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WSPÓŁCZESNY SERBSKI LEKSYKON 
DUCHOWEGO I KULTUROWEGO DZIEDZICTWA, 
CZYLI O POWROCIE DO UŚWIĘCONE] TRADYCJI

Zmiany, jakie po przełomowym -  jak się wydawało -  5 października 2000 
roku zachodzą w obrębie wciąż, niestety, wyraźnie zależnej od polityki, kultury 
serbskiej -  trudno nazwać rewolucyjnymi. Pod wieloma względami sytuacja 
nadal przypomina raczej tę znaną z popularnego na Bałkanach żartu na temat 
zamkniętych w pociągu pasażerów, przeświadczonych o tym, że jedzie on we 
właściwym kierunku, podczas gdy pociąg ów nie tylko od dawna stoi w miejscu, 
ale i nieprędko -  z powodu kradzieży torów -  wyruszy w dalszą drogę. Oczywi
ście, w rzeczywistości sytuacja, w której znalazło się dziś społeczeństwo serb
skie, nie jest ani tak zabawna, ani tak jednoznaczna, a próby pogłębionej nad nią 
refleksji, do której miana, naturalnie, nie pretendują niniejsze rozważania, 
z oczywistych powodów skazane są na wybiórczość, jednostronność czy też 
anachronizm. Podejmowane w ciągu ostatnich trzech lat dyskusje na temat 
przemian demokratycznych oraz modelu kultury serbskiej (zwłaszcza te prowa
dzone w roku 2002, w kilku miastach Serbii, z inicjatywy tzw. Parlamentu 
Obywatelskiego oraz czasopisma „Republika”)1, a także coraz liczniejsze, nie
zwykle interesujące projekty badawcze, realizowane głównie przez historyków 
z Instytutu Najnowszej Historii Serbii oraz Fundację Naumanna-, wydają się

1 Por. Stvarni i ku ltu rn ip lu ra liza m  u kulturi Srbije, „R epublika” n r 298 (1 -15 .12 .2002), 
s. 11-14. N ajciekaw sze w ystąpienia n a  tzw . tribinach, m ieszczące się w  obrębie projektu  
Suocavanje sa dem okratijom , opublikow ał w  roku  2002, pod takim  w łaśnie tytułem , H elsiń
ski odbor za  ljudska prava u  Srbiji.

* N iezw ykle interesujące konferencje naukow e z cyklu D ija log  poyjesnićara/istorićara  
odbyły się w  ostatnich latach w  Pecsu n a  W ęgrzech i skupiły w ybitnych w spółczesnych h isto 
ryków  chorw ackich oraz serbskich (m .in. O livera M ilosavljevic, R adm ila Radie, M aja M ilj- 
kovic i in.). Por. np. tom  pokonferencyjny w ydany w  2000 roku  w  Zagrzebiu  pod red. 
H .G. F lecka oraz I. Graovca. W arto także zw rócić uw agę n a  bardzo liczne prace wydawane 
pod auspicjam i wspom nianej wcześniej instytucji H elsiński odbor za ljudska prava u  Srbiji, 
w ystąpienia intelektualistów  skupionych w  Belgradzkim  kręgu (Beogradski krug) (por. np.
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wciąż drugoplanowym, bo mającym dla większości społeczeństwa serbskiego 
marginalne znaczenie, nurtem sporów na temat kształtu współczesnej kultury 
serbskiej. Te, z pewnym z trudem przebijające się przez gąszcz wciąż jeszcze 
obecnej populistyczno-nacjonalistycznej retoryki, niezwykle jednak ważne opi
nie współczesnych intelektualistów serbskich przekonują, że po niemal 10 latach 
wojny i ponaddwudziestoletnim okresie swoistego „ideologicznego zamętu” na 
pozór łatwa ocena niedawnej przeszłości najczęściej sprowadza się jedynie do 
dużych uproszczeń. Ich rezultatem jest m.in. zacieranie granic pojęcia zarówno 
kulturowej, jak też politycznej czy państwowej „tradycji”, czego najlepszy przy
kład stanowi powszechnie i świadomie stosowane dziś uogólnienie, jakim jest 
traktowanie całego minionego okresu od roku 1945 do 5 października roku 2000 
jako tzw. „tradycji komunistycznej”. Nie tylko skutecznie niweluje ono granice 
pomiędzy tym, co komunistyczne, a tym, co nacjonalistyczne (bez względu na 
wiele różniących, ale też wspólnych dla obydwu ideologii elementów), lecz 
także -  wobec tak „ujednoliconej”, a postrzeganej jako negatywna tradycji -  
umożliwia narzucanie modelu tradycji „jedynie prawdziwej”. I nie dziwi przy 
tym łatwość, z jaką współczesne elity intelektualne dokonują na niedawnych 
dziejach kolejnej manipulacji ideologicznej, wszak -  jak przypomina Olivera 
Milosavljevic:

Przeciw ko M iloseviciow i byli „wszyscy” : m onarchiści z pow odu jeg o  republikani- 
zmu, dem okraci z pow odu kom unizm u, lew icow cy z pow odu „praw icow ości” , praw icow 
cy z pow odu „skręcania w  lew o” , kom uniści z pow odu faszyzm u, nacjonaliści z pow odu 
„obyw atelskości” . A le przed 14 laty za M iloseviciem  też byli „wszyscy” : kom uniści 
z pow odu jego  kom unizm u, nacjonaliści z pow odu nacjonalizm u, titoiści z pow odu tito- 
izrnu, ateiści z pow odu ateizm u, m onarchiści i osoby religijne z pow odu „pow rotu trady
cji” ... M im o że z czasem  w ielu  opuściło  M ilosevicia, pod koniec swych rządów  nadal re
prezentow ał on  znaczną  część społeczeństw a serbskiego, która pragnęła: kom unizm u 
w  kapitalizm ie, kapitalizm u w  kom unizm ie, nacjonalizm u w  społeczeństw ie obyw atel
skim, obywateli w  obrębie nacjonalizm u, antyokcydentalizm u na  Zachodzie, pow rotu 
Cerkwi jak o  siły rew olucyjnej, partyzantów  z kokardam i, Tity -  Serba i Jugosław ii w  Ser
bii. Z w olenników  M ilosevicia -  konstatuje dalej autorka -  trudno było rozpoznać, d late
go, gdy zniknął, w szyscy oni łatw o znaleźli oparcie w  nowej, m ieniącej się dem okratycz
n ą  w ładzy3.

Zaiste, owa przedziwna mieszanina postaw i poglądów, podbudowana popu
listycznymi hasłami spod znaku nacjonalistycznego Kulturkampfu czy też 
(„spiskowymi” najczęściej) teoriami uduchowionych „wizjonerów” i „proro
ków” -  przy braku bardziej radykalnych, tj. demokratyzujących życie społeczne

zbiór D ruga Srbija  -  deset godina p o śle , 1992-2002 , B iblioteka „Svedocanstva” nr 12, B eo
grad 2002) oraz projekt P u t Srbije k  m iru i dem okratiji, k tóry od k ilku  lat realizuje czaso
pism o „R epublika” w raz z F undacją  „H einrich B511” .

3 O. M ilosavljevic, Izb o r ili nam etanje tradicije, „R epublika” n r2 8 1  (16-31 .03 .2002), 
s. 19, podkr. autorki.

4 Term in użyty przez Ivana Colovicia, zob. idem, K ultura, nacija, teritorija, „R epublika” 
nr 288-289 (1-31 .07 .2002), s. 26.
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rozwiązań (m.in. nieosądzenie winnych z czasów wojny, nieprzeprowadzona 
lustracja oraz tragiczne w skutkach, jak pokazało zabójstwo premiera Zorana 
Bindicia, przyzwolenie na funkcjonowanie, współdziałających z mafią, starych 
służb specjalnych) -  stanowi dziś mocno ciążący już „balast”, którego w zdu
miewająco prosty sposób postanowiła się pozbyć duża część współczesnych 
intelektualistów serbskich. Oto zdecydowanie odcinający się dziś od „komuni
zmu”, a więc -  zgodnie z wcześniej przedstawioną logiką interpretacji dziejów -  
także od „Miloseviciowskiej spuścizny” niektórzy historycy z SANU (o para
doksie -  w epoce dyktatora najgłośniejsi zwolennicy jego populistyczno- 
-nacjonalistycznej retoryki!) -  poddają dzieje Serbii ponownej reinterpretacji, 
proponując tendencyjne opracowania, w których czytamy, że o „złu, jakim był 
komunizm (od roku 1945-2000), należy po prostu zapomnieć”'. Dalej jeszcze 
idą autorzy najnowszego -  niewiele po 5 października zmienionego, ale wyraź
nie potwierdzającego omawianą strategię, podręcznika historii dla klasy VIII 
szkoły podstawowej. Nie ma w nim (rozbudowanej wcześniej) apologii Milo
sevic ia. bo też w ogóle nie pojawia się tu jego nazwisko. Dla autorów książki 
przywódca państwa po prostu nie istniał! -  nie tylko fizycznie, ale nawet „du
chowo”, np. w wizjach „zmartwychwstałego księcia Lazara z Kosowa”, które to, 
jak wiadomo, stanowiły w ostatnich latach pierwszorzędną pożywkę populistów, 
odprawiających znany rytuał „przywoływania przodków”6. Najmłodsza genera
cja uczniów może w ten oto sposób beztrosko „przeskoczyć” od czasów Tity do 
5 października 2000 roku, choć ta ostatnia data raczej nie powinna jej się koja
rzyć z obaleniem zmarłego w roku 1980 marszałka7. Całkowite wymazanie 20 
tragicznych w skutki lat mają, jak się wydaje, uzupełnić, czy też zastąpić rozbu
dowane fragmenty poświęcone „złotemu wiekowi” w dziejach państwa, a więc 
historii średniowiecznej Serbii i „jedynej pozytywnej” tradycji, jaką jest pań- 
stwowo-cerkiewna tradycja z tego okresu. W uruchomionym po rozpadzie Jugo
sławii i trwającym do dziś procesie rekonstrukcji oraz reinterpretacji tradycji 
kulturowej spuścizna średniowieczna, a więc -  mówiąc najogólniej -  bogate 
tradycje państwowotwórcze i przebogata kultura duchowa, jako istotny element 
określający i decydujący o narodowej tożsamości -  zdaniem licznych współczes
nych intelektualistów -  odgrywać powinny funkcję podstawową.

Uaktualniane i w ciągu ostatniego dwudziestolecia poddawane reinterpretacji 
konstytutywne elementy kanonu tradycji kulturowej „złotego okresu” mają także 
i dziś składać się na swoisty „leksykon kulturowego i duchowego dziedzictwa 
narodowego” (najczęściej -  pojmovnik lub azbućnik, tj. elementarz, kulturne 
i duhovne narodne baśtine). Znakomita większość jego autorów, w których

5 T aką opinię w yrażają m .in. M ilorad  Ekm ecić oraz D ejan  M edakovic. Za: I. Ćolović, 
K ultura..., s. 36.

Tzw. klicanje pred a ka  -  przyzyw anie przodków  -  szczegółow o opisał V. C ajkanovic w: 
M it i religija  u Srba, B eograd 1973, s. 237 i 269, a  w spółcześnie I. Colovic, B ordel ratnika, 
B eograd 1993, s. 34.

7 Por. D. K ovacevic, D. M ikavica, B. Beslin, B. Sim unovic-Beslin, Istorija  za  8 razred  
osnovne skole, B eograd 2002 (wydanie II uzupełnione), s. 204-207 .
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gronie znaleźli się przedstawiciele nauki, literaci, publicyści, nade wszystko 
jednak duchowni i wtórujący im politycy, zaakceptowała (ustaloną ostatecznie 
w wieku XVIII) „kanoniczną” listę podstawowych znaków w uznanym przez 
nich samych systemie tradycji pozytywnej. Znalazły się wśród nich: Serbski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny z jego twórcą -  św. Sawą, charyzmatycz
na dynastia wraz z najważniejszym władcą -  „prarodzicem” i „ojcem narodu” -  
Stefanem Nemanją, idea diarchicznej więzi państwa i Cerkwi, kosowska „zwy
cięska klęska”, mit początku i mit wielkości państwa pod panowaniem cara 
Duśana. Jak pamiętamy, przedoświeceniowy wybór z dziedzictwa kultury i du
chowości, dokonany przez ówczesnych etnarchów -  głównie patriarchę Arsenija 
IV Jovanovicia Sakabentę oraz metropolitę Jovana Georgijevicia i potwierdzony 
powstałymi z inspiracji owych „kodyfikatorów”, twórców swoistego narodowe
go „hagiologionu”: Stemmatografią autorstwa Hristofora Zefarovicia i Thomasa 
Mossmera, wymownie ilustrującą zależność Serbia Sacra oraz Serbia Sancta 
kartami graficznymi, czy też Historią słowiano serbską Jovana Rajicia -  moty
wowany był przede wszystkim imperatywem obrony tożsamości prawosławnych 
Serbów po osiedleniu się ich na terenach dzisiejszej Wojwodiny.

Ideologia oświecenia, którą najszerzej u schyłku XVIII wieku propagować 
będzie Dositej Obradovic, nade wszystko jednak nowa koncepcja narodu, zry
wająca z dotychczasowym kryterium przynależności wyznaniowej oraz propa
gująca wizję kultury opartej na tradycji ludowej, stworzona przez Vuka Karadżi- 
cia, odsunie na margines Cerkiew, a wraz z nią orędowników cerkiewnego nurtu 
tradycji średniowiecznej. Sytuacja polityczno-kulturowa zarówno w I, jak i w II 
Jugosławii sprawi, że tradycja ta nie znajdzie dogodnych warunków do swego 
uaktualnienia, choć takie próby, wyraźnie podyktowane doraźnymi celami poli
tycznymi, będą mieć miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku (o czym 
będzie jeszcze mowa). Współcześni admiratorzy powrotu do kanonu tradycji 
średniowiecznej przypominają wszystkie te zawiłe zakręty dziejów kultury, 
w tym, według nich -  brzemienny w skutki zgubne dla narodu i jego duchowo
ści -  oświeceniowo-odrodzeniowy przełom oraz jego „sprawców” -  Dositej a 
i Vuka, ale także kierują swój wzrok ku -  jak to określa jeden z pisarzy -  „świe
tlistemu punktowi” na mapie dziejów narodu,jakim był schyłek lat trzydziestych 
i początek czterdziestych minionego wieku8.

Ich swoisty „leksykon kulturowego i duchowego dziedzictwa” zawiera zatem 
bardzo precyzyjnie skonstruowany i niezwykle przy tym czytelny wykaz „haseł” 
-  wysoce rozbudowany w odniesieniu do „jedynie prawdziwej”, a zatem i jedy
nej pozytywnej państwowo-cerkiewnej tradycji średniowiecznej, zredukowany 
natomiast do kilku zaledwie podstawowych znaków czy łatwo rozpoznawalnych 
postaci-symboli -  w odniesieniu do systemu tradycji negatywnej, rozciągającej 
się na całe późniejsze dzieje państwa i narodu. Te ostatnie -  maksymalnie 
uproszczone, bo przeniesione na płaszczyznę uogólnień, umożliwiających ich 
odczytywanie zgodnie z „czarno-białą” matrycą podziału na to, co „obce”

8 D. N edeljkovic, Zapadna E vropa u ogledalu srpskog  neverstva  [w:] E vropa na raskrs- 
cu, N ovi z idovi ili u jedinjena E vropa, Istorijski Institu t SANU, B eograd 1999, s. 112.
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i „swoje” -  najczęściej wpisują się w wizję tzw. historii „obronnej”, kreującej 
„zdrajców serbskich” i „niszczycieli narodowych świętości”. Dlatego Dositej 
Obradovic, Vuk Karadżić, Tito i Milosevic usytuowani zostaną na tej samej 
płaszczyźnie, bo wszyscy oni -  zdaniem twórców „leksykonu” -  jako ci, którzy 
„zerwali z uświęconą (tj. średniowieczną, cerkiewną) tradycją i narzucili inny 
model kulturowy” -  zasługują na ocenę zdecydowanie negatywną

Działalność Dositej a Obradovicia -  co ważne -  „byłego mnicha, który po
rzucił klasztor i wydał «wojnę» klerowi i Cerkwi”9 -  niezmiennie w ostatnim 
dwudziestoleciu poddawana niezwykle surowej krytyce przez prawicowe śro
dowiska związane z Cerkwią -  ostatecznie już, jak się wydaje, uznana przez nie 
zostanie za jedną z najbardziej katastrofalnych, a to ze względu na jej skutki dla 
kultury i duchowości serbskiej. „Dositejewszczyzna”, rozumiana najczęściej 
jako okcydentalizm, czy też równie dziś potępiany kosmopolityzm, stanie się 
łatwo rozpoznawalnym symbolem postawy „proeuropejskiej”, traktowanej 
wręcz w kategoriach „zdrady narodowej”. Za taką uznane zostaną tym samym 
również opinie jednego z najważniejszych krytyków literackich z początku XX 
wieku, Jovana Skerlicia -  zagorzałego zwolennika działalności i poglądów Do
siteja, który określając średniowieczną tradycję i literaturę mianem „wytworu 
chorego średniowiecznego cerkiewnego romantyzmu”10, nie tylko całkowicie 
zaneguje jej wartość poznawczą i artystyczną, ale też mocą swego autorytetu 
skieruje tok rozwojowy kultury serbskiej ku Europie Zachodniej11. Dla dzisiej
szych -  posługując się językiem Skerlicia -  „cerkiewników” (crkvari) -  zwo
lenników nurtu prawosławno-narodowego (w przeciwieństwie do ,/rajmaorów” 
-  wolnomularzy) -  w równym przy tym stopniu jak narzucenie przez Dositeja 
kulturze serbskiej zgubnego dla niej racjonalizmu zachodnioeuropejskiego dys
kredytujące tę postać będą także wypowiedziane przezeń w odległym XVIII 
wieku słowa: „nie ma dla mnie znaczenia, jakiej kto jest narodowości lub wiary, 
w dzisiejszych wiekach oświeconych nie zwraca się na to uwagi”12. Najwyraź
niej słowa te w demokratycznej Serbii XXI wieku, dla wcale licznej grupy inte
lektualistów z tego nurtu, brzmią tak samo prowokacyjnie jak w czasach Dosite
ja. Dobitnie potwierdzają to zresztą ostatnie wypowiedzi z lutego i marca 2004 
roku (emerytowanego) biskupa Atanasija (Jevticia), dotyczące wszystkich, „któ
rzy dostają ślinotoku na myśl o Europie” (evroslinavci), tj. „uczniów Dositeja” 
(Dositejevi dijaci), „skerliciowców”, „odstępców od wiary” (otpadnici), „którzy 
pobierają nauki w bezbożnej, nauczającej tolerancji Europie”. Biskup Atanasije,

9 Por. także inny artykuł m ego autorstw a w  niniejszym  tomie.
10 Por. J. Skerlić, Istorija  nove srpske knjizevnosti, B eograd 1997 (wg w ydania z 1914 ro 

ku), s. 19.
11 N a  tem at dzisiejszej oceny poglądów  J. Skerlicia w ypow iadała się także D ubravka Sto- 

janov ic  w  w ykładzie pt. Skerlić u ćetiri slike  -  w  obrębie projektu: M oderna, srpski nacional- 
ni identitet u X X  veku, Centar za  kultu rnu  dekontam inaciju  u  B eogradu. Por. „R epublika” 
nr 262 (1 -15 .06 .2001), s. 37.

12 D. Obradović, P ism o H aralam piju, Sovjeti zdravago razum a  [w:] Dela, B eograd 1932, 
s. 5 (cyt. w edług w ydania z roku  1988).
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przywołując postać Obradovicia, a zwłaszcza jego Durdevdansko (lub: Drugo) 
pismo Haralampiju -  w którym zwraca się on do znanego zakonnika z XVIII 
wieku13, proponuje własną(tj. anty-Dositejewską) koncepcję nauki i kultury14.

Paradoksalnie, na tej samej liście „zdrajców narodowych” -  obok „zapatrzo
nego na Zachód” Dositeja pojawia się najbardziej wiemy „swojskiej”, bo „wy
rosłej z ludu” i nobilitowanej w wieku XIX tradycji serbskiej -  Vuk Karadżić. 
Czytelne kryterium opowiedzenia się „za” lub „przeciw” Cerkwi oraz wyrosłej 
na gmncie symfonii Cerkwi i państwa tradycji średniowiecznej tym razem każe 
otoczoną dotąd kultem1' postać „wychłostać” za wprowadzenie „zeświecczone
go języka, z powodu którego Serbowie nie mogą zbliżyć się do Boga”. W Vu- 
kovskiej reformie języka i ortografii z I poł. XIX wieku należy -  jak stwierdzi 
pisarz Svetislav Basara -  dostrzec „podstęp” skierowany przeciwko narodowi 
serbskiemu i jego państwu, z którego skutkami Serbowie borykają się od dwóch 
wieków i z którego powodu, tak jak w ostatnich latach, stają na skraju przepaści. 
Nierozpoznana dotąd antyserbska działalność Vuka, który narzucił narodowi 
język nieprecyzyjny, ordynarny i mający niewielkie możliwości wyrazu, spowo
dowała, że „naród, który nim mówi, skazany jest na wegetację na marginesie 
historii”. Nie posiadając języka umożliwiającego precyzyjne myślenie i filozo
fowanie, mając natomiast (z tego powodu) chaos w głowach, Serbowie nie byli 
w stanie stworzyć filozofii, stąd ich beznadziejnie przyziemny i prowincjonalny 
sposób myślenia. Basara jest pewien, że gdyby Serbowie nie poszli za Vukiem 
i posłuchali mądrych przeciwników jego reformy, „historia materialna i ducho
wa Serbii byłaby bogatsza”. Należało -  powiada -  wybrać drogę cesarską, sa
kralną, bizantyjską, którą Serbowie „wkraczali w cywilizację i krąg narodów 
posiadających kulturę”. Zdaniem pisarza, serbska kultura i polityka, oparte na 
folklorze i prostackim mitotwórstwie, powinny dziś ustąpić miejsca sakralnemu 
porządkowi, którego podstawę stanowią m.in. „autentyczne myślenie” i medy
towanie (sozercanje), mit średniowiecznej elity serbskiej oraz bizantyjskiej cy
wilizacji16.

Nowszej jeszcze proweniencji, niż ten sformułowany przez Basarę w 1996 
roku, jest akt oskarżenia skonstruowany przez środowiska blisko związane 
z Cerkwią -  duchownych i publicystów cerkiewnych. W artykułach pod zna
miennymi tytułami: Vukprotiv Boga (Vuk przeciwko Bogu)17 czy Vuk izdajica? 
(Vuk zdrajca?)18 (znak zapytania nie sugeruje tu bynajmniej jakichkolwiek wąt

13 Do swego w spółbrata -  m nicha -  w  roku  1783 zw rócił się po raz pierw szy Dositej Ob- 
radovic w  swym m anifeście ośw ieceniow ym  pt. P ism o H aralam piju.

14 Pod. za: „R epublika” n r 327 (16-29 .02 .2004), s. 20.
15 Por. np. J. K ornhauser, K aradżić ja k o  m it [w:] Św iadom ość regionalna i m it odrębno

ści, K raków  2001, s. 32 -34 .
16 Cyt. za: I. Ćolović, P olityka  sym boli. Eseje o antropologii p o lityczn ej, tłum . M . Petryń- 

ska, K raków  2001, s. 170-172. W  m iejsce pow tarzanego w  całym  rozdziale słowa sozrecanje  
pow inno być raczej sozercanje  -  kontem plow anie, m edytowanie.

17 Cyt. za: dr M . Vojnovic, K obno osipanje srpskog naroda, Beograd 2000 (2 wyd.), s. 63.
18 Z. Gavrilovic, „Saopstenija” nr 3, 2000, s. 2.
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pliwości autora) krytycy powtarzają argumenty na rzecz „antycerkiewnej” -  
czyli rozumianej jako „antyserbska” -  działalności Vuka, ale sięgają też po no
we, a raczej stare -  dobrze znane z wystąpień zagorzałych przeciwników refor
matora w wieku XIX. Tu już nie tylko sama „antynarodowa”, „antytradycyjna” 
i „antysakralna” reforma kodyfikatora staje się „narzędziem zła”, ale i „buntują
cy się przeciwko autorytetom” (Cerkwi) „niedouczony samouk”, w którym 
„trudno odnaleźć coś serbskiego”. Znów zatem wydobyto z XIX-wiecznego 
repertuaru oskarżeń hierarchów cerkiewnych określenia poniżające i ośmiesza
jące (w istocie niezbyt urodziwą) postać Vuka: „pokraczna figura: kulawe nogi, 
ułomne ręce, usta jak babska pończocha” i (może najważniejsze) -  „usta, które 
nie mają serbskiego kroju ani też nie wymawiają serbskich słów”, czy wpisane 
do paszportu: „usta i zęby jak kierpce użićkie” i na innym miejscu: „usta jak 
pończochy końcówka, a nos jak fioletowy bakłażan”19.

Jego krytycy przemilczają fakt, że z tych „nieserbskich” ust -  o paradoksie! -  
jakże zasłużonego dla badań nad przeszłością Serbii Vuka-etnografa padły też 
słowa pełne szacunku i podziwu dla Cerkwi20 i samego św. Sawy, na którego 
cześć jeden z synów Karadżicia otrzymał nawet imię. Ważniejszym kryterium, 
podobnie zresztą jak w przypadku Dositeja Obradovicia, staje się odrzucenie 
przez nich wyznacznika identyfikacji serbskości z prawosławiem. Pisząc 
o swych podróżach po Sławonii i Chorwacji oraz spotkaniach z tamtejszymi 
mieszkańcami, Obradovic zauważał, że nic tak „nie dzieli” i nie „wyobcowuje”, 
jak „Kościoły greckie i łacińskie” i zapytywał: „czyż nie byłoby rzeczą bardziej 
pożyteczną, by co do tego dobrym ludziom otworzyć oczy i powiedzieć im, że 
mogą należeć i do jednego, i do drugiego Kościoła i nie mniej przy tym przyjaź
nić się, szanować i kochać”21. Z kolei Vuk Karadżić, choć w swej popularnej 
koncepcji „Serbami wszyscy i wszędzie” nie akcentował wiary jako zasady abso
lutnej (czy też czynnika decydującego o przynależności do narodu/nacji serbskiej) 
-  przeciwnie -  negował ją, przeciwstawiając jej język, to jednak pewne fragmenty 
jego szerszej wypowiedzi na ten temat niejednokrotnie już wykorzystywane były 
dla doraźnych celów politycznych -  naturalnie wyrwane z kontekstu i okrojone 
o istotną opinię na temat zdziwienia i śmiechu, jakie wzbudzać musiałyby u cu
dzoziemców próby „takiego naszego dzielenia narodów”"".

19 „Skverna figura: noge rom e, ruke sakate, usta  kao żenska carapa”, „usta ko ja  n isu  srp- 
skog kro ja  n iti srpske p roiznosu reci” , czy w pisane do paszportu: „usta i zubi kao użicki 
opanci” i n a  innym  jeszcze m iejscu: „usta kao carapin pocetak  a nos kao m odri patlidżan” . 
Ibidem . Por. także J.M . Prodanovic, Vuk K aradżić i M ilos Obrenovic, B eograd 1938, s. 34.

20„Praw osław ie i m onastery były do dziś praw dziw ym i i jedynym i filaram i oraz strażni
kam i w iary i im ienia serbskiego” . Cyt. za: V. Jerotić, D arovi nasih rodjaka, knj. 2., B eograd 
1993, s. 37.

21 Cyt. za: O .M ilosavljević, U  tradiciji nacionalizm a ili stereotipi srpskih  intelektualaca  
X X  veka o „nama” i „drugima”, H elsinski odbor za ljudska prava u  Srbiji. Ogledi n r 1, B eo
grad 2002, s. 55.

“  Por. ibidem .
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Oczywiście, najcięższe jednak zarzuty ze strony zwolenników „jedynie 
prawdziwej” i „naturalnej” tradycji postawione zostaną „budowniczemu” (ute- 
meljitelj) bezbożnego -  komunistycznego systemu, który narzucił narodowi 
sztuczną (zastępczą) tradycję (fantomska tradicija), „podcinającą korzenie jego 
tożsamości narodowej/religijnej”. Co znamienne, surowa ocena całego okresu 
i systemu komunistycznego, zwłaszcza ze strony hierarchów i publicystów cer
kiewnych, obejmuje na przemian -  bo zgodnie z ich doraźnymi zapotrzebowa
niami -  wyłącznie czasy marszałka Tity bądź też okres rządów zarówno Tity, 
jak też neokomunisty Milosevicia. Dzisiejsze wyraźne odcinanie się od „tradycji 
komunistycznej” -  w tym od spuścizny Milosevicia, o którym była mowa na 
początku niniejszych rozważań -  zakłóca jednak świadomość niezwykle dogod
nych warunków dla tzw. „odnowy religijnej”, a zarazem „powrotu tradycji”, 
jakie stworzone zostały właśnie zarządów neokomunisto-nacjonalistów, o czym 
duchowni i zwolennicy nurtu „prawosławno-narodowego” nie mogą przecież 
zapomnieć. Po raz pierwszy argumenty dotyczące powrotu do tradycji „natural
nej”, „prawdziwej” i „zawsze obecnej w mentalności (u mentalnom sklopii) 
Serbów”, a przy tym przechowywanej przez wieki przez jedyną -  jak się pod
kreśla -  „nieskompromitowaną i wolną od korupcji instytucję, jaką była Cer
kiew”, pojawiły się właśnie u schyłku lat osiemdziesiątych. Wtedy to gorączko
we poszukiwania odpowiedzi na pytanie, „co tak naprawdę jest tylko serbskie”, 
„jedyne i niepowtarzalne”, „co odróżnia Serbów od innych nacji” wydobyły -  
jak pisano -  „z wieloletniego uśpienia specyficzną cechę zbiorowej mentalności 
-  i jako etnosu, i jako nacji -  tj. serbskie prawosławie i całą tradycję świętosaw- 
ską”23. Mocny alians ówczesnej władzy i Cerkwi, nacjonalizmu i religii, odsłonił 
(obok oczywistych różnic) także dobrze znane cechy wspólne tych ostatnich. 
Ijak  to w aliansach takich bywa, postacie przywódców nacjonalizmu z czasem 
zatraciły swą ostrość (Milosevic np. uznany został za nie do końca [cokolwiek 
miałoby to znaczyć] „szczerego” nacjonalistę)24, ale też po trosze i sam nacjona
lizm „zracjonalizował” swą agresywność koniecznością obrony religii 
i uświęconej tradycji z religią związanej. Dlatego wbrew „odżegnywaniu się” 
dziś od „spuścizny Miloseviciowskiej”, o której, jak już wspomniano, niektórzy 
historycy każą po prostu zapomnieć, mocno wcześniej zaangażowani w jej kon
struowanie, ale także w ostatnich trzech latach głośni intelektualiści: pisarze, 
uczeni, publicyści i osoby duchowne, skłonni są dostrzegać tylko jeden, a prze
cież niejedyny, wymiar niedawno ukształtowanej tradycji (raczej na pewno) 
negatywnej.

O ile zatem dla współczesnych twórców swoistego „leksykonu duchowego 
i kulturowego dziedzictwa” postacią jednoznacznie negatywną pozostaje ko

23 V. Cvetkovic, M odernizam  i srpski tradicionalizam , „Socioloski pregled” nr 3 -4 , B eo
grad 2000, s. 152-158. N a  tem at okresu od końca lat osiem dziesiątych do roku  1999 zob. 
D. Gil, Sw iętosaw ie a dzisiejsze oblicze kultury duchow ej Serbów  [w:] P rzem iany w  św iado
m ości i kulturze duchow ej narodów  Jugosław ii p o  1991 roku, red. J. K ornhauser, K raków  
1999, s. 11-48.

24 O. M ilosavljevic, Izbor ili nam etanje tradicije, s. 24.
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smopolita i okcydentalista Dositej Obradović, „odkryty na nowo” Vuk Karadżić, 
który niczym inny znany Vuk -  Branković -  „zdradził interesy narodowe”, 
„podstępnie zadając cios kulturze serbskiej”, oraz Josip Broz, „profesionalni 
agent” i samo „wcielone zło”, o tyle już nie tylko komunista, ale także nacjona
lista, tj. patriota, Slobodan Milosevic nie poddaje się tak łatwej weryfikacji. 
Problem sprowadza się tu oczywiście także do samego terminu „nacjonalizm”, 
który w Serbii -  podobnie zresztą jak w wielu krajach zachodniej Europy 
-  przez niektórych używany bywa w sensie bardziej szerokim i neutralnym, 
a nie tylko (jak ma to miejsce np. w polskiej praktyce językowej) w znaczeniu 
zabarwionym pejoratywnie.

Właśnie jako nacjonalistę (tj. patriotę) do panteonu pozytywnych bohaterów 
narodowych, walczących o zachowanie tradycji „świętosawskiej”, pewna część 
intelektualistów, zwłaszcza związanych z Cerkwią, włączyłaby także postać 
faszyzującego ideologa z lat trzydziestych ub. wieku, czy też -  jak mówiono -  
„polityka z krzyżem” i „ideologa chrześcijańskiego nacjonalizmu”"' -  Dimitrija 
Ljoticia. Działalność i poglądy przywódcy „Zboru” są tu argumentem koron
nym, który ma uzmysłowić, jak „trwałą” i „nieustannie obecną” w dziejach na
rodu i państwa była aktualizowana oraz pielęgnowana przez Ljoticia tradycja 
„świętosawska”. Przypomnijmy, że duchowy i polityczny wódz powołanego do 
życia w 1935 roku ruchu „Zbor”, uznany przez kilkutysięczną rzeszę swych 
zwolenników za proroka i otoczony niemal kultem, propagował, zwłaszcza 
w czasach II wojny światowej blisko współpracując z władzami okupacyjnymi 
i rządem Milana Nedicia, doktrynę, której częściami składowymi były: antyin- 
dywidualizm, antyliberalizm, antymodernizm, antydemokracja, antyeuropej- 
skość, antykomunizm, antysemityzm, antyfeminizm, swoisty prawosławny fun
damentalizm, „biologiczny nacjonalizm”, monarchizm oraz kult tradycji patriar- 
chalnej26. Poglądy Ljoticia znalazły także odzwierciedlenie we wprowadzonym 
do szkół w czasie II wojny światowej systemie oświatowym, który Andrija Stoj- 
ković określa jako „połączenie elementów łagodnej wersji nacifaśizma (nazizmu 
i faszyzmu) z serbskim nacjonalistycznym tradycjonalizmem i konserwaty
zmem”27 i który skutkował tzw. „selektywną klasyfikacją wszystkich licealistów 
według kryterium narodowego (nacjonalnego) i rasowego”28.

25 Por. Posm rtno slovo vladike N ikoła ja  n a d  grobom  D im itrija  L jo tic ia  [w:] 
N . V elim irovic, San o slovenskoj religiji, B eograd 1996, s. 60. N a  tem at D. L jo ticia  zob. np. 
D. B atakovic, N ova istorija srpskog  naroda, B eograd 2000, s. 326-327 .

26 Por. N . Popov, Serbski dram at. O d  faszystow skiego  popu lizm u  do M ilosevicia , tłum. 
M . Książek, W arszaw a 1994, s. 15-36. Por. także D. L jotić, S a d  j e  nas ćas i oblast tame. Ko  
i zasto  gon i Zbor, B eograd 2000 oraz R. Pareżanin, D rugi svetski ra t i D im itrije L jotić, B eo
grad 2001.

27 A. Stojkovic, Srpski narod  na razm edju Istoka i Zapada, B eograd 1999, s. 83.
" W  praktyce oznaczało to podział uczniów  n a  „narodow o podejrzanych i skom prom ito

w anych”, „niepew nych i podatnych n a  negatyw ne -  obce w pływ y” oraz „narodow o popraw 
nych i budzących zaufanie” , a  w  konsekw encji -  w yrzucenie ze szkół ponad 400 uczniów
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Odpowiedzialny za jego realizację ówczesny minister oświaty Velibor Jonić, 
w ślad za Ljoticiem, propagował „hierarchię wartości zbawczą dla Serbów”, 
wymieniając: wiarę w Boga, poczucie przywiązania do ziemi i krwi, kult rodzi
ny i tradycji patriarchalnej29. Inny znany „ljoticevac” -  Miroslav Vasiljevic, 
twórca tzw. „nowej doktryny nacjonalistycznej”, postulował budowę państwa 
„ocalenia narodowego”, na wzór (!) państwa Nemanjiciów, w którym należało
by rządzić „twardą ręką” -  w przeciwieństwie do państw „zgniłej liberalnej 
demokracji”30. Natomiast szczególnie popularny dziś, dzięki wznowionym 
w ostatnich latach wydaniom jego artykułów, dr Dimitrije Najdanović w tzw. 
Serbskim klubie literackim wprowadził termin svetosavlje i posługując się na
ukami bliskiego współpracownika Ljoticia -  b|ta Nikołaja Velimirovicia -  do
precyzował pojęcie „nacjonalizmu św. Sawy’” 1. Dzisiejsi zwolennicy tradycji 
świętosawskiej w wydaniu Najdanovicia i innych „zborowców”, opierając się na 
autorytecie św. bpa Velimirovicia i jego opinii wyrażonej w mowie pożegnalnej 
na pogrzebie twórcy „Zboru”, nie wahają się włączyć postaci Ljoticia do pante
onu najbardziej zasłużonych Serbów. Dla dra Ratibora Rajko Durdevicia „sługa 
Boży Dimitrije”, „serbski Tomasz z Akwinu”, czy też po prostu „święty Dimitri
je” (sic!) powinien znaleźć się -  obok samego św. Nikołaja oraz ojca Justina -  
w gronie „budowniczych” (założycieli) współczesnego serbskiego nacjonalizmu 
(utemeljitelji savremenog srpskog nacionalizmaf2. Podobne opinie wyrażają 
także członkowie „paracerkiewnego” stowarzyszenia/ruchu „Obraz” (oficjalna 
nazwa: Otacastveni pokret Srbije), zaangażowanego w działalność kulturalną 
oraz polityczną i znanego ze skandalizujących (ale też agresywnych) wystąpień 
„patriotycznych”. Zarówno na łamach wydawanego w latach 1995-1996 czaso
pisma „Obraz”, jak też ukazującego się od 1990 roku czasopisma „Zbilja” (List 
za kulturu, umetnost i drustvena pitanja) przeczytać można jedne z najbardziej 
skrajnych -  kuriozalnych opinii, m.in. na temat „świętosawskiego, niebiańskie
go narodu serbskiego, który pod przewodnictwem świętego Nikołaja i świętego 
(sic!) Dimitrija (Ljoticia) pomaga innym narodom wspinać się ku niebu”33.

Na szczęście, grono zwolenników tradycji Ljoticiowsko-Nediciowskiej, po
dobnie jak entuzjastów „neoczetnictwa”, należy jednak do skrajnej, choć trudno

z I grupy i osadzenie n iektórych z n ich  w  obozie w  m iejscow ości Sm ederevska Palanka, gdzie 
w  charakterze w ykładow cy gościł D. L jotić. Ibidem , s. 86 -88 .

29 Ibidem , s. 86.
30 „W  takim  państw ie -  m ów ił -  historyczne ideały, do k tórych naród serbski jako  naród 

h istoryczny pow inien  dążyć także w  czasach okupacji, pom ogą obronić w aleczni in telektuali
ści -  nacjonaliści, w ierni zdrowej tradycji, opartej n a  podaniach i obyczajach, bohaterstw ie 
i szlachetności stare gospodę  (daw nych panów ), duchu w spólnoty i narodow ej zadrudze. 
Ibidem , s. 90 -9 1 .

31 D rD . N ajdanovic, Svetosavlje  (red. Z. Jelić), B eograd 2000.
32 D r R.R. Durdevic, Svetosavski nacionalizam  u judeom asonskom  okruźenju — knj. 

B: U temeljitelji savrem enog srpskog  nacionalizm a: v ladika N ikolaj, A vva  Eustin i D im itrije  
Ljotić, B eograd 2002.

33 Por. „Zbilja” . L ist za kulturu, um etnost i drustvena pitanja, n r 64-65-66, 2001, s. 2 i 14. 
Zob. także „R epublika” nr 251 (16-31 .12 .2000), s. 10.
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powiedzieć, że całkowicie marginalnej części współczesnych zwolenników 
„nacjonalistycznego Kullurkainpfu". Znakomita większość autorów zaangażo
wanych w tworzenie swoistego „leksykonu kulturowego i duchowego dziedzic
twa narodowego” opowiada się za bezpośrednim sięganiem do źródeł „czystej, 
nieskażonej żadnymi (co ważne -  obcymi) naleciałościami” tradycji śred
niowiecznej, zwłaszcza tradycji z czasów Nemanjiciów. Miałby to być powrót 
do dawnego stanu naturalnej harmonii i porządku, z czasów przed przybyciem 
Turków, kiedy po pierwsze -  państwo serbskie było (ponoć) homogenicznym 
etnicznie państwem narodu serbskiego, po drugie zaś -  zachowując harmonijne 
relacje pomiędzy państwem a Cerkwią, zgodnie ze świętosawską wersją bizan
tyjskiej zasady diarchii, utrzymywało niespotykaną w okresie późniejszym więź 
z -  otaczającym naród szczególną opieką -  Bogiem. Symfonia państwa i Cerkwi 
jest przy tym dla wielu wzorcem, według którego w Serbii powinna być dzisiaj 
reaktywowana monarchia: „mistyczne -  jak powiadają -  ciało nacji”. Najczę
ściej powtarzany przy tej okazji argument-slogan to: „Koroną związane jest 
samo pojęcie Serbskości i Serbii”34, ostrzeżenia: „Tylko książę Aleksander jest 
prawdziwym gospodarzem Serbii, bo tylko on stanowi symbol powrotu tradycji 
w naszym narodzie”, „dzisiejsza władza uosabia tradycję narzuconą -  król, 
wstępując na tron, najpierw odpowiadał na pytanie kako verujes”^ ' , a także 
spopularyzowane przez poetę Matiję Beckovicia przekonanie, że „królewska 
godność przenoszona jest z króla na jego naród, dlatego Serbowie są królew
skim narodem, a każdy Serb jest szlachcicem, jeśli pozostaje wiemy swojej 
slavskiej ikonie”36. To ostatnie twierdzenie znajdziemy zresztą w wielu wersjach 
(niestety, bardzo popularnych i wydawanych w dużych nakładach) opracowań 
pseudonaukowych37, ale też w równie popularnych w ostatnich latach słynnych 
rzekomych zavestanjach (testamentach) Stefana Nemanji38. W jednym z nich -  
testamencie dotyczącym krwi -  władca przekonuje Serbów, że:

K rew  jes t w ieczna (...) Także m oja  krew, dziecię m oje drogie, płynie w  tw oich żyłach 
(...) K rew  przelew a się w  czasie z generacji w  generację, z w ielu  do w ielu. Człow iek jest 
m ałym  naczyniem , w  którym  w ieczna i św ięta krew  przelew a się z pokolenia w  pokolenie.

34 O. M ilosavljevic, Izb o r iii..., s. 24. D ebata na  tem at „K orona i Cerkiew ” podjęta  została 
jeszcze przed obaleniem  M ilosevicia. D zisiejsi potom kow ie dynastii K aradordeviciow  są  
w spierani przez frakcję V. K ośtunicy oraz C erkiew  i skupioną w okół niej p rężn ą  partię mo- 
narchistyczną. Por. także inny mój artykuł w  tym  tomie.

35 P ostujem o volju  naroda. R azgovor sa episkopom  sabacko-valjevskim  Lavrentijem , 
„Pravoslavlje” n r 868 (15.05.2003), s. 8.

36 M . B ećković, M onarhiju  nisu ukinuli Srbi, m onarhija  j e  ukinuta  Srbim a  [w:] Srpske  
organske studije, B eograd 1999, sv. 1, s. 2 -3 .

37 N p. u  Ż .I. Poznakovicia w  książce pt. Srpska ideja  Serbowie to „królew ski naród, 
w  którego żyłach płynie krew  św iętorodnej dynastii N em anjiciów  i każdy praw dziw y Serb, 
naw et jeś li nie jes t tego św iadom , je s t szlachcicem ” . Z. Poznakovic, Srpska ideja, B eograd 
1999, s. 134.

38 N a  ten  tem at piszę obszerniej w  artykule: W spółczesny testam ent p rzodków , czyli 
o ideologicznych strategiach interpretacyjnych serbskiej tradycji kulturow ej (w  druku).
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D latego krew  nie należy do człowieka, tylko do narodu. N ie  je s t nigdy przelew ana za  je d 
nostkę, tylko za  cały naród. P rzy jdą  czasy, gdy nikt n ie będzie pytać, kim  jes teś  i jak i je 
steś, tylko , jak ie j jesteś krw i” (....) W  tych czasach, gdy zam ilkną w szystkie języki, krew  
przem ów i językiem  w szystkich przodków ...39

Przypomnijmy, że w spreparowanych współcześnie testamentach, powsta
łych rzekomo na początku XIII wieku, stanowiących najbardziej chyba spekta
kularny w ostatnich latach przykład manipulacji ideologicznej, „ojciec narodu” 
-  władca i mnich jednocześnie -  naucza także, że o przynależności do narodu 
serbskiego decyduje -  obok krwi -  również ziemia oraz groby i kości przodków. 
Dokumenty te, w tym zwłaszcza testament dotyczący języka, który -  jako auten
tyczny -  znalazł się w niemal powszechnym użyciu (m.in. w programach patrio
tycznych akademii w szkołach, cerkwiach i koszarach wojskowych), są -  jak 
twierdzi autorka posłowia i żona ich twórcy -  „bezpośrednią kontynuacją bez
prawnie i grubiańsko dawno temu przerwanej nemanjiciowskiej tradycji literac
kiej”40. O konieczności powrotu do „grubiańsko przerwanej tradycji” z czasów 
św. Simeona i św. Sawy, przy użyciu równie kuriozalnej strategii manipulacji 
bądź to źródłami i faktami historycznymi, bądź też emocjami czytelników, jak 
wiadomo, przekonywać będzie w ostatnich latach także wielu innych twórców -  
zarówno uczonych, pisarzy, publicystów, jak i duchownych41. W tym ostatnim 
przypadku bez wątpienia najciekawszy przykład stanowi, wydane w roku 2002 
już po raz ósmy, apolityczne -  jak twierdzi autor -  naćertanije (szkic)42, zatytu
łowane Sedam srpskih zapovesti (Siedem serbskich przykazań), które to są 
„skromnym dodatkiem do 10 przykazań Bożych” i które mnich Teodor otrzymu
je we śnie za pośrednictwem św. Sawy, św. księcia Lazara oraz władyki Njegośa 
od samego Boga43. Jeszcze inny przykład stanowi przygotowany na wiosnę 2004 
roku w kręgach cerkiewnych (a może „paracerkiewnych”?) program, zatytułowa
ny Naćertanije za XXI vek, a zawierający m.in. propozycję przebudowy serbskiego

39 Zavjestanje krvi, s. 18 [w:] M . M edić, Zavjestanja  S tefana N em anje , B eograd 1998 (tu 
korzystam  z najnow szego w ydania z 2001 roku). Inne testam enty: Zavjestanje zem lje  (s. 8
15); Zavjestanje grobova  i kostiju  (s. 2 6 -3 1 ); Zavjestanje neba i zvijezda  (s. 3 5 -4 3 ); Zavjes
tanje je z ik a  (s. 4 5 -5 6 ); Zavjestanje crkava  (s. 58 -68); Zavjestanje drzave  (s. 67 -76); Zavjes
tanje vlasti (s. 7 5 -8 3 ); Zavjestanje knjige i p ism a  (s. 86 -94); Zavjestanje p jesm e i svirke  
(s. 9 5 -103); Zavjestanje imena srpskih  (s. 106-117).

40 Ibidem , s. 120. Por. także kom entarz I. C olovicia w: K ultura , nacija, teritorija , s. 32.
41 Szerzej piszę o tym  w  wyżej w ym ienionym  artykule n a  tem at testam entów , a  także w: 

M ediew istyka w  służbie ideologii. D zisiejsza reinterpretacja serbskiej tradycji kulturow ej 
(w  druku).

42 N azw a ta  paradoksalnie naw iązuje do X IX -w iecznego N aćertanija  I. Garaśanina, 
a  w ięc dokum entu uznaw anego za p ierw szy serbski program  nacjonalistyczny.

43 M onah Teodor, Sedam  srpskih zapovesti. N aciona ln iprogram , B eograd 2002 (8 wyd.).
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państwa i społeczeństwa na podstawie „przymierza kosowskiego” oraz średnio
wiecznej instytucji „cerkiewno-narodowych soborów”44.

Argumentów na rzecz zanegowania niemal całej dotychczasowej tradycji 
kulturowej przy jednoczesnym „reaktywowaniu” tylko spuścizny średniowiecz
nej dostarczają także utrzymane w zupełnie innym tonie opracowania współczes
nych serbskich historiozofów. Trzej, bodaj najważniejsi z nich -  zmarły niedaw
no (historyk) Radovan Samardżić, (psycholog) Vladeta Jerotić oraz (teolog) 
Atanasije Jevtić -  niezależnie od sposobu postrzegania przez nich historii 
(obecna jest tu zarówno, bliższa postheglowskim ujęciom, perspektywa oglądu 
dziejów państwa i narodu, uwzględniająca istnienie determinizmu historyczne
go, jak też historiozofia chrześcijańska, definiująca historię jako historię zba
wienia)4'  -  najwięcej uwagi zgodnie poświęcająpaństwowo-cerkiewnej tradycji 
średniowiecznej. Obok samego pojęcia tradycji, w znacznej mierze opartego na 
serbskim prawosławiu, a także obok (poddanej w ich opracowaniach interpreta
cji) filozofii cierpienia (które jest następstwem -  odczytywanego w kluczu Nje- 
gośowskim -  grzechu narodu wobec Boga), wiele uwagi historiozofowie po
święcają przeżywającym w ostatnich latach swoisty renesans -  etnopsycholo- 
gicznym koncepcjom Jovana Cvijicia i Vladimira Dvomikovicia z początku 
ubiegłego stulecia. Właśnie w ukształtowanych w początkowej fazie dziejów 
państwa i narodu, ponoć trwałych i niezmiennych (wątpliwości w tym względzie 
zgłasza jedynie Jerotić), cechach charakteru Serbów, dwaj pierwsi z wymienio
nych tu myślicieli dostrzegają przyczyny późniejszych -  tragicznych -  dziejów 
Serbii. Zdaniem Jeroticia, ich nieznajomość, a szczególnie próby negacji włas
nych (przeważających) wad i grzechów nie pozwalały Serbom w ciągu wieków 
przeżyć prawdziwego kryzysu”, który -  zwłaszcza dziś -  prowadziłby do 
katharsis .

Na marginesie rozważań historiozofów warto również przypomnieć, że et- 
nopsychologia czy „charakterologia narodu” pozostaje w bezpośrednim związku 
z wciąż popularną w Serbii „organiczną” koncepcją narodu, który, jak inne „or
ganizmy”, posiada własne, niemal niezmienne cechy „wrodzone”. Jak zauważa 
Olivera Milosavljević:

Charakterologia nacji pojaw ia się najczęściej jako  łatw y -  z ideologicznego punktu 
w idzenia -  zam iennik poważnej analizy w ydarzeń h istorycznych -  w  takim  kluczu m ożna 
np. w yjaśnić serbskie „pragnienia dotarcia do m orza” „pragnieniem  w olności” (slobodar- 
stvom ), czyli „cechą charakterystyczną” d la  narodu. (...) Jednocześnie „charakterologia 
nacji” często w ykorzystyw ana jes t jako  eufem izm  działań i żądań politycznych -  tu  znów  
łatwiej w yjaśniać pew ne procesy i w ydarzenia z p om ocą  irracjonalnych „niezm iennych” 
cech narodow ego „ducha” . D latego m etoda, dzięki której określano „charaktery” po 

44 Prom ocja program u odbyła się 19 sierpnia 2004 roku, w  św ięto Przem ienienia P ańskie
go. Pod. za: „R epublika” n r3 2 9  (16-31 .03 .2004), s. 18. N a  tem at cerkiew no-narodow ych 
soborów  piszę także w  innym  artykule w  tym  tomie.

45 Szerzej n a  ten  tem at piszę w  artykule: H istoria  ja k o  fa tu m . Dzieje narodu i państw a  
w edług  w spółczesnych historiozofów  serbskich  (w  druku).

46 V. Jerotić, Srbija  i Srbi. Izm edu izazova i odgovora , B eograd 2002 (wyd. II), s. 203.
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szczególnych narodów , by ła  najczęściej tłum aczeniem  narodow ego „charakteru” niejako 
poprzez charaktery w ybitnych jednostek  należących do tego narodu  bądź też „transferem ” 
-  przeniesieniem  cech charakterystycznych d la  określonego w ydarzenia historycznego na 
„trw ały” „charakter” całej nacji47.

Dzisiaj także, jak się wydaje, „charakterologia narodu” stała się ulubionym, 
najłatwiejszym, a przez to także bardzo powierzchownym instrumentem wyja
śniania działań politycznych48. W ten sposób stosunkowo łatwo można z jego 
„niechlubnych przewinień” „rozgrzeszyć” naród, którego główną cechą charak
teru jest m.in. to, że „ma duszę” (dusevan naród), to znaczy jest narodem 
o „gołębim sercu”, miłującym pokój, cierpliwym i skłonnym do poświęceń. 
W pewnym uproszczeniu tak właśnie -  zgodnie przy tym z przyjętą przez siebie 
perspektywą, jaką niesie teologia historii -  przedstawia problem „natury Serba” 
bp Atanasije Jevtic49. Dostrzegając jednak niemal wyłącznie zalety własnego 
narodu, niebezpiecznie zbliża się do wciąż popularnej i propagowanej dziś m.in. 
przez środowiska związane z Cerkwią (niektórych hierarchów -  zwłaszcza bpa 
Amfilohija oraz cerkiewnych publicystów) idei „narodu wybranego”. Oczywi
ście, najmocniej jednak zaakcentowany pierwiastek mesjański zawierać b ę d ą -  
wydawane w ostatnich latach w imponującej wręcz ilości -  opracowania popu
larnonaukowe, czy też pseudonaukowe, zwłaszcza spod znaku Biblioteki „Ih- 
tus”. Jest ona firmowana przez skrajnych szowinistów z grona tzw. „prawdzi
wych świętosawców”, wyraźnie nawiązujących do programu „Zboru” z lat trzy
dziestych ub. wieku, do których zaliczyć należy m.in. wspomnianego już wcze
śniej doktora psychologii Ratibora Durdevicia. Mieniący się mianem „prawdzi
wych (tj. wiernych serbskiemu prawosławiu) Serbów” autorzy odczytują -  naj
częściej w ślad za bpem Nikołajem Velimiroviciem i powołując się przy tym na 
autorytet nowego świętego -  „znaki czasu” (Boźja promisao) wyłącznie w klu
czu -  odniesionego do narodu serbskiego -  ekskluzywizmu soteriologicznego'0. 
Nie brakuje tu teorii zupełnie absurdalnych, do których należą np. elementy 
„serbskiej geografii sakralnej” autorstwa Zarka Poznakovicia. Otojedna z wielu 
kuriozalnych koncepcji, a zarazem przykład języka, którym posługuje się twórca 
opracowania pt. Srpska ideja.

Zdaniem autora, „święty, niebiański i wojowniczy naród serbski narodził się 
w miejscowości Peć (poi. Piec) -  mistycznym łonie (materica), którego sama

47 O. M ilosavljević, U tra d ic iji nacionalizm a, op.cit., s. 35.
48 N ik t przy tym  nie zastanaw ia się nad  hipotetycznym , oczywiście, problem em , czy „cha

rakter narodow y” ukształtow ała historia, czy też to on  kształtuje historię. H ipotetycznym , bo 
n ie istn ie ją  narodow e charaktery ukształtow ane przez historię, co najwyżej tylko okoliczności 
społeczne m ogły oddziaływ ać n a  „pojedyncze charaktery”, nie istnieje także pojęcie „charak
teru  społecznego” .

49 Por. A. Jevtić, Sveti Sava i kosovski zavet, B eograd 1992, s. 268 -2 8 5  i idem , D uhovni 
zivo t u Srba  [w:] N ebeska Srbija , knj. II, B eograd 2002, s. 360-384 .

50 D obry przykład stanowi tu  także w spom niane wcześniej czasopism o „Zbilja” .
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nazwa odkrywa kosmiczną tajemnicę narodzin świętego narodu”' 1. Powołując 
się na rozważania Eliadego, pisarz przypomina, że w alchemii piec oznacza 
miejsce, gdzie rodzi się złoto lub kamień filozoficzny -  będący symbolem Chry
stusa, zatem: „kosmiczny i boski dramat cierpienia, śmierci i zmartwychwstania 
zachodzi w alchemicznym procesie w piecu, który tu w Peci oznacza tranforma- 
cję narodu serbskiego”, stąd też -  jego zdaniem -  „z serbskiego pieca” wycho
dzą ramiona krzyża serbskiego'". Poznakovic jest przy tym przekonany, że 
„myśl Boża o narodzie serbskim”, inaczej „Dusza Serbii” lub „Serbska Idea”, 
dana została „wybranemu i świętemu wojowniczemu narodowi” po to, by „wy
pełniał misję głoszenia prawdy w historii poprzez budowanie państwa narodo
wego, przygotowanego do roli mesjańskiej”' 3. Poznakovic miesza pojęcia 
i fakty, język teologii i polityki. Podobnie jak wspomniani wcześniej „święto- 
sawcy” oraz św. bp Velimirovic przekonuje, że „nacjonalizm jest czymś naj
ważniejszym w życiu normalnego Serba”. Twierdzi także, że to św. Sawa, a nie 
bp Nikołaj był twórcą idei, mówiącej o narodzie serbskim jako „teodulu7̂ 4. 
Oczywiście, jego kuriozalne teorie może zupełnie nie zasługiwałyby na uwagę, 
gdyby nie fakt, że w zdumiewająco licznych opracowaniach tego typu znaj
dziemy podobne do nich wersje, jakże skutecznie w ostatnich latach utrwalające 
w świadomości zbiorowej znane już dobrze toposy serbskiego mitu etnonacjo- 
nalistycznego.

Jeden z nich -  szczególnie lubiany i nieustannie (kilkakrotnie w XIX i XX 
wieku, ale także w ostatnich trzech latach aktualizowany) -  w dużej mierze 
wpisuje się w „mesjanistyczną (misjonistyczną) wizję” dziejów narodu i pań
stwa. Topos „zgniłej Europy” -  bo o nim tu mowa -  poddawany przez publicy

51 Cerkiew  (i cały kom pleks klasztorny) w  m iejscow ości Peć (dzis. K osow o i M etohija) 
stał się od w ieku X IV  siedzibą Patriarchy serbskiego (w cześniejsze arcybiskupstw o podnie
sione zostaje do rangi patriarchatu  w  1346 roku). Po likw idacji Patriarchatu  przez Turków  
w  1463 roku  -  został on  odnow iony w  roku  1557 (do 1766). Jest to m iejsce szczególne 
w  św iadom ości zbiorowej Serbów, podobnie ja k  całe K osow o -  kolebka państw a i kultury 
narodow ej.

52 „Z Peci w ychodzi horyzontalne ram ię serbskiego krzyża: na  w schód rozciągając się od 
V ranja i m onasteru P rohora  Pćinskiego aż do Sofii, gdzie znajdu ją  się relikw ie św. króla 
M ilutina, i do M orza Czarnego pom iędzy Erew aniem  a Tbilisi. N a  zachód poprzeczna belka 
serbskiego krzyża idzie do m onasteru św. V asilija Ostrośkiego w  górach H ercegow iny, dalej 
do m iejscow ości S ton na  piw . Peljeśac [dzis. C horw acja -  D .G .], siedziby jednego  z b i
skupstw , które założył św. Sawa, z czasem  linię tę -  w  sensie energetycznym  -  zam knie przy
wrócenie (sic!) Dubrownika. L inia północna natom iast -  od rzeki Ibar do Kaukazu obejmuje 
także Sarajewo, Knin -  czyli zachodnie Kosowo (sic!) oraz Zadar. N iestety -  konstatuje autor -  
podczas ostatniej w ojny nie pom yślano o tym, by na  linii G orażde-Sarajew o-Zadar otworzyć 
zam knięty d la Serbów strumień energetyczny” . Z.I. Poznakovic, Srpska ideja, s. 9-20.

53 Ibidem , s. 126.
54 To jes t słudze Boga. N a  tem at idei „teodulstw a” zob. np. D. Gil, Serbskie przym ierze  

z  B ogiem  [w:] Inspiracje chrześcijańskie w  kulturze Europy. M ateriały  z konferencji 11
14.05.1999, cz. II, red. E. W oźniak, Ł ódź 2000, s. 183-190.
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stów, literatów i badaczy swoistej „ideologicznej obróbce”' '  -  dziś najczęściej 
pojawia się jako koronny argument przeciwników procesu włączania Serbii do 
rodziny narodów europejskich i samej demokratyzacji życia w kraju. Niektórym 
wystarcza przy tym przekonanie, wyrażone przez poetę Matiję Beckovicia, że 
„Europa nie ma głębszego korzenia niż ten, który poprzez Grecję i Bizancjum 
kiełkuje na naszej (tj. serbskiej) ziemi”' 6, czy bpa Atanasija Jevticia: „Byliśmy 
Europą przed Europą i cywilizacją przed ich cywilizacją Ponadto my jesteśmy 
przede wszystkim duchowością”' 7 oraz twierdzenie, że dzięki Kodeksowi cara 
Duśana Serbia stała się już w wieku XV pierwszym demokratycznym państwem 
w Europie'8. Inni (znakomita większość) wolą mocno już utrwaloną w świado
mości zbiorowej wersję, mówiącą o całkowitej odrębności i wyjątkowości (czy
taj: wyższości) kultury serbskiej nad europejską. Uaktualniona ostatnio kilka
krotnym wydaniem książki z 1938 roku, autorstwa Vladimira Velmar- 
-Jankovicia'9, opinia, że „Bałkany są w najmniejszym stopniu Europą, a na Bał
kanach wśród chrześcijan najmniej Europejczykami -  Serbowie i Bułgarzy”60, 
pojawia się we wszystkich artykułach, a także popularno- i pseudonaukowych 
monografiach, prezentujących wizję historii „obronnej” państwa i narodu, 
zwłaszcza zaś w opracowaniach, które wyszły spod pióra kilku hierarchów 
i publicystów cerkiewnych. Powtarzane nieustannie w ciągu ostatnich lat prze
konanie, że Europa -  „Biały Demon” -  jak mówił niegdyś władyka Velimirovic 
i powtarzał w ślad za nim o. Justin Popovic -  zdradziła swoje prawdziwe źródła, 
odeszła od Boga, wynosząc na tron Boży człowieka, i dziś -  jako żałosny owoc 
dekadencji, zgnilizny i korupcji -  nie tylko nie ma nic do zaofiarowania Serbom, 
ale wręcz im zagraża -  nie straciło na aktualności. Przeciwnie -  można odnieść 
wrażenie, że wraz z -  choć dość wolno, jednak postępującym -  procesem prze
mian demokratycznych, dyskusja, w którą energicznie włączają się zwolennicy 
nurtu narodowo-świętosawskiego, przybiera coraz ostrzejszy ton. Argumenty 
podbudowane autorytetem -  od maja 2003 roku świętego -  władyki Nikołaja są 
dziś -  jak zauważa Dokica Jovanovic -  ideami przewodnimi (ideje vodilje) „dla

55 N a  tem at toposu E uropy zob. I. Ćolović, P olityka  sym boli, s. 51 -6 0 . Por. także J. R a
packa, Uwagi o antyokcydentalizm ie serbskim  [w:] eadem, G odzina Herdera. O Serbach, 
C horw atach i idei jugosłow iańskie j, W arszaw a 1995, s. 43 -5 1 .

56 Cyt. za: I. Colovic, Polityka  sym boli, s. 53.
57A. Jevtic, N ajgori od  svih  m ogućih ratova  [w:] Jagnje bozje i zv ijer iz bezdana, Cetinje 

1996, s. 76.
58 O „najw iększym  kodyfikatorze praw a” , nie tylko w  dziejach Serbii, p iszę w  artykule 

W spółczesny testam ent p rzodków ... Por. także: D usan S iln i p re d  F ałatom  pravde, „R epubli
ka” n r 2 8 8 -2 8 9  (1 -31 .07 .2002), s. 12.

59 K siążka stanowi jed en  z w ielu  przykładów  publikacji, k tóre doczekały się (naw et kilku) 
w znow ień w  ostatnich latach. D la  tego okresu O. M ilosavljevic znalazła zresz tą  trafne okreś
lenie vrem e reprinta, tj. czas reprintów . Por. O. M ilosavljevic, N ovi/stari nacionalizam  [w:] 
Balkanski raśom on. Istorijsko  i literarno vidjenje raspada SFRJ, H elsinski odbor za  ljudska 
prava u  Srbiji. H elsinske sveske broj 11, B eograd 2002, s. 59.

60 V. V elm ar-Jankovic, P o g led  s K alem egdana. O gled o beogradskom  coveku, B eograd 
2002 (wyd. IV), s. 81 (-8 3 ).
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tej części elity kulturalnej, która poszukuje «duchowej tożsamości narodu», przy
pisując Serbom ekskluzywistyczne prawo do bycia «narodem prawdziwie chrze- 
ścij ańskim», który nie może zdradzić Chrystusa i j ego Kościoła tak, j ak uczyniła to 
Europa”61. Niezwykle sugestywnie przemawiają wszak do wyobraźni, zwłaszcza 
ostatnio przypominane, oskarżenia i przestrogi świętego władyki:

Czy jesteście z E uropą, czy ze swoim  narodem ? Jeśli m ówicie, że jesteście z Europą, 
to szybko m usicie się leczyć, by  nie zarazić swojego narodu ...62

A  ty, Serbio, dokąd to doszłaś z Europą? Ty nigdy nie kroczyłaś jej d ro g ą  i nigdy ra
zem  z nią. Do ty łu  w ięc, na  swoje, jeś li chcesz się uratow ać i żyć... 63

Czy inne jeszcze -  na temat cywilizacji i wynalazków europejskich, które 
„doprowadziły ludzkość na skraj przepaści i wrzuciły w duchową ciemność”64, 
albo też na temat kultury europejskiej, która „jest zerem” i przeciwko której 
należy się modlić do Boga (władyka postulował w swoim czasie napisanie 
i wprowadzenie w Cerkwi modlitwy przeciwko kulturze, która jest „zbiorem 
wszelakiego zła”/ ' .

Dla zwolenników jego -  jak mówi pisarz Filip David -  „skrajnie antyeuro
pejskich, antykulturowych i antycywilizacyjnych koncepcji”66 bez znaczenia 
wydają się przy tym źródła „organiczno-organicystycznej” myśli władyki67. Nie 
ma także znaczenia kontekst i czasy, w których święty formułował swe poglądy. 
Nienowa to oczywiście praktyka -  przypomnijmy, że od kiedy bp Velimirovic 
na początku lat dziewięćdziesiątych ogłoszony został jednym z (obok o. Justina 
Popovicia) „filarów duchowości serbskiej”, najczęściej wyrwane z kontekstu 
fragmenty jego opinii, pochodzące zresztą z różnych (co nie bez znaczenia) 
okresów działalności biskupa i poddawane rozmaitym manipulacjom, służyły

61 D. Jovanovic, K ićp e va  na rusevinam a , „R epublika” nr 259 (16-30 .04 .2000), s. 22.
62 N . V elim irović, Srpskom  narodu kroz tam nicki prozor, Cetinje 1996, s. 80, 137 i w  

w ielu  m iejscach.
63 Ibidem , s. 125, czy w  innym  m iejscu: „Serbia je s t sąsiadem  Europy, ale Serbia nie jest 

E uropą” , s. 97. Podobnie nauczać będzie o. Justin  Popovic, który w  1956 roku  konstatow ał: 
„W  naszych nieszczęsnych czasach w ielu  potom ków  św. Sawy zeszło z jego  drogi i pognało 
d ro g ą  kultury  europejskiej, w  dzień i w  noc służąc jej idolom  (...) Z astąpili św. Sawę zgniłym  
człow iekiem  Europy, jeg o  hum anizm em  i relatyw izm em , jeg o  bałw ochw alstw em  i m odą” 
[w:] idem, F ilosofske urvine, M unchen  1957, s. 187.

64 Srpskom  narodu..., s. 137-138. W ynalazki, o k tórych m ów ił w ładyka, to np. teleskop, 
m ikroskop, kolej żelazna, telefon, sam olot, ale też kanalizacja i łazienka.

65 „Serbow ie nigdy w  swej historii nie chwalili się kulturą, (wów czas) zeszliby z własnej 
drogi” , ibidem , s. 96, oraz na  tem at m odlitw y przeciw ko kulturze s. 32-34 .

66 Stvarni ip r iv id n ip lu ra liza m  u kulturi Srbije, s. 12.
N ajnow sze badan ia  M . D ordevicia po tw ierdzają  całkow ity brak  now atorskich elem en

tów  w  m yśli św iętego biskupa. R ów nież w  koncepcjach o. Justina Popovicia  znaleźć m ożna 
klasyczne schem aty m yśli organicystycznej, przejęte m .in. od Ch. M oreasa, nade wszystko 
jed n ak  od rosyjskich m yślicieli z w ieku X IX  (np. K. Leontiew a i A. C hom iakowa). Por. 
Srpska konzervativna m isao, oprać. M . D ordevic, H elsiński odbor za ljudska prava u  Srbiji, 
B eograd 2003.
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doraźnej kampanii politycznej neokomunisto-nacjonalistów, a także niektórym 
współdziałającym z nimi hierarchom cerkiewnym68. Gorzej, że „nowy święty 
Sawa”, dzięki niektórym swoim kontrowersyjnym opiniom, „umożliwia” dziś 
„nowym prorokom” i „wizjonerom” rozpowszechnianie całkowicie już absur
dalnych i „pustoszących” teorii, daleko wykraczających poza myśl św. biskupa. 
Właśnie na jego autorytecie buduje swą zabarwioną mesjanizmem wizję Serbii 
profesor literatury i laicki kaznodzieja Dragan Nedeljković. Reci Srbima 
u smutnom vremenu (Słowa do Serbów w czasach zamętu), stanowiące jeden 
z wielu niezwykle w ostatnich latach popularnych w Serbii przykładów słów -  
mów -  przemówień, określanych najczęściej jako besede, a więc gatunku kazań 
z pogranicza homilii religijnych i politycznie zaangażowanych przemówień 
o charakterze ag i tacy j n o - p ro p agan d o wy m. są tu najlepszym może materiałem 
egzemplifikacyjnym . Podobnie -  wszystkie opracowania dra Ratibora 
M. Burdevicia, który w ciągu ostatnich czterech lat wydał przynajmniej 40 ksią
żek, a także specjalną serię „kazań moralnych” (sic!), czy też „specyficzny ro
dzaj testamentu”, przygotowany na kilkunastu wideokasetach . Monografie 
założyciela Świętosawskiego Ruchu Młodzieżowego i Studenckiego -  zwłasz
cza Savremeni likovi Satane (Współczesne wcielenia Szatana); Superbankari, 
vampiri savremenog covecanstva (Superbankierzy, wampiry współczesnej ludz
kości); Srbin povratnik mećtu Novosrbima (Powracający Serb wśród Nowoser- 
bów), czy też wspomniany już wcześniej Svetosavski nacionalizam u judeo- 
masonskom okruzenju -  z powodu skrajnego szowinizmu, a zwłaszcza antyse
mityzmu, którego -  jak twierdzi autor -  „na szczęście nauczył Serbów bp Veli- 
mirovic”71, zasługują na uwagę także jako pewne nowe zjawisko ostatnich kilku 
lat. Oczywiście, ten -  jeden z wielu obecnych we współczesnej kulturze serb
skiej nurtów, które najogólniej można określić mianem „narodowo- (czy też 
nacjonalistyczno-)-religijnych -  choć nie jest, na szczęście, nurtem dominują
cym, to jednak wraz z innymi, nawet nieco mniej „radykalnymi” w swej wymo
wie -  kształtuje oblicze wciąż jeszcze w dużej mierze nacjocentrycznie i antyeu
ropejsko zorientowanej dziś Serbii. Jak zauważa B. Jovanovic:

W  dzisiejszym  usilnym  przyw oływ aniu przeszłości -  zw łaszcza średniowiecznej -  in
telektualiści i działacze kulturalni przypom inaj ąokultystów . Z apatrzenie w  daw ną serbską 
m ikroprzestrzeń ku ltu row ą oznacza prow incjonalny brak  w rażliw ości n a  to, co inne, co

68 Szerzej n a  ten  tem at w: D. Gil, R eligiozna m isao srpskih  teologa i istoriozofa X X  veka  
[w:] Z  po lsk ich  studiów  slaw istycznych. Seria 10: L iteraturoznaw stw o. Prace n a  X III M iędzy- 
narodow yK ongres Slaw istów  w  Lublanie 2003, W arszaw a 2003, s. 180-185.

69 Por. D. N edeljkovic, Reći Srbim a u sm utnom  vrem enu , B eograd 1996, a  także nowszy, 
kuriozalny artykuł N edeljkovicia, o którym  m ow a w  przypisie n r 8. Zob. także I. Colovic, 
P o lityka sym b o li, s. 128-131.

70 Zavetna reć  d r Ratibora M . Durdevica. Por. np. zamieszczony na końcu książki Svetosav
ski nacionalizam... spis publikacji wydanych przez R. Durdevicia oraz B ibliotekę „Ihtus” .

71 Ibidem , s. 92. O zabaw nych losach D urdevicia -  zagorzałego antysem ity, którego osta
tecznie posądzono o przynależność do m asonerii, zob. I. Colovic, P olityka  sym boli, s. 186— 
-1 8 9 .
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znajduje się poza  narodow ym , państwowym , tradycjonalnym  horyzontem . W  ten  sposób 
na  skutek bezkrytycznej gloryfikacji spuścizny powstałej n a  rodzim ej glebie -  kulturze 
oficjalnej sta ją  się obce i niezrozum iałe kulturow e dokonania innych narodów  oraz innych 
ludzi. Sam ouw ielbienie n ie pozw ala n a  ku ltu row ą kom unikację, krytykę i sam oocenę w  
spotkaniu z innym i i zróżnicow anym i w artościam i kulturow ym i. „Zam kniętość” czyni 
w reszcie system  kulturow y biernym  i nieodpornym , uśm ierca kulturow y dynam izm  i ży
w otność. Jeśli zatem  nieufność w obec tego, co „inne”, przyjm uje się za podstaw ę działal
ności kulturalnej, to  nieto lerancja i n ienaw iść sta ją  się kulturow ym i faktam i72.

Powróćmy zatem do zasadniczego pytania: o powrocie do -  czy odnowie ja
kiej właściwie tradycji mówi wcale liczna grupa intelektualistów, traktująca 
dokonania Serbów w średniowieczu jako swoisty idealny wzorzec odniesienia 
dla współczesnych narodowych dążeń i możliwości. Bo przecież nie o tradycji 
opartej na teologicznej myśli św. Sawy, w której ponoć znaj dują podstawy „or
ganicznego” rozumienia społeczeństwa i którą jest -  jak mówią -  „przepojony 
duch i krew narodu Sawy w sposób tak naturalny, jak oddechem”73. Chodzi tu 
raczej -  jak chcą dzisiaj szowinistycznie usposobieni „prawdziwi świętosawcy” 
i kontynuatorzy myśli „zborowców” -  o serbocentryczną, bo wymierzoną 
w ówczesnych (ale po części także dzisiejszych) wrogów Serbii -  politykę, jaką 
rzekomo uprawiał święty. ,JLjubav prema otacastvu”, czyli dobrze rozumiany 
patriotyzm, którym kierował się największy święty serbski, w kształcie, jaki 
nadali mu twórcy „świętosawia” z „Serbskiego klubu literackiego”, a dziś pod
dany manipulacjom przez ich współczesnych świeckich kontynuatorów oraz 
duchownych, którym bliskie wydają się zasady potępionego już w wieku XIX 
etnofiletyzmu, nie jest częścią starej -  jak mówią -  lecz nowej, bo skonstruowa
nej wyłącznie na użytek chwili i na potrzeby dzisiejszych ideologów, tradycji. 
Proces „retradycjonalizacji”, o którym mówi AlijaHodżić, a który rozumiejako 
„wprowadzanie do współczesności tego, co należy do przeszłości” jako „od
krywanie dotąd zakazanego” i „budzenie uśpionego”74, jest w tym wypadku 
przede wszystkim „produkcją” nowej tradycji, której zresztą towarzyszy jedno
czesna, świadoma (i jakże przy tym szkodliwa!) dekonstrukcja starej.

Zrozumiałe -  zwłaszcza w momentach przełomowych dla państwa i narodu -  
bo dające możliwość uświadomienia sobie początków tradycji pozytywnej, się
ganie po symbol Źródła („złoty wiek” państwa w średniowieczu), Ojca (tu 
przede wszystkim Stefan Nemanja jako „prarodzic” narodu, ale też „ojciec du
chowy” nacji -  św. Sawa) czy Autorytetu (św. Sawa), jest dziś jednak w bardzo 
dużym stopniu podporządkowane doraźnej polityce. W swoistym „leksykonie 
duchowego i kulturowego dziedzictwa”, mimo zmian, jakie dokonały się po 
październiku 2000 roku, wciąż jeszcze jest miejsce nie tylko na aktualizację, ale 
też (czasami wręcz absurdalne) swoiste „doskonalenie” matrycy-kanwy etnona- 
cjonalistycznej mitologii. Jak dalece przy tym propagowana w ostatnich latach 
tradycja próbuje narzucić przeszłościową orientację temporalną niemal całemu

72 D. Jovanovic, K ićp e va  na rusevinam a , s. 26.
73 Bog, kralj, dom acin, „R epublika” nr 306-307  (1 -30 .04 .2003), s. 53.
74 A. H odżić, P ovijest i lektira, „R epublika” n r 314 -3 1 5  (1-31 .08 .2003), s. 27.
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życiu społecznemu, świadczy choćby zadomowione we wszystkich dziedzinach 
mowy publicznej w Serbii słowo „duchowy” i „duchowość”, oczywiście najczę
ściej zastępujące wszystko to, co „ideowe”, i każdego rodzaju „ideowość”. 
W czasach wciąż jeszcze chaotycznej transformacji ustrojowej pisarzom, naukow
com, dziennikarzom i politykom widać łatwiej -  jak zauważa Ivan Colovic -

... utożsam ić się z dwuznacznym, a  jednak  czytelnym znakiem, który służy temu, by  m ogli
zaliczyć siebie do czegoś, co jest trochę religijne, do pewnego stopnia ascetyczne, um iarko
wanie cerkiewne, w  gruncie rzeczy zdrowe, w  pewnym  sensie intelektualne, niem al arty
styczne, stosunkowo nacjonalne, prawie romantyczne, n a  oko niewinne i nieco uczone75.

Gorzej, że klucz do interpretacji pogmatwanych i tragicznych dziejów pań
stwa oraz narodu wciąż jeszcze po części spoczywa w rękach nazbyt „ide
owych”, czy też nazbyt „uduchowionych” pseudohistoriozofów i wizjonerów. 
Dopóki więc św. Sawa traktowany będzie wyłącznie jako „zbiorowe imię naro
du”76, „największy serbski nacjonalista” (niekoniecznie w znaczeniu patriota) 
i „jedyny fundament serbskiej kultury i przyszłości Serbów”77, a prawosławie -  
instrumentalnie -  jako „jedyny wyznacznik serbskości” (kategoria bardziej etno
logiczna niż religijna), czy też -  jak to określił M. Bordevic: „ramy, w których 
od lat wielu [działaczy -  D.G.] stara się pomieścić własny koncept ideologicz
ny”78, mówić będziemy o nie do końca wyczerpanej ideologii okresu niedawne
go „zamętu politycznego”. Zaakceptowanie tezy, że zarówno św. Sawa, jak i 
Dositej Obradovic stanowią dwa równie istotne komponenty (cerkiewny i laicki) 
serbskiej kultury oraz przyjęcie powtarzanej od lat propozycji Vladety Jeroticia, 
by potraktować myśl „niepoprawnego okcydentalisty” Dositej a jako „swoistą 
syntezę «rozumu i serca», umożliwiającą zrozumienie tego, co w ((oświeconym 
prawosławiu» może ubogacać” oraz jako „paradygmat rozważań na temat miej
sca Serbii i jej stosunku do Europy” -  jak na razie znajduje wciąż zbyt mało 
zwolenników i przegrywa z podejściem emocjonalnym, „konserwatywnym” czy 
stereotypowym. Swoisty „fundamentalizm”, polegający m.in. na upartym prze
ciwstawianiu wschodniego mistycyzmu (św. Sawa) racjonalizmowi myśli za
chodniej (Obradovic), reprezentuje też Serbska Cerkiew Prawosławna, której, 
jak się wydaje, przypada dziś dość znacząca rola w dyskusji na temat kształtu 
współczesnej kultury serbskiej. To już jednak temat omówiony szerzej w innym 
artykule autorki (w niniejszym tomie), w znacznej mierze uzupełniający powyż
sze rozważania, z konieczności potraktowane wybiórczo i skrótowo.

75 I. Colovic, P olityka  sym boli, s. 109.
76 M. Beckovic, P oslusanja, R um a-B eograd 2002, s. 18.
77 M itr. Am filohije, Svetosavsko p rosve tno  predan je  i p rosvecenost D ositeja  O bradovica, 

V m jacka B anja  1994, s. 59.
78 Stvarni ip r iv id n ip lu ra liza m  u kulturi Srbije, s. 11.

V. Jerotic, D arovi nasih rodjaka, knj. II, B eograd 1993, s. 66 -75 .


