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TRADYCJA, KLASYCY, KANON.
O WSPÓŁCZESNYCH REWIZJACH WARTOŚCI 

W OBRĘBIE LITERATURY SERBSKIEJ

W interesującej i ważnej książce serbskiego socjologa Dragana Zunicia. za
tytułowanej Nacionalizam i knjizevnost. Srpska knjizevnost 1985-1995], wyda
nej w 2002 roku, odnajdujemy istotne dane na temat funkcjonowania rynku 
wydawniczego i czytelniczego w Serbii na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku. Autor zawarł w niej także ciekawe informacje, 
dotyczące społecznego odbioru implicytnych treści najbardziej popularnych 
dzieł literackich, opublikowanych bądź wznawianych w tym właśnie dziesięcio
leciu, a rekonstruowanych według klucza, określonego przezeń jako „postawa”, 
wobec „motywu narodowego”".

Sporządzając swą listę najuticajnijih knjiga srpske knjizevnosti 1985-1995 
(najbardziej wpływowych książek literatury serbskiej w latach 1985-1995), 
którą otwiera mierna powieść Danka Popovicia Knjiga o Milutinu (łączny na
kład w omawianym okresie -  186 tys. egzemplarzy!), zresztą w towarzystwie 
Słownika chazarskiego Milorada Pavicia (135 tys. egzemplarzy), Dragan Zunić 
wybrał kryterium najprostsze. Zbadał mianowicie wysokość nakładów, w jakich 
poszczególne utwory obecne na jego liście ukazywały się w omawianym dzie
sięcioleciu. Dane te uzupełnił informacjami na temat popytu, jakim cieszyły się 
konkretne pozycje, i to zarówno na rynku księgarskim, jak i w rejestrze wypoży
czeń biblioteki narodowej. Dość swobodnie -  co wydaje się bardzo istotne -  
potraktował natomiast w swych rozważaniach pierwotną chronologię publikacji

1 D. Zunić, Nacionalizam i knjizevnost. Srpskaknjizevnost 1985-1995 , Nis 2002. Trudno, 
co prawda, liczyć na szersze oddziaływanie tej książki, skoro jej nakład wynosi zaledwie 500 
egzemplarzy, jednak w środowisku naukowym pozycja ta została zauważona i doceniona, 
między innymi jako kolejny rezultat szeroko zakrojonych badań nad stanem świadomości 
społeczeństwa serbskiego, realizowanych przez socjologów z Niśu i środowisko związane 
z Serbskim Stowarzyszeniem Socjologicznym.

2 Ibidem, s. 205.



omawianych tekstów literackich. Spróbował więc odtworzyć, posługując się 
procedurami hermeneutycznymi oraz metodami statystyczno-socjologicznymi, 
nie tyle obraz ewolucji samej literatury, czy też jej wirtualnego czytelnika, za
projektowanego przez autorów, ile raczej wizerunek społecznie skonkretyzowa
nego odbiorcy omawianych przez siebie książek.

Ze wszystkich tych powodów jest to dla nas propozycja godna uwagi, po
nieważ dostarczyć może empirycznie zweryfikowanych argumentów, wspierają
cych bądź podważających nasze dotychczasowe diagnozy stanu serbskiej kultu
ry literackiej w ostatnim dwudziestoleciu. Diagnozy te są bowiem wyprowadza
ne przede wszystkim z lektury rozmaitego typu tekstów, traktowanych w nieja
kiej izolacji od sfery żywych faktów społecznych, i siłą rzeczy autoryzowanych 
przez elity. To zaś -  jak wiadomo -  może znacząco modyfikować podlegający 
takiemu oglądowi obraz funkcjonowania literatury w szerszych kręgach czytają
cej publiczności.

Zaprezentowany w pracy Zunicia wizerunek ważnego okresu w dziejach kul
tury serbskiej, zamykającego się w latach 1985-1995, dostarcza nam -  ze 
względu na przyjętą przez autora perspektywę metodologiczną -  nader interesu
jących, a nierzadko i zaskakujących informacji na temat stanu świadomości 
społecznej, sposobu postrzegania literackich i pozaliterackich walorów tekstu, 
a także czytelniczej recepcji poszczególnych utworów, które znalazły się na 
czele listy najchętniej wówczas kupowanych i czytanych dzieł współczesnej 
literatury serbskiej. Przyjęta przez Dragana Zunicia perspektywa oglądu i oceny 
zjawisk literackich, formujących zbiorową wyobraźnię oraz wywierających 
największy wpływ na kształt serbskich autostereotypów u schyłku XX stulecia, 
z jednej strony -  przekonuje niezaangażowanego w tę rzeczywistość czytelnika 
swoim obiektywizmem i dominującym wrażeniem samokrytycznego dystansu. 
Z drugiej natomiast -  napawa go pewnym optymizmem, przedstawiając mu 
mniej ponury od oczekiwanego, a wsparty na solidnym fundamencie danych 
statystycznych i analiz socjologicznych, obraz serbskiego społeczeństwa tego 
okresu, które zostało tu zbadane i scharakteryzowane przez pryzmatjego czytel
niczych preferencji3.
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3 Na liczącej 21 pozycji „liście rankingowej”, sporządzonej przez Zunicia, znalazło się 
nieoczekiwanie wielu twórców, którzy bynajmniej nie reprezentują światopoglądu harmoni
zującego z polityką informacyjną i kulturalną omawianego dziesięciolecia, a wręcz są jak 
najdalsi od jakiegokolwiek ideologicznego zaangażowania „w obronie narodowych intere
sów” . Figurują na niej, i to na wysokich miejscach, Danilo Kiś (3. i 11.), Duśan Kovacevic 
(8.), Slobodan Selenie (10. i 17.), Borislav Pekić (13.), Svetlana Velmar-Janković (15.). 
Z drugiej jednak strony, trylogia Dobricy Cosicia Gresnik, Otpadnik i Vernik zajmuje również 
bardzo wysokie miejsca (4., 5., 6.), zaś łączny nakład opublikowanych w  latach 1985-1995 
pięciu powieści Vuka Draskovicia Noć denerala, Molitva 1, Sudija, Molitva 2, Noz wyniósł 
187 tys. egz., co może oznaczać, że jego „patriotyczne” wytwory ujęte en bloc przewyższyły 
swoją popularnością kiczowatą „syntezę najnowszych dziejów narodu serbskiego” autorstwa 
Danka Popovicia.
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Sam autor zastrzega się, że dokonywane przez niego uogólnienia nie mają 
wartości stwierdzeń ogólnych i obiektywnych w pełnym tego słowa znaczeniu. 
Nie odnoszą się bowiem do społeczeństwa jako całości, lecz dotyczą jednej 
tylko specyficznej grupy społecznej, którą można określić jako publiczność 
czytającą Zunić stwierdza jednak, że przynajmniej w obrębie tej właśnie grupy 
trudno o jednoznaczne diagnozy, potwierdzające jej jednomyślną akceptację dla 
dyskursu nacjonalistycznego oraz implikowanego przezeń systemu (an- 
tyjwartości.

Antropologiczna perspektywa i semiotyczna metodologia ujmowania rze
czywistości społecznej w jej aspekcie wyobrażeniowo-politycznym, charaktery
zująca badania prowadzone między innymi przez Ivana Colovicia, obecna jest 
również w książce Dragana Zunicia. Książka ta stanowi jednak pewne novum 
w stosunku do serbskiego dyskursu obywatelskiego przełomu lat osiemdziesią
tych i dziewięćdziesiątych, którego istotnym rysem była, prezentowana przez 
jego użytkowników, postawa dość radykalnie polemiczna (wyraźnie obecna na 
przykład w tekstach Colovicia) -  zarówno w stosunku do współczesnych urosz- 
czeń, jak i wobec historycznych urojeń myśli „narodowej” i nacjonalistycznej, 
eksplikowanych w serbskiej literaturze i publicystyce tego okresu.

Dragan Zunić unika bowiem bezpośredniego zaangażowania w prezentowa
ną rzeczywistość; próbuje się w swojej książce uwolnić od interwencyjnych 
uwarunkowań i publicystycznych zobowiązań. Wskazuje na to, że zarówno 
radykalnie nacjonalistyczne, jak i radykalnie antynacjonalistyczne („obywatel
skie”, „europejskie”) interpretacje postaw serbskiego społeczeństwa w omawia
nym okresie (1985-1995) są dość wyraźnie umotywowane poglądami autorów 
tych interpretacji. Stanowią zatem w pewnej mierze rezultat ich nastawienia 
ideowego, nadmiernie pochlebnego lub -  nierzadko też -  nadmiernie krytyczne
go w stosunku do postaw, rzeczywiście reprezentowanych przez to społeczeń
stwo. Zunić dowodzi również, że obarczanie współczesnej literatury serbskiej 
nadmiarem odpowiedzialności za charakter społecznych reakcji na hasła nacjo
nalizmu oraz za dominujący w tym społeczeństwie (w omawianym przezeń 
dziesięcioleciu) rodzaj preferencji ideologicznych, nie znajduje pokrycia w em
pirycznie weryfikowalnych danych na temat rzeczywistych modeli odbioru teks
tów literackich, publikowanych bądź wznawianych w omawianym okresie.

Autor podkreśla, że swój program badawczy sformułował między innymi

... pod wpływem nader częstych oskarżeń padających pod adresem serbskich intelektuali
stów, a zwłaszcza literatów, o stymulowanie nacjonalizmu i podsycanie w ten sposób wo
jennych nastrojów [po to -  M.D.P.], aby zyskać prawo do wypowiadania uargumentowa- 
nych sądów na temat ewentualnie nacjonalistycznego charakteru i nacjonalistycznego kie
runku oddziaływania poszczególnych dzieł literackich, tj. na temat ewentualnej historycz
nej odpowiedzialności ich autorów4.

Takie założenia są, w moim przekonaniu, dość oczywistym dowodem na to, 
że klimat intelektualny w Serbii drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to

4 Ibidem, s. 11.



powstały wszystkie zgromadzone w tej książce rozprawy, uległ jednak, choć 
nadal na niezbyt wielką skalę, dość znamiennej ewolucji. „Strategia eksperta”, 
uprzednio konsekwentnie stosowana przede wszystkim przez środowisko bel
gradzkiej „Republiki”, a kilka lat temu opisana przeze mnie w tekście Orienta
cja proeuropejska we współczesnej myśli narodowej Serbów i Chorwatów' , 
zaczyna, jak się wydaje, stopniowo zyskiwać coraz bardziej znaczące miejsce 
we współczesnym dyskursie serbskiej humanistyki. Jest to również widoczne 
w obrębie dyskusji na temat charakteru oraz miejsca i roli tradycji (w tym -  
tradycji literackiej), w których retoryczna strategia eksperta powoli odzyskuje 
pole, zajęte jeszcze do niedawna przez wyraźnie dominujący czynnik publicy
stycznego zaangażowania. Pozwala to na uzasadnione -  jak sądzę -  przypusz
czenie, że imperatyw zabarwionej ideologicznie, bezpośredniej reakcji na zjawi
ska obecne w rzeczywistości społecznej, zaczyna ustępować miejsca postawie 
tradycyjnie wiązanej z uprawianiem nauki. Można w tym upatrywać jednego 
z sygnałów powolnego powrotu umysłowych elit społeczeństwa serbskiego do 
funkcji przypisanych im w czasach stabilizacji społecznej, kiedy to dążenie do 
racjonalnie umotywowanej diagnozy cenione jest wyżej niż wyrażanie opinii 
ojawnym zabarwieniu aksjologicznym6.

Ta powolna, lecz już wyraźnie dostrzegalna zmiana akcentów staje się jesz
cze bardziej widoczna na tle dwu wydanych w 1996 i 1995 roku, a dostrzeżo
nych również i przez Zunicia książek, podejmujących próbę przekonstruowania 
obrazu tradycji literackiej oraz ustanowienia jej nowego, kanonicznego wzorca. 
Wzorca bardziej -  w opinii autorów -  zgodnego z rzeczywistością serbskiej 
kultury i z aktualnymi potrzebami jej uczestników. Mam tu na myśli Put srpske 
knjizevnosti: identitet, granice, teznje Jovana Dereticia (1996)7, zwłaszcza jed
nak nader agresywne, jak na obyczaje tradycyjnie panujące w obrębie akade
mickiej historii literatury, rewindykacje obszaru i obrazu tradycji literatury serb
skiej, dokonane w książce Petra Milosavljevicia Srpski nacionalni program 
i srpska knjizevnost (1995)8.

Pierwszy z wymienionych autorów koncentruje swoją uwagę na próbie okreś
lenia roli literatury w konstytuowaniu się serbskiej tożsamości narodowej, pod
kreślając zarazem, że

... na narodową tożsamość literatury składa się zespół cech charakterystycznych, które tę
właśnie literaturę czynią literaturą tego akurat narodu9.

Deretić głównie Jovanowi Skerliciowi przypisuje odpowiedzialność za 
umocnienie się w XX-wiecznym oglądzie serbskiej tradycji kulturalnej idei
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5 M. Dąbrowska-Partyka, Orientacja proeuropejska we współczesnej myśli narodowej 
Serbów i Chorwatów  [w:] Słowianie wobec integracji Europy, red. M. Bobrownicka, Fraków  
1998, s. 180-200.

6 Zob. D. Żunić, Nacionałizam i knjizevnost, s. 11-37.
7 J. Deretić, Srpska knjizevnost: identitet, granice, teznje, Beograd 1995.
8 P. Milosavljević, Srpski nacionałniprogram i srpska knjizevnost, Pristina 1995.
9 J. Deretić, Srpska knjizevnost..., s. 34-35.
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literatury jugosłowiańskiej, na rzecz której literatura serbska traciła stopniowo 
ważne obszary swojej narodowej spuścizny, a której kanoniczny, akceptowany 
przez Dereticia obraz, ustalił się, jego zdaniem, dzięki działalności Vuka Ka- 
radżicia. Na skutek dokonanych przez Skerlicia rewizji tego kanonu rozpoczął 
się, motywowany politycznie, proces usuwania z niej dorobku Vukowskich 
Serbów-katolików, Serbów-muzułmanów, a nawet Serbów-Czamogórców. 
Ostatecznym wynikiem tego procesu jest między innymi to, że literatura du
brownicka została w całości inkorporowana przez tradycję chorwacką, co jest 
naturalnie niepowetowaną stratą i nieuzasadnioną szkodą dla integralności obra
zu tradycji serbskiej. Deretić wskazuje przy tym na to, że:

Specyfika literatury serbskiej jako literatury małego, często zagrożonego w swoim by
cie narodu, polega na tym, że historia bardzo rzadko pozwalała jej oderwać się od swoich 
źródeł, uwolnić się od swojej podstawowej, narodowej, społecznej i pragmatycznej funk
cji po to, aby mogła ona pójść drogą czysto artystycznej samorealizacji; polega również 
na tym, że wciąż od nowa literatura ta przeżywała skurcze kolejnych narodzin i niepew
ność kolejnych początków. Tym nieustannym zapasom z historią zawdzięcza ona niektóre 
ze swych najwyższych osiągnięć, ale i swoje najbardziej dotkliwe porażki10.

Tę specyfikę -  pisze dalej Deretić -  konstytuuje również i to, że literaturę 
serbską w równym stopniu charakteryzuje sytuacja wielokrotnie przerywanego 
continuum, jak i wyjątkowo wysoka świadomość własnej tożsamości oraz to, że 
jej ducha określa fakt, iż jest ona w istocie rzeczy literaturą ludową. Literaturą 
koncentrującą się na zbiorowym losie narodu i rozgrywającą pomiędzy „naro
dem jako ludem a narodem jako nacją”11. Dość paradoksalnym, lecz tylko 
z pozoru, uzupełnieniem tej charakterystyki jest wyrażone przez Dereticia prze
konanie, iż zarówno tradycja, jak i współczesność serbskiej literatury świadczą 
ojej „multietnicznej i multikulturowej orientacji”, o wyjątkowej wrażliwości na 
problemy innych, zwłaszcza zaś równie małych i równie zagrożonych narodów 
i kultur. Pozomość tego paradoksu zasadza się -  w moim przekonaniu -  na tym, 
że wyrażenia zapożyczone z „poprawnego politycznie” języka współczesnej 
humanistyki stanowią w książce Dereticia werbalną maskę swoistego imperiali
zmu kulturowego. Polegałby on zaś głównie na tym, że również tradycja serbska 
-  nie pozostając w tyle za chorwacką -  powinna inkorporować i nobilitować 
w ramach swojego narodowego kanonu wybitne dzieła „Serbów-katolików”, 
„Serbów-muzułmanów”, o „Serbach-Czamogórcach” nie wspominając. Ten 
proces miałby się zaś przyczynić do tego, aby serbska kultura literacka powróci
ła do swojej autentycznej tożsamości, której najpełniejszy obraz stanowią, zda
niem Dereticia, idee Vuka Karadżicia.

W całkowicie otwartej formie tę postawę kulturowej ekspansji, przedstawio
nej jako oczywista i niepodważalnie słuszna rewindykacja zagrabionych obsza
rów narodowej tradycji serbskiej, reprezentuje natomiast w swej książce, po

10 Ibidem, s. 210-211.
11 Ibidem, s. 257.



wstałej w latach 1992-1994, a wydanej w roku 1995, Petar Milosavljević. Po
stuluje on, aby

... dorobek literatury serbskiej ujmować jako całość i postrzegać go w  perspektywie serb
skiego programu narodowego12,

zaznaczając uprzednio, że istnieją (doskonale nam znane z repertuaru komuni
stycznej nowomowy) „określone siły”, które

... dążą do tego, aby metodami politycznymi i wojskowymi rozbić naród serbski, ograni
czyć i okroić jego przestrzeń życiową, a które te same cele pragną osiągnąć także i w  od
niesieniu do serbskiej literatury13.

Milosavljevic wzywa zatem do obrony granic zagrożonego Lebensraumu 
serbskiej literatury, poprzez umieszczenie w ich obrębie nie tylko tych autorów, 
którzy deklarowali swą serbską tożsamość, niezależnie od miejsca i środowiska, 
w którym przyszło im żyć i działać, ale i tych, którzy związani byli z serbskim 
środowiskiem i kulturą wyłącznie w taki sposób, że krócej albo dłużej w nim 
przebywali i funkcjonowali. Także on bardzo silnie podkreśla konieczność rein
terpretacji i reintegracji serbskiej tradycji według modelu Vukowskiego, upatru
jąc w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznej, narodowo zinterpretowanej, aktuali
zacji konfesyjnego kryterium tożsamości -  dowodów antyserbskiego spisku, 
którego inspiratorami byli (i są nadal) oczywiście Chorwaci. Główne źródło tych 
spiskowych działań Milosavljevic dostrzega w ideologii iliryzmu, której naj
ważniejszym celem było, w jego mniemaniu, zdławienie serbskiego ruchu naro
dowego poprzez politykę „dezintegracji narodu i literatury na terytorium języka 
serbskiego”14. Rezultatem tych działań było zawłaszczenie przez Chorwatów 
literatury dubrownickiej, dalmatyńskiej, bośniackiej i slawońskiej, czyli dorobku 
Serbów-katolików, a wskutek tego -  przerwanie naturalnego continuum serb
skiej tradycji kulturalnej.

O przyczynienie się do takiego stanu rzeczy zarówno Milosavljevic, jak i De- 
retić obwiniają jednak nie tylko Chorwatów oraz serbskich „okcydentalistów” 
z Jovanem Skerliciem na czele, ale i serbskie instytucje kulturalne. Twierdzą, że 
to ich inercja oraz brak dbałości o narodowe interesy spowodowały, że wielkie 
serie wydawnicze, popularyzujące „Skerliciowski” obraz narodowej klasyki, 
a także „jugosłowiańsko” zorientowane programy szkolne i podobnie skonstru
owane XX-wieczne syntezy historycznoliterackie utrwaliły ten kaleki obraz 
tradycji, wydatnie zubożając kanon wielkich dzieł literatury serbskiej1'. Dotyczy

12 P. Milosavljević, Srpski nacionalniprogram..., s. 9.
13 Ibidem, s. 8.
14 Cyt. za D. Zunić, Nacionalizam i knjizevnost..., s. 58.
15 Pogląd ten jest nadal bardzo popularny wśród nacjonalistycznie zorientowanej części 

serbskich elit; jeden z nowszych tego przykładów stanowi np. monumentalna edycja Dzieł 
zebranych emigracyjnego historyka kultury serbskiej Lazy M. Kosticia (Beograd 2000, wyda
niu patronuje Serbska Partia Radykalna i -  osobiście -  jej przywódca Vojislav Seselj), a także 
kuriozalna książeczka tegoż autora Nasilno prisvajanje dubrovacke kulturę (kulturno- 
istorijska i etnopoliticka studija), Novi Sad 2000.
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to całego jej obszaru -  od obrazu średniowiecza, włączającego literaturę staro- 
serbską do większej wspólnoty (cerkiewno)słowiańskiej, poprzez uznanie serb
skiej pieśni ludowej za element wspólnej tradycji południowosłowiańskiej, aż po 
wspomniane już, rzekomo całkowite i zupełnie bezzasadne, zawłaszczenie przez 
Chorwatów, w ciągu ostatnich stu kilkudziesięciu lat, literatury dubrownickiej, 
bośniackiej i slawońskiej, a wreszcie i po najświeższe spory o narodową przyna
leżność wybitnych pisarzy dwudziestego wieku. Przedmiotem owych sporów 
jest kilku zwłaszcza autorów, sytuowanych do niedawna w kontekście przede 
wszystkim „jugosłowiańskim”, uznawanym przez nich samych za naturalne 
(rozumiane wielokulturowo lub „integralistycznie”) tło i otoczenie ich działal
ności artystycznej. Symboliczny wręcz wymiar mają w tym względzie meandry 
recepcji dorobku Ivo Andricia w państwach narodowych, powstałych po rozpa
dzie Jugosławii. Poświęcono mu w stosunkowo niedługim czasie nie tylko licz
ne teksty literaturoznawcze i mniej lub bardziej wyważone wystąpienia publicy
styczne, ale pojawił się również jako bohater literacki i filmowy. W większości 
tych ujęć dominuje perspektywa biograficzna, co pozwala między innymi obcią
żać ową „ikonę dwudziestowiecznego jugoslawizmu” rzeczywistymi i urojony
mi przewinieniami natury moralnej oraz politycznej, popełnionymi wobec 
wszystkich trzech narodów, pretendujących do objęcia (lub radykalnego odrzu
cenia) jego literackiej spuścizny16.

Swoistym komentarzem do opisanej tu rewitalizacji Vukowskiego obrazu 
tradycji, dokonanej w książkach Milosavljevicia i Dereticia, była głośna dysku
sja na łamach pisma „Knjizevne no vine”, która także miała miejsce w połowie 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku (od lutego do maja 1996 roku), a która 
w serbskim środowisku literackim funkcjonuje jako dyskusja „Vukowców” 
(tradycjonalistów) z „postmodemistami” . Przedstawiciele średniego i młod
szego pokolenia twórców serbskiej literatury, zwłaszcza zaś pisarze obecnie 
identyfikowani z postmodernizmem (choć nie jest to reguła bez wyjątków -  
o czym niżej), interpretujący rodzimą tradycję odmiennie niż ich generacyjni 
poprzednicy, już od początku lat osiemdziesiątych XX wieku próbowali doko
nać „nowego odczytania tradycji”. Ich spór z kanonem Vukowskim miałjednak 
inne motywacje i inne źródła aniżeli rewizje podejmowane w latach sześćdzie

16 Mowa o powieściach Milisava Savicia, Oziljci tiśine, Beograd 1997 i Milenka 
Stojicicia, Adresat Andrić (roman -  pismo), Beograd 2002, a także o książce serbskiego 
reżysera Petra Zeca, Andriceve maskę. Dnevnik nastajanja tv-fllma „Susedi”, Beograd 2001. 
Również w  najnowszej książce historyka literatury Radovana Vuckovicia, Andrić. Istorija 
i lićnost, Beograd 2002, dominuje perspektywa biograficzna, obejmująca zarówno samego 
pisarza, jak  i jego najważniejszych bohaterów. Zob. też B. Zieliński, Ivo Andrić jako  pisarz 
dialogu międzykulturowego. Wokół sporów i idei [w:] Tradycja łacińska i bizantyńska wobec 
idei jedności europejskiej, red. W. Mikołajczak i M. Walczak-Mikołajczakowa, Gniezno 
2003, s. 332-356; M. Dąbrowska-Partyka, Ivo Andrić albo paradoksy pogranicza  [w:] 
eadem, Literatura pogranicza -  pogranicza literatury, Fraków  2004, s. 69-82 (obydwu 
tekstom towarzyszy obszerna informacja bibliograficzna).

17 Zob. Razgovori o knjizevnosti, „Knjizevne novine”, r. 1996, nr 923-929/930.



siątych i siedemdziesiątych przez Mesę Selimovicia18, Miodraga Pavlovicia19, 
czy nawet Milorada Pavicia (jako autora syntez historycznoliterackich serbskie
go baroku i klasycyzmu)20.

O ile wymienieni tu starsi reinterpretatorzy tradycji kładli nacisk przede 
wszystkim na poprawność bilansu szkód i korzyści, jakie Vukowski projekt 
kultury narodowej przyniósł literaturze serbskiej w sferze języka artystycznego 
(Selimovic), obrazu tradycji poetyckiej (Pavlovic), a także jej miejsca w kontekś
cie literatury europejskiej (Pavić), o tyle dzisiejsi postmodemiści przyjęli wobec 
rodzimej tradycji strategię odmienną W dziejach literatury serbskiej odnajdywa
li przede wszystkim wartości radykalnie alternatywne wobec jej oficjalnego, 
narodowo-ludowego kanonu. Odkrywali i aktualizowali zjawiska o charakterze 
eksperymentatorskim, burzycielskim wobec oficjalnego obrazu tradycji, ocenzu
rowane ze względów ideologicznych, językowych, obyczajowych bądź arty
stycznych. Próbowali nadać status żywej spuścizny literackiej twórczości Gavri- 
la Stevanovicia Venclovicia (I poi. XVIII wieku, daty życia nieznane), Borda 
Markovicia Kodera (1806-1891), serbskich sentymentalistów i klasycystów 
(których „rehabilitację” rozpoczęli już Pavlovic i Pavić), gradjanskiej lirice 
(osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej liryce mieszczańskiej Serbów węgier
skich), czy też frywolnej, „nieprzyzwoitej” erotyce, skrajnie odległej od kon- 
struktu epske ćednosti (epickiej wstydliwości), wypracowanego przez Ka- 
radżicia, a także fantastyce, zakwalifikowanej przez niego oraz jego następców 
jako literatura drugorzędna i obca zdravoj pameti (zdrowemu rozumowi) serb
skiego ludu, a więc niegodna uwagi i szacunku potomnych.

Szczególnie charakterystycznym tego przykładem jest wydana niedawno 
w Nowym Sadzie książka Savy Damjanova (1956) Novo ćitanje tradicije2], 
w której autor zebrał swe artykuły i rozprawy z lat 1981-1996, co jest informa
cją o tyle ważną, że wskazuje ona początkową granicę pokoleniowego sporu 
o charakter i wartość dotychczas obowiązującego, kanonicznego obrazu serb
skiej tradycji literackiej, a także zarysowuje nowe możliwości odczytywania tej 
tradycji oraz jej repartycji i przewartościowania. W książce podjęto wszystkie 
zasygnalizowane powyżej tematy. Ważniejsze jest jednak to, że otwierającą 
autorskie „odczytywanie tradycji” przez Damjanova, a pochodzącą z roku 1984 
rozprawę na temat historycznoliterackiej syntezy Jovana Dereticia, Is tor ija srp- 
ske knjizevnosti, wydanej w 1983 roku, którego całościowa wizja, jak dotąd, nie 
doczekała się żadnej równie obszernej i konkurencyjnej alternatywy"", odczytać

3 9 4  LITERATURA I LITERATUROZNAWSTWO W SŁUŻBIE NOWYCH TOŻSAMOŚCI

18 Zob. M. Selimović, Za ipro tiv  Vuka, Novi Sad 1967.
19 Zob. M. Pavlović, Uvod [w:] idem, Antologija srpskogpesnistva , Beograd 1964.
20 Zob. M. Pavić, Istorija srpske knjizevnosti baroknog doba (XVII-XVIII vek), Beograd 

1970; idem, Istorija srpske knjizevnosti klasicizma i predromantizma. Klasicizam, Beograd 
1979.

21 S. Damjanov, Novo ćitanje tradicije, Novi Sad 2002.
"" W 2002 roku, już po śmierci autora, ukazało się trzecie, bardzo poważnie poszerzone 

i zmodyfikowane wydanie syntezy historycznoliterackiej Jovana Dereticia. Powrócimy jesz
cze do niego w  dalszym ciągu tej pracy.
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można jako swoisty manifest literacki, ale i historycznoliteracki, pokolenia serb
skich postmodemistów. Wydaje się też, że moment publikacji tak właśnie skon
struowanej książki również jest nie do końca przypadkowy. Na przełomie XX 
i XXI stulecia rozgorzała bowiem w Serbii ponownie dyskusja na temat kano
nicznego (Vukowskiego) obrazu tradycji literackiej i konieczności jego zrewi
dowania, bądź też bezwarunkowego przywrócenia. Koherentna intelektualnie 
i wyrazista programowo książka Damjanova wydaje się ważnym głosem w tej 
dyskusji, przede wszystkim z uwagi na to, że reprezentuje wrażliwość pokole
nia, które znacząco zmodyfikowało charakter współczesnej literatury serbskiej, 
ale i dlatego, że zawarty w niej projekt rekonstrukcji literackiego kanonu odwo
łuje się do tak zwanego „urbanistycznego” nurtu serbskiej tradycji kulturalnej. 
We współczesnych dyskusjach ideowych nurt ten wiązany jest z wartościami 
kultury obywatelskiej typu okcydentalnego i ostro przeciwstawiany „post- 
-Vukowskiej” wizji kultury typu patriarchalno-chłopskiego, z tak charaktery
stycznym dla niej, a przywoływanym zarówno przez Milosavljevicia, jak 
i zwłaszcza Dereticia, modelem literatury narodowej, która „rozgrywa się po
między narodem jako ludem a narodem jako nacją”.

W ostatnim czasie inny ważny przedstawiciel generacji postmodemistów, 
Svetislav Basara, dołączył do tego polemicznego repertuaru „nowych odczytań 
tradycji” kolejny gwałtowny atak na jej model Vukowski. Przedmiotem tego 
ataku jest dokonane w obrębie owego modelu odcięcie literatury serbskiej od 
spuścizny średniowiecza, którą Basara odkrył dla siebie niedawno i uznał za 
najwybitniejsze osiągnięcie serbskiej kultury w ogóle23.

W tym kontekście warto również wspomnieć o działalności edytorskiej Goj- 
ka Tesicia, którego -  choć pokoleniowo bliski jest Basarze i Damjanovowi -  
oczywiście z postmodernizmem utożsamiać nie należy, lecz którego zasług dla 
przywrócenia tradycji serbskiej jej wielostronnie pojętej „wygaszonej spuści
zny” (utuljene bastine)24 przecenić nie sposób. Teśić, zarówno w swoich pra
cach naukowych, a zwłaszcza redakcyjnych,jak i w kolejnych licznych edycjach

23 Zob. D. Żunić, Nacionalizam i knjizevnost, przypis na s. 62: „Dzisiaj niektórzy sądzą, 
że ten [Vukowski -  M.D.P.] zwrot był w  istocie początkiem narodowej i kulturalnej katastro
fy. Spośród krytyków o takiej orientacji Svetislav Basara operuje językiem najbardziej dra
stycznym, ale i najbardziej dowcipnym” . Warto w tym miejscu przypomnieć, że średnio
wieczną poezję religijną odnajdujemy już na łamach antologii Pavlovicia, gdzie zajmuje ona 
poczesne miejsce z powodów zarówno artystycznych,jak i historycznych.

24 Przywołano tu  tytuł antologii G. Tesicia Utuljena bastina, Beograd 1984, będący zmo
dyfikowanym cytatem tytułu zbioru opowiadań Dragiśy Vasicia, Utuljena kandila. Vasić to 
jeden z tych twórców okresu międzywojennego, których nazwiska i utwory usunięto z kanonu 
serbskiej tradycji z powodów politycznych, traktując go jako współtwórcę ideologii czetnic- 
kiej, aktywnie uczestniczącego w jej zbrodniczej realizacji. W 1990 roku Teśić opublikował 
jego czterotomowe dzieła wybrane, w  1996 ukazała się monografia poświęcona twórczości 
Vasicia, pióra Milo Lompara, sporo uwagi poświęcił też mu Mihajlo Pantić w swej książce 
Modernisticko pripovedanje. Srpska i hrvatska pripovetka/noveła 1918-1930, szczegółowo 
omówionej przez Juliana Kornhausera w niniejszymi zbiorze; zob. rozprawę tegoż Reinterpre- 
tacja tradycji wpostjugosłowiańskich pracach historycznoliterackich.



dzieł pisarzy serbskich, opracowywanych właśnie pod tym hasłem, kierował się 
nie tyle imperatywem usunięcia skutków cenzury politycznej, choć i ten miał 
swoją wagę, ile przede wszystkim potrzebą przywrócenia oraz dowartościowa
nia w ogólnym obrazie tradycji serbskiej kategorii eksperymentu językowego 
i artystycznego. Znalazło to wyraz zarówno w antologiach, jak i w seriach wy
dawniczych firmowanych przez Teśicia, wśród których warto wspomnieć biblio
tekę Novi Albatros, a ostatnio serię Alfa, której edycję rozpoczęło właśnie wy
dawnictwo Narodna knjiga.

Innego rodzaju działaniem, wyraźnie zmierzającym do ustalenia kanonicznej 
hierarchii wartości, tym razem w obrębie literatury serbskiej XX wieku, jest 
ankieta pisma „Vecemje novosti”, rozpisana na początku 1999 roku, której wy
niki publikowano na jego łamach do lata roku 2000, zaś w 2001 wydano je 
w formie książki, zatytułowanej Knjiga veka~~. Wzięło w niej udział ponad 
osiemdziesięciu twórców, krytyków i historyków literatury serbskiej (na ponad 
stu zaproszonych), których poproszono o wytypowanie (ze zwięzłym komenta
rzem, dotyczącym zastosowanych kryteriów i samej idei przeprowadzenia takiej 
ankiety) dziesięciu najwybitniejszych dzieł prozatorskich i poetyckich XX stule
cia. Działań zakrojonych na tak szeroką skalę nie sposób zinterpetować inaczej 
aniżeli jako próby skonstruowania kanonicznego obrazu literatury tego okresu, 
czego dowody znajdujemy zresztą we wstępie do omawianej książki, choć samo 
słowo kanon nie zostało użyte przez jego autorów:

Uczestnicy [ankiety -  M.D.P.] zostali poproszeni, bez żadnych wstępnych ograniczeń,
0 wybranie dziesięciu najwybitniejszych dzieł poetyckich i dziesięciu prozatorskich. Czy 
będą to poszczególne wiersze, cykle, czy też tomy poetyckie, lub poszczególne opowia
dania, zbiory opowiadań, powieści, albo też inne formy prozatorskie, jak  na przykład pu- 
topisy (opisy podróży) lub pamiętniki, pozostawiono do wyboru uczestnikom ankiety. 
Powód jest prosty -  nie oczekiwaliśmy odpowiedzi uporządkowanych według kryteriów 
gatunkowych, lecz całościowego obrazu stosunku ankietowanych do literackiej spuścizny 
XX wieku. (...)

Wybór dziesięciu najważniejszych dzieł poetyckich i prozatorskich, którego przebieg
1 wyniki prezentujemy poniżej, jest wydarzeniem bez precedensu w dziejach naszej litera
tury. Jego rezultaty stanowią najlepszy wykładnik stanu gustów artystycznych, a także ak
tualnego stosunku do dorobku literatury serbskiej XX wieku. (...)

Sama ankieta napotkała szeroki odzew opinii publicznej, śledzono ją  z tygodnia na 
tydzień i towarzyszyło jej wiele komentarzy. Może o tym świadczyć fakt, że podczas jej 
trwania, również w Zagrzebiu i Sarajewie zorganizowano, choć na mniejszą skalę, po
dobne ankiety, mające na celu wybór najwybitniejszej powieści stulecia. Swego rodzaju 
curiosum  stanowi fakt, że niektóre z dzieł najwyżej ocenionych w  naszej ankiecie zna
lazły się również i w  tamtych klasyfikacjach, odnoszących się przecież do innych lite
ratur26.

Podkreślony fragment słowa wstępnego redaktorów serbskiej Książki stule
cia wydaje się szczególnie znamienny dla obecnego stanu serbskich dyskusji na
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25 Knjiga veka, A. Jerkov, D. Bogutovic (red.), Pancevo 2001.
26 D. Bogutovic, A. Jerkov, Recpriredjivaca, ibidem, s. 5 -6  [podkr. M.D.P.].
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temat potrzeby ustalenia nowego obrazu odrębnych tradycji literatur narodo
wych i nowego kanonu klasycznych dzieł, stanowiących kluczowe ogniwa tych 
tradycji.

Początkowym następstwem gwałtownego rozpadu „jugosłowiańskiego” kon
tekstu poszczególnych literatur narodowych była równie gwałtowna negacja 
jego znaczenia, a nawet -  samego istnienia. W literaturze serbskiej dominował 
(jak w omówionych powyżej pracach Milosavljevicia czy Dereticia) oskarży- 
cielski ton wobec „literackiego jugoslawizmu”, w którym widziano naruszenie 
interesów narodowej kultury, a w skrajnych przypadkach -  chorwacki czy bo
śniacki spisek, skierowany przeciwko integralności i autentycznej, pełnej tożsa
mości kultury serbskiej. We wspomnianej już książce Mihajla Panticia z 2001 
roku, szczegółowo omówionej przez Juliana Kornhausera, powraca natomiast, 
demonstracyjnie apolityczna, perspektywa owego „jugoslawizmu”, dobrze uza
sadniona względami historycznymi oraz argumentami teoretycznoliterackimi. 
W pracach najnowszych przeważać przy tym zaczyna ton „spokojnej pewności” 
co do rzeczywistego (choć nierzadko definiowanego w sposób mocno dyskusyj
ny) stanu posiadania literatury serbskiej, mimo że postawy obronno- 
-rewindykacyjne nie do końca straciły na znaczeniu. Obok pochwały perma
nentnego nowatorstwa tej literatury i nieustannego przewartościowywania przez 
nią swych własnych tradycji, również i te postawy rewindykacyjne, podobnie 
jak dręczący serbskie elity kompleks „małej literatury”, znalazły swój wyraz 
w posłowiu do omawianej książki, pióra Aleksandra Jerkova:

[Uczestnicy ankiety -  M.D.P.] poszukując kryteriów wyboru dziesięciu najwybitniej
szych dzieł poetyckich i prozatorskich stulecia, które właśnie pozostało za nami, dowiedli 
w  tej ankiecie, jak  bardzo istotne było dla literatury serbskiej poszukiwanie nowych środ
ków wyrazu, ale i spotkania z tradycją literacką przewartościowywanie przeszłości 
i nadawanie jej nowego sensu, droga od mitu i dziedzictwa folklorystycznego do wyzwań 
chwili obecnej27.

Postulat „zrozumienia i szacunku” dla „całości serbskiej tradycji, serbskiego 
dziedzictwa literackiego i kulturalnego, ujętego w całej jego pełni”, stawia na
tomiast Aleksandar Jerkov w kontekście, który istotną narodową wartością 
kultury serbskiej czyni jej polimorficzny charakter, powracając w ten swoisty 
sposób do wątku jej „multietniczności i multikulturowości”, obecnego także i u 
Dereticia:

Wyniki wyboru nawybitniejszego utworu prozatorskiego XX wieku stanowią po
twierdzenie wyjątkowego miejsca, jakie powieść Selimovicia [Derwisz i śmierć -  M.D.P.] 
zajmuje we współczesnej literaturze serbskiej. Wbrew temu, o Mesy Selimoviciu i jego 
dziełach mówimy, jak się wydaje, za mało. Powody m ogą być rozmaite, niektóre z pew
nością związane z okolicznościami, w  jakich Mesa spędził ostatnie lata swojego życia, ale 
i brak instytucji, które zadbałyby o jego dorobek (....). Pewne problemy w obrębie pu
blicznego komunikowania wywołują też niedawne krwawe wydarzenia i rozpad Jugosła
wii. Ten sam problem wywiera wpływ także i na recepcję prozy Vladana Desnicy (...).

27 A. Jerkov, Osvrt na izbor veka, ibidem, s. 160.



Kultura serbska była, niestety, od zawsze rozumiana nazbyt wąsko i bardzo często nazbyt 
łatwo, a bezrozumnie, wyrzekała się swoich wybitnych dzieł i tradycji. I tak -  poza jej ob
szarem pozostała duża część literatury Dubrownika i Przymorza, czy też fragmenty litera
tury chorwackiej, stworzone przez Serbów od czasów iliryzmu aż po dzień dzisiejszy. 
Nawet Gundulicia w  stopniu niedostatecznym odczuwa się jako pisarza serbskiego, któ
rym przecież niewątpliwie jest. Dlatego wynik tej ankiety jest tak bardzo znaczący i z tego 
powodu, że dowodzi on, bez żadnej dyskryminacji, a także bez odrzucania podwójnej 
przynależności, iż serbska tradycja, serbskie dziedzictwo literackie i kulturalne, powinny 
zostać zrozumiane i uszanowane w całej swojej pełni. (...) Nie powinno też umknąć na
szej uwadze, że najbardziej eksponowane miejsca zajęły tu dzieła pisarzy, wywodzących 
się z obrzeży naszego terytorium kulturowego, a więc Andricia, Cmjanskiego, Selimovi- 
cia, Desnicy, Kiśa... Krzyżowanie się narodowych tradycji, historycznych perspektyw, 
wariantów językowych, jest żyznym gruntem dla najwybitniejszych dokonań literackich. 
Tak rozumiane -  kultura i literatura serbska w całym ciągu swych dziejów wzbogacają się 
dziełami, które można umieścić pośród najwybitniejszych osiągnięć literatury nie tylko 
serbskiej, ale i światowej28.

Dowodem na tę wybitną („światową”) pozycję kultury serbskiej, której jedy
ny handicap stanowi to, że powstała na gruncie mało znanego języka, a zarazem 
-  dodajmy raz jeszcze -  balsamem na wciąż dręczący serbskich twórców i bada
czy kompleks małej literatury jest -  zdaniem Jerkova -  światowa właśnie kariera 
Słownika chazarskiego, którego autor, Milorad Pavić, wprowadzony zresztą 
przez Jerkova w dość nieoczekiwaną parantelę z Vukiem Karadżiciem, jest 
w owym „wielkim świecie”

... postrzegany jako pierwszy przedstawiciel literatury XXI wieku, jako twórca zupełnie 
odrębnego nurtu w obrębie literatury, nurtu pisania nielinearnego, powiązanego z kompu
terami oraz Internetem. A ponadto -  w  czasach, gdy wszyscy obrzucali nas najcięższymi 
oskarżeniami, jeden z najwybitniejszych XX-wiecznych badaczy literatury, Hans Robert 
łauss (profesor literatury francuskiej i porównawczej w  Constanzy, twórca nowego kie
runku w  badaniach literackich, tzw. teorii recepcji) dostrzegł w  Słowniku chazarskim 
Pavicia najbardziej znaczące, poświęcone zagadnieniu tolerancji, dzieło naszego wieku. 
Od czasów Vukowej wyprawy na Europę nie zdarzyło się takie spotkanie, dlatego też po
chwały dla Pavicia, porównania z arcydziełami literatury światowej -  pióra Lessinga, Po
tockiego czy Halevy’ego, są tym bardziej znaczące29.

Te dyskusje i dylematy, dotyczące potrzeby zrekonstruowania oraz przewar
tościowania serbskiej tradycji kulturalnej i literackiej, znalazły również swój 
wyraz bardziej zinstytucjonalizowany. A stało się to przy okazji sporów, jakie 
toczą się od pewnego czasu wokół reformy progamu nauczania języka i literatu
ry serbskiej, nad którą prace podjęto około roku 2000. Uczestnicy publicznej 
dyskusji, jaka odbyła się na ten temat 17 kwietnia 2002 roku na Wydziale Filo
zoficznym Uniwersytetu Belgradzkiego, tym razem już „przy pełnym poparciu
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28 Ibidem, s. 163-164; warto tu zwrócić uwagę na oczywistą eufemizację „niedawnych 
krwawych wydarzeń”, a także na próbę nowego zagospodarowania przynajmniej części „prze
strzeni postjugosłowiańskiej”.

29 Ibidem, s. 159-160.
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Ministerstwa Oświaty i Sportu”, podkreślali, że początkowe działania tegoż 
ministerstwa sprowadzały się do anonimowych poczynań anonimowych urzęd
ników, których nie konsultowano ani ze środowiskiem akademickim, ani też ze 
Stowarzyszeniem Serbskiego Języka i Literatury, skupiającym niemal od stule
cia wykładowców tych dziedzin, od szkoły podstawowej aż do uniwersyteckich 
katedr. Stowarzyszenie zareagowało powołaniem własnej komisji w listopadzie 
2001 roku, następnie zaś publiczną dyskusją na temat założeń tej reformy, zor
ganizowaną w marcu i kwietniu 2002 roku .

W ramach owej szeroko zakrojonej akcji po raz pierwszy zaczęto konse
kwentnie operować pojęciem kanonu literatury serbskiej, a w poświęconej temu 
zagadnieniu dyskusji panelowej, zatytułowanej Tribina o kanonu srpske 
knjizevnosti, udział wzięli belgradzcy historycy literatury Duśan Ivanic, Radivo- 
je Mikić oraz Mihajlo Pantić31.

Wszyscy trzej uczestnicy panelu podkreślali potrzebę zdefiniowania samego 
pojęcia kanonu, zanim podejmie się jakiekolwiek próby wypełnienia go kon
kretną treścią Każdy z nich, podkreślając istotność aktu wartościowania, jako 
integralnego czynnika procesu ustalania kanonu literatury narodowej, próbował 
nieco inaczej określić treść i zakres tego pojęcia. Duśan Ivanic skoncentrował 
swoją uwagę na jego praktycznych aspektach i konsekwencjach, energicznie 
polemizując z projektem, przedstawionym przez środowisko serbskiego Pen 
Clubu:

Pierwsze i centralne pytanie (...) dotyczy kryteriów ustalania korpusu/kanonu literatu
ry narodowej. Czy są one inherentne, zewnętrzne czy wewnętrzne? Czy korpus ten należy 
ustalać, biorąc pod uwagę to, co spodoba się innym, czy też ze względu na to, co jest ją 
drem naszej własnej tradycji. W propozycji korpusu podstawowych dzieł literatury serb
skiej (opublikował ją  Pen Club) nie ma Dositeja [Obradovicia -  M.D.P.] ani Branka 
Radicevicia. (...) Sądząc według spisu zaproponowanego przez Pen Club, czyli grupę lite
ratów, zorientowaną przede wszystkim kosmopolitycznie, są  to najwyraźniej autorzy 
o mniejszej wartości i znaczeniu. (....)

Jeżeli pominąć skrajności, (...) można natomiast mówić o ogólnych kryteriach ustala
nia kanonu narodowej literatury, z uwagi na jego status w szkole, w  programach naucza
nia, czytankach czy spisach lektur.

a) Wiemy, że kryteria tego statusu (...) są skorelowane z wiekiem/typem czytelnika 
oraz z momentem historycznym, politycznym i narodowym. (...)

30 B. Milić, Reforma osnovne i srednje skole, „Knjizevnost ijez ik ” 2002, nr 1-2, s. 83. Ta 
publiczna dyskusja ma tym większe znaczenie, że w Republice Serbii i Czarnogóry system 
kształcenia jest nadal wysoce scentralizowany, właściwie nie istnieje możliwość wyboru 
alternatywnych podręczników i wiele wskazuje na to, że pomimo zwycięstwa w ostatnich 
wyborach prezydenckich (w czerwcu 2004) zwolennika demokratycznych przemian, Borisa 
Tadicia, sytuacja taka może jeszcze nieprędko ulec zasadniczym zmianom.

31 Zob. D. Ivanić, Oko kanona srpske knjizevnosti. Zasto smo mislili d a je  vazno ovo pi- 
tanje postaviti na Seminaru?, ibidem, s. 71-74; R. Mikić, O kanonu srpske knjizevnosti. 
(Uvodne napomene), ibidem, s. 75-78; M. Pantić, Uvod u raspravu o kanonu srpske 
knjizevnosti, ibidem, s. 79-82.



b) Trudno jednak oczekiwać, aby ów kanon ulegał destrukcji w  obliczu każdej zmiany 
ideologicznej i politycznej. (...)

c) Sens słowa kanon jest zatem jasny: powinien on objąć korpus dzieł o niepodważal
nej wartości. Jednakże gdy zaczniemy zastanawiać się nad tym, które to dzieła i autorzy, 
od razu pojawią się różnice zdań. W przywołanej propozycji Pen Clubu zabrakło Dositeja 
i Branka (...) [Zaprojektowany w niej -  M.D.P.] kanon miał posłużyć odnowieniu nieist
niejącej jugosłowiańskiej przestrzeni literackiej/kulturalnej (Nagle zaczęło na niej zależeć 
akurat tym, którzy tę przestrzeń systematycznie rozbijali!?).
(...) kryteria ustanawiania kanonu są różne w przypadku rozmaitych typów literatury: jed
nak w ostatecznym rozrachunku zawsze dominuje pewien bardziej ogólny, sprawdzony 
gust oraz ustalony w obrębie zbiorowości status danego dzieła, niezależnie od tego, czy 
mamy na uwadze publiczność czytającą czy też słuchaczy i odtwórców tekstów folklory
stycznych2.

Radivoje Mikić skupił z kolei swoją uwagę na zagadnieniu niezmienności 
i stabilności, jako podstawowej właściwości, którą powinien się charakteryzo
wać kanon literatury narodowej, a zarazem podkreślił konieczność jego otwarcia 
na zjawiska i dzieła nowe. Przypomniał również, że największą przeszkodą 
w ustaleniu tak rozumianego kanonu jest w kulturze serbskiej dominujący 
„wpływ czynników pozaliterackich i pozaestetycznych”33 na proces wartościo
wania dzieł literackich. Najbardziej drastyczny tego przykład stanowi -  w jego 
opinii -  epoka komunizmu, kiedy to wielu wybitnych pisarzy okresu międzywo
jennego (Dragisa Vasic, Svetislav Stefanovic, Stanislav Krakov i in.) zostało 
skazanych na całkowite zapomnienie.

Ponadto, pewna liczba pisarzy jest przedmiotem ciągłych sporów pomiędzy historiami 
różnych literatur narodowych (pisarze serbscy urodzeni w  Chorwacji, Bośni i Hercegowi
nie, a niektórzy -  nawet w  Macedonii). W ten sposób otworzył się cały szereg problemów 
natury ideologicznej, które w  państwie ideologii [czyli w  komunistycznej Jugosławii -  
M.D.P.] nie mogły zostać rozwiązane we właściwy sposób. Teraz, po rozpadzie wspólno
ty państwowej, w  której te problemy się zrodziły, pojawił się nowy krąg pytań na temat 
granic serbskiego korpusu literackiego, czemu towarzyszy jeszcze i ten fakt, że literatura 
serbska posiada swoich najwybitniejszych przedstawicieli na całym świecie, wszędzie 
tam, gdzie przedstawiciele serbskiej diaspory piszą w swoim oj czy stym języku34.

Zarówno owe czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzna dynamika samej litera
tury powodują, zdaniem Mikicia, że i samo pojęcie kanonu, i wypełniające to 
pojęcie konkretne treści ulegają ciągłej ewolucji, uniemożliwiając tym samym 
osiągnięcie owej postulowanej niezmienności i stabilności kanonicznego korpu
su dzieł literatury narodowej.

Mihajlo Pantić skupił się z kolei na problematyce estetycznej, którą próbuje 
oddzielić od kryteriów ideologicznych czy narodowych w ścisłym tego słowa 
znaczeniu:
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32 D. Ivanic, Oko kanona srpske knjizevnosti, s. 72-73.
33 R. Mikić, O kanonu srpske knjizevnosti, s. 76.
34 Ibidem.
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Mówienie o kanonie w obrębie literatury (albo: o kanonie literackim) oznacza przede 
wszystkim określenie znaczenia tego podstawowego pojęcia. (...) Nie roszcząc sobie pre
tensji do stworzenia ścisłej definicji pojęcia kanonu (czy też kanonu literackiego) powie
działbym, że kanon to przede wszystkim zbiór sprawdzonych, potwierdzonych przez tra
dycję i przyjętych przez współczesność, wartości określonej kultury (niekoniecznie naro
dowej, ale przede wszystkim takiej), z którymi można identyfikować tę kulturę.

W procesie ustalania tego stosunku identyfikacji (kanon to i podstawa, i kręgosłup 
kultury/literatury) funkcjonuje zarówno zasada obecności (materializacji i afirmacji), jak 
i zasada zaprojektowanej nieobecności. Prościej mówiąc, po to, aby wiedzieć, czym jest 
kanon i w  jaki sposób się afirmuje, musimy również nieustannie brać pod uwagę to, czym 
kanon nie jest. (...) gdyby usunąć z literatury serbskiej św. Savę, Dositeja, Vuka Ka- 
radżicia, Njegośa, Lazę Kosticia, Borę Stankovicia, Ivo Andricia, M ilośa Cmjanskiego 
(...) literatura ta, z uwagi na swoją specyfikę językow ą nadal pozostałaby literaturą serb
sk ą  lecz w istocie byłaby to już inna literatura, nie ta, którą obecnie identyfikujemy z tym 
pojęciem. Tak więc, dziełami kanonicznymi są tylko te dzieła, bez których nie sposób 
wyobrazić sobiejakiejkolwiek literaturyjako takiej, i których potencjalna lub rzeczywista 
nieobecność zmieniłaby samą istotę tej literatury35.

W dalszym ciągu swojego wywodu Mihajlo Pantić podkreśla, że kanon

... skupia w sobie to, co najlepsze w  aspekcie artystycznym, społecznym, historycznym i po
znawczym, a także w dorobku kreatywno-językowym (nazbyt często i nie zawsze w sposób 
uzasadniony używa się tu określenia „duchowym”) określonej wspólnoty. Ta wspólnota mo
że mieć charakter narodowy (...) i ponadnarodowy. (...) Kanon literatury narodowej jest więc 
uporządkowany według trzech kryteriów: kryterium języka, kryterium tradycji i kryterium 
kultury (samo)świadomej pod względem aksjologicznym i estetycznym36.

W jego ujęciu kanon jest więc swego rodzaju tekstem, opowieścią kultury
0 samej sobie, dającą jej poczucie ciągłości i tożsamości, i dlatego na tę opo
wieść powinny składać się teksty wybrane jak najstaranniej, które stanowią in- 
tertekstualne przekaźniki sensów filozoficznych, lecz przede wszystkim -  arty
stycznych, najbardziej charakterystycznych dla danej kultury i najmocniej obec
nych w jej obrębie. Stąd jednym z najistotniejszych, w przekonaniu Panticia, 
utrudnień w skonstruowaniu współczesnego kanonu literatury serbskiej jest brak 
poważnych badań z zakresu poetyki historycznej. Jako pożądany, a odosobniony 
przykład tego typu badań Pantić wskazuje książkę Jovana Dereticia Poetika 
srpske knjizevnosti (1998), mającą zupełnie inny charakter i nastawienie aniżeli 
omawiana wyżej Srpska knjizevnost: identitet, granice teźnje tegoż autora. 
Również i w cytowanej wypowiedzi Panticia mamy zatem do czynienia 
z przywołaną wcześniej „strategią eksperta”, co wydaje się o tyle ważne, iż daje 
nadzieję, że sygnalizowany zwrot w sposobie myślenia na temat własnej kultury
1 jej fundamentalnych wartości obejmuje zasięgiem swojego oddziaływania 
coraz szersze kręgi serbskich intelektualistów i ludzi kultury.

Trudno jednak bez zastrzeżeń utrzymać w mocy tę (być może nadmiernie) 
optymistyczną diagnozę. Obraz przewartościowań w obrębie kanonu literatury

35 M. Pantić, Uvod u raspravu o kanonu srpske knjizevnosti, ibidem, s. 79-80.
36 Ibidem, s. 80.



serbskiej, pocztu jej klasyków, współcześnie kreowanego wizerunku jej tradycji, 
jest bowiem dużo bardziej skomplikowany. „Czas reprintów”, według, jakże traf
nej w swoim kąśliwym skrócie, metafory Olivery Milosavljevic37, kiedy to skupia
no się przede wszystkim na reedycjach dzieł pisarzy „zakazanych” przez jugosło
wiańskie władze, przekroczył już wprawdzie -  jak się wydaje -  swoje apogeum. 
Nie oznacza to jednak, że rządzący nim duch narodowo-politycznej rewindykacji 
zamierza w najbliższym czasie definitywnie opuścić serbską scenę kulturalną38.

Jeżeli natomiast spojrzymy na tę problematykę z perspektywy bardziej prag
matycznej, aniżeli ta, która pojawia się w dyskusjach ekspertów, to nie sposób 
po raz kolejny nie zadać sobie pytania o model historycznoliterackiego kształce
nia, zwłaszcza na poziomie akademickim, proponowany aktualnie przez znaczą
cych wydawców i prominentnych profesorów literatury. Nie pretendując do 
stworzenia pełnego obrazu omawianych zagadnień, co zresztą z oczywistych 
względów nie jest możliwe w ramach niewielkiego artykułu, sięgnijmy zatem po 
przykłady najnowsze, a zarazem wystarczająco spektakularne, aby uświadomić 
sobie, jakie propozycje kierunku i treści kształcenia przyszłych nauczycieli oraz 
wykładowców literatury serbskiej możemy aktualnie uznać za projekty w miarę 
kompletne i zamknięte, a więc posiadające dość konkretną szansę praktycznej 
realizacji. Nie mamy przy tym na myśli programów nauczania sensu stricto, 
ale raczej proponowane przez profesjonalnych badaczy literatury wizje jej dzie
jów oraz preferowane przez nich strategie lektury, w obrębie których można by 
wskazać dwa podstawowe modele stosunku do tradycji literackiej. O ile bowiem 
przywołani powyżej: Sava Damjanov, Mihajlo Pantić, Gojko Teśić czy też inny 
znany badacz literatury serbskiej, ale i chorwackiej dwudziestego wieku -  Ra
dovan Vuckovic, sięgają raczej po kryteria z zakresu szeroko rozumianej poety
ki, dochodząc zresztą nierzadko do nader dyskusyjnych wniosków39, ale i re
spektując fragmentaryczność oraz migotliwość nieustannie re-konstruowanego 
„tekstu tradycji”, o tyle autorzy tacy, jak Jovan Deretić, Petar Milosavljević czy 
Duśan Ivanić zmierzają raczej do stworzenia koherentnego obrazu „kanonicznej 
całości dziejów” literatury narodowej lub regionalnej. Posługują się przy tym 
głównie kryterium językowo-historyczno-biograficznym, które w wielu przy
padkach nadaje wprawdzie ich wywodom pozory faktograficznego obiektywi
zmu, prowadząc jednak nierzadko również i do nazbyt daleko idących korekt, 
by nie powiedzieć -  ideologicznie umotywowanych zafałszowań -  obrazu ro
dzimej tradycji.

W latach 2000-2004 ukazało się kilka co najmniej pozycji, słusznie preten
dujących do miana akademickiego (wspomniana już wyżej wielka, licząca nie
mal 1300 stron dużego formatu, Istorija sprske knjizevnosti Jovana Dereticia 
z 2002 roku) bądź też bardziej „szkolnego” kompendium historii rodzimej litera
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37 Zob. O. Milosavljević, Novi/stari nacionałizam  [w:] Bałkanski rasomon. Istorijsko 
i łiterarno vidjenje raspada SFRJ, seria Hełsinske sveske, Beograd 2002.

38 Na ten temat zob. inne artykuły dotyczące kultury serbskiej, pomieszczone w niniej
szym tomie.

39 Por. R. Vucković, Srpska avangardnaproza , Beograd 2000.
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tury40. Wszystkie one charakteryzują się -  z jednej strony -  tendencją do swo
istego (bo historycznoliterackiego) narodowego ekskluzywizmu (imperatyw 
„unieważnienia” kontekstu „jugosłowiańskiego”), z drugiej zaś -  stanowią 
(mniej lub bardziej radykalną) próbę „odzyskania” dla tradycji literatury serb
skiej tych jej epok i nurtów, które zostały „utracone” bądź też „bezprawnie za
właszczone” w okresie dominacji tzw. „tradycji jugosłowiańskiej”. Nie każda 
z tych propozycji dokonuje rewindykacji równie radykalnych. Jednak tym, co je 
łączy, jest przekonanie o konieczności zmiany obrazu rodzimej tradycji literac
kiej, a w ślad za ową podstawową zmianą -  dokonania stosownej korekty kor
pusu jej tekstów kanonicznych oraz wprowadzenia nowej terminologii i odno
wionych zasadjej periodyzacji.

Interesującym tego przykładem jest periodyzacja, zastosowana w książce 
Kratak pregled srpske knjizevnosti (2000), zredagowanej przez profesora Uni
wersytetu Belgradzkiego, szeroko znanego ze swych badań z dziedziny poetyki, 
Novicę Petkovicia. Literatura serbska została w niej podzielona na pięć okre
sów/typów, a mianowicie na: literaturę średniowieczną, ludową, renesansu 
i baroku, XVIII i XIX oraz XX wieku. Zwraca uwagę zarówno zróżnicowanie 
kryteriów tak ujętej periodyzacji/systematyzacji serbskiej tradycji literackiej, jak 
i dokonana tutaj rewizja wzajemnych relacji pomiędzy w ten sposób określony
mi segmentami owej tradycji. Określenia: literatura XVIII i XIX wieku oraz 
literatura wieku XX wskazują na oczywistą dominację kryterium chronologicz
nego, co ciekawe -  zastosowanego do okresów najbardziej predestynowanych 
do tego, aby je przedstawić w optyce prądów czy też nurtów literackich. Termin 
średniowiecze jest z kolei konstruktem eksponującym (wyjątkowo swoistą 
i niejednoznaczną w sytuacji serbskiej) relację pomiędzy czasem historycznym 
a modelem kulturowym. Literatura ludowa nadal traktowana jestjako integralny 
segment tradycji literatury artystycznej, jednak umieszczono ją  w kontekście 
średniowiecza z jednej strony, a renesansu i baroku -  z drugiej. W rezultacie -  
zyskuje ona rangę równoległego nurtu tradycji ściśle rodzimej, której dawność 
i ścisła korelacja ze spuścizną postbizantyńskiego średniowiecza decydują -  
w przekonaniu wielu autorów -  o narodowej specyfice kultury i literatury serb
skiej. Wreszcie -  literatura renesensu i baroku -  terminy o wyraźnym nacecho
waniu „okcydentalnym” i eksponujące kryteria filozoficzno-artystyczne, wpro
wadzone co prawda (zwłaszcza barok) już wcześniej do historiografii literatury 
serbskiej, nabierają w tym kontekście dość specjalnego wydźwięku. Jeśli w tej 
periodyzacji w ogóle nie pojawiają się inne tego typu nazwy, bardziej zadomo
wione w dotychczasowych opracowaniach, takie jak klasycyzm, a zwłaszcza 
romantyzm, realizm czy modernizm, to nawet wbrew intencjom autorów Prze
glądu..., czy też autorki tego akurat rozdziału, ich pojawienie się konotuje 
w dość oczywisty sposób wspomnianą wyżej postawę rewindykacyjną. A że nie

40 Zob. J. Deretić, Kratka istorija srpske knjizevnosti, Novi Sad 2001; Kratak pregled srp
ske knjizevnosti -  niewielka praca zbiorowa, autorstwa belgradzkich historyków literatury: 
Radmili Marinkovic, Nady Milośević-Dordević, Zlaty Bojovic, Duśana Ivanicia oraz Novicy 
Petkovicia, N. Petković (red.), Beograd 2000.



jest to skojarzenie bezpodstawne, świadczy chociażby komentarz Petra Milosav
ljevicia, który omawianą książkę wskazuje jako właściwy krok na drodze ku 
naukowo-narodowej reintegracji „serbistyki, zdezintegrowanej przez austro- 
-chorwacki i komunistycznyjugoslawizm”:

Ten przegląd literatury serbskiej zarówno swoim tytułem, jak  i koncepcją przypomina 
książkę Pavle Popovicia Pregled srpske knjizevnosti (1909). Wszystkie cztery części lite
ratury serbskiej: literatura ludowa, literatura stara, literatura średnia (tj. dubrownicka) 
i nowa literatura serbska, znalazły się w  obrębie tej samej książki, potraktowane jako czę
ści jednej całości, tj. literatury serbskiej. Taka jej prezentacja zgodna jest z perspektywą 
serbistyki, w  odróżnieniu od ujęć wcześniejszych, zawartych w  podobnych podręczni
kach41.

Autor powyższej opinii nie szczędzi też pochwał twórcy drugiego z owych 
„szkolnych” kompendiów, podkreślając, że:

Rok później, w  2001 roku, opublikowano w  Nowym Sadzie trzecie wydanie książki 
Kratka istorija srpske knjizevnosti, autorstwa profesora Uniwersytetu Belgradzkiego 
Jovana Dereticia, który, wprowadzając w niej now ą periodyzację, włączył do literatury 
serbskiej także i te jej części, których w  swojej Istoriji srpske knjizevnosti (1983) nie 
uwzględnił, a mianowicie „starszą literaturę sztokawską (nadmorski renesans i barok)”, 
czyli literaturę dubrownicką. Tak oto, w  ciągu kilku zaledwie lat, lite ra tu ra  serbska zo
stała ponownie zrekonstruow ana w książkach: Sistem srpske knjizevnosti (1996), Kra- 
takpregled  srpske knjizevnosti (2000) oraz Kratka istorija srpske knjizevnosti (2001)42.

Wielokrotnie już tutaj przywoływany Petar Milosavljevic (1937), w przeci
wieństwie do młodszego pokolenia badaczy literatury serbskiej, sygnowanego tu 
nazwiskami Savy Damjanova czy Mihajla Panticia, zdaje się reprezentować 
poglądy nadal dominujące wśród większości serbskich literaturoznawców, 
a przy tym wsparte przez instytucjonalne (nawet jeśli już nieco zachwiane) auto
rytety, na czele z Serbską Akademią Nauk. Tak więc, siłą rzeczy, zaproponowa
na przez niego koncepcja ma szansę wywarcia poważnego wpływu na ostatecz
ny model kształcenia historycznoliterackiego (a więc najbardziej skutecznego 
emocjonalnie przekazu kanonicznej wizji tradycji narodowej), jaki zostanie 
ostatecznie przyjęty w Serbii. Dodatkowo zdaje się na to wskazywać fakt, że 
w ostatnich latach belgradzkie wydawnictwo Trebnik podjęło wielotomową 
edycję jego Dziel wybranych, w której centralne miejsce zajmują książki, skła
dające się na agresywnie sformułowany, spójny, a realizowany przez autora już 
od kilkunastu lat, program „radykalnej odnowy” serbskiego literaturoznawstwa, 
a właściwie -  stosując jego własną nomenklaturę -  serbistyki. Nie trzeba doda
wać, że, zdaniem Milosavljevicia, powinna ona przede wszystkim spełniać za
dania, wynikające z postulatów i haseł „serbskiego programu narodowego”43.
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41 P. Milosavljevic, Uvod u srbistiku, Beograd 2003, s. 545.
42 Ibidem, podkr. M.D.P.; przypomnijmy, że pierwsza z wymienionych książek to dzieło 

samego Milosavljevicia, cytowane już na początku niniejszego tekstu.
43 Edycja ta z pewnością zasługuje na szerokie i wnikliwe omówienie, przede wszystkim 
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Bardziej dogłębna lektura owego programu, a także realizujących go prac Petra 
Milosavljevicia przekonuje, że ani spory dorobek teoretycznoliteracki, ani też 
erudycja historycznoliteracka i ogólno filologiczna, ani nawet dogłębna znajo
mość rodzimej tradycji na poziomie faktów, nie stanowi jeszcze gwarancji na
ukowej rzetelności, nie chroni zatem przed popełnianiem intelektualnych nad
użyć zarówno samego „autorytetu”, jak i -  tym bardziej -  czytelników, podda- 
nychjego oddziaływaniu.

Linie podziałów ideowych wśród serbskich elit, roszczących sobie prawo do 
ustanowienia kanonicznego modelu serbskiej tradycji kulturalnej i literackiej, 
wydają się w tej chwili bardziej niejasne i niejednoznaczne aniżeli w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wyjąwszy naturalnie bastiony kuriozalne
go w swej zapiekłości skrajnego nacjonalizmu. Linii tych nie wyznacza bowiem 
ostatecznie ani rodzaj politycznego zaangażowania poszczególnych autorów, ani 
ich przynależność do określonego środowiska, ani nawet najprostsze -  jak mo
głoby się wydawać -  kryterium generacyjne. Składa się na to, jak można sądzić, 
kilka co najmniej powodów. Najważniejszym z nich wydaje się jednak, natural
na psychologicznie, tendencja do swoistej „eufemizacji” najnowszych dziejów 
Serbii, czego (może nie najbardziej dobitny) przykład znajdujemy m.in. w cyto
wanej wyżej wypowiedzi Aleksandra Jerkova, którą trudno określić jako agre
sywnie rewindykacyjną, ale i równie trudno zaakceptować ją  bez istotnych za
strzeżeń. Z kolei wielu serbskich intelektualistów (zwłaszcza z kręgu Akademii 
Nauk) próbuje zrzucić z siebie odium odpowiedzialności za legitymizację po
czynań reżimu Milosevicia, stosując swoistą technikę psychologicznego wypar
cia. Określają oni ten reżim jako ostatni etap panowania „komunistycznego 
terroru” i wskazują na to, że dopiero jego upadek uznać można za ostateczny 
kres władzy komunistycznej. Inni jeszcze traktują swoje osobiste sentymenty 
i resentymenty (nie tylko) ideologiczne jako oczywisty horyzont „obiektywnej 
wiedzy” o rzeczywistości własnej kultury44.

Jeden z aktywnych (i wydawałoby się -  bezstronnych) uczestników omó
wionej powyżej dyskusji na temat kanonu literatury serbskiej, Duśan Ivanic 
(1946), wydał na przykład pod koniec lat dziewięćdziesiątych (1998) przedziw
ną, „regionalną” syntezę historycznoliteracką, zatytułowaną Knjizevnost Srpske 
Krajine. Wyodrębniając opisywany w niej korpus dzieł literackich (i litera
turoznawczych), kierował się wspomnianym już, choć bardzo swoiście zinter

giczno-propagandowej. Nie jest to jednak możliwe w ramach niniejszego tekstu i zapewne 
stanie się tematem któregoś z moich następnych artykułów.

44 Zob. na ten temat m.in.: Srpska elita, seria Helsinske sveske, Beograd 2000; O. Milo- 
savljević, U tradiciji nacionalizma ili stereotipi srpskih intelektualaca X X  veka o „nam a" 
i„drugim a", Beograd 2002; Druga Srbija. Deset godinaposle 1992-2002, red. A. Mimica, 
Beograd 2002; (Re)konstrukcija institucija. Godina dana tranzicije u Srbiji, V.N. Cvetković 
(red.), Beograd 2002; Politika i svakodnevni zivot. Srbija 1999-2002, red. Z. Golubović, 
I. Spasie, D. Pavicevic, Beograd 2003; In tegracja  i tradicija. Integration and Tradition, red. 
M. Savić, Beograd 2003.



pretowanym, kryterium historyczno-biograficzno-językowym, zaznaczając na 
wstępie, że:

Literaturę Serbskiej Krajiny można już teraz określić jako jeden z regionalnych, geo
politycznie uwarunkowanych aspektów całościowo ujętej literatury serbskiej. Termin 
(...) literatura Serbskiej Krajiny obejmuje działalność literacką Serbów, którzy w  zmien
nych okolicznościach osiedlali się na krańcach imperium austriackiego i tureckiego. (...) 
Wraz z rozpadem monarchii habsburskiej ziemie te znalazły się w obrębie Królestwa Ser
bów, Chorwatów i Słoweńców/Jugosławii, a podczas II wojny światowej w  kilku strefach 
okupacyjnych i w  granicach Niezawisłego Państwa Chorwackiego. Po II wojnie świato
wej Krajina została w całości przyłączona do nowo powstałej Ludowej Republiki Chor
wacji, wchodzącej w  skład Jugosławii. W toku walki zbrojnej, w  procesie rozpadu SFRJ, 
przeważająca część tych terenów wydzieliła się jako Republika Serbskiej Krajiny (1991). 
Nadzieja na zjednoczenie z pozostałymi ziemiami serbskimi trwała do wiosny/lata 1995 
roku, kiedy to wojska chorwackie, za zgodą i przy zbrojnym poparciu Zachodu, a przy 
całkowitej obojętności pozostałych serbskich organizmów państwowych, zajęły odwiecz
ne ziemie serbskie (...). Tak zakończyła się wielka serbska droga na Zachód, trwająca od 
średniowiecza, (...) a zakończona stworzeniem na słowiańskim Południu wielu państw, 
które w większości swojej powstały w walce przeciwko dążeniom narodu serbskiego do 
niezawisłości i do zachowania związków państwowych z Serbią45.

Autor buduje w swojej książce „całościowy obraz” literatury,

... która nigdy nie była odrębną całością co pozwoliłoby jej uzyskać status literatury regio
nalnej, jaki posiada np. literatura dubrownicka, którąjednak, na skutek okoliczności histo
rycznych, w  jakich znalazła się ta część narodu serbskiego, należałoby badać oddzielnie46.

W związku z tym Ivanic przypisuje „literaturze Serbskiej Krajiny” cechy, 
wynikające z „bytowania na granicy narodów/kultur, któremu towarzyszyła 
pięćsetletnia pamięć historyczna i ogromna skarbnica języka”47, a obecnie ska
zane na zagładę w związku z nową sytuacją polityczną i z wygnaniem „tej czę
ści narodu serbskiego z jego odwiecznych siedzib”, wskutek czego „owa plura
listyczna literatura skazana jest na uniformizację i bezpłodnąjedność”48.

Można by się nawet po części zgodzić z tą  ogólną koncepcją wykreowania 
nowej tradycji regionalnej, która notabene znakomicie wpisuje się w coraz wy
raźniejszy w ostatnim czasie renesans rozmaitych regionalizmów w tej akurat 
części Europy. W „wielokulturowej” retoryce zastosowanej przez Ivanicia roz
poznajemy wprawdzie bez trudu strategię zastosowaną już wcześniej przez 
Jovana Dereticia, ale i to nie musiałoby przecież dyskwalifikować całości wy
wodów autora. Kiedy jednak przyjrzymy się, jak owa ogólna koncepcja przekła
da się na szczegółowy opis historycznoliteracki, to można albo popaść w całko
witą bezradność, albo w bezgraniczny podziw dla inwencji autora, za którą 
ukrywa się jedno bardzo proste, lecz z niezwykłą wręcz konsekwencją stosowa
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45 D. Ivanić, KnjizevnostSrpske Krajine, Beograd 1998, s. 7-8; [podkr. M.D.P.].
46 Ibidem, s.11 .
47 Ibidem, s. 323.
48 Ibidem.
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ne kryterium, tkwiące u podstaw całej tej historycznoliterackiej konstrukcji. 
O przynależności poszczególnych twórców do „literatury Serbskiej Krajiny” decy
duje mianowicie w ujęciu Ivanicia (wyłącznie) ich miejsce urodzenia, ewentualnie 
narodowość co najmniej jednego z rodziców. Aby ta konstatacja nie pozostała 
stwierdzeniem gołosłownym, razjeszcze oddajmy głos samemu autorowi:

W tym miejscu należy również wspomnieć pisarzy pochodzenia serbskiego, całkowi
cie włączonych do literatury chorwackiej, nieeksponujących bezpośrednio swojej tożsa
mości etnicznej, ani też nieokreślających w taki sposób swojej literackiej przynależności. 
W dążeniu niektórych z tych pisarzy do autoidentyfikacji ponadnarodowej lub jugosło
wiańskiej zachowała się ich tęsknota do „tych drugich”. (...) Do takich twórców należało
by zaliczyć [sic! -  M.D.P.] Dubravkę Ugreśić (Kutina, 1949). (...) Dubravka Ugreśić su
geruje swoją [serbską! -  M.D.P.] tożsamość religijno-narodową (...) jako jedną z płasz
czyzn tematycznych tekstu, służącą celom literackim. (...) Status takich pisarzy (...) jest 
w  istocie integralnym elementem statusu tradycji literackiej Serbów w Chorwacji w  ostat
nich dziesięcioleciach państwa jugosłowiańskiego: na skutek urbanizacji życia i języka 
(„wspólnego”) nie istnieje odrębna komunikacja literacka pomiędzy przedstawicielami 
odrębnych narodów, (...) okoliczności pielęgnowania narodowych/literackich odrębności 
są coraz bardziej niepomyślne, a działalność literacka dwu wspólnot narodowych trwa 
pod jednym imieniem, w tym przypadku -  chorwackim. W miarę wykorzeniania narodu, 
z którego wywodzą się owi „chorwaccy” literaci, także i oni zaczynają dzielić jego losy, 
nawet jeśli wzgardzili „rodu swego Parnasem” (...)49.

Wydaje się, że jedynymi osobami naprawdę upoważnionymi do skomento
wania tak sformułowanych zasad historycznoliterackiej (?) interpretacji ich 
twórczości byliby sami zainteresowani pisarze. Nie sądzę jednak, aby wielu 
z nich zgodziło się na tak sformułowaną, skrajnie deterministyczną koncepcję 
własnej tożsamości. Pomija ona bowiem całkowicie czynnik indywidualnego 
wyboru, bezkrytycznie wskrzeszając złej pamięci kryterium „ziemi i krwi”, któ
re tak wiele nieszczęść przyniosło XX-wiecznej Europie.

Szczegółowa dyskusja z konkretnymi, a zaprezentowanymi tu w sposób na
der szkicowy, koncepcjami serbskich historyków literatury nie była jednak pod
stawowym celem naszych rozważań. Nie było nim również sformułowanie ja 
kichś bardziej wiążących prognoz czy wniosków, co z uwagi na tempo zmian, 
a także na rozmiary i temperaturę wciąż trwających dyskusji, nie wydaje się 
w tej chwili możliwe. Tak więc zadanie, sformułowane w tytule niniejszego 
szkicu, nie zostało do końca wykonane. Trudno powiedzieć, jak ostatecznie 
będzie wyglądał zreinterpretowany kanon i odnowiony panteon serbskiej litera
tury narodowej, jaki obraz tradycji ustabilizuje się w pracach historycznoliterac
kich, antologiach, seriach wydawniczych i w nowych programach nauczania.

Jeśli natomiast udało się w tych rozważaniach zasygnalizować charakter 
problemów poznawczych i etycznych oraz mnogość podstawowych wątpliwo
ści, jakie wiążą się z aktualnymi realizacjami imperatywu nowego wymodelo
wania serbskiej tradycji kulturalnej i literackiej, to ich najważniejszy cel został 
osiągnięty.

49 Ibidem, s. 324-325.


