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Echa wojny. Byli Jugosłowianie 
w „Ministerstwie bólu”  
Dubravki Ugrešić1

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dubravka Ugrešić w powieści Ministerstwo bólu opowiada o  Jugosłowiance, Tanji 
Lucić, mającej niewiele ponad trzydzieści lat, która (mieszkając w Niemczech) do-
stała propozycję pracy na Uniwersytecie w Amsterdamie. Miała przez rok prowadzić 
servo-kroatisch2 na tamtejszej slawistyce. Kluczowym problemem dla bohaterki-
-narratorki stało się pytanie, jak wykładać literaturę państwa, które już nie istnie-
je, jak podzielić dzieła, będące tego państwa wspólnym dziedzictwem kulturowym, 
oraz czy należy to robić. Taką właśnie dyskusją rozpoczęła zajęcia. Jej uczniami byli 
w większości uchodźcy i emigranci z terenów byłej Jugosławii, podejmujący studia 
głównie ze względów praktycznych (przedłużenie legalnego pobytu, stypendium, 
kredyt studencki). Niemal zgodnie uznali istnienie wspólnoty kulturowej literatury 
serbskiej, chorwackiej i  bośniackiej3. Widząc tę nietypową grupę odbiorców i  ich 

1 Artykuł na podstawie mojej pracy magisterskiej pt. Emigracja, obcość, doświadczenie języka − Lost 
in Translation Evy Hoffman i  Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić, napisanej pod kierunkiem 
dr hab. Olgi Płaszczewskiej, obronionej 9 lipca 2014 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

2 Hol. serbsko-chorwacki. W całej książce, odnosząc się do nazwy przedmiotu, autorka posługuje się 
terminem holenderskim, jednak nie kryje się pod nim nauka języka, a wykład o literaturze.

3 Te literatury wymienia autorka, pisząc o  tej dyskusji (por. D. Ugrešić, Ministerstwo Bólu, 
tłum. D. J. Ćirlić, 2006, s. 31 [dalej jako MB]). Z kolei wymieniając komponenty jugoslawistyki, 
wylicza literaturę słoweńską, chorwacką, bośniacką, serbską, czarnogórską i macedońską (por. MB, 
s. 42). Jedną ze stron zagadnienia, które obejmuje na przykład problem bohaterów z określaniem 
miejsc, z których przybyli, zmienionymi (i wciąż zmieniającymi się) nazwami według coraz to now-
szych podziałów, są również takie same wątpliwości dotyczące określania literatur różnymi narodo-
wościami. Akcja rozgrywa się w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych; trudno określić ten czas 
dokładniej niż między rokiem 1991 a 1995, by stwierdzić na jakim etapie był rozpad Jugosławii, 
ponieważ Ugrešić pomija polityczne szczegóły. W związku z tym powyższe terminy – za autorką 
– traktuję egzamplifikacyjnie, bez historyczno-politycznej dokładności. Na temat specyfiki litera-
tur byłej Jugosławii zob. np. J. Kornhauser, Świadomość regionalna i mit odrębności (o stereotypach 
w literaturze serbskiej i chorwackiej), Kraków 2001; M. Dąbrowska-Partyka, W obliczu Pyrrusowego 
zwycięstwa..., „Dekada Literacka” 2000, nr 1; M. Dyras, Nowe historie bałkańskich literatur. Odzy-
skiwanie utraconych przestrzeni tradycji, „Porównania” 2010, nr 7, Vol. VII, ss. 113–128.
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potrzebę poradzenia sobie z tym, co się stało: z wojną, rozpadem ojczyzny, własnym 
uchodźstwem (oraz sama także ją odczuwając), postanowiła prowadzić zajęcia przy-
pominające raczej sesję terapeutyczną niż wykład. Przekonały ją do tego wypowiedzi 
studentów: w kwestionariuszu na pytanie o oczekiwania w związku z wykładem Uroš 
napisał „CHCĘ DOJŚĆ DO SIEBIE!”4, a Meliha w trakcie dyskusji o języku wy-
buchnęła: „Pieprzyć tam język, ludzie! Porozmawiajmy wreszcie ze sobą!”5. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że większość osób uczestniczących w zajęciach 
miała około dwudziestu – trzydziestu lat. Wykładowczyni była od nich niewiele star-
sza, co ułatwiło im kontakt i relacje bliższe przyjacielskim niż oficjalnym. Była też 
niezbyt dojrzała, kierowała się emocjami, nie rozsądkiem, podejmując taką formę za-
jęć. Sama kilka razy wspomniała, że zdaje sobie sprawę, że stąpa „nad przepaścią”6, 
„po zaminowanym terenie”7.

Należy bowiem pamiętać o rozróżnieniu emigranta od uchodźcy. Zgodnie z Kon-
wencją Genewską z 1951 roku uchodźca to osoba, „która na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem z  powodu swojej rasy, religii, narodowości, przy-
należności do określonej grupy społecznej lub z  powodu przekonań politycznych 
przebywa poza granicami swojego państwa”8. W przypadku uchodźców nie mówi 
się o kryzysie migracyjnym, a o zespole stresu pourazowego (inaczej: posttraumatic 
stress disorder, PTSD)9. Objawia się on między innymi zaburzeniami koncentracji 
i  pamięci, skłonnością do nadpobudliwości i  wybuchowości, ponownym przeży-
waniem urazu, nikłym zaangażowaniem w sprawy życiowe, stanem nadwrażliwości 
psychicznej. Często pojawiają się także natrętne obrazy pamięciowe i reminiscencje 
(flashbacks), wywołujące paraliżujący lęk. Osoby cierpiące na PTSD mają niepełny, 
fragmentaryczny kontakt z teraźniejszością, przeszłość jest dla nich zamazana, osnuta 
bolesną mgłą, a przyszłość nie istnieje w ogóle. Ich życie emocjonalne jest „zamrożo-
ne”10. Wiele z tych symptomów można zauważyć u Lucić lub jej studentów. Nadpo-
budliwość i wybuchowość (związane z nadwrażliwością psychiczną) ukazują się raczej 
wśród postaci męskich: Selima, rzucającego złośliwościami wobec Bobana, Igora, 
kiedy atakuje Tanję, czy Uroša, który w trakcie spotkania w barze recytuje poemat 
Desanki Maksimović Krvava bajka (Krwawa bajka), po czym rozbija kufel dłonią 
i uderza głową w stół. Natomiast główną bohaterkę męczą koszmary senne, które są 
formą ponownego przeżywania urazu (choć nie w sposób bezpośredni).

4 MB, s. 33.
5 MB, s. 48.
6 MB, s. 59.
7 MB, ss. 56‒57.
8 Pełna definicja: art 1. Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 

28 lipca 1951 r. [on-line:] http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Konwencja_Dotyczaca_Uchodzcow.pdf 
[16.05.2014].

9 Por. J. O. Ottosson, Psykiatri, Liber, Stockholm 2004, cyt. za: J. Kubitsky, Psychologia migracji, 
Warszawa 2012, s. 112.

10 Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 112.
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Z zespołem stresu pourazowego ściśle wiąże się również trauma wojenna, która 
dotknęła większość postaci w powieści.

Doskonale wiedziałam, że każde z nas ma swoje doświadczenie wojny i że straty, takie 
jak w wypadku Selima, są niewymierne. Selim i Meliha doświadczyli wojny na własnej 
skórze, aż do bólu. Uroš i Nevena nie chcieli o tym mówić, choć też przybyli z Bo-
śni. Mario, Boban i Igor uciekli przed mobilizacją i nie zdążyli – takie przynajmniej 
sprawiali wrażenie – zainfekować się wirusem nacjonalistycznego szaleństwa: Boban 
serbskiego, a Mario i Igor chorwackiego. Ana, wyszedłszy za Holendra, przyjechała do 
Amsterdamu przed wojną, śledziła chorwackie, serbskie i holenderskie media i czasem 
jeździła do Belgradu, a nawet do Zagrzebia, gdzie miała bliską rodzinę. Moje własne 
doświadczenie wojny w porównaniu z ich przeżyciami było nieistotne.

Na temat Tanji wiadomo z innego fragmentu tylko, że jako czetnikusza (dziew-
czyna Serba) z mężem-Serbem musiała uciekać z chorwackiego Zagrzebia. Ich miesz-
kanie zostało zajęte przez wojsko i oddane rodzinie chorwackiego żołnierza.

Element traumy wojennej oraz przeżywanie zmian terytorialnych i ustrojowych 
– rozpad Jugosławii na nowe państwa – odgrywają ważną rolę w tej powieści. Sepa-
ratyści i nacjonaliści walczyli z obrońcami komunistycznego systemu marszałka Tito. 
Przedstawiciele wielu nacji, którzy przemieszani żyli na terenie Jugosławii, zaczęli 
ze sobą walczyć, zabijać swoich sąsiadów i  znajomych ze względu na pochodzenie 
etniczne, dialekt lub religię. Dla tych, którzy uciekli przed poborem lub śmiercią, nie 
ma powrotu, a ci, którzy mogliby wrócić, nie chcą ani nie mają po co. Ich ojczyzny 
już nie ma. Pozostali w zawieszeniu, nigdzie nie byli u siebie. W Amsterdamie wyty-
kani byli jako „polityczni azylanci”, „ci z Bałkanów”, „prymitywy” lub „dzieci post-
komunizmu”11. Z kolei wracając do miast rodzinnych, byli „tymi, którzy wyjechali”, 
znów traktowani w opozycji my – oni. „Dom to nie był już dom”12. 

Bohaterowie Ugrešić mówią: 

„Tam nikt nas nie pyta jak się czujemy, tam motłoch mówi tylko o sobie” (Mario). 
[…] „Oni wszystko wiedzą najlepiej! Ledwo otworzę usta, żeby coś powiedzieć, zaraz 
odbierają mi głos! […]” (Darko). „Wychodzi na to, że nawet Amsterdam znają lepiej 
ode mnie, choć nigdy tu nie byli!” (Ante). „Zawsze narzekają, że to im jest najciężej 
w życiu, wciąż mnie wpędzają w poczucie winy, że wyjechałam. Kiedy tam pojadę, czu-
ję się jakbym przyszła na własny pogrzeb” (Nevena). „A ja czuję się jak bokserski worek 
treningowy, wszystko mnie boli!” (Boban).13

Lucić, odwiedzając Zagrzeb, nie rozpoznaje dobrze znanych wcześniej ulic, choć 
zmieniły jedynie nazwy. Nie umie się odnaleźć, musi pytać o drogę. To bardzo trud-
ne przeżycie, uświadamiające jej, że nie należy już do tej przestrzeni. Ten „mały  

11 MB, s. 58.
12 MB, s. 104.
13 MB, ss. 97‒98.
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blackout”14, jak określa to jej towarzysz podróży, to prawdopodobnie zaburzenie pa-
mięci i koncentracji, spowodowane PTSD.

To wszystko sprawia jednak, że Tanja, wracając z Zagrzebia, stwierdza, że najlepiej 
czuje się w powietrzu. Podróż lotnicza zyskuje wymiar metaforyczny. W samolocie ludzie 
są przemieszani, przez moment nieprzypisywani jako swojscy lub obcy. Ponadto w samo-
locie nie ma twardego punktu odniesienia, nie jest zmuszona do ścisłego geograficznego 
określenia swojego położenia. Powietrze jest ponadpaństwowe, poza podziałami.

Powrót do krajów, z których przybyliśmy, to nasza śmierć, pozostanie w krajach, do 
których dotarliśmy, to nasza klęska. Dlatego z  uporem maniaka obracamy w kółko 
w swoich snach powtarzaną niezliczoną ilość razy sekwencję odejścia. Bo moment odej-
ścia to nasz jedyny tryumf15.

To zagubienie, zawieszenie stawia ich w roli ofiar wojny. Jedynie w sytuacji odej-
ścia dają w  pewien sposób wyraz swoim poglądom, mają poczucie, że decydują 
o własnym losie. To jedyny możliwy wyrazisty akt woli, również w rozumieniu tego 
przez pryzmat metafory pamięci, gdzie powrót jest wspominaniem, prowadzącym do 
rozpaczy, a zapomnienie – otępieniem, przypominającym raczej wegetację niż życie.

Jednak późniejsze trwanie nie wpędza bohaterów w stan letargu. Cierpienie i pa-
mięć nie dają im się uśpić. Ugrešić przywołuje tu obraz spaczy (sleepers)16 – migran-
tów, którzy na pozór akceptują swoją sytuację, adaptują się i żyją spokojnie aż do 
dnia, w którym budzi się w nich głęboka tęsknota i niepohamowana potrzeba po-
wrotu do ojczyzny. Taka reemigracja kończy się różnie: jedni zostają, inni wracają do 
kraju pierwszej emigracji, ale zawsze wiąże się to z rozpoczęciem wszystkiego jeszcze 
raz. Mimo wszystko postaci Ministerstwa bólu to nie dotyczy. Są za bardzo świadome, 
zbyt ciężko przepracowują swój kryzys migracyjny lub zespół stresu pourazowego, 
by mogło ich to dotknąć. Ich wypowiedzi na temat powrotu są zbyt emocjonalne, 
a poszukiwanie własnego miejsca za bardzo gorączkowe.

Bohaterowie Ministerstwa bólu utracili jedną przestrzeń, ale zyskali inną. Poru-
szając się po tym samym terenie, człowiek cały czas aktualizuje swoje wewnętrzne 
mapy, wiąże nowe elementy ze znanymi już punktami odniesienia. Imigrant musi 
taką mapę stworzyć od nowa. Jest to kolejny czynnik stresogenny17. Tanja wspomi-
na, że na początku była zagubiona, nie mogła zapamiętać nazw i lokalizacji poszcze-
gólnych ulic. Ciągle zaskakiwana, niewiedząca, co spotka za rogiem, czuła się jak 
Alicja w Krainie Czarów. Na to wrażenie wpłynęła też specyfika holenderskich miesz-
kań – bez firanek i zasłon, z małymi wystawami w oknach. Określa to „infantylnym 

14 MB, s. 118.
15 MB, s. 223.
16 Nie udało mi się dotrzeć do materiałów naukowych na ten temat, choć autorka, wprowadzając tę 

kategorię, powołuje się na teorie antropologiczne. Przytaczam więc informacje zaczerpnięte jedynie 
z powieści. Por. MB, s. 169.

17 Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 38‒39.
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miejskim ekshibicjonizmem”18, formą zaznaczenia swojej obecności, swojego istnie-
nia. W tym momencie pierwszy raz nasuwa jej się skojarzenie z domkami dla lalek. 
Następnym razem przychodzi jej to na myśl w Madurodamie – holenderskim mu-
zeum miniatur. Wtedy już dostrzega siebie jako część tego obrazu, stwierdza, że żyje 
„w największym na świecie domku dla lalek”19. Częściowo przyznaje sobie prawo do 
tej przestrzeni, Amsterdam staje się jej terenem, zostaje „oswojony”. To odrealnienie 
i zinfantylizowanie miasta doprowadza ją w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej do 
wyparcia w  pewnym stopniu tego zdarzenia: stwierdza bowiem, że „wszystko jest 
tylko symulacją i […] nic nie jest prawdziwe”20.

To wszystko odpycha ją, ale mimo to w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że 
Amsterdam – chcąc nie chcąc – staje się dla niej domem, a przynajmniej miejscem, 
w  którym zgadza się żyć. Można przypuszczać, że oddalenie perspektywy (przez 
ogląd Madurodamu) pomogło Lucić ją zrozumieć i odnaleźć się w szerszym obrazie, 
a odrealnienie przestrzeni, w której żyła, paradoksalnie zaczęło korespondować z jej 
równie odrealnionym – bo zaburzonym przez kryzys – poczuciem rzeczywistości. 
Uświadomiła sobie, że „wszystko jest kwestią perspektywy, sprawy są wielkie, jeśli 
przeżywamy je jako wielkie, i małe, jeśli przeżywamy je jako małe”21.

Jej problemy z adaptacją mają również inny wydźwięk.

Wspomniana niechęć do przystosowania się do nowego kraju ma niekiedy swoje źródło 
w nieświadomym poczuciu winy. Każdego uchodźcę gnębią wyrzuty sumienia z po-
wodu opuszczenia ojczyzny. Część azylantów politycznych uważa się za dezerterów. 
Niewykluczone, że adaptacja do nowego środowiska jest na poziomie nieświadomości 
odbierana jako sprzeniewierzenie się lub zdrada. Podobne wyrzuty prześladują nawet 
tych uchodźców, którym pozostanie w kraju równało się pewnej śmierci22.

Lucić ma poczucie winy, dlatego dużą ulgę przynosi jej uświadomienie sobie, że 
nie na niej spoczywa ciężar odpowiedzialności23. Jest to także pierwszy krok w stronę 
pogodzenia się ze swoim losem i wzięcia go we własne ręce.

Wojna odebrała Jugosłowianom nie tylko przestrzeń, ale i czas. Ich rzeczywistość 
została podzielona na „przed” i „po”. Okres przedwojenny: dzieciństwo i młodość 
mają dobrze zachowane, poukładane w katalogu wspomnień. Natomiast od rozpo-
częcia wojny zdarzyło się tak wiele i tak szybko – przy równoczesnym ich wewnętrz-
nym buncie przeciw tej rzeczywistości – że momentami gubili, co było prawdą, a co 
nie, z trudem przyjmowali niektóre fakty, a emocje były tak silne, że czas przestawał 
mieć znaczenie. Jak stwierdza jedna z postaci: „Odkąd wyjechałam, wszystko mi się 

18 MB, s. 37.
19 MB, s. 82.
20 MB, s. 235.
21 MB, s. 238.
22 J. Kubitsky, op. cit., s 111.
23 Por. MB, s. 238.
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poplątało, nie wiem już nawet, bolan, która jest godzina”24. Brakowało im elementu, 
który zapewniłby ciągłość czasu, łączność z przeszłością – rodziny, przyjaciół, pracy, 
miejsca zamieszkania – jakiejś cząstki życia, która byłaby stała, niezmiennie obecna 
w ich życiu przed, w trakcie i po wojnie. Jeśli przyjąć definicję Erika Ericksona, który 
określa tożsamość jako „poczucie spójności wewnętrznej (consistency) oraz ciągłości 
istnienia (continuity) w czasie i przestrzeni”25, ten brak oddziałuje na podstawę egzy-
stencji jednostki, na jej tożsamość i poczucie spójności istnienia. Znów są to objawy 
zespołu stresu pourazowego: fragmentaryczne poczucie teraźniejszości, odrealnienie 
przeszłości, brak wiary w przyszłość.

Jednak percepcja czasu jest rzeczą względną, o  czym przypomina Tanji towa-
rzysz podróży z  Zagrzebia. W  jej odczuciu wojna wybuchła niedawno, podobnie 
jak dla wszystkich emigrantów, wciąż leczących swoje wewnętrzne rozdarcie. Zapa-
trzeni w przeszłość zamknęli się na teraźniejszość i dalsze życie, utknęli „w swoich 
czasowych zawirowaniach”26. Tymczasem dla ludzi, którzy zostali, tamte wydarze-
nia to odległa przeszłość, teraźniejszy Zagrzeb jest już innym miejscem, ich życie  
toczy się dalej.

Pamięć i niepamięć

Najbardziej destrukcyjna dla jednostki jest jej zależność od wojny. 

Zdanie: „To nie moja wojna!”, słyszałam setki razy. I  rzeczywiście, to nie była nasza 
wojna. Ale to była też n a s z a  wojna. Bo gdyby nie była też nasza, nie byłoby nas teraz 
tutaj. A gdyby jednak była nasza, także by nas tu nie było.

Bohaterowie Ministerstwa bólu nie chcieli wojny, najchętniej odcięliby się od niej, 
ale jest to niemożliwe. Zostając w kraju, nie mogliby udawać, że nic się nie dzieje lub 
że ich to nie obchodzi. Opowiadając się za którąś ze stron, musieliby zaangażować się 
w walkę i ryzykować życie, czego także nie chcieli. Jedynie wyjeżdżając, mogli w jakiś 
sposób przedstawić swoje stanowisko i ochronić się, w miarę możliwości odzyskać 
niezależność: uciekli od walki i zagrożenia życia. Wyjechali, bo nie mieli innego wyj-
ścia, choć wcale tego nie chcieli. To przeżycie bardzo głęboko się w nich zagnieździło 
i nie dawało im spokojnie żyć na emigracji, nie potrafili zapomnieć o tym, ile osób 
zginęło – także tych im bliskich. Autorka określa ich rekonwalescentami po tym, jak 
odebrano im ojczyznę, język, prawo do normalnego życia. Niektórzy nie mogli tego 
znieść i popełniali samobójstwa: zarówno w kraju, jak i na emigracji i zarówno ci, 
którzy doświadczyli wojny, jak i ci, którym udało się od niej uciec.

24 MB, s. 105.
25 E. H. Erikson, Identity: youth and crisis, Faber and Faber, London 1971, [za:] J. Kubitsky, op. cit., s. 42.
26 MB, s. 120. 
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Zabijali się z poniżenia, z rozpaczy, ze strachu, z samotności, ze wstydu. Wszystko to 
były ciche i bezimienne śmierci, ofiary wojny, których nikt nie wliczył ani do ofiar, ani 
do skutków wojny27.

Podobnie jak zwalczano zwolenników poprzedniego systemu, tak samo zwalcza-
no pamiątki i tęsknotę za dawną Jugosławią. Powieść sugeruje, że nie tylko zniszczo-
no ludziom ojczyznę, ale także zanegowano ich prawo do pamięci. Odbierając im 
pochodzenie, zakazując wspomnień, odebrano im przeszłość, tożsamość.

Ugrešić na przykładzie swoich bohaterów pokazuje różne sposoby tego doświadcze-
nia i godzenia się z sytuacją obecną. Ścierają się tu dwie strategie przetrwania. Pierwsza, 
prowokowane przez Lucić na zajęciach, to tak zwana jugonostalgia, czyli rozpamięty-
wanie, zatracanie się we wspomnieniach z dzieciństwa i młodości, kiedy wszyscy żyli 
zgodnie w jednym kraju, powodujące tęsknotę za wyidealizowaną przeszłością. Podejście 
opozycyjne wobec powyższego, na przykład Igora, skupiało się na wadach komunizmu, 
zaletach zmian oraz akceptacji swojej nowej, uchodźczej sytuacji – jednak podświado-
mie koncentrowało się na łagodzeniu bólu przez zapomnienie tego, co już nie wróci. 

Lucić wiedziała, że obie metody zafałszowują rzeczywistość, jednak zdecydowała się 
zorganizować symboliczną torbę w czerwone, niebieskie i białe paski – grupową skar-
bonkę na wspomnienia, do której wraz ze swoimi studentami włożyła między innymi 
szkolne zabawy, zdjęcia dziadka, bośniacki garnek i spotkanie z towarzyszem Tito. 

Kubitsky zauważa, że emigranci nieraz szukają ukojenia w  przeszłości. Jest to 
szczególnie istotne przez pierwsze pół roku, gdy trwa faza reakcji kryzysu migracyj-
nego. Przepracowanie wyjazdu analogiczne jest do przeżywania żałoby, szczególnie 
w przypadku, gdy ojczyzna rozpadła się i nie ma możliwości powrotu28. Jako elemen-
ty wariantywne żałoby wymienia zaprzeczenie, gniew, targowanie się (pertraktacje), 
depresję i akceptację (w kryzysie migracyjnym nie muszą wystąpić wszystkie objawy, 
ale pojawiają się co najmniej dwa)29. U bohaterów Ugrešić można zaobserwować więk-
szość z nich. Wszyscy angażują się we wspominanie, które jest pewną formą chwilo-
wego zaprzeczenia. Selim i Igor w różnych momentach ujawniają kotłujący się w nich 
gniew, który pierwszego doprowadza do nacjonalizmu i  zaangażowania w  konflikt, 
a drugiego do wspomnianego już napadu na Tanję. Z kolei efektem depresji Uroša było 
samobójstwo. Mimo wszystko z epilogu, który ujawnia skrótowo dalsze losy poszcze-
gólnych postaci, wynika, że większość bohaterów zaakceptowała swoją nową sytuację.

W  pomyślnym przejściu kryzysu pomaga tak zwany obiekt przejściowy 
(transitional object)30, który łagodzi lęki i  dodaje otuchy. „Obiektem przej-
ściowym jest wszystko to, co pełni funkcję pomostu między krajem starym  
27 MB, s. 127.
28 Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 44‒45.
29 Por. E. Kübler-Ross, On death and dying, Touchstone, New York 1997, [za:] J. Kubitsky, op. cit., s. 45-46.
30 Teorię obiektu przejściowego sformułował po raz pierwszy Donald W. Winnicott w latach 50. XX wieku 

i odnosiła się ona do przedmiotu zastępującego niemowlęciu kontakt z matką. Winnicott jako psy-
choanalityk badał także proces dorastania i późniejsze reperkusje psychiczne, związane z posiadaniem 
obiektu przejściowego lub jego brakiem oraz związane z tym zaburzenia psychiczne (por. D. W. Win-
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a nowym”31. Pełni on także funkcję elementu zachowującego lub przywracającego 
ciągłość czasu jednostce. W przypadku Lucić takim obiektem przejściowym stają się 
rodacy-studenci oraz współtworzona „torba pełna wspomnień”.

Obraz Jugosłowian na obczyźnie

Były mąż narratorki, Goran, w przypływie jugonostalgii, potrafił przyprowadzić 
obcego człowieka do domu i rozmawiać z nim całą noc tylko dlatego, że był tej samej 
narodowości. Tanja nie miała aż tak silnej potrzeby kontaktu z ojczyzną, ale potra-
fiła rozpoznawać za granicą rodaków. Jeszcze mieszkając w Berlinie, zauważyła, że 
uchodźcy w swoich pubach, pijąc piwo i grając w karty, wyglądają jak martwi32. Są 
apatyczni, nie odnajdują się, nie pasują do nowej rzeczywistości, więc tworzą własne 
miejsca jako namiastkę ojczyzny. 

Obraz krajan-emigrantów przedstawiony przez Lucić jest dość gorzki.

Jesteśmy barbarzyńcami. Ludzie z  naszego plemienia mają na czołach niewidoczne 
piętno Kolumba. Wędrujemy na zachód i zawsze docieramy na wschód, i im bardziej 
zdążamy na zachód, tym bardziej docieramy na wschód, nasze plemię jest przeklęte33.

Opisując swój naród, zwraca uwagę na silne, nierozerwalne więzy. Im dalej jej 
rodacy wyjeżdżają, tym silniejsze i bardziej widoczne staje się przywiązanie – do tra-
dycji, kultury, ludzi. Pojawia się u nich potrzeba manifestacji swojej jugosłowiańskiej 
odmienności. Skupiają się na „swoich” osiedlach na przedmieściach, tworząc swego 
rodzaju getta, gdzie mają „swoje” sklepy, „swojego” fryzjera, „swoją” pizzerię. Nie zaglą-
dają tam rodowici Holendrzy, a Jugosłowianie rzadko pojawiają się w centrum miasta. 
Pozwolono im samodzielnie zorganizować swoją przestrzeń, namiastkę własnego kraju, 
gdzie, wśród „samych swoich”34, czują się pewniej. Jednak ten substytut naznaczony 
jest piętnem rekonwalescencji, powszechnym zespołem stresu pourazowego. Określe-
nie tego przekleństwem podkreśla brak możliwości pozbycia się części swojej tożsamo-
ści, jaką jest jugosłowiańskość, a więc skazanie na cierpienie i nostalgię. Igor nazywa 
to „jugogenami”, które w człowieku są od urodzenia. Nie można się ich pozbyć ani 
wyprzeć. Socjologiczny termin, jakim można takie wspomnienia określić, to pamięć 
zbiorowa. Jest to „świadomość trwania w czasie danej zbiorowości, a także zespół wy-
obrażeń o jej przeszłości, jak również wszystkie postacie i wydarzenia z tej przeszłości, 
których znajomość uważana jest za warunek pełnego w niej uczestnictwa i które są 
w najrozmaitszy sposób upamiętniane, oraz formy tego upamiętniania”35.

nicott, Zabawa a  rzeczywistość, Gdańsk 2001). Nie dotarłam jednak do nazwisk badaczy, którzy 
przenieśli tę teorię na grunt nauk dotyczących migracji. Por. też J. Kubitsky, op. cit., ss. 51‒52.

31 Ibidem, s. 52.
32 Por. MB, s. 25.
33 MB, s. 219.
34 MB, s. 221.
35 B. Szacka, Pamięć zbiorowa, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX, s. 14.
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Język

Jednym z  silnych spoiw narodowych również poza granicami kraju jest język. 
W tym przypadku pojawia się problem różnic etnicznych, naznaczonych inną wymo-
wą. Zwolennikom jugosłowiańskiej jedności to nie przeszkadzało, ale w grupie, w któ-
rej większość cierpiała na zespół stresu pourazowego, budziły się animozje i mogło to 
prowadzić do konfliktów. Tak było w przypadku Selima, którego Boban drażnił ekaw-
skim dialektem, wskazującym jego serbskie korzenie (a Serbowie zabili ojca Selima). 

Do dziś trudno jednoznacznie określić czy serbski, chorwacki i bośniacki to róż-
ne języki, czy jedynie warianty języka serbsko-chorwackiego/chorwacko-serbskiego 
(funkcjonuje różne nazewnictwo)36. Jednak wojna w latach dziewięćdziesiątych to-
czyła się także o to. Powstawały coraz nowsze dyrektywy językowe, mające na celu 
rozróżnienie ich, ale od strony formalnej, zdaniem narratorki, różnią się one około 
pięćdziesięcioma słowami37. Dla zobrazowania tych odmienności wskazuje jeden 
z najbardziej podstawowych elementów życia – słowo „chleb”: chorwacki kruh, serb-
ski hleb lub bośniacki hljeb38. Równocześnie „śmierć” – smrt39 – we wszystkich tych 
językach brzmi tak samo. W ten sposób autorka pokazuje, jak te kultury różnią się na 
poziomie codziennych drobiazgów, ale łączą je wspólne pryncypia i korzenie.

Większe różnice słychać przez dialekty w formie potocznej i w wymowie. „Język 
zdradzał, piętnował, rozdzielał i łączył”40. Dlatego też niechętnej wobec tych podzia-
łów Lucić bliższa jest idea wspólnoty językowej41. Na jej poglądy prawdopodobnie 
miało wpływ wychowanie w realiach komunistycznych, a przez to oswojenie z jedno-
ścią narodową i językową ponad różnicami etnicznymi. Była świadoma manipulacji 
i przeciwna tworzeniu ideologicznej nowomowy, ale za jeszcze bardziej pozbawione 
sensu uznawała niszczenie tego, co z wielkim trudem zbudowano. 

Igor uważa oficjalne wersje tych języków wręcz za sztuczne. „Wszystkie nasze języki 
starają się stworzyć literacką normę, ale naturalnie brzmią tylko w swoim zbrukanym, 
bękarcim wariancie. Albo w dialekcie”42. Staje w ten sposób po stronie naturalnego ży-
wiołu języka mówionego, stosowanego spontanicznie, na co dzień. Tworzenie i wpro-
wadzanie nowych, sztywnych standardów językowych tworzyło sztuczną nowomowę. 
Młodzi uciekali przed nią w pogardzane do tej pory gwary lub własny slang43. 
36 Więcej zob. np. A. Barac, Literatura narodów Jugosławii, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969; 

L.  Miodońska, Współczesny język serbski i dylematy jego użytkowników, [w:] Njegoševi dani: me-
ćunarodni naučni skup, Cetinje, 27-29. jun 2008, Filozofski fakultet, Nikšić 2009, [on-line:]  
http://www.ff.ucg.ac.me/njegos/Z1/Lilianna%20M.pdf [26.05.2014].

37 Por. MB, s. 42.
38 MB, s. 43. W słowniku hleb odsyła do hljeb – chleb, bochen. Kruh – chleb. Por. V. Frančić, Słownik 

serbsko-chorwacko-polski, t. 1, A-M, Warszawa 1987, s. 339, 623.
39 MB, s. 43. Por. V. Frančić, Słownik serbsko-chorwacko-polski, t. 2, N-Ž, Warszawa 1987.
40 MB, s. 43.
41 Por. MB, s. 43.
42 MB, s. 46.
43 Por. MB, s. 46.
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W kwestii dialektów ciekawym przykładem jest Nevena, która miała rodziców 
różnych nacji oraz jakiś czas mieszkała u babci w jeszcze innym środowisku dialek-
tycznym. W związku z tym mieszała różne sposoby wymowy. Nie czuła się jednak 
z  tym dobrze, prawdopodobnie także przez to, że małżeństwo rodziców nie było 
udane i rozpadło się. „‒ Najlepiej czuję się w holenderskim... ‒ powiedziała, jakby 
chodziło o śpiwór, a nie język”44. Prawdopodobnie wielość znanych dialektów dy-
stansowała ją od naturalnego łączenia języka z postrzeganiem świata.

Zazwyczaj nowy język traktowany jest przez imigranta jako zagrożenie dla swojej 
osobowości, jest on przekonany o jego niższości wobec języka ojczystego. Ponadto, 
powszechnie panuje poczucie, że tylko mowa macierzysta jest w stanie wiernie opisać 
rzeczywistość. Jednak równocześnie język nabyty może stanowić formę protezy lub 
osłony. Łatwiej zwerbalizować w nim tematy traumatyczne – mniejszy poziom lęku 
towarzyszy takiej rozmowie w języku innym niż język zdarzenia45.

Tak też jest w  przypadku grupy bohaterów Ugrešić. Traktują oni holenderski 
i angielski jak schronienie, neutralny grunt. Stwierdza wręcz: „Tutaj, gdzie otoczona 
jestem holenderskim, a porozumiewam się po angielsku, mój język ojczysty często 
odbieram jako obcy”46. Zauważa też, że serbsko-chorwacki jest „jakąś połowiczną 
mową”47, sprawiającą trudności językowe, którą trzeba wspierać gestami, grymasami 
i tonami, by była zrozumiała48. W tym kontekście ma poczucie, że dopiero zaczyna 
uczyć się mówić i wypowiada się powoli, jak najbardziej ograniczając przerażające ją 
ryzyko niewyrażalności. Serbsko-chorwacki budzi w niej odczucia typowe dla nauki 
nowego języka: „Wypowiadam słowo, ale nie czuję jego treści, czuję treść, ale nie 
mogę znaleźć właściwego słowa”49. Z drugiej strony zmiana języka ujawnia się tu 
jako narzędzie samopoznania50. Przywołując znów teorię Wilhelma von Humboldta 
mówiącą, że język odzwierciedla kulturę i organizuje wizerunek świata oraz związaną 
z nią hipotezę Sapira-Whorfa na temat tego, że różne języki prezentują różne modele 
świata, można stwierdzić, że bohaterka przyjmuje w ten sposób nową perspektywę 
spojrzenia na rzeczywistość51. Różnice leksykalne wynikają z różnic poznawczych – 
różne warunki życia powodują różną kategoryzację świata, a człowiek, ucząc się języ-
ka, uczy się konkretnego widzenia świata52. Gdy bohaterka zmienia środowisko, jej 
język nie przystaje do nowej rzeczywistości. 

44 MB, s. 45.
45 Por. J. Kubitsky, op. cit., ss. 63‒64.
46 MB, s. 12.
47 MB, s. 12.
48 Por. MB, s. 12.
49 MB, s. 243.
50 Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 64.
51 Por. E. Sapir, Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978; B. L. Whorf, 

Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982.
52 Por. J. Kubitsky, op. cit., s. 65‒67.
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Tak jak realia holenderskie były niemożliwe do wyrażenia w języku serbsko-chor-
wackim, tak zawartość symbolicznej torby ze wspomnieniami była nieprzetłuma-
czalna na inny język53. By jakoś pogodzić te trzy światy językowe, bohaterowie Mini-
sterstwa bólu wytworzyli swój własny slang. Mieszali je i, mówiąc w jednym języku, 
wtrącali słowa z  pozostałych dwóch albo holenderskie wyrazy odmieniali zgodnie 
z regułami serbskiego i chorwackiego. Jako przykład narratorka podaje między inny-
mi lopenować jako połączenie holenderskiego lopen (chodzić54) i odmiany właściwej 
językowi rozmowy55. 

Adaptacja?

Igor podczas kłótni zarzuca Tanji wywyższanie się ponad studentów, zadręczanie 
ich jugonostalgią, a później zbyt łatwe poddanie się nakazowi prowadzenia popraw-
nych zajęć i pozostawienie ich samym sobie.

Nikt za mną nie stanął. Nikt. I gdybym sam nie zwiał, byłbym dzisiaj trupem. Pani 
też tego nie zrobiła, proszę pani... Bo my nie potrzebowaliśmy pani fucking ocen ani 
pani fucking literatury. Potrzebowaliśmy rozsądnej osoby, która przywróci rzeczom ich 
właściwy wymiar56.

Oczekiwał od niej, że poczuje się jedną z nich, tak samo skrzywdzona i cierpiąca. 
Oskarża ją o zamknięcie się w skorupie i wycofanie, brak empatii. Tanja wydawała 
mu się zbyt doskonała, nienaruszona przez wojnę, a „nikt normalny nie wychodzi 
z wojny bez blizn”57.

Tanja i Igor wstrząsnęli sobą, wytrącili się wzajemnie z apatii i emocjonalnej za-
paści: ona przez obudzenie w nim jugonostalgii na zajęciach, wybudzenie z letargu 
zapomnienia, on – atakując ją i doprowadzając do wydania z siebie rozdzierającego 
krzyku, dzięki któremu wyrzuciła z siebie wszystkie kotłujące się w niej negatywne 
emocje. Znaleźli kompromis między wyrzeczeniem się przeszłości oraz jugonostalgią 
a głęboką depresją i poczuciem winy. Ich receptą stała się teraźniejszość, wolna od 
kategorii pamięci i zapomnienia. To na niej się koncentrują. Nauczyli się radzić sobie 
z zespołem stresu pourazowego i zgodnie współistnieć. 

Tanja w  epilogu stwierdza, że jej życie stabilizuje się, adaptuje się do nowych 
warunków, zaczęła uczyć się holenderskiego. Zwraca uwagę, że przejmuje pewne ce-
chy holenderskiego sposobu bycia: stała się małomówna, rozsuwa zasłony. Czuje, że 
Amsterdam staje się dla niej domem i zaczyna układać sobie w nim życie. Wszystko 
idzie w dobrym kierunku, ale widać, że jej żałoba nie jest do końca przepracowana. 
53 Por. MB, s. 231.
54 Lopen – biec; iść, chodzić; ciec, ściekać (por. N. Martens, E. Morciniec, Mały słownik niderlandzko-

-polski, polsko-niderlandzki, Warszawa 1977, s. 219).
55 Por. MB, s. 61.
56 MB, ss. 204‒205.
57 MB, s. 207.
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Gdy Tanję ogarnia niepokój, idzie na plażę i recytuje tam swoją litanię ludowych 
klątw narodów byłej Jugosławii58. Czuje potrzebę wyrzucenia ich z  siebie w prze-
strzeń bez adresata. Pozbywa się narosłych w niej negatywnych odczuć i wraca do 
życia, które powoli się układa.

Ugrešić sugeruje, że całkowite dojście do siebie po takiej traumie nie jest możliwe. 
Choć część bohaterów ułożyła sobie życie: Nevena i Mario w Amsterdamie, Meliha 
w Sarajewie, czytelnik dowiaduje się niewiele ponad to, że „mają się mniej więcej 
dobrze”59, a to za mało, by osądzić czy przepracowali zespół stresu pourazowego – 
prawdopodobnie udało im się to w stopniu pozwalającym normalnie funkcjonować. 
Wydaje się jednak, że piętno wojenne jest nieusuwalne. Dlatego Holendrzy – oraz 
ogólniej: „ludzie z Zachodu” – tak bardzo różnią się od byłych Jugosłowian. Można 
nauczyć się z tym żyć, ale wojna na zawsze pozostaje w człowieku.

[...] nie ma całkowitego wyzwolenia, jest tylko zapomnienie, w czym pomagają nam 
cisi cenzorzy w naszych mózgach. […] Retusz to nasza ulubiona technika artystyczna. 
Każdy jest kustoszem we własnym muzeum. I tak godzimy się z wolna z przeszłością, 
jeśli tylko mamy ją w swojej władzy [...].60
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Summary

Echoes of war. Former Yugoslavs in „The Ministry  
of Pain” by Dubravka Ugrešić

In the article author analyses the emigration and exile of former Yugoslavs and 
their process of adaptation shown in The Ministry of Pain by Dubravka Ugrešić. 
Tanja Lucić, the main character in the novel, starts to teach at a university in Am-
sterdam, where she meets her compatriots, who have run away from war, too. To-
gether they recollect memories and talk about problems with defining their identity, 
homeland, language and nationality in the context of the division of Yugoslavia. The 
other important aspect is the topic of their new situation in the foreign country: 
emotions connected with the exile and attempts at accepting new situation. The war 
has influenced all of these problems. Ugrešić shows it to the reader from the insider 
perspective. The article analyses the picture of the Yugoslavian immigrants taking 
into consideration all the complexities of their situation.


