia w Jugosławii, dzięki czemu wielonarodowy kraj wy-
daje się wyrwany z geopolitycznych i historycznych zależności, zbliżając się raczej do 
miejsca mitycznego. Dopiero bałkańska wojna staje się dla Ugrešić momentem ze-
tknięcia z polityką i jej konsekwencjami. Wcześniejsze życie nie wymagało podobnej 
konfrontacji, bo nawet Europa Zachodnia – potem tak ważny punkt odniesień dla 
„Wschodu” – była poza granicą znanego i dającego bezpieczeństwo świata. Świata, 
który nie musiał mierzyć się ze swoją (nie)europejskością, bo funkcjonował w innym 
porządku. Rozpad Jugosławii stał się początkiem istnienia w świadomości Zachodu 
niezależnych państw bałkańskich, jednak ich ocena i konieczność podporządkowa-
nia się wzorcom to w opinii Ugrešić wyłącznie inne oblicze podziału, jaki wcześniej 
motywowano istnieniem żelaznej kurtyny.

Niezgoda co do podstawowych kwestii politycznych i nieustanne zwracanie się ku 
przeszłości stają się zarzewiem konfliktu, prywatne doświadczenie wojny Ugrešić nie 
przystaje do wizji, która ma być podstawą budowania narodowej tożsamości i zbioro-
wej pamięci Chorwatów. Pisarka wprost zarzuca nowej władzy manipulowanie biogra-
fiami i pamięcią swoich obywateli, by umacniać wykreowaną przez siebie wizję świata. 
„Walka polityczna to walka na terytorium zbiorowej pamięci”6, stwierdza Ugrešić. Jej 
elementem stało się szeroko komentowane przez pisarkę zjawisko, które określa jako 
kulturę kłamstwa. Składają się na nią mechanizmy prowadzące bezpośrednio do zmian 
w świadomości obywateli Chorwacji, a co za tym idzie – przekładające się na pamięć 
zarówno indywidualną, jak i zbiorową. Kształtowanie społecznych przekonań w ocenie 
Ugrešić służy realizacji politycznych celów, a wykreowana po wojnie pamięć narodowa 
wydaje się czymś sztucznym i zakłamującym rzeczywistość: 

Jedną ze strategii powołujących kulturę kłamstwa do życia jest terror niepamięci (zmu-
szają cię, byś zapomniał to, co pamiętasz!) i terror pamięci (zmuszają cię, byś przypo-
mniał sobie to, czego nie pamiętasz!)7.

To nie pamięć kształtuje wspólnotę – staje się przedmiotem manipulacji, a jedno-
cześnie jej narzędziem. Dla Ugrešić pojęcia pamięci narodowej i pamięci zbiorowej 
nie są tożsame i autorka przedstawia ciekawy proces ich ewolucji. Punktem zwrotnym 
jest tu rok 1991 i moment wybuchu bałkańskiej wojny, wymusza bowiem przedefi-
niowanie dotychczas oczywistych pojęć. Nie ma już mowy o spójnej tożsamości, bo 
nowe realia wymuszają zmianę postrzegania własnej biografii. Na miejsce utraconej 
części przeszłości wchodzi to, co autorka Kultury kłamstwa nazywa pamięcią narodo-
wą. Warto jednak zaznaczyć, że przymiotnik „narodowy” w jej twórczości zwykle ma 
wydźwięk negatywny i staje się określeniem mniejszości, która zdecydowała o życiu 
większości. Ugrešić wyraźnie przeciwstawia się przy tym wszelkim uniformizującym 

6 Ibidem, s. 354.
7 Ibidem, s. 127.
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pojęciom zyskującym popularność w czasie wojny: „wola narodu”, „moment histo-
ryczny” czy „tożsamość narodowa”. Jednocześnie można zastanawiać się, na ile pa-
mięć zbiorowa Jugosłowian jest faktycznie projektem wspólnotowym, a na ile jest to 
bardzo zindywidualizowana optyka pisarki. Jak zauważa bowiem Barbara Czapik-Li-
tyńska, w Kulturze kłamstwa mamy do czynienia z prawdą podmiotową i ekspresyw-
ną, która nie jest prawdą Chorwatów8. Warto zatem postawić pytanie: na ile to, co 
Ugrešić nazywa pamięcią zbiorową Jugosłowian, jest utopijnym projektem, za który 
odpowiada pamięć indywidualna – odtwarzająca, ale i stwarzająca dawną wspólnotę.

Artefakty pamięci

Problem konfrontacji z jugosłowiańską przeszłością staje się jednym z ważniejszych 
wątków powieści Ministerstwo bólu. Warto jednak zwrócić uwagę, jak fikcjonalna opo-
wieść ściśle koresponduje z tezami Ugrešić zawartymi w esejach. Medium, dzięki któ-
remu ożywiana zostaje pamięć bohaterów, stanowią przedmioty – stają się one depozy-
tem wspomnień związanych z utraconym wraz z wybuchem wojny życiem.

Wykładająca na wydziale slawistyki amsterdamskiego uniwersytetu Tanja Lucić 
proponuje swoim studentom zamiast tradycyjnych zajęć udział w wymyślonym przez 
nią „projekcie”. Jego celem ma być „skatalogowanie byłej jugosłowiańskiej codzien-
ności”. Znaczące w  tym kontekście jest położenie, w  jakim znaleźli się uczestnicy 
wykładów – łącznie z osobą je prowadzącą – sytuacja w rozpadającej się Jugosławii 
zmusza ich do wyjazdu i prób szukania azylu poza ojczyzną. Doświadczenie emigracji 
staje się czynnikiem silnie integrującym grupę, od tematu wojny na Bałkanach nie da 
się uciec, a pamięć o niej ma charakter osobistej traumy:

Doskonale wiedziałam, że każdy z nas ma swoje doświadczenie wojny i że straty, takie jak 
w wypadku Selima, są niewymierne. Selim i Meliha doświadczyli wojny na własnej skó-
rze, aż do bólu. Uroš i Nevena nie chcieli to tym mówić, choć też przybyli z Bośni. […] 
Moje własne doświadczenie wojny w porównaniu z ich przeżyciami było nieistotne 9.

Podkreślana bardzo mocno różnorodność doświadczeń nie staje się przedmio-
tem zbiorowej psychoterapii, Tanja nie chce ich zestawiać ani porównywać. Przeżycia 
związane z wojną odsunięte na margines tworzą przestrzeń całkowicie prywatną, nie 
zostają wypowiedziane na forum grupy. Na pierwszy plan kobieta wysuwa przeszłość, 
a nie teraźniejszość, mimo iż to obecna sytuacja na Bałkanach wpływa na losy mło-
dych ludzi. Można odnieść wrażenie, że największym dramatem jest zakwestiono-
wanie dawnych wartości, co stało się impulsem do politycznego przewrotu. Relacje 
wewnątrz grupy wskazują jednak, że nie wszyscy obywatele byłej Jugosławii wyparli 
się idei wielokulturowości – etnicznie studenci są przedstawicielami różnych naro-
dów, które stanęły przeciwko sobie, a mimo to wydaje się, że więcej ich łączy niż 
8 Por. B. Czapik-Lityńska, Dubravka Ugrešić – obca czy inna? [w:] Tropy tożsamości: Inny, Obcy, Trzeci, 

red. W. Kalaga, Katowice 2004, s. 95.
9 D. Ugrešić, Ministerstwo bólu, tłum. D. J. Ćirlić, Izabelin–Wołowiec 2006, s. 57.
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dzieli. Wobec etykiety „tych z Bałkanów”10, którą, jak twierdzi Tanja, naznaczeni są 
uchodźcy, wszyscy stali się równi. Jednak najistotniejszymi czynnikami konsolidują-
cym okazały się wspólne wspomnienia i wspólne poczucie straty.

Tak wykreowane przez Ugrešić środowisko wydaje się idealną zbiorowością ju-
gonostalgików, która nie utożsamia się z nowo powstałymi narodowymi państwami. 
Chociaż członkowie uniwersyteckich zajęć dalecy są od poddania się takiej prostej 
klasyfikacji, z pewnością całą grupę emigrantów łatwo wpisać w rozważania nad isto-
tą nostalgii, choćby te poczynione przez Marka Zaleskiego:

Przyczyną bólu jest świadomość utraty przeszłości. Bowiem przeszłość oferuje nam 
przyjemności i frukta, jakich nie może dostarczyć teraźniejszość. Ale ból to nie tylko 
bolesna słodycz rozpamiętywania. Sączy się również z pęknięcia w pamięciowym przed-
stawieniu, a mówiąc dokładniej ze świadomości tego pęknięcia11.

O  symbolicznym pęknięciu mówi też Tanja i  z  całej grupy spotykającej się na 
amsterdamskim uniwersytecie zdecydowanie najczęściej wysuwa konkretne oskarże-
nia. Źródłem protestu staje się ograbienie z rzeczy najbardziej podstawowych: kraju, 
w którym się urodziła, prawa do normalnego życia i języka. Wprost podjęty przez 
narratorkę zostaje też problem utraconej pamięci; fragment ten, mimo iż znalazł się 
w powieści, wyraźnie nawiązuje do sposobu mówienia o skutkach wojny na Bałka-
nach, jaki znamy z Kultury kłamstwa:

Bo wszystkim nam odebrano prawo do pamięci. W momencie zniknięcia kraju także 
pamięć o  życiu w nim musiała zostać wymazana. Nowym władcom nie wystarczała 
sama władza: w nowych państwach mieli bowiem żyć zombi, ludzie bez pamięci […]. 
„Jugonostalgia”, pamięć o życiu w byłym kraju, stała się nowym określeniem politycz-
nej wywrotności12.

Uczestnicy zajęć nie posługują się przedmiotami materialnymi, mimo to przywo-
ływane i opisywane rzeczy, postacie, wydarzenia zaczynają spełniać funkcję swego ro-
dzaju artefaktów. Nasuwają kolejne skojarzenia i wspomnienia, okazują się wartością 
w sensie nie tylko rzeczywistym, ale przede wszystkim symbolicznym. Pamięć, jaką 
ożywiają, jest silnie zindywidualizowana, lecz kolejne elementy znajdujące się w me-
taforycznej torbie w paski – pierwszym wspomnieniu w ramach projektu – tworzą 
pewną całość. Nie ma ona jednak nic wspólnego z doświadczeniem ogólnonarodo-
wym. Zostaje to bardzo mocno zaakcentowane już na początku, gdy idea wspólne-
go „projektu” dopiero się klaruje. Przywołane przez Bobana wspomnienie wieców 
urządzanych z okazji rocznicy urodzin Tita od razu zostaje odrzucone. Reakcją na 
powołanie się na wydarzenie o charakterze społecznym i jednocześnie politycznym 
jest prośba o zaproponowanie „czegoś swojego”. Odczytując tę scenę w kontekście 

10 Ibidem, s. 58.
11 M. Zaleski, Formy pamięci, Gdańsk 2004, s. 12.
12 D. Ugrešić, Ministerstwo bólu…, op. cit., s. 58.
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eseistyki Ugrešić, można potraktować ją jako kolejny przykład napięcia pomiędzy pa-
mięcią narodową a indywidualną. Deklarowane początkowo skupienie na jednostce 
to próba odcięcia się od szerszej perspektywy, jaką Ugrešić posługiwała się w esejach. 
W Ministerstwie bólu próba odtworzenia doświadczenia wspólnotowego nie zostaje 
podjęta przez studentów, jedynie niektóre wypowiedzi Tanji zdradzają cechy retoryki 
znanej z niefikcjonalnych utworów autorki. W przypadku uniwersyteckiego projektu 
kontekst polityczny i społeczny pozostaje raczej tłem dla opowieści studentów, ich 
wypowiedzi zdradzają większy dystans wobec tego, co można określić przedrostkiem 
„jugo-”. Rzeczywistość przedwojenna to przede wszystkim czas dzieciństwa i mło-
dości, do której powracają już jako osoby dorosłe, a przez fakt emigracji oderwane 
od swoich rodzin. Rozpad kraju staje się sytuacją, którą przeżywają w wymiarze pry-
watnym, przez co Jugosławia zaczyna funkcjonować nie tylko jako mityczne wielo-
narodowe państwo, posiadające swoją kulturę i historię, ale przede wszystkim jako 
symbol utraconego dzieciństwa. Przyjmując tę perspektywę, która wydaje się bliska 
przynajmniej części emigrantów, nie dziwi wyrażona wprost przez Uroša krytyka: 
„Jugosławia była strasznym krajem. Wszyscy w niej kłamali, tak jak dzisiaj kłamią. 
Tyle że teraz jedno kłamstwo podzieliło się na pięć części”13.

Pozornie jednoznaczna jugonostalgia w Ministerstwie bólu okazuje się mieć różne 
oblicza. Tym, co je łączy, jest świadomość utraty podsycana nie przez wspólną wizję 
przeszłości, ale przez indywidualną wybiórczą pamięć.

Poetyka albumu

Fotografie zajmują w twórczości Ugrešić szczególne miejsce, a rola przedmiotów 
i ich ścisły związek z pamięcią to temat, który nie został w tym momencie wyczerpa-
ny. Wykorzystanie zdjęć w literaturze nie ogranicza się jedynie do roli pretekstu do 
fabularnych zwrotów ku przeszłości. Równie interesujące są nawiązana do fotogra-
fii, jakie da się zauważyć na poziomie budowy tekstów. Ich najważniejszym efektem 
jest nieciągłość narracji, którą łatwo powiązać z procesami pamięci, na co zwracają 
uwagę recenzenci Muzeum bezwarunkowej kapitulacji: „[Ugrešić] porównuje swoją 
autobiografię do albumu nie po to, by przekonać o  tej autobiografii autentyzmie, 
ale po to, by przyznać jej prawo do luk, do zdeformowanych wersji, do językowych 
i literackich klisz, dopowiedzenia, przemilczenia”14.

Spojrzenie przez pryzmat sztuki fotograficznej w przypadku twórczości Dubravki 
Ugrešić nie musi jednak ograniczać się wyłącznie do pojawiającej się w Muzeum… 
metafory. Zasadne wydaje się zestawienie również innych pozycji w dorobku pisar-
ki (między innymi analizowanej wcześniej Kultury kłamstwa) z  tezami zawartymi 
w  Świetle obrazu Rolanda Barthes’a. Francuski badacz, posługując się terminem 
studium, charakteryzuje ogólny obraz, szerokie pole, zawierające jakąś podstawo-
wą informację, której odbiór jest mniej personalny i  emocjonalny. Przełamaniem 

13 Ibidem, s. 77.
14 A. Galant, Utrata, „Pogranicza” 2003, nr 1(42), ss. 71‒72.
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studium staje się punctum, które Barthes określa jako: „użądlenie, dziurka, plamka, 
małe przecięcie”15. Odwołując się do tego rozróżnienia, można wyznaczyć podobne 
obszary w pisarstwie Ugrešić. Tło byłoby w tym przypadku bardzo szerokie, studium 
obejmowałoby problem rozpadu Jugosławii i tworzenia się niepodległej Chorwacji. 
Za punctum można by uznać to, co Ugrešić mówi o sobie bądź swojej bohaterce i co 
stanowi osobiste doświadczenia, przez pryzmat których zarysowuje szeroką perspek-
tywę. Szeroką, ale jednocześnie pokawałkowaną, fragmentaryczną. Sposób, w  jaki 
Ugrešić konstruuje swoje teksty eseistyczne oraz powieści16, to wyraźny zwrot ku 
nieciągłości narracji.

Szczególnym przykładem łączącym problem fotografii na poziomie formalnym 
i tematycznym jest Muzeum bezwarunkowej kapitulacji. Do spojrzenia przez ten pry-
zmat prowokuje już otwierające książkę zdjęcie, do którego autorka nawiązuje w tek-
ście, na kolejnych stronach pojawia się cytat pochodzący z O fotografii Susan Sontag 
oraz znaczący podtytuł jednego z podrozdziałów: Poetyka albumu. Jest to również 
określenie, które świetnie pasuje do Muzeum… jako całości, oddając jego fragmenta-
ryczną budowę oraz nawiązując do licznych fotograficznych odwołań. Po raz kolejny 
Ugrešić baczną uwagę przywiązuje do procesów pamięciowych, a w tym przypadku 
odtwarzanie wspomnień przypomina i ściśle wiąże się z przeglądaniem zdjęć.

Jednym z bardziej rozbudowanych wątków Muzeum… jest literackie rekonstru-
owanie rodzinnego albumu. Na początku funkcję tę spełnia torebka matki narratorki 
– „album” raczej z przypadku i konieczności, bo to jedna z niewielu rzeczy, od jakich 
rozpoczyna się powojenne odzyskiwanie codziennych przedmiotów. Przez lata ubo-
gie rodowe archiwum leży zapomniane w szafie, impulsem do jego uporządkowania 
staje się śmierć ojca. Fakt ten można uznać za znaczący, bowiem pozwala problem pa-
mięci rozpatrywać również w połączeniu z perspektywą genderową. Uporządkowania 
przeszłości podejmują się dwie kobiety, gdy mężczyzna jest już nieobecny, a przez 
to jego doświadczenie zostaje pominięte. Przekłada się to na charakter wspomnień 
przywołanych dzięki albumowi – większość opowieści to historie kobiet, które razem 
składają się na prywatną kobiecą sagę17. Sagę, która z założenia nie ma być jednak 
spójną całością, a jedynie krótkimi impresjami niedającymi całościowego obrazu ro-
dziny i otoczenia narratorki. Ważniejszy staje się sam proces wspominania. Prześwie-
tlone zdjęcie okazuje się dla narratorki pretekstem do tworzenia dopowiedzeń, snu-
cia domysłów przy zachowaniu pełnej świadomości, że coraz bardziej oddala się od 
prawdy. Niewiarę tę widać również w działaniach matki, która porządkowanie zdjęć 
w albumie traktuje niemal jak pisanie własnej autobiografii. Przeszłość odtwarzana 
dzięki fotografiom nie jest wiernym obrazem minionych zdarzeń, ale okazją do ich 
powtórnego przeżycia, w trakcie którego dochodzi do zniekształceń. Utrwalenie na 
kliszy jest jednak istotne, bo jak stwierdza Ugrešić, pamięć jest „przyszpilona do te-

15 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 52.
16 Znaczącym w tym kontekście przykładem może być pojęcie powieści patchworkowej, którego użyła 

sama Ugrešić, określając tak swoją książkę Stefcia Ćwiek w szponach życia.
17 Por. A. Galant, op. cit.
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matów z fotografii”. To, co nie znalazło się na zdjęciu, stopniowo zaciera się we wspo-
mnieniach aż do zupełnego wymazania. Prywatne obserwacje narratorki zazębiają 
się w tej kwestii z szerszym spojrzeniem na problem pamięci w momencie wybuchu 
wojny. Jeśli posłużyć się wcześniej analizowanymi pojęciami studium i punctum, wy-
raźnie widać, jak w twórczości Ugrešić obie płaszczyzny nakładają się na siebie. Jako 
przedmiot materialny zdjęcia wydają się jedynym pewnym dowodem wcześniejsze-
go życia. Zacytowany przez pisarkę przyjaciel stwierdza, że tylko to, co znalazło się 
w  ocalałych albumach, naprawdę istniało. Sytuację utraty znanej, „własnej” prze-
strzeni Aleksander Fiut porównuje do bezdomności czy pustego domu; jej konse-
kwencją jest opisywana szczegółowo przez badacza pusta tożsamość18. W pojęciu tym 
zawiera się zarówno sytuacja braku spójności własnej biografii, jak i wpływ, jaki fakt 
ten wywiera na tworzone teksty, czyniąc je zbiorem fragmentów ocalających pamięć 
o przeszłości. Metafora będąca punktem wyjścia dla tych rozważań jest interesująca 
szczególnie w kontekście opisywanych przedmiotów i fotografii, które mają zapełnić 
puste miejsce. O ile Kultura kłamstwa, ocierając się o publicystykę, zawiera diagnozy 
rzeczywistości wojennej i powojennej, to w Muzeum bezwarunkowej kapitulacji i Mi-
nisterstwie bólu widać próby odtwarzania tego, co utracone. Jakiekolwiek formy pa-
mięci zbiorowej wydają się niewystarczające i niepewne, co dobitnie pokazuje rozpad 
jugosłowiańskiej wspólnoty, a potem niejednorodność środowiska jugonostalgików. 
Rolę ostoi musi zatem pełnić doświadczenie jednostkowe, z którego ograniczeń pi-
sarka zdaje sobie sprawę. Ma ona świadomość, że rzeczywistość, za którą tak tęskni, 
została zniszczona również w imię pamięci.

Zakwestionowanie istotnej części tożsamości związanej z  życiem w  wielokulturo-
wym państwie to zaprzeczenie najbardziej podstawowego doświadczenia dzieciństwa 
i  młodości. Niemal obsesyjne powracanie przez Ugrešić do tematu jugosłowiańskiej 
przeszłości nigdy nie odbywa się bez zwrócenia uwagi na zapamiętane szczegóły życia 
codziennego i rodzinnego – można to zaobserwować w każdym z analizowanych wyżej 
tekstów. Walka o prawo do pamięci nie jest wyrazem sentymentu za ideologią i dawnym 
ustrojem czy postulatem jego powrotu. Wydaje się natomiast wynikać z przekonania, 
że wyparcie się przeszłości nie będzie impulsem do budowania własnej tożsamości na 
nowo, ale przyniesie wyłącznie straty. Podobnie jak wojna, w imię której się dokonuje.
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Summary

Memory of the war and the war of memory  
in Dubravka Ugrešić’s prose

Issues of memory comprise an important part of contemporary humanities and 
cultural studies. They overlap unavoidably in the description of war experience pre-
sent in Dubravka Ugrešić’s prose. This paper concerns the relationship between the 
collective and the individual memory; the conflict between them becomes particu-
larly pronounced at the beginning of the Balkan war. Subjected to analysis are Ugre-
šić’s essays included in the tome Culture of Lies, as well as the novels Ministry of Pain 
and Museum of Unconditional Surrender. These items show social transformations, 
and at the same are a device of individual experience. It is symbolised by photographs 
and objects, which in Ugrešić’s prose are given special status, because bind broken 
identity of jugonostalgic and emigrant.


