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Głównym przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest problematyka 

tożsamościowa obecna w najnowszej literaturze bośniacko-hercegowińskiej, 

przede wszystkim zaś w literaturze Boszniaków – bośniackich Muzułmanów. 

Kwestia ich kulturowej i religijnej identyfikacji (jak postaramy się wykazać, 

będącej zarazem identyfikacją narodową) wydaje się być nadrzędna we 

współczesnej bośniackiej, zwłaszcza zaś w boszniackiej, prozie. Możemy nawet 

pokusić się o stwierdzenie, iż literatura bośniacko-muzułmańska, szczególnie 

powstająca od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w przeważającej części 

podporządkowana jest zadaniu odtwarzania „przerwanej” boszniackiej 

tożsamości1.  

Doświadczenie wojny, odczytanej przez bośniackich muzułmanów jako 

prześladowanie za wiarę, wpisujące się w szerszy historyczny kontekst innych, 

podobnych prześladowań, stanowi istotną dominantę ich grupowego 

                                                 
1 O „odtwarzaniu przerwanej tożsamości” pisze Elżbieta Smolarkiewicz, zob. E. Smolarkiewicz, 
„Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości w społecznościach postmigracyjnych, 
Poznań 2010, s. 170-203. Badaczka zajmuje się mniejszościami narodowymi, które doświadczyły 
przymusowych migracji (przesiedleń i repatriacji) naruszających zasadę ciągłości ich tożsamości, 
jednak pewne jej spostrzeżenia (zwłaszcza te dotyczące wojny, jako zdarzenia „napędzającego 
koniunkturę” ruchom migracyjnym) pozwalają odnieść poczynione przez nią spostrzeżenia także do 
Boszniaków. Przypomnijmy, że dzisiejsza Bośnia i Hercegowina jest państwem, którego mapa 
etniczna jest wynikiem długotrwałego procesu islamizacji, zmieniającego kulturowo-etniczną 
tożsamość słowiańskich autochtonów, oraz zorganizowanych akcji przesiedleńczych i czystek 
etnicznych, jakie miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. Tym bardziej więc niektóre z 
konstatacji Smolarkiewicz wydają się przydatne do naszych rozważań. 
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doświadczenia. Doświadczenie to stało się też iskrą, która wywołała „wybuch” 

problematyki tożsamościowej w najnowszej boszniackiej twórczości literackiej. 

Nasze rozważania mają zatem odpowiedzieć na pytania dotyczące roli literatury 

jako narzędzia konstruowania tożsamości Boszniaków, nade wszystko zaś miejsca 

i roli tradycji islamskiej (motywów, wieloaspektowych związków z kulturą 

islamu, sposobów kreacji bohaterów – muzułmanów i nie-muzułmanów) we 

współczesnej literaturze pięknej2, ale także (choć już w mniejszym zakresie) 

w eseistyce, odzwierciedlającej wyjątkowo ożywiony, nacechowany emocjonalnie 

dyskurs tożsamościowy. Badania mają wykazać związki pomiędzy tym, co 

ideologiczne i tym, co artystyczne, oraz odpowiedzieć na pytanie jak w oczach 

historyków literatury bośniacko-hercego-wińskiej wygląda literatura boszniacka, 

czym się charakteryzuje, jakie prezentuje wartości, za jakim modelem kulturowym 

się opowiada. Szczególne miejsce w niniejszej rozprawie zajmie kwestia 

kodyfikacji kanonu literatury boszniackiej. Spróbujemy przedstawić mechanizmy 

i strategie, także ideologiczne, decydujące o kształcie uznanych za „kanoniczne” 

antologii literatury boszniackiej, oraz towarzy-szące temu procesowi spory, 

kontrowersje i sposoby funkcjonowania narracji tożsamościowych 

u poszczególnych pisarzy. 

W pracy omówione zostaną literackie narracje o wojnie po rozpadzie Jugo-

sławii (w których wojna jawi się jako początek rewizji dotychczasowego sposobu 

myślenia Boszniaków o sobie samych), narracje o historii  (teksty 

uwzględniające pseudonaukową dyskusję na temat etnogenezy Boszniaków oraz 

będące podstawą reinterpretacji historii II wojny światowej, a także – co 

najbardziej interesujące – historii Bośni z okresu Imperium osmańskiego, a także 

z czasów przedosmańskich) oraz narracje o islamie, który stanowi najbardziej 

wyrazisty element koncepcji tożsamościowej Boszniaków. Wybrane kategorie 

traktowane są przez nas jako literackie przejawy poszukiwań przez nich własnej 

tożsamości. Kwestia samo-świadomości Boszniaków, autorefleksja na temat tego, 

                                                 
2 Ze zrozumiałych względów poezji i dramatowi poświęcimy w niniejszej pracy mniej uwagi, 
wszak przedmiotem naszych zainteresowań jest przede wszystkim proza, należy jednak pamiętać, 
że wiersze wielu współczesnych boszniackich poetów, zwłaszcza zaś poezja Abdulaha Sidrana, a 
także niestroniące od tematyki religijnej tomy poetyckie przedstawicieli młodszego pokolenia, 
które dorastało w czasie wojny, m.in., Hamdy Čamo, Saneli Bilalagić, Mirzy Čardakliji również 
wpisują się w narracje tożsamościowe Boszniaków. We współczesnym dramacie boszniackim 
tematyka tożsamościowa pojwia się rzadziej, warto jednak wspomnieć w tym miejscu utwory 
dramatyczne Nerminy Kurspahić np. Jesenije kiše, w których autorka podejmuje problematykę 
kultury i tożsamości bośniackiej po doświadczeniu bratobójczej wojny. 



7 

kim są, badana na podstawie, między innymi, Ricoeurowskiej koncepcji narracji 

i tożsamości jako struktur zmiennych, czasowych, wydaje się tu kwestią 

kluczową.  

Zanim jednak przejdziemy do prezentacji genezy i przebiegu 

tożsamościowego przebudzenia Boszniaków, zacznijmy od uporządkowania 

przyjętej przez nas terminologii. W niniejszej pracy przyjmujemy termin 

„Boszniacy“ (Bošnjaci), czasem zachowując jednak wcześniejsze etnonimy 

(chronologicznie: Bošnjani/Bosznianie, Muslimani/Muzułmanie, bosanski 

Muslimani/bośniaccy Muzułmanie) właściwe dla poszczególnych etapów rozwoju 

narodu, który znajduje się w centrum naszych zainteresowań. W odniesieniu do 

literatury pisanej przez Boszniaków używamy terminu „literatura boszniacka“, 

czasem jednak (głównie w rozdziale poświęconym formowaniu się kanonów 

literackich w Bośni i Hercegowinie, lub po prostu chcąc uniknąć powtórzeń) 

korzystamy z terminu „literatura bośniacko-muzułmańska“.  

Dla porządku zaznaczmy tylko, że analogiczne terminy – „Bośniacy“ oraz 

„literatura bośniacka“ – przywołujemy mając na myśli odpowiednio: obywateli 

Bośni i Hercegowiny, bez względu na ich przynależność etno-religijną oraz 

tworzoną przez nich literaturę. Ponieważ etnonim Boszniacy jako oficjalna 

(wprowadzona w 1993 roku) nazwa, wówczas ponad dwumilionowego, narodu 

jest wciąż niezbyt szeroko rozpowszechniony w języku polskim, przytoczmy dla 

wyjaśnienia słowa Marinko Zekicia – badacza bośniackiej i boszniackiej kultury 

związanego z poznańską slawistyką: 

 

Bošnjaci su kao najzapadniji autohtoni muslimanski narod i najistočniji 
muslimanski Evropljani, narod južnoslavenskog etničkog porijekla i jezika 
koji se od ostalih južnih slavena (Srba, Hrvata, Crnogoraca) razlikuje po 
svojem vjerskom, odnosno kulturno – političkom iskustvu. Oni su pretežno 
nastanjeni na zapadnom dijelu Balkanskog poluotoka, pri čemu je njihovo 
povijesno, etničko i demografsko središte Bosna i Hercegovina skupa sa 
Sandžakom3. 

                                                 
3 Zob. M. Zekić, Tożsamość kulturowa muzułmanów bośniackich, praca doktorska napisana na 
Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, pod kierunkiem prof. dr hab. B. Zielińskiego, 
Poznań 2003, korzystam tu z egzemplarza komputeropisu. Wyróżniony kursywą fragment Zekić 
zaczerpnął z opracowania Enesa Karicia Islam u Savremenoj Bosni (Sarajevo 1993, s. 3).Warto 
zwrócić uwagę, że Zekić stosuje termin Boszniacy wymiennie z syntagmą bośniaccy muzułmanie 
(bosanski muslimani) [zachowana pisownia autora marginalnie uwzględniającego bośniackie 
rozróżnienie na muzułmanów w sensie wyznaniowym (pisane małą literą) oraz Muzułmanów w 
sensie etnicznym (pisownia wielką literą) – A.J.] Według spisu ludności przeprowadzonego w 
przededniu wojny w 1991 roku w Jugo-sławii mieszkało 2 376 646 obywateli deklarujących swoją 
przynależność etniczną jako Muzułmanie, z czego ponad 80% (tj. 1 950 018) w Bośni i 
Hercegowinie i 253 000 w Sandżaku. Zob. M. Zekić, op.cit., s. 7. Od końca wojny nie 
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Podjęty przez nas temat literackich narracji tożsamościowych Boszniaków 

nie doczekał się jak dotąd osobnego opracowania na gruncie polskiej slawistyki – 

poza książką Aleksandry Stankowicz pt. Między bośniackością a jugoslawizmem. 

Z dziejów kultury bośniackiej (Bielsko-Biała 2004), porządkującą podstawowe 

informacje na temat tożsamości Bośniaków oraz bośniackiej (ale nie boszniackiej) 

literatury, pracą Agnieszki Hofman-Pianki z zakresu socjolingwistycznych 

aspektów języka bośniackiego (Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka 

bośniackiego, Kraków 2000) oraz nielicznymi rozproszonymi artykułami 

omawiającymi wybrane zagadnienia historyczne, bądź literackie4, kulturze 

i literaturze Bośni i Hercegowiny wciąż poświęca się uwagę na ogół „przy okazji” 

badań nad literaturą i kulturą Chor-watów czy Serbów. Zarówno w opracowaniach 

poświęconych problematyce dyskur-su tożsamościowego, problemowi pogranicza 

kultur, jak też w studiach na temat zagadnienia reinterpretacji tradycji kulturowej 

w krajach byłej Jugosławii po 1991 roku (np. w zbiorach artykułów 

przygotowanych przez zespół krakowskich badaczy5) literatura bośniacka (nie 

                                                                                                                                                         
przeprowadzono w Bośni i Hercegowinie rzetelnego spisu ludności, który pozwoliłby oszacować 
liczbę obywateli deklarujących się jako Boszniacy. Według nieofi-cjalnych, można przypuszać, że 
zawyżonych danych, w Bośni i diasporze żyje ok. 3 200 000 Boszniaków. W polskiej literaturze 
termin Boszniacy od kilku lat z powodzeniem stosuje, między innymi, Dorota Gil (por. D. Gil, 
Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem a dialo-giem międzyreligijnym 
prawosławnych i muzułmanów w Sandżaku, PAU, Prace Komisji Kultury Słowian, pod red. L. 
Suchanka, t. IV: Słowianie i ich konfesje, Kraków 2007, s. 197-224) oraz Maciej Falski w kilku 
swoich artykułach, w których podejmuje problematykę współczesnej Bośni. Dla porównania 
Krzysztof Zalewski w swojej książce Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy 
pogranicza w Południowo-Wschodniej Europie (Warszawa 2010) pisząc o Boszniakach 
z Sandżaka, skłania się ku terminowi „słowiańskojęzyczni muzułmanie”. Mimo że od traktatu 
pokojowego w Dayton, który przypieczętował istnienie narodu boszniackiego, minęło już ponad 
piętnaście lat, do dziś w wielu polskich publikacjach termin Boszniacy tłumaczony jest na język 
polski jako Bośniacy. Zob. Europejski protektorat Bośnia i Hercegowina w perspektywie 
europejskiej. Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pod red. M. Gniazdowskiego, 
Warszawa 2008. Podobnie błędnie utożsamia Boszniaków z Bośniakami Anna Błoch, uzasadniając 
to brakiem adekwatnego terminu w języku polskim na określenie muzułmanów z Bośni, zob. A. 
Błoch, W poszukiwaniu tożsamości, „Pamiętnik Słowiański”, L/2000, s. 121. 
4 Zob. np. M. Falski, Bośnia – kultura podziałów czy dialogu? Przyczynek do dyskusji na materiale 
XIX-wiecznych relacji wspomnieniowych i etnograficznych, „Slavia Meridionalis”, nr 7, Warszawa 
2007, s. 31–50; Pamięć społeczna i ideologia. Z problematyki autodefinicji kultury bośniackiej. 
„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, kultura, literatura” nr 4, Łódź 2007, s. 51-64. 
Tematyce bośniackiej poświęcone są także prace Anetty Buras-Marciniak, w których łódzka 
badaczka zajmuje się przede wszystkim kulturą i literaturą bośniackich Żydów sefardyjskich, zob. 
Żydzi Sefardyjczycy Bośni i Hercegowiny [w:] Bałkany w oczach młodego człowieka, pod red. I. 
Petrova, Łódź 2005, s. 89-95; Kilka uwag o języku i literaturze ludowej bośniackich 
Sefardyjczyków,„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura” , nr 5 
(2004), s. 141-151. 
5 Zob. Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, pod red. 
J. Kornhausera, Kraków 1999; W poszukiwaniu nowego kanonu: reinterpretacje tradycji 
kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, pod red. M. Dąbrowskiej-Partyki, 
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mówiąc już o boszniackiej) została potraktowana marginalnie, jak dotąd więc nie 

doczekała się szerszego omówienia, zwłaszcza pod kątem obecności w niej 

koncepcji tożsamości muzułmańskiej i przemian świado-mości twórców po 

uznanym za cezurę 1992 roku. Co prawda, w ostatnich latach bośniacki islam stał 

się przedmiotem badań polskich politologów i orientalistów (między innymi Anny 

Parzymies w książce Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005), jednak wszelkie 

publikacje na ten temat (w przeważającej mierze bazujące na źródłach anglo- 

i francuskojęzycznych) nie uwzględniają zagadnień dotyczących szerzej 

rozumianej kultury Boszniaków, nie mówiąc już o samej literaturze.  

Tożsamości kulturowej bośniackich Muzułmanów poświęcone zostały dwie 

napisane w ostatnich latach prace doktorskie – przywoływanego już Marinko 

Zekicia (Tożsamość kulturowa bośniackich muzułmanów, praca napisana w języku 

bośniackim, obroniona w 2003 r.) oraz częściowo praca historyka Krzysztofa 

Zalewskiego dotycząca Boszniaków w Sandżaku pt. Między narodem, religią 

a ideologią klasową. Kwestia tożsamości muzułmańskiej w Sandżaku 

nowopazarskim w latach 1943-19936. Żadna z wyżej wymienionych pozycji nie 

uwzględnia jednak wpływu współczesnej literatury Boszniaków na proces 

kształtowania ich tożsamości. 

Temat tożsamości kulturowej Boszniaków, ze zrozumiałych względów, nie 

znajduje również większego zainteresowania w Chorwacji i w Serbii, choć na 

uwagę zasługują na przykład opracowania Olgi Zirojević7 i Bojana Aleksova8 

(Serbia) oraz Dubravka Lovrenovicia9 (Chorwacja) na temat islamu bośniackiego 

                                                                                                                                                         
Kraków 2005; Eadem, Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989-
2004, Kraków 2009. 
6 Korzystam z komputeropisu rozprawy doktorskiej K. Zalewskiego pt. Między narodem, religią a 
ideologią klasową. Kwestia tożsamości muzułmańskiej w Sandżaku nowopazarskim w latach 1943- 
1993.  
7 Olga Zirojević – serbska orientalistka zajmująca się historią Turcji i Imperium Osmańskiego 
w okresie od XV do XVIII wieku, jest autorką wielu książek na temat bałkańskiego oblicza islamu, 
m.in.: Tursko vojno uređenje u Srbiji 1459-1683 (Beograd 1974), Carigradski drum od Beograda 
do Budima u XVI i XVIII veku (1976), Srbija pod turskom vlašću 1459-1804 (Beograd 1995), 
Konvertiti – kako su se zvali (Podgorica 2001), Islamizacija na južnoslovenskom prostoru. Dvoverje 
(Beograd 2003). 
8 Bojan Aleksov od kilku lat publikuje głównie w języku angielskim. Na szczególną uwagę 
zasługują jego prace podejmujące problematykę współczesnej serbskiej recepcji procesu islamizacji 
Bośni w XV wieku, zob. np. Perception of Islamization in the Serbian National Discours, Oxford 
2005, oraz Poturica gori od Turcina: Srpski istoričari o verskim preobraćenjama [w:] Historijski 
mitovi na Balkanu, Sarajevo 2003. 
9 Zob. D. Lovrenović, Bosanski mitovi, “Erasmus” nr 18 (1996), s. 26-37; Bosansko-humski 
mramorovi – stećci, “Bosna Franciscana nr V/7 (1997) s. 94-139; Na ishodištu srednjovjekovne 
bosanske etno-politogeneze, “Bosna Franciscana” nr VI/9 (1998) s. 85-125; Bosansko 
srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije (Na trećem putu tzv. "monarhijske 
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i narosłych wokół niego mitów oraz opinii o charakterze pseudonaukowym. 

W samej Bośni i Hercegowinie podjęty przez nas temat jest żywo dyskutowany 

i eksplorowany; wy-mieńmy tu nazwiska czołowych badaczy islamu bośniackiego 

i boszniackiej tradycji muzułmańskiej: Muhameda Hadžijahicia, Nijaza Šukricia, 

Esada Zgodicia, Mustafę Imamovicia, Muhameda Filipovicia, Smaila Balicia, 

Atifa Purivatrę, Fuada Saltagę, Ante Babicia, Nijaza Durakovicia oraz 

współczesnych badaczy literatury i kultury Boszniaków: Enesa Durakovicia, 

Muniba Magljajlicia, Gordanę Muzaferiję, Hanifę Kapidžić Osmanagić, Fahrudina 

Rizvanbegovicia, Sanjina Kodricia, Envera Kazaza, Mudrisa Idrizovicia. Należy 

jednak mieć na uwadze znaczące uwikłanie prowadzonych przez nich badań 

w ideologię i bieżącą politykę. Do najważniejszych, zagranicznych prac 

badawczych podejmujących problematykę tożsamości kulturowej Boszniaków 

(tym razem z perspektywy antropologa kultury) należy niewątpliwie opracowanie 

Norweżki – Tone Bringi pt. Biti musliman na bosanski način10 oraz historyczne 

prace Noela Malcolma11 i Roberta Donii12.  

W niniejszej pracy szczególną uwagę poświęcimy tekstom prozatorskim 

napisanym po roku 1992, stanowiącym, według nas, punkt wyjścia dla 

interpretacji przebiegu procesu rekonstrukcji i reinterpretacji tradycji kulturowej 

mieszkańców Bośni i Hercegowiny, zwłaszcza zaś samych Boszniaków. Mimo że 

w dotych-czasowych badaniach okres przemian, które nastąpiły po rozpadzie 

Jugosławii zwykło się datować od 1991 roku, z kilku względów za cezurę – 

moment wielkiej zmiany13 – uznajemy rok 1992.  

                                                                                                                                                         
pobožnosti"), “Bosna Franciscana” nr V/8 (1998), s. 156-193; Srednjovjekovna Bosna i 
srednjoeuropska kultura (Prožimanja i akulturacija), “Forum Bosnae” nr 5 (1999), s. 177-206; 
Modeli ideološkog isključivanja: Ugarska i Bosna kao ideološki protivnici na osnovu različitih 
konfesija kršćanstva, “Prilozi Instituta za istoriju”, nr 33, Sarajevo 2004, s. 9-57; Bošnjačka 
recepcija bosanskog srednjovjekovlja, “Zeničke sveske – Časopis za društvenu fenomenologiju i 
kulturnu dijalogiku”, nr 02/05, Zenica 2005, s. 241-290. 
10 T. Bringa, Biti musliman na bosanski način. Identitet i zajednica u jednom srednjebosanskom 
selu. tłum. S. Krešo, Sarajevo 2009 (I wydanie w języku bośniackim: Sarajevo 1997). 
11 Zob. N. Malcolm, Povijest Bosne. Kratki pregled, tłum. Z. Crnković, Sarajevo 1995. (I wyd. 
Bosnia: A Short History, Cambridge 1994). 
12 R. Donia, Islam pod dvoglavim orlom. Muslimani Bosne i Hercegovine 1878-1914, tłum. 
T. Praštalo, Sarajevo 2000 (I wydanie w jęz. angielskim: Islam Under the Double Eagle: The 
Muslims of Bosnia and Herzegovina, 1878-1914, New York 1981). 
13 Traumę wielkiej zmiany Piotr Sztompka rozumie jako zespół negatywnych skutków, będących 
wynikiem głębokich zmian zachodzących w życiu społecznym danej grupy, narodu, państwa. 
Zmiany te mają zwykle nagły i niespodziewany charakter (przemiany ustrojowe, wojna) oraz 
dotykają centralnych dla zbiorowości reguł i przekonań. Zob. P. Sztompka, Trauma kulturowa. 
Druga strona zmiany społecznej [w:] Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa 
polskiego, pod red. A. Kojdera, Rzeszów 2003, s. 69. Zob także: Idem, Socjologia zmian 
społecznych, Kraków 2005; Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzy 
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W lutym 1992 roku obywatele Bośni i Hercegowiny potwierdzili 

w powszechnym referendum swoje poparcie dla niepodległości kraju, ogłoszonej 

przez rząd Aliji Izetbegovicia. Zaraz potem grupa muzułmańskich intelektualistów 

skupionych wokół prezydenta rozpoczęła prace nad przywróceniem Boszniakom 

ich właściwego etnonimu14. Ostateczną rezolucję o zmianie obowiązującego od 

1968 roku w Jugosławii etnonimu „Muzułmanin” na nowy, bardziej właściwy 

„Boszniak”, przyjęto w 1993 roku na Kongresie Intelektualistów Boszniackich. 

W oświadczeniu podpisanym, między innymi, przez Aliję Izetbegovicia, 

akademickich profesorów Aliję Isakovicia, Enesa Durakovicia, Muhameda 

Filipovicia, poetę Abdullaha Sidrana oraz filozofa Muhameda Filipovicia, 

czytamy:  

 

Svjesni povijesnog značenja momenta u kojem se sastajemo, kao i iskušenja 
koja nas čekaju, odlučni smo da našem narodu vratimo njegovo povijesno 
i narodno ime Bošnjak, da se na taj način čvrsto vežemo za našu zemlju 
Bosnu i njenu državnopravnu tradiciju, za naš bosanski jezik i sveukupnu 
duhovnu tradiciju naše povijesti. Ime Bošnjak je, ustvari, vraćanje na termin 
koji ima tradiciju utemeljenu na hiljadugodišnjoj historiji Bosne 
i Hercegovine15. 
 

W kilka miesięcy po referendum rozpoczęła się serbska agresja na Bośnię 

i Hercegowinę, której najbardziej dramatycznym momentem (przynajmniej do 

tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Srebrenicy oraz w miejscowości 

Potočari w lipcu 1995 roku) było oblężenie Sarajewa trwające, jak skrupulatnie 

policzyli mieszkańcy zablokowanego miasta, tysiąc czterysta dwadzieścia pięć 

dni. Wszystkie te okoliczności złożyły się na początek procesu, który Šaćir 

Filandra16 – znany politolog i socjolog zajmujący się badaniem rozwoju 

świadomości politycznej Boszniaków – nazywa trzecim boszniackim odrodzeniem 

                                                                                                                                                         
społeczne czasów transformacji, Warszawa 1999; Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki 
transformacji, Warszawa 2000. Por. także: Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszta 
transformacji, Warszawa 2009; P. Sztompka, A.K. Koźmiński, Rozmowa o wielkiej przemianie, 
Warszawa 2004.  
14 Deklaracija Prvog Bošnjačkog Sabora, praca zbiorowa, pod. za:Vijeće kongresa bošnjačkih 
intelektualaca 
http://www.vkbi.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=69. 
15 Ibidem. 
16 Do prac Šaćira Filandry [Bošnjaci i Moderna (1997), Bošnjačka politika u XX stoljeću (1998), 
Bošnjačka ideja (2002)] można mieć kilka zastrzeżeń: tendencyjna wydaje się prezentacja rozwoju 
myśli politycznej Boszniaków, w której nie udało się ukryć treści nacjonalistycznych, podobnie też 
bezkrytyczny wydaje się stosunek do ideologów „boszniactwa”: Muhameda Filipovicia, Aliji 
Isakovicia, Atifa Purivatry i innych. Trzeba jednak przyznać, że bogata faktografia, którą przytacza 
autor oraz wielość ujęć omawianej problematyki wciąż wyróżnia jego opracowania spośród innych, 
czasem rażąco nierzetelnych publikacji, ukazujących się w Bośni i Hercegowinie. 
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narodowym17. W 1992 roku na nowo podjęto dyskusję na temat kształtu literatury 

boszniackiej i miejsca, jakie zajmuje względem innych literatur narodowych 

(zwłaszcza serbskiej i chorwackiej). Rozpoczęty w tym okresie proces 

rekonstrukcji i reinterpretacji tradycji kulturowej Boszniaków, wpisany w wojenną 

retorykę i poddany silnej ideologizacji, przyniósł pierwsze próby kodyfikacji 

podstawowego kanonu kultury oraz określenia tożsamości Boszniaków wobec ich 

sąsiadów – przede wszystkim wobec Serbów i Chorwatów.  Boszniacy nie byli, 

rzecz jasna, osamotnieni w tym żmudnym procesie (re)konstruowania tożsamości 

narodowej i kulturowej oraz „leksykonowego” kodyfikowania znaczeń, symboli, 

postaci i wydarzeń składających się na kanon kultury. Podobne zjawiska 

mogliśmy zaobserwować we wszystkich postjugosło-wiańskich republikach, 

o czym przekonują liczne opracowania, między innymi polskich badaczy18. 

W przypadku Bośni i Boszniaków kluczową rolę w przemianach z początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku odegrał niewątpliwie islam i cała wyrastająca 

z niego odmienna kultura i tradycja.  

Przejdźmy w tym momencie do uporządkowania teoretycznej bazy naszych 

rozważań dotyczących Boszniaków. Jak głosi temat niniejszej rozprawy, 

w centrum naszych dociekań znajduje się tożsamość. Przypomnijmy, że 

najbardziej podstawowa klasyfikacja rozróżnia w pierwszym rzędzie tożsamość 

indywidualną (osobniczą) i zbiorową (grupową). Interesujący nas Boszniacy – 

naród boszniacki, jako grupa będzie zatem omawiany w obrębie wypracowanych 

przez badaczy koncepcji na temat tożsamości kolektywnej. Jej podstawowe 

kryteria – wspólna pamięć, wspomnienia, tradycja, system wierzeń, folklor, 

zwyczaje – wyznaczają płaszczyznę, na której dokonuje się formowanie grupowej 

konsolidacji i identyfikacji. Sama tożsamość zbiorowa jawi się jednak jako pusta 

forma domagająca się wypełnienia „treścią”, dlatego też rozpatrywana jest zawsze 

w odniesieniu do etni (tożsamość etniczna), narodu (tożsamość narodowa), kultury 

(tożsamość kulturowa) lub religii (tożsamość religijna). W przypadku Boszniaków 

                                                 
17 Pierwsze odrodzenie narodowe dokonało się pod panowaniem austro-węgierskim i wiązało się 
z przebudzeniem świadomości politycznej i kulturalnej Boszniaków, zainicjowanym przez 
Benyamina Kallaya, sprawującego w imieniu cesarza faktyczną władzę nad Bośnią. Drugie 
odrodzenie narodowe – według Filandry – miało miejsce na przełomie lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych, gdy muzuł-mańscy intelektualiści z Bośni doprowadzili do proklamowania 
narodu muzułmańskiego w ramach Jugosławii, a następnie sukcesywnie rozwijali w swoim 
narodzie świadomość narodową, religijną i kulturalną. Por. Š. Filandra, Bošnjačka politika u XX 
stoljeću, Sarajevo 1998. 
18 Por. studia krakowskich badaczy w przypisie nr 4. 
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najbardziej zasadne wydaje się przyjęcie łączonej koncepcji tożsamości zbiorowej, 

uwzględniającej w równym stopniu przynależność etniczną, narodową, kulturową 

i religijną. Podstawowym wyznacznikiem tożsamości Boszniaków jest bowiem, 

co postaramy się wykazać – islam będący, jak zauważa Ewa Machut-Mendecka, 

„wypadkową” kultury i religii19. Boszniacy, mimo że odrzucili swój pierwotny 

etnonim „Muzułmanie” i zastąpili go niebudzącym religijnych konotacji 

etnonimem „Boszniacy”, nadal za filar swojej tożsamościowej odrębności uważają 

religię. Specyfika islamu jako „wypadkowej” systemu teologicznego 

i politycznego (przypomnijmy, że słowo muzułmanin, w swoim pierwotnym 

arabskim brzmieniu, oznacza jednocześnie poddanego i wiernego20), zaowocowała 

w ich przypadku konstruktem tożsamości narodowej, będącej efektem syntezy 

tożsamości etnicznej i religijnej.  

W próbach zrozumienia zjawiska etnicyzacji religii podążać będziemy za 

francuską socjolog religii Danièle Hervie-Léger, której teoria o instrumentalizacji 

religii jako medium pamięci we współczesnych ruchach narodotwórczych 

stanowić będzie teoretyczną bazę naszych rozważań21. Badaczka podkreśla, iż 

łączenie się pierwiastka etnicznego z religijnym, „wchłanianie” jednego przez 

drugi, jest procesem „obosiecznym” – dokonuje się zarówno poprzez etyczno-

symboliczną homogenizację tradycyjnych tożsamości religijnych, jak również 

przez odnowę tożsamości etnicznych w duchu religijnym22. Innymi słowy – 

pierwiastek etniczny „zapożycza” od religijnego emblematy i symbole (czego 

przykładem jest np. wykorzystywana przez Boszniaków w latach 

dziewięćdziesiątych zielona flaga z muzułmańskim półksiężycem), sam 

równocześnie zmierza do przejmowania funkcji religijnych (ma ambicję stać się 

dla obywateli nową religią)23. Cenną wskazówkę w rozumieniu etniczno-

religijnego „odzyskiwania” tożsamości przez Boszniaków w latach 

dziewięćdziesiątych, przynosi także przytoczona przez Hervieu-Léger opinia 

serbskiego badacza Aleksandra Popovicia o niegdyś mglistym i mitycznym 

charakterze islamu w krajach byłej Jugosławii, którego dzisiejsza emblematyczna 

skuteczność wynika z faktu, iż w czasach socjalizmu był jedynym nośnikiem 

                                                 
19 E. Machut – Mendecka, Archetypy islamu, Warszawa 2003, s. 64. 
20 Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 21-31 
21 D. Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, tłum. M. Bielawska, Kraków 1999. 
22 Ibid., s. 219. 
23 Ibidem. 
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afirmacji lokalnych nacjonalizmów24. Dokonująca się niemal na naszych oczach 

radykalizacja, z drugiej zaś strony instrumentalizacja islamu, jako podstawy na 

nowo konstruowanej boszniackiej tożsamości, wymusiła na nas bliższe 

przyjrzenie się zjawisku, które w niniejszej pracy określamy mianem reislamizacji 

Boszniaków. Zgłębieniu tego zagadnienia poświęcony zostanie pierwszy rozdział 

niniejszej pracy zatytułowany „Boszniacy”.  

Zdefiniowanie tożsamości narodowej, mimo wielu propozycji badaczy 

wciąż nastręcza wielu kłopotów. Najbardziej uznane opracowania Ernesta 

Gellnera (m.in. Narody i nacjonalizm25), Benedicta Andersona (Wspólnoty 

wyobrażone26) czy Michaela Hobsbawma (Tradycja wynaleziona27) wydają się 

jedynie częściowo odpo-wiadać na pytanie dotyczące specyfiki zbiorowej 

tożsamości Boszniaków. Jak wiadomo, prace te prezentują tzw. kulturalistyczną 

koncepcję narodu, która – w odróżnieniu od nieznajdujących zastosowania 

w naszej analizie koncepcji polityczno-obywatelskiej, nominalistycznej oraz 

wszelkich koncepcji utożsamia-jących naród z państwem lub społeczeństwem – 

zakłada, iż rozwój narodu zharmonizowany jest z rozwojem jego kultury. Zatem 

decyzjom o wadze politycznej towarzyszą kolejne stopnie kulturalnego 

„wtajemniczenia” narodu, a formowanie się elit intelektualnych skutkuje 

narodzinami elit politycznych oraz rozpowszechnianiem się świadomości 

wspólnej kultury, co umożliwia wyznaczanie granic danej wspól-noty, a następnie 

narodu i państwa.  

Gellner w swojej definicji narodu kładzie przy tym nacisk na jego wolun-

tarystyczny charakter: dwie osoby należą do tego samego narodu, jeżeli – i tylko 

jeżeli – uważają, że należą do tego samego narodu28. Takie rozumienie narodu 

opiera się na wzajemnym uznawaniu się rodaków za członków jednej wspólnoty, 

nie trzeba go więc – jak twierdzi Gellener – uzasadniać jakąkolwiek inną cechą, 

która odróżnia ich od reszty ludzi. W świetle tej tezy tożsamość narodowa jest 

więc czymś wtórnym wobec narodu. Jeżeli nie przyjmujemy hipotezy o istnieniu 

                                                 
24 A. Popović, L‘islam et les Balkans [w:] Les religions à l` Est, pod red. P. Michael`a, Paris 1992, 
pod. za: D. Hervieu – Léger, op.cit., s. 213. 
25 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2009 (I wydanie ukazało się 
w 1983 r.). 
26 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 
się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997 (zob I wyd.: B. Anderson, Imagined 
Communites. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 1991). 
27 M. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, tłum. P. Godyń, F. Godyń, Kraków 2009 (I 
wydanie). 
28 E. Gellner, op. cit., s. 83. 
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jakiegoś sensorium zbiorowego (duszy zbiorowej), jak niekiedy próbowano 

interpretować myśl „ojca socjologii” Emila Durkheima, to pojęcie tożsamości 

zbiorowej nieuchronnie prowadzi do skoncentrowania uwagi na relacji jednostka-

kultura. Tożsamość zbiorowa jest w takim ujęciu przyswojeniem przez jednostkę, 

wpleceniem w jej osobniczą tożsamość istotnych elementów kultury danej 

zbiorowości – w tym wypadku narodu. Stanowią one podstawę, na której 

budowana jest odrębność od „obcych” i poczucie związku z grupą „swoich” oraz 

kształtowane są mechanizmy konstruowania podziałów wyznaczających granice 

swojskości i obcości. W takim ujęciu fenomen tożsamości narodowej jest zawisły 

od fenomenu kultury narodowej. Zgodnie z myślą Gellnera nie decyduje jednak 

o istnieniu narodu. To ważne spostrzeżenie, choć należy zaznaczyć, iż nie 

przystaje ono do rozwoju narodu boszniackiego. Jak postaramy się wykazać 

w pierwszym rozdziale niniejszej rozprawy, droga Boszniaków do narodowej 

emancypacji, której rytm wyznaczały kolejne dekrety i rezolucje przyjmowane 

przez rząd Jugosławii, miała wyraźny związek z kulturą i to w niej właśnie 

emancypujący się Boszniacy szukali oparcia.  

Benedict Anderson zarówno narodowość, jak i związany z nią nacjonalizm 

uznaje za artefakty kulturowe29, „wyobrażeniowość” narodu polega zaś – w jego 

rozumieniu – między innymi na tym, że większość członków wspólnoty 

narodowej nigdy nie pozna swoich rodaków, a mimo to odczuwa z nimi silną 

więź30. Warto w tym miejscu przytoczyć także znane stanowisko Andersona, 

poniekąd polemiczne wobec założeń Hobsbawma i Gellnera, dotyczące 

„wynajdywania” i „fabrykowania” tradycji kulturowej. Anderson zwraca uwagę, 

że takie zjawiska odczytywane jako zabiegi narodotwórcze mogą prowadzić do 

falsyfikowania i preparowania przeszłości i tradycji, podczas gdy należałoby 

mówić jednak o ich „wyobrażaniu” i „tworzeniu”. Antonina Kłoskowska 

uzupełnia myśl Andersona, dodając, że elementy „fałszer-stwa” w tradycji czy 

reinterpretacji historii nie szkodzą wyobrażeniowemu charakte-rowi narodu – 

wszak niemal wszystkie, konstytutywne dla tożsamości narodowej, mity 

założycielskie (dla Boszniaków będą to mity o ich pochodzeniu oraz przekonanie 

o istnieniu w średniowieczu tzw. kościoła bośniackiego) opierają się na 

                                                 
29 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone…s. 18. 
30 Ibid., s. 19. 
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mniejszym, bądź większym kłamstwie (nadinterpretacji)31. Badaczka konfrontuje 

ze sobą dwie koncepcje narodu: polityczną, reprezentowaną m.in przez Stanisława 

Ossowskiego (zwłaszcza jeśli chodzi o pojęcie tzw. „zmitologizowanej krwi”, 

które leży u podstaw nacjonalizmu) oraz omawianą wcześniej koncepcję 

kulturalistyczną w wydaniu Erica Hobsbawma, Benedicta Andersona), zgodnie 

z którą proces wyodrębniania narodu, będący według pierwszego z badaczy 

„wynajdywaniem”, a według drugiego „wyobrażaniem”, wiąże się 

z rozbudowaniem sfery kultury symbolicznej oraz pamięci zbiorowej32. Naród jako 

wspólnota określona przez względną tożsamość i względną odrębność 

kulturowych właściwości33, budowana jest w oparciu o to, co najbardziej 

i najwidoczniej odróżnia go od narodów sąsiednich. W przypadku Boszniaków ich 

tożsamość i kulturowa odrębność opiera się na religii, która wyparła poczucie 

wspólnotowości zasadzające się na „krwi i ziemi”; islam zagwarantował 

Boszniakom poczucie pozytywnej „inności” oraz ich narodową 

samoidentyfikację. 

Pojęcie tożsamości zbiorowej z pewnością może posłużyć także do 

wyjaśniania złożonych procesów związanych nie tylko z reorganizacją 

współczesnej bośniackiej przestrzeni publicznej, ale także z obejmującymi Bośnię 

przemianami w sferze kulturowej. Warto w tym miejscu odwołać się do 

znajdującej swoje uzasadnienie w analizie przypadku boszniackiego, propozycji 

wspomnianego już polskiego badacza – Stanisława Ossowskiego, który 

zaproponował rozróżnienie pomiędzy ojczyzną ideologiczną a prywatną34. Przyjął 

on, iż układowi tworzącemu strukturę hierarchiczną: ojczyzna narodowa – 

ojczyzna regionalna – ojczyzna prywatna, przyporządkować można kolejno 

następujące formy tożsamości: narodową, regio-nalną i lokalną, które nie 

wykluczają się wzajemnie, lecz tworzą korelat tożsamości zwany też tożsamością 

hybrydyczną. Wnioski zaprezentowane przez Ossowskiego możemy więc z całą 

pewnością odnieść do Bośni i Hercegowiny oraz do intere-sującej nas tożsamości 

boszniackiej, w której zawiera się zarówno prymarna tożsamość religijna, jak 

                                                 
31 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 10-16. 
32 Ibid., s. 32. 
33 Ibid., s. 36. 
34 Ojczyzna ideologiczna jest w rozumieniu Ossowskiego stworzonym na potrzeby celów 
politycznych fantazmatem, odwołującym się do kolektywnych emocji i pragnień. W odróżnieniu od 
niej, ojczyzna prywatna jawi się jako organizm zindywidualizowany, zaszczepiony w 
indywidualnym poczuciu przynależności i patriotyzmu. Por. S. Ossowski, Analiza socjologiczna 
pojęcia ojczyzny [w:] Idem, O narodzie i ojczyźnie, Warszawa 1984, s. 16-46. 
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i regionalna (świadomość „przynależności” do Hercegowiny i Bośni – tym razem 

jako regionów geograficznych, od których nazwę bierze kraj). Na złożoność 

tożsamości zbiorowej zwraca również uwagę inny polski socjolog – Zbigniew 

Bokszański. Według niego w kształtowaniu tożsamości zbiorowej podsta-wową 

rolę odgrywają więzi grupy z wartościami „istotnymi” czy „nieprzemijają-

cymi”35. Powstawanie tożsamości zbiorowej jest odkrywaniem „istoty” 

zbiorowości bądź „prawdziwego” sensu jej istnienia, co czasem dokonuje się 

poprzez skrajnie radykalne programy reform obyczajowych i politycznych (czego 

przykładem jest przypadek boszniacki). Zdaniem zwolenników koncepcji 

kulturalistycznej, tożsa-mość zbiorowości może być rozpatrywana w powiązaniu 

z wytwarzaną przez tę zbiorowość kulturą symboliczną (symbolicznym 

uniwersum kultury)36.  

Z punktu widzenia interesującej nas problematyki tożsamościowej jedną 

z najistotniejszych kategorii wydaje się kategoria pamięci zbiorowej Marice`a 

Halb-wachsa37, zgodnie z którą jednostki pamiętają, czyli „posiadają” pamięć, 

jednak ich „akty pamięci” są społecznie zdeterminowanym wyborem i kombinacją 

elementów dostępnych w zasobach pamięci danej grupy (narodu, 

społeczeństwa)38. Indywidu-alne wspomnienia, czyli to, co potocznie uważa się za 

pamięć, są zatem ograniczone „społecznymi ramami pamięci”. Tak rozumiana 

pamięć społeczna jest atrybutem procesu polegającego na dokonywanej przez 

jednostkę interpretację przeszłości w odniesieniu do dyskursów, narracji 

i symboli, oferowanych jej przez grupę, której jest członkiem. Choć we 

wspomnieniach jednostkowych odzwierciedla się przywią-zanie do pamięci 

grupowej, są one zdominowane przez własne doświadczenia człowieka.  

Jan Assman rozróżnia dwa typy pamięci: pamięć biograficzną oraz 

fundacyjną39. Pierwsza z nich jest domeną jednostek, druga zaś – społeczeństw, 

a co za tym idzie – ta druga bierze udział w formowaniu tożsamości narodu. 

                                                 
35 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 63.  
36 Zbiorowość dąży do zagwarantowania i „usprawiedliwienia” ciągłości swojego istnienia. Kultura 
symboliczna, stanowiąc zbiór przekazów werbalnych i niewerbalnych, pozwala zrekonstruować 
kolektywną tożsamość zbiorowości. W opinii Z. Bokszańskiego kultura symboliczna stanowi w tej 
orientacji zbiór tekstów, których ważność potwierdza ich „kanoniczny” charakter i przejście przez 
„ucho igielne” akceptacji społecznej. Zob. Z. Bokszański, op.cit., s. 88.  
37 Mowa tu o książce Społeczne ramy pamięci, która po polsku pierwszy raz ukazała się w 1969 
roku w tłumaczeniu M. Króla. 
38 Por. T. Banaszczyk, Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w 
durkheimowskiej szkole socjologicznej, Wrocław 1989, s. 178. 
39 Zob. J. Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w 
cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008, s. 67. 
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W naszych rozważaniach szczególną uwagę poświęcimy tekstom literackim 

czerpiącym z archiwum pamięci kolektywnej oraz ze zmitologizowanej wersji 

wspomnień i historii, poddanej ideologicznej „obróbce”. Konsekwentnie 

rezygnujemy natomiast z analizy autentycznych świadectw obozowych, czy też 

zeznań ofiar gwałtów wojennych, jako narracji opierających się na pamięci 

indywidualnej. Koncepcje Jana Assmana i jego żony Aleidy40 wydają się mieć 

szczególne znaczenie dla naszych badań nad tożsamością Boszniaków – jednego 

z najmłodszych narodów europej-skich41. Zgodnie z wnioskami badaczy poczucie 

przynależności jednostki do grupy determinuje tworzenie tradycji poprzez 

zinstytucjonalizowaną selekcję i interpre-tację, czyli pamiętanie określonych 

zdarzeń, osób i faktów kontrolowanych przez instytucje kulturalne, polityczne 

                                                 
40 Nowatorstwo badań Assmanów w zakresie pamięci kulturowej jest bezsprzeczne. Jan Assman, 
jako egiptolog i badacz historii religii, oraz jego żona Aleida - ceniona kulturoznawczymi i 
badaczka kultury angielskiej XVIII wieku, należą do grona najwybitniejszych teoretyków i badaczy 
pamięci, wśród których należy wymienić w pierwszej kolejności uczonych ze szkoły Durkheima, 
wspomnianego już M. Halbwachsa (koncepcja społecznych ram pamięci), A. Warburga (autora 
przemyśleń o roli pamięci w historii sztuki), J. Wintera, który w książce The Generation of 
Memory: Reflection on the „Memory boom” (London 2006) opisał zjawisko „boomu pamięci”, 
oraz Le Goffa (Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007). Wśród 
cenionych teoretyków pamięci kulturowej i zbiorowej nie można pominąć też M. Csaky`ego i 
skupionych wokół niego badaczy wiedeńskich, a także przedstawicieli ośrodków amerykańskich: J. 
K. Olicka, J. Robbinsa. Na gruncie badań prowadzonych w Polsce zagadnienie kolektywnych 
wymiarów pamięci również było wielokrotnie omawiane. Nie sposób również wymienić w tym 
miejscu wszystkich autorów i publikacji, które ukazują się w ostatnich latach. Na szczególną uwagę 
zasługują tomy, które ukazały się nakładem warszawskiego wydawnictwa Scholar, a które łączy 
interdyscyplinarna refleksja nad problemem polskiej pamięci, niepamięci i ich miejscem w teorii 
tożsamości: Pamięć, przestrzeń, tożsamość, pod red. S. Kapralskiego, Warszawa 2010; Pamięć 
zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa 2009; M. Golka, Pamięć społeczna 
i jej implanty, Warszawa 2009; Przeszłość jako przedmiot przekazu, pod red. A. Szocińskiego i P.T. 
Kwiatkowskiego Warszawa 2006. Zob także: N. Assordobraj, Żywa historia. Świadomość 
historyczna: symptomy i propozycje badawcze, Studia Socjologiczne 1963, t. 2; B. Szacka, 
Świadomość historyczna. Wnioski z badań empirycznych 1977/3; Eadem, Miejsce historii 
w świadomości współczesnego człowieka, Kwartalnik Historyczny 1997; Eadem, Czas przeszły, 
pamięć, mit, Warszawa 2006; Eadem O pamięci społecznej, „Znak” 1995/5; A. Sawisz, Czas 
przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości historycznej inteligencji polskiej 1965-1988, 
Warszawa 2006; A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikowanie społeczne [w:] A. Szpociński, 
P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006; A. Szpociński, Społeczne 
funkcjonowanie symboli [w:] Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, pod red. 
T. Kostyrko, Warszawa 1987. Zob. także: M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie [w:] Pamięć 
zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 7-38. W 
przytoczonym artykule autorka przygląda się historii rozważań nad omawianym zagadnieniem na 
gruncie niemieckim, które pojawiły się tam jako potrzeba rozrachunku ze wstydliwą przeszłością 
i stanowiskiem społeczeństwa niemieckiego wobec zagłady Żydów i wojny prowadzonej przez III 
Rzeszę.  
41 Nie chodzi tu bynajmniej o etniczną „młodość” Boszniaków. Jeśli uznać, jak życzyliby sobie 
tego sami Boszniacy, że ich korzenie sięgają średniowiecza i początków państwa bośniackiego pod 
panowaniem dynastii Kotromaniciów (zob. M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1998, s. 7-
17), to o Boszniakach należałoby pisać jako o jednym z najstarszych i nieprzerwanie trwających 
narodów. Mówiąc „młody naród” mam na myśli oficjalne uznanie bośniackich muzułmanów za 
naród: najpierw pod nazwą Muzułmanie (w 1968) a potem jako Boszniacy ( w 1993, co następnie 
zostało potwierdzone w 1995 w dokumentach traktatu pokojowego w Dayton). 
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i społeczne42. Według Assmana, zbiorowości nie mają swojej pamięci, ale 

kształtują pamięć swoich członków poprzez osadzenie w kolektywnym 

wspomnieniu wydarzeń, osób i miejsc uznanych za znaczące43.  

Przypomnijmy, iż Assman rozwinął wprowadzone do nauki przez 

Halbwachsa pojęcie pamięci zbiorowej, którą cechuje napięcie pomiędzy 

zapamiętywaniem a za-pominaniem (zagadnienie to opisał Paul Ricoeur 

z perspektywy fenomenologii pamięci44) oraz przekonanie o istnieniu ram pamięci 

ustanowionych przez spo-łeczeństwo45. Na tej podstawie Asssman rozwinął swoją 

teorię, z której wynika, że pamięć, będąca tworzeniem społecznych horyzontów 

sensu i czasu46 rekonstruuje przeszłość i stwarza ją jako przedmiot odniesienia dla 

teraźniejszości. Dochodzi przy tym do pewnego paradoksu, bowiem – jak 

zauważa Assman – aby przeszłość mogła stać się tym, czym jest, musi odejść „do 

przeszłości”, a więc musi ją ogarnąć pewna forma niepamięci. Przeszkodę zawsze 

stanowią niechciane wydarzenia historyczne, gwałtowne przewroty, traumatyczne 

zmiany (wojny, podboje, kolonizacje). Narody i grupy dążące do stworzenia 

i określenia swojej tożsamości rozpaczliwe walczą o zlepienie zerwanej ciągłości 

historycznej w bezcenne continuum47. Pamięć kulturowa ma za zadanie 

„maskować” to zerwanie i na pierwszy plan wysuwa ową upragnioną ciągłość48, 

uruchamiając cały repertuar figur pamięci: mitów narodo-wych, bohaterów 

narodowych, oraz duchową topografię znaczących miejsc, które są zapożyczane 

ze skarbnicy przeszłości, interpretowane przez wpływowe instytucje i osoby, 

a następnie aktualizowane w kontekście współczesności49.  

                                                 
42 R. Traba, Pamięć kulturowa – pamięć komunikatywna. Teoria i praktyka badawcza Jana 
Assmana [w:] J. Assman, Pamięć kulturowa..., s. 15. 
43 Ibid., s. 52. 
44 P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2007. 
45 Artykuł Traby, będący wstępem do przetłumaczonej na język polski książki Assmana, dostarcza 
bogatego materiału bibliograficznego na temat zagadnień związanych z pamięcią kulturową i 
kulturą pamięci w różnych ujęciach: socjologicznym, psychologicznym religioznawczym, 
kulturoznawczym. Autor przywołuje ponad pięćdziesiąt nazwisk znaczących i cenionych w świecie 
badaczy tego pro-blemu. Tutaj ograniczymy się do przywołania kilku z nich: M. Hobsbawma, A. 
D. Smitha, E. Gellnera, M. Webera, M. Eliade, R. Lachmann. Ich teorie dotyczące tradycji 
(Hobsbawm), nacjonalizmu i konstrukcji narodu (Smith, Gellner, Weber), roli pamięci w 
kształtowaniu się tożsamości religijnej (Eliade) i kulturowej (Lachman) posłużyły jako baza 
teoretyczna niniejszej pracy. Zob. E. Traba, op.cit., s. 15. 
46 J. Assman, op.cit., s. 47. 
47 Por. E. Gellner, Narody i nacjonalizm... , s. 77-84. 
48 J. Assman, op.cit., s. 50. 
49 W definicji Assmana figury pamięci są pionkami  w grze między teraźniejszością a przeszłością: 
Z takiego wzajemnego przenikania się pojęć i doświadczeń powstaje to, co chcemy nazwać figurami 
pamięci. Ich specyfikę wyznaczają trzy cechy charakterystyczne: konkretne odniesienie do 
przestrzeni i czasu, odniesienie do konkretnych grup oraz rekonstruktywność. Zob. ibid., s. 54. 
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Jak wynika z tytułu niniejszej rozprawy, najważniejszą kwestią dla naszych 

rozważań jest problem tożsamości narracyjnej i blisko z nią związanej narracji 

tożsamościowej. Porządkując kluczowe dla nas pojęcia, przypomnijmy, iż 

koncepcja tożsamości narracyjnej, rozwinięta przez Paula Ricoeura w pracy Czas 

i opowieść50, zasadza się na przekonaniu, iż poznanie tożsamości możliwe jest 

tylko wtedy, gdy odejdzie się od rozumienia – zarówno jednostki, jak 

i zbiorowości – w kategoriach struktury ontologicznej, tj. wyposażonej w stały, 

dany z góry, zestaw określonych cech.  Zamiast tego należałoby raczej uznać, że 

człowiek i społeczeństwo to byty zmienne, rozwijające się w czasie51. Zgodnie 

z koncepcją Ricoeura narracja i tożsa-mość są strukturami czasowymi 

i nieukończonymi „dopóki trwa opowieść”. Samoro-zumienie jawi się tu zatem 

jako narracyjna konstrukcja tożsamości, zapośredniczona przez kody kulturowe – 

teksty kultury, które prostym sekwencjom zdarzeń i przeżyć nadają formę, 

porządek i oryginalność – czynią z nich opowieść. Szczególnie ważny dla naszych 

dociekań wydał się pomysł Ricoeura, by kategorię narracji o sobie samym (odnosi 

się to także do narodu) rozpatrywać jako rywalizację pamięci i niepa-mięci 

o prymat.  

Zgodnie z perspektywą przyjętą przez Macieja Falskiego, badanie 

tożsamości narodowej jest właściwie badaniem sposobów opowiadania tej 

tożsamości52. Ponieważ tożsamość narodowa jako przedmiot opowieści nie jest 

konstrukcją spójną, chodzi raczej o to, by pokazać, jak tworzą i definiują ją 

poszczególni autorzy. Literatura rzadko kiedy daje jasną odpowiedź na pytanie 

o kształt identyfikacji zbiorowej (wyjątkiem będą utwory jawnie nacjonalistyczne 

oraz tendencyjne powieści odsłaniające swój ideologiczny ładunek – takich jednak 

w Bośni i Hercego-winie znajdziemy niewiele). Głównym zadaniem literatury, 

jako „sojuszniczki” tożsamości, jest stworzenie wyobrażonej wspólnoty 

kulturowej narodu, do którego jest adresowana i którego problemy porusza. 

Budowanie tej wspólnoty kulturowej dokonuje się, między innymi, poprzez 

nieustanne odwołania do przeszłości oraz tradycji leżącej u podstaw kulturowej 

                                                 
50 P. Ricoeur, Czas i opowieść (tom I, II, III), tłum. M. Frankiewicz, Kraków 2006. Zob. także, 
Idem, Pamięć, historia, zapomnienie, op.cit., s. 317-330. Interpretację teorii Ricoeura przytaczamy, 
posiłkując się opracowaniem Katarzyny Rosner. Por. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, 
Kraków 2006, s. 125-136. 
51 Ibid., s. 6. 
52 M. Falski, Porządkowanie przestrzeni narodowej. Przypadek chorwacki, Warszawa 2008, s. 15-
20. 
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odmienności narodu. Polski badacz Janusz Goćkowski rozumie ową tradycję jako 

obejmującą kilka pokoleń ciągłość w posługiwaniu się wzorami myślenia53. Tak 

pojmowana tradycja opiera się – z jednej strony - na silnym napięciu pomiędzy 

wartościami i antywartościami tworzącymi „kodeks” postępowania 

i funkcjonowania danej grupy, z drugiej strony – poprzez nieustanne odwoływanie 

się do przeszłości (konsekwentnie wybieranej i interpretowanej w odpowiedni 

sposób) – porządkuje i uzasadnia jej obecność.  

W przypadku bośniackim wszędzie tam, gdzie toczy się dyskusja nad 

pochodzeniem etnicznym Boszniaków oraz ich dorobkiem kulturalnym 

i literackim, akcentowana jest ciągłość historyczna i kulturalna samej Bośni 

i narodu boszniackiego. Tradycja grupy społecznej, czy nawet całego kręgu 

kulturowego, jest niczym innym jak świadectwem dokonania wyboru treści 

ważnych z punktu widzenia praktyk tożsamościowych. Innymi słowy, tradycja 

i to, co zwykło uważać się za dziedzictwo danej grupy, już sama w sobie jest 

wyborem określonych wzorów, matryc, historycznych rekwizytów, symboli 

i zachowań. Narzędziem, za pomocą którego historię i zbiorowe doświadczenie 

„przycina się” tworząc z ich pieczołowicie wybranych elementów pewną tradycję, 

jest przede wszystkim pamięć. Spór o tra-dycję i jej kształt jest w zasadzie sporem 

o rodzaj pamięci i odwrotnie: gra o model pamięci zbiorowej jest grą o model 

tradycji54. Społeczne ramy pamięci (Goćkowski przywołuje to sformułowanie za 

jego twórcą, Halbwachsem55) tworzą sprawnie działający system „kontrolno-

korygujący”, który pozwala orientować się przedsta-wicielom danej grupy 

w tworzonej przez nich strukturze, innymi słowy umożliwia im ciągłe 

weryfikowanie swojej tożsamości. Jednym z najbardziej jaskrawych przeja-wów 

gry o model tradycji są spory towarzyszące kodyfikacji i rozmaitym mody-

fikacjom kanonu literackiego. 

Wychodząc z założenia, że opowiadanie tożsamości jest opowiadaniem 

narodu, opowieści Boszniaków o nich samych odczytujemy na trzech 

płaszczyznach. Pierwszą z nich wyznaczają narracje o wojnie, którą, co 

                                                 
53 J. Goćkowski, Struktura i funkcje tradycji [w:] Rozważania o tradycji i ethosie, pod red. 
J. Goćkowskiego i J. Baradzieja, Kraków 1998, s. 13. 
54 Ibid., s. 19. 
55 Według Halbwachsa „społeczne ramy pamięci” są gwarantem równowagi społecznej, 
umożliwiają bowiem rozbitemu na grupy i podkultury społeczeństwu konsolidowanie się w 
momentach kluczowych: „Jednostka przywołuje wspomnienia, pomagając sobie ramami pamięci 
społecznej”. Zob. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969, s. 421. 
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zaznaczyliśmy wcześniej, uznajemy za punkt wyjścia dla kształtowania się nowej 

tożsamości Boszniaków. Narracje wojenne – naznaczone martyrologią 

dramatyczne opowieści o życiu w oblę-żonym mieście, doświadczeniu 

ludobójstwa i czystek etnicznych – są dla Bosznia-ków wciąż opowieściami o „tu 

i teraz”, zatem nie traktujemy ich jako tekstów „historycznych”, choć dotyczą 

wydarzeń, które już przeszły do historii. Powieści poruszające temat wydarzeń 

z początku lat dziewięćdziesiątych są najliczniej repre-zentowane we 

współczesnej bośniackiej i boszniackiej prozie, dokonujemy jednak wyboru tych, 

które – naszym zdaniem – najlepiej oddają charakter zachodzących 

w świadomości Boszniaków przemian, są najbardziej reprezentatywne 

(bestsellery, książki nagradzane na krajowych konkursach). Chcielibyśmy także 

zaprezentować interesujące przykłady tekstów literackich z peryferii 

boszniackiego życia literac-kiego, stanowiących jednak swego rodzaju 

„ekstremum”, ilustrujące bogactwo i różnorodność boszniackich narracji. 

Sięgniemy zatem – z jednej strony – po pisarzy „elitarnych” (Alma Lazarevska, 

Tvrtko Kulenović, Semezdin Mehmedinović), docenianych głównie za granicą i 

w wąskim gronie rodzimych krytyków, z drugiej natomiast – po utwory takie jak 

nieudana powieść Nerminy Kurspahić Iščezavanje plavih jahača (1996) 

(ukazująca się w odcinkach w prasie codziennej w oblężonym Sarajewa), która 

mimo nikłej wartości artystycznej do dzisiaj funkcjonuje jako wojenny bestseller. 

Sama autorka wydaje się wstydzić swojego dzieła napisanego w czasie wojny 

i odcina się od niego w wywiadach, również krytyka życzliwie milczy na jego 

temat, mimo to Iščezavanje plavih jahača jest wręcz wzorcowym przykładem 

instrumentalnego użycia literatury w procesie definiowania tożsamości narodowej. 

Nasze rozważania o boszniackich narracjach wojennych opierać będzie-my jednak 

na tekstach najbardziej popularnych, najchętniej czytanych i docenianych przez 

krytyków (w tym przypadku ocena bywa jednak nie zawsze słuszna) oraz za 

uznanych za „kanoniczne“, tzn. funkcjonujących w ramach kanonu literatury 

bosz-niackiej. Drugą grupę tekstów stanowić będą w naszej analizie narracje 

dotyczące historii, operujące zaktualizowaną na nowo mitologią narodową 

(opowieści o bogo-miłach, tzw. kościele bośniackim i potędze bana Kulina), 

dzięki którym boszniacka tożsamość znajduje swoje umocowanie w dawności. 

Tak użyta „historyczność” służy umacnianiu poczucia kulturalnej ciągłości, 

legitymizuje tym samym prawo narodu do istnienia. W tej grupie tekstów znajdą 
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się przede wszystkim powieści historyczne, których akcja osadzona jest w odległej 

epoce, czasem również w odległych „orientalnych” światach (np. Dževad 

Karahasan, Istočni diwan (1989), Enes Karić, Pjesme divljih ptica (2009), Jusuf 

Trbić Legenda o Bijlejoj džamiji – powieść wydana w 2011 roku). 

W niniejszej pracy przyjrzymy się również utworom, w których nawiązania 

do przeszłości akcentują paralelę między dawnymi a teraźniejszymi 

wydarzeniami. Szczególną uwagę wśród tych tekstów wypada zwrócić na dwie 

powieści: Žrtvovanje vuku (2003) Mirsada Sinanovicia oraz Šehid (1999) Zilhada 

Ključanina, w których nadrzędnym motywem jest powtarzalność historii i losów 

Boszniaków – jak mówi jeden z bohaterów pierwszej z wymienionych powieści – 

egzystujących od genocida do genocida. Narracje te wpisane są bowiem 

w muzułmańską ideologię męczeństwa (szahadatu) i mają ścisły związek z etosem 

Boszniaka jako niewinnej i czystej moralnie ofiary. 

Ostatnią grupę analizowanych przez nas tekstów stanowić będą utwory, 

w których zaakcentowana jest duchowość i obyczajowość muzułmańska, 

stanowiąca właściwy trzon boszniackiej tożsamości. Przyjrzymy się różnym 

użyciom, a także nadużyciom islamu w procesie literackiego kształtowania 

tożsamości Boszniaków.  

Należałoby przy tym zaznaczyć, że wytyczenie „sztywnych” granic między 

omawianymi grupami utworów nie jest możliwe. Wyodrębnienie trzech głównych 

zakresów tematycznych boszniackich narracji stanowi jedynie umowny podział 

mający zobrazować zaproponowany przez nas sposób interpretacji omawianych 

utworów. Te same teksty odczytywane będą wielokrotnie z różnych perspektyw – 

przez pryzmat wojny, historii i islamu, co, jak mniemamy, pozwoli wydobyć jak 

najwięcej zakodowanych w nich sensów. 

Nasza analiza dotyczy nie tyle przemian tożsamości Boszniaków, co 

przemian ich samoświadomości oraz procesu dochodzenia do samorozumienia 

i samo-określenia w drodze autonarracji (narracji tożsamościowej), która rozwija 

się w czasie, podobnie jak sama egzystencja56. Interesuje nas tu przede wszystkim 

tożsamość zbiorowa Boszniaków, ich wyobrażenie o sobie samych zapisane 

w teks-tach literackich – głównie w powieściach i opowiadaniach, w których 

przedmiotem refleksji staje się religia, tradycja i wynikający z nich „charakter 

narodowy”.  

                                                 
56 Ibid., s. 7. 
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Inspirujący dla naszych badań okazał się pomysł Magdaleny Dyras57, by do 

narracji tożsamościowych zaliczyć nie tylko teksty literackie, ale również publi-

cystykę, potoczne narracje codzienności: teksty reklamowe, artykuły prasowe oraz 

wszelkie działania w przestrzeni publicznej zdradzające sensy i kody kultury 

ukryte pod pozornie neutralnymi gestami. Choć w centrum naszej analizy 

umieściliśmy literaturę piękną, propozycja Dyras zainspirowała nas do 

uważniejszego przyjrzenia się przemianom świadomości Boszniaków 

dokonującym się na peryferiach kultury i w przestrzeni publicznej, stąd 

w niniejszej pracy znajdą się także uwagi dotyczące, między innymi, zmian nazw 

ulic w powojennej Bośni, systemu szkolnictwa czy reformy monetarnej, w których 

to – niczym w zwierciadle – odbijały się społeczne niepokoje związane 

z przebudową bośniackiego i boszniackiego modelu kultury. Zwrócimy również 

uwagę na najbardziej zauważalne zmiany dokonujące się w sze-roko rozumianej 

obyczajowości Boszniaków, także serbskich Boszniaków z San-džaka58, choć – 

literaturę pisaną przez tych ostatnich traktujemy tu marginalnie.  

* 

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy przyjrzymy się kształtowaniu się 

narodu boszniackiego i przemianom samoświadomości Boszniaków, co pozwoli 

nam postawić wnioski dotyczące charakteru i dynamiki rozwoju bošnjačke nacije. 

Prześledzimy drogę Muzułmanów – Boszniaków do ich narodowej emancypacji 

i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie wydarzenia przyczyniły się do 

ukształ-towania tożsamości boszniackiej takiej, jaką jawi się ona dzisiaj. 

Wskażemy na główne nurty i tendencje w rozwoju politycznym Boszniaków 

z zamiarem odszuka-nia ich konsekwencji w późniejszym życiu społecznym 

i artystycznym.  

Wychodząc od stwierdzenia Ireneusza Kani, że najważniejszym bodaj zada-

niem kanonu kultury jest utrzymanie i pogłębienie jej tożsamości59, w kolejnym 

rozdziale prześledzimy dyskusję towarzyszącą formowaniu kanonu literatur 

                                                 
57 M. Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009.  
58 Termin serbscy Boszniacy przywołuję za: D. Gil, Prawosławni, muzułmanie, kryptochrześcijanie. 
Współczesne oblicza prawosławia i islamu na Kosowie i w Sandżaku [w:] Mozaika religijna 
Bałkanów, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2008. Sandżak, w całej swojej 
złożoności jest, niestety, wciąż zbyt mało zbadaną przestrzenią, być może jednak rozpoczęte przez 
nas w niniejszej rozprawie rozważania na temat literatury Boszniaków z Bośni, staną się w 
przyszłości punktem wyjścia do refleksji na temat narracji tożsamościowych serbskich 
Muzułmanów z Sandżaka, określanych też jako Sandžaklije – Bošnjaci. 
59 I. Kania, Kanon kultury: sztywna forma czy żywa treść?, "Znak", nr 7/1994, s.40. 
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bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej oraz mechanizmy i strategie, także 

ideolo-giczne, decydujące o kształcie uznanych za „kanoniczne” antologii 

literatury boszniackiej, nazywanych w niniejszej pracy „alefowskimi” (od 

wydawnictwa „Alef”, którego nakładem się ukazały). Kanon, a właściwie 

w przypadku bośniackim dwa konkurencyjne wobec siebie kanony kultury 

i literatury jawią się – zacytujmy tu Hansa Linderbergera, światowego znawcę 

problematyki „kanoniczności” kultury: jako sztandary, dzięki którym poszczególne 

ruchy społeczne, narody(…) ustanawiają swój rodowód, określają tożsamość 

i prezentują się światu60.  

Na przykładzie dyskusji toczącej się pomiędzy politykami 

i literaturoznawcami różnych opcji, w rozdziale tym pokażemy także, z jakimi 

wyzwaniami zmuszeni byli zmierzyć się Boszniacy forsując własny kanon kultury 

i tradycji stanowiący zaplecze dla idei narodowej. Szczególną uwagę poświęcimy 

omówieniu antologii odzwiercie-dlających kolejne „stany świadomości” 

Boszniaków. Na przykładzie sporów doty-czących nazwy literatury powstającej 

w Bośni i Hercegowinie, w tym literatury muzułmańskiej (boszniackiej), 

spróbujemy zaprezentować siatkę międzykulturo-wych i międzynarodowych 

„uwikłań” Bośni i Boszniaków, a tym samym zaakcento-wać ciągłość 

południowosłowiańskiej wzajemności kulturowej, z którą, jak się wyd-aje, Bośnia 

konsekwentnie próbuje zerwać, poszukując dla siebie nowego miejsca 

w bałkańskiej przestrzeni. 

W następnych trzech rozdziałach przyjrzymy się sposobom funkcjonowania 

narracji tożsamościowych u poszczególnych pisarzy. Wybrane kategorie (narracje 

o wojnie, narracje o islamie, narracje o historii) traktowane są tutaj jako przejawy 

poszukiwań tożsamości przez bośniackich Muzułmanów. W pracy postaramy się 

odpowiedzieć na pytanie dotyczące roli literatury jako narzędzia konstruowania 

tożsamości Boszniaków, w tym miejsca i roli tradycji islamskiej we współczesnej 

literaturze pięknej odzwierciedlającej wyjątkowo w ostatnim dwudziestoleciu 

ożywiony dyskurs. 

 

 

                                                 
60 H. Lindenberger, The History in Literature: On Value, Genre, Institutions, New York 1990, s. 2. 
Cyt. według: A. Lanoux, Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego 
romantyzmu w latach 1815-1865, tłum. M. Krasowska,Warszawa 2003, s. 18. 
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Nazvaše me Hamzom 

Kao što nazvaše hiljadama ljudi 

Iz pustinja divljih Beduina (…) 

O, čudno je to, čudno 

Da ovdje 

U našoj zemlji, kraj Evrope 

Hamzom zovu mene! 

 

Hamza Humo61 

 

 

Proces rekonstrukcji boszniackiej tradycji kulturowej w ramach tradycji 

wspólnej dla bośniackich Serbów, Chorwatów i Muzułmanów, który podjęli 

boszniaccy intelektualiści na początku lat dziewięćdziesiątych, niewątpliwie miał 

charakter reislamizacji62. Sprzęgnięty był on z przebudzeniem politycznym63, 

                                                 
61 H. Humo, Hamza [w:] Pjesme, Sarajevo 1974, s. 134. 
62 Pod pojęciem reislamizacji Bośni i Hercegowiny rozumiemy praktyki w obrębie polityki oraz 
kultury życia codziennego zmierzające do afirmacji religii i religijności. Janusz Danecki 
reislamizację definiuje jako zasadniczy element budowania wspólnego państwa dla wszystkich 
muzułmanów, czasem rozumianego jako rekonstrukcja kalifatu. Zob. J. Danecki, Podstawowe 
wiadomości o islamie…, s. 484. Badacz zwraca również uwagę, że w idei budowania 
muzułmańskiego państwa wyznaniowego kluczową rolę odgrywa prawo islamskie szariat (arab. 
shari`at), które stawia znak równości między tym, co świeckie i tym, co religijne. Na temat 
przyczyn odrodzenia życia religijnego w społeczeń-stwach tranzycyjnych zob. D. Hervieu-Léger, 
Religia jako pamięć…, s. 63.  
63 Mowa tu przede wszystkim o książce A. Izetbegovicia Islamska deklaracija, Sarajevo 1970. 
Pierwszemu prezydentowi niepodległej Bośni i Hercegowiny, wówczas jeszcze działaczowi 
rewolu-cyjnej organizacji Młodzi Muzułmanie, przyświecał podczas pisania cel, którym – jak 
wyjaśnia we wprowadzeniu do Deklaracji – jest: „Ostvarenje islama na svim poljima, u ličnom 
životu pojedinaca, u porodici i u društvu kroz obnovu islamske vjerske misli i stavranje jedinstvene 
islamske zemlje od Maroka do Malezije.” Zob. A. Izetbegović, op.cit., s. 7. W odnowie wiary i w 
życiu prywatnym zgodnym z zasadami islamu Izetnegović upatrywał szansy dla Bośni, był bowiem 
zdania, że dla muzułmanów drogi są tylko dwie – islam lub pasywność i stagnacja. Na jej temat 
oraz na temat rozwoju panislamskiej koncepcji Izetbegovicia zob. Š. Filandra, Alija Izetbegović i 
treći bošnjačko -muslimanski preporod [w:] Bošnjačka politika u XX stoljeću, s. 374; A. Parzymies, 
Muzułmanie w Europie, Warszawa 2006, s. 147-169. Por. także: A. Izetbegović, Islam između 
Istoka i Zapada, Beograd 1988 (w niniejszej pracy korzystam z drugiego wydania, Novi Pazar 
1996); Govori, pisma, intervjui`95, Sarajevo 1996;  
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oznaczał powrót do tradycji muzułmańskiej oraz etnicyzację religii, czy też 

odnowę religijną w wymiarze afirmacji etnicznej64. Zjawiska, które złożyły się na 

ten proces (redefiniowanie tożsamości narodowej oraz kodyfikacja kanonu 

literackiego), można zaobserwować we wszystkich byłych jugosłowiańskich 

republikach, w każdej z nich przebiegał on jednak nieco inaczej. W Bośni, 

podobnie jak w Serbii i Chorwacji, aktualizacja, rekonstrukcja i reinterpretacja 

tradycji kulturowej została silnie upo-lityczniona i wpisana w retorykę wojenną. 

Pewne różnice wynikały natomiast z odmiennych uwarunkowań historycznych 

oraz religijno-kulturalnych (w Bośni dominująca rola w długim procesie 

kształtowania się tożsamości Boszniaków przypadła, jak pamiętamy, islamowi). 

Przyglądając się kulturalno-politycznym przemianom w Bośni i Herce-

gowinie, które od lat pięćdziesiątych XX wieku do dziś układają się w historię 

kształtowania się nowoczesnego narodu boszniackiego, w niniejszym rozdziale 

posta-ramy się przybliżyć fenomen Boszniaków – jednego z najmłodszych 

narodów Euro-py. Cofniemy się w głąb ich historii będącej – jak opisuje to teoria 

tożsamości narracyjnej – drogą do uzyskania pełnej samoświadomości. Spojrzymy 

na nią jednak tak, jak widzą ją sami Boszniacy i jak przedstawiają ją w narracjach 

o sobie samych. Podejmiemy także próbę prześledzenia drogi, jaką od końca II 

wojny światowej przeszli bośniaccy Muzułmanie, „awansując” z pozycji grupy 

wyznaniowej do sta-tusu samodzielnego i samostanowiącego o sobie narodu. 

Ze zrozumiałych względów nie jesteśmy w stanie zaprezentować tu całej 

skomplikowanej i długiej historii rozwoju narodu boszniackiego i samej idei 

boszniactwa w jej różnych – czasem ze sobą sprzecznych – postaciach. 

Teoretyczny punkt odniesienia dla analizy wielu narodotwórczych 

procesów stanowi, poza klasyczną, przywoływaną już wcześniej propozycją 

Ernesta Gellnera (głoszącą, że o istnieniu narodu stanowią: wspólne terytorium 

historyczne, wspólne mity, pamięć, zwyczaje, kultura i prawa, przede wszystkim 

jednak wola grupy, która za naród się uważa65), także koncepcja Benedicta 

Andersona zakładająca, jak pamię-tamy, „wyobrażeniowy” charakter narodu, 

będącego strukturą „wymyślaną” przez społeczeństwo w procesie jego afirmacji. 

Przypomnijmy, iż Anderson w swoich rozważaniach poświęcił uwagę także 

                                                                                                                                                         
Alija je islamizirao, Zukorlić će da „bošnjanizira“ Bošnjake, 
http://www.radiosarajevo.ba/novost/51266/alija-islamizirao-zukorlic-ce-bosnjanizirati-bosnjake.  
64 Por.  D. Hérvieu-Lèger, Religia jako pamięć...s. 65.  
65 Por. E. Gellner, op.cit., s. 82-83. 
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formacjom religijnym, zauważając, iż niejed-nokrotnie to one właśnie są 

zaczątkiem wspólnoty narodowej. Wspólnoty takie – pierwotne i w odniesieniu do 

dzisiejszych, nowoczesnych narodów bardziej „prymi-tywne” – funkcjonują dzięki 

wspólnemu językowi symbolicznemu, który Anderson nazywa sakralnym66. 

Przyjrzenie się dyskursowi odzwierciedlającemu kształtowanie się tożsamości 

boszniackiej pozwoli nam, jak mniemamy, odkryć ów sakralny język, w którym 

Boszniacy wyartykułowali swoje narodowe „my”.  

Dla naszych rozważań szczególne zastosowanie wydaje się mieć także 

koncepcja czeskiego socjologa Miroslava Hrocha. Praski badacz zaproponował, by 

ruchom narodotwórczym tzw. „małych narodów” (do których zalicza wszystkie 

narody bałkańskie i większość środkowoeuropejskich67) przyglądać się z nieco 

innej perspektywy, niż historiom niepodległościowym wielkich mocarstw. 

Zgodnie z ryt-mem dziejów w emancypację polityczną tych pierwszych niemal 

zawsze wpisana jest walka z większymi i silniejszymi od nich bytami 

politycznymi, dokonującymi ich faktycznej, bądź symbolicznej kolonizacji68.  

Gdyby dziś zechcieć model ów odnieść do przypadku boszniackiego, 

wówczas w odczuciu samych Boszniaków, agresorem i „kolonizatorem” 

hamującym rozwój ich narodowości są zapewne Serbowie i Chorwaci, choć 

można byłoby się spodziewać, że w taki sposób postrzegani będą przez 

Boszniaków raczej Turcy osmańscy oraz Austriacy. Hroch wyróżnia kilka faz 

procesu kształtowania się tożsa-mości narodowej, które przy drobnych 

zastrzeżeniach, można zastosować również w odniesieniu do narodotwórczego 

procesu, jaki rozegrał się w Bośni, owocując narodzinami Boszniaków – 

„nowego” narodu na etnicznej mapie Bałkanów. Proponuje on mianowicie, by za 

pierwszą fazę kształtowania się małego narodu przyjąć tzw. fazę naukową – 

w której intelektualiści tworzą pewnego rodzaju bazę dla mającego nastąpić 

w przyszłości „właściwego” procesu narodotwórczego. Najczęś-ciej w tej 

                                                 
66 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone…, s. 25-26. Anderson zwraca uwagę, iż języki sakralne 
spajały stare wspólnoty religijne, okazały się jednak niewystarczającym spoiwem. Upadek i zużycie 
poszcze-gólnych języków sakralnych (Anderson podaje tu przykład klasycznej łaciny, jako języka 
sakralnego/liturgicznego chrześcijan obrządku zachodniego) przekłada się zwykle na kryzys zinte-
growanych z ich pomocą wspólnot; zob. B. Anderson, op.cit., s. 31.  
67 Koncepcja „małych narodów” Hrocha może budzić pewne kontrowersje, choć sam autor już we 
wstępie swojej pracy zastrzega, iż rozróżnienie na „małe” i „wielkie” narody ma znaczenie 
typologiczne, nie zaś jakościowe. Por. M. Hroch, Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, 
tłum. G. Pańko, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 9. 
68 Ibid., s. 15-19. 
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pierwszej fazie skupiają się oni na kodyfikacji kanonu kultury wysokiej, 

niejednokrotnie w oparciu o folklor i szeroko pojętą kulturę ludową.  

Innymi słowy, chodzi o to, by zgromadzić jak najwięcej argumentów 

i dowodów przemawiających za odrębnością i odmiennością grupy od jej, na ogół 

wrogiego, otoczenia – folklor wydaje się więc być, przynajmniej w tej pierwszej 

fazie, ważnym nośnikiem narodowej tożsamości69. Faza ta jest etapem wytyczania 

granic własnej tożsamości, szkicowania kulturowego imaginarium własnego 

narodu oraz artykułowania swojej „osobności” od znaczących Innych, których 

obecność wydaje się niezbędna w procesie samoidentyfikacji. Zjawiska 

towarzyszące omawianej fazie kształtowania narodu odbywają się jednak „po 

cichu”, nie przenikają jeszcze do świadomości mas, stanowią bowiem domenę 

wąskiej grupy intelektualistów, których można nazwać – nieco może już 

przestarzale – „budzicielami narodowej świadomości”. Często na tym etapie 

dokonuje się również standaryzacja języka oraz kodyfikacja kanonu literackiego. 

Niejednokrotnie procesy te wiążą się z manipulacją przeszłością i tradycją 

należącą – w odczuciu kodyfikatorów – wyłącznie do danej grupy etnicznej. 

Zabiegi te, noszące znamiona silnego ekskluzywizmu dokonywane są w imię 

legitymizacji grupy etnicznej, jako narodu70. Wymyślanie tradycji i szukanie 

w przeszłości uzasadnienia dla nowych praktyk społecznych, często również 

rozwijanie nieprawdo-podobnych teorii o etnogenezie71, wydaje się nieodłącznym 

                                                 
69 Należy mieć jednak na uwadze, iż spostrzeżenia Hrocha odnoszą się raczej do procesu 
powstawania małych, europejskich narodów, jaki miał miejsce w wieku XIX. Jednak wiele 
wniosków czeskiego badacza wydaje się znajdować zastosowanie w naszych rozważaniach, 
bowiem większość mechanizmów pozostała podobna, mimo iż zmienił się kontekst dziejowo-
społeczny.  
70 Jak pamiętamy, tego typu zjawiska zachodzące w obrębie kultur zachodnioeuropejskich opisał 
także brytyjski socjolog Eric Hobsbawm, według którego „wynajdywanie” tradycji (invention of 
the tradition) polega na ciągłej repetycji działań symbolicznych, których celem jest zaszczepienie 
w narodzie określonych zachowań zmierzających do ustanowienia ciągłości historycznej i 
łączności z przeszłością. Por. E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. 
Godyń, Kraków 2008, s. 10-11 (pierwsze brytyjskie wydanie: Cambridge 1993).  
71 Wśród prac poruszających problem etnogenezy Boszniaków z pewnością należy przywołać 
pisane głównie po niemiecku publikacje Smaila Balicia: Die Moslems in Bosnien. Renaissance des 
Islams, Graz-Wien-Köln, 1980; Der Islam im mittelafterlichen Ungarn, Forshungen, 23/1965, s. 
19-35 oraz Kultura Bošnjaka (I wydanie Wiedeń 1973, II wydanie Zagrzeb 1994), Ruf vom Minaret 
(Zov sa munare) (I wydanie Hamburg 1984.), Das unbekannte Bosnien (Nepoznata Bosna) (Köln-
Weimar-Beč 1992), teorie Balicia więcej jednak mają wspólnego z naukową fantastyką niż z 
rzetelnymi badaniami. Jedna z jego najbardziej zaskakujących i nieprawdopodobnych koncepcji 
głosi, iż pierwsze muzułmańskie wspólnoty w Bośni i Hercegowinie pojawiły się już w VIII wieku, 
a założyć mieli je arabscy uczniowie samego proroka Mahometa. Bogomilizm stanowić miał – w 
rozumieniu Balicia – „przykrywkę” dla islamu praktykowanego w ukryciu przez Boszniaków. 
Dopiero przybycie Turków osmańskich na Bałkany pozwoliło Boszniakom odważniej 
manifestować ich „prawdziwą” wiarę. Por. S. Balić Die Moslems in Bosnien…s. 98-99. Balić 
zwraca także uwagę, iż nie należy utożsamiać procesu islamizacji z rozprzestrzenianiem się 
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elementem rozwoju narodu. Przypadek boszniacki nie jest więc w swojej specyfice 

odosobniony. 

Po fazie naukowej następuje – według Hrocha – faza „agitacji narodowej”, 

której nośnikami są media oraz instytucje kulturalne „zarażone” ideą narodową 

przez przebudzonych tożsamościowo inteligentów. Wtedy to idee 

„wyprodukowane” w za-ciszu bibliotek oraz gabinetów intelektualistów 

i działaczy politycznych, przenikają do świadomości ogółu, a główny środek 

przekazu stanowią media oraz instytucje edukacyjne. Ostatnią fazą wieńczącą 

kształtowanie się narodu jest etap, który Hroch nazywa „masową mobilizacją”72. 

W historii narodów europejskich etap ten często wiązał się z wybuchem powstań 

niepodległościowych. Odnosząc się do tego spo-strzeżenia z dużą ostrożnością, 

możemy potraktować pewne aspekty wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako swoistą walkę o niepodległość 

Boszniaków prowadzoną pod wodzą ojca narodu Aliji Izetbe-govicia73 – konflikt 

zbrojny po rozpadzie Jugosławii zbiegł się bowiem z dążeniami 

niepodległościowymi Boszniaków-Muzułmanów.  

Przełomowym momentem dla sytuacji politycznej muzułmanów z Bośni 

i Hercegowiny był rok 1963, w którym po wewnątrzpartyjnych debatach i pole-

mikach wprowadzono do bośniackiej konstytucji poprawkę dającą bośniackim 

wyznawcom islamu status narodu konstytucyjnego, zrównując ich tym samym 

w prawach z Chorwatami i Serbami, choć wówczas tylko wewnątrz republiki BiH. 

Odtąd mieli oni występować na politycznej arenie Jugosławii pod nazwą 

                                                                                                                                                         
Imperium Osmańskiego, są to – według niego – dwa odrębne, przebiegające w różnym czasie 
procesy. Por. S. Balić, Bosanski muslimani. Nerazumjevanje Bošnjaka i njihov jezik, „Most”, nr 99 
(9), XXIII juni-juli 1997, http://www.most.ba/009/009.htm.  
72 Zob. M. Hroch, op.cit, s. 18. 
73 Przypomnijmy: Alija Izetbegović (1925-2003) w latach 1990-1996 prezydent Bośni 
i Hercegowiny, w czasach Jugosławii był  aktywnym dysydentem i działaczem muzułmańskim. 
W 1970 opublikował manifest Islamska deklaracija, w którym wzywał do odrodzenia islamu 
i zjednoczenia społeczności muzułmańskiej. Pisał w nim, między innymi, że nie ma "pokoju lub 
współistnienia między wiarą islamu a innymi systemami społecznymi i politycznymi, które nie 
mają nic wspólnego z islamem". (por. M. J. Zacharias, Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy, 
Warszawa 2004, s. 23-28.). W 1988 roku napisał swoje główne dzieło historiozoficzne Islam 
između Istoka i Zapada. Razem z 12 innymi aktywistami muzułmańskimi aresztowany przez 
władze komunistyczne w kwietniu 1983, został skazany na 14 lat więzienia za "wrogą propagandę" 
i "działalność wywrotową inspirowaną przez muzułmański nacjonalizm". Proces i wyrok były ostro 
krytykowane na Zachodzie, między innymi przez Amnesty International. W maju 1984 kara została 
złagodzona do 12 lat. Izetbegović wyszedł na wolność po pięciu latach w 1988 roku. Zob. także: A. 
Izetbegović, Čudo bosanskog otpora, Sarajevo 1995; Idem, Godine rata i mira, Sarajevo 1997. 



32 

Muzułmanie74. Zaledwie dwa lata później Komitet Centralny Bośniackiej Partii 

Komunistycznej przyznał im prawo do bycia „odrębnym narodem”. Przyczyn 

takiej zmiany nastawienia można doszukiwać się w odwilży politycznej, której 

punktem kulminacyjnym było odwołanie w 1967 Aleksandra Rankovicia75, lidera 

Związku Komunistów Jugosławii (SKJ) i pozbawienie go funkcji politycznych.  

W republikach decyzję tę odczytano jako krok zmierzający do 

decentralizacji państwa76. Dla Bośniaków odwołanie Rankovicia miało duże 

znaczenie, bowiem w jego wyniku kontrolę nad belgradzką centralą ZKJ przejął 

sam Tito – bardziej przychylny muzułmanom (rok później przyjął od sarajewskich 

delegatów szkic dokumentu potwierdzającego uznanie narodu muzułmańskiego za 

pełnoprawny w całej Jugosławii, a nie tylko w ramach bośniackiej republiki 

związkowej). Pytanie dlaczego komuniści w połowie lat sześćdziesiątych 

powrócili do zapomnianej „kwestii muzułmańskiej” do dzisiaj nurtuje zarówno 

boszniackich, jak i zagranicznych badaczy. Šaćir Filandra pisze 

o „przewartościowaniu idei komunistycznej” (U jednom ideološkom društvu ništa 

novo ne može se usvojiti ako to vladajuća ideologija ne dopušta77), podczas gdy 

serbska badaczka – Sabrina Pedro Ramet skłonna jest w tej pozornej odwilży 

upatrywać konsekwentnie prowadzonej przez jugosłowiański Komitet Centralny 

polityki „kija i marchewki“, zmierzającej do „uciszenia“ zagrażająych jej 

monopolowi ruchów społecznych i politycznych, w tym instytucji religijnych78. 

Podobnego zdania jest polski badacz problematyki jugosłowiańskiej – Michał 

Zacharias, który uważa, że proklamowanie Muzułmanów jako narodu, miało 

stanąć na drodze politycznej dominacji Serbów w Bośni i Hercegowinie79. 

                                                 
74 Zob. Š. Filandra, Bošnjačka politika u XX stoljeću, s. 236-237 oraz M. Imamović, Historija 
Bošnjaka, Sarajevo 1998, s. 562-567. 
75 Zob. M. Imamović, op. cit, s. 563 
76 Por. K. Zalewski, Naród, religia, rasa…s, 178. 
77 Š.Filandra, op.cit., s. 232. 
78 Zob. S. Pedro Ramet, Balkan Babel. The Disintegration od Yugoslavia from Heath of Tito to the 
Fall of Milošević, Boulder 2002, s. 190, pod. za: K. Zalewski, op.cit., s. 179. 
79 Pod tym względem decyzja z 1965 roku przypomina politykę prowadzoną przez Benjamina 
Kalláya, w czasach panowania austro-węgierskiego nad Bośnią, która poprzez nobilitację 
muzułmanów w ramach ponadwyznaniowego i ponadetnicznego „boszniactwa” miała stanowić 
przeciwwagę dla rozwoju serbskiego nacjonalizmu w regionie. Por. I. Banac, Nacijonalno pitanje 
u Jugoslaviji, Zagreb  1995, s. 296-297. Krakowski politolog Marek Waldenberg jest zdania, iż 
proces narodotwórczy muzułmanów prezentuje się „dość mgliście”. Nie przekonują go argumenty 
radykalnych ideologów boszniactwa, którzy początków i korzeni narodu boszniackiego szukają 
w okresie osmańskim lub w poprzedzającej go bezpośrednio epoce („Na przeszkodzie stały 
zwłaszcza, podobnie jak w przy-padku albańskiego procesu narodotwórczego, wspólnota religijna 
z panującymi Turkami i uprzy-wilejowanie wynikające z wyznawania islamu”, zob. M. 
Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od sepa-racji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003, s. 
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Warto zaznaczyć, że decyzja o uznaniu Muzułmanów za odrębny naród, 

która ostatecznie zapadła w 1968 roku80, była efektem agitacji wpływowej 

muzułmańskiej inteligencji i bośniackich elit politycznych. Oznacza to, że 

Muzułmanie stali się szóstym konstytutywnym narodem Jugosławii w wyniku 

działalności wąskiej grupy „oświeconych“ intelektualistów, a nie w wyniku 

masowego ruchu społecznego czy też dzięki arbitralnej decyzji, która zapadła na 

najwyższym szczeblu ówczesnej władzy. Taką wersję zdarzeń próbowali w latach 

dziewięćdziesiątych przeforsować zwolennicy przemianowania Muzułmanów na 

Boszniaków, którzy uważali, że nazwa Muzułmanie, będąca niechcianym 

„prezentem“ od komunistów, jest obraźliwa oraz uwłacza ich godności, zmierza do 

sprowadzenia odmienności i wyjątkowości boś-niackich muzułmanów wyłącznie 

do kryterium religijnego, wreszcie jest ona niezgod-na z bośniacką i boszniacką 

tradycją oraz ignoruje historyczną i duchową ciągłość narodu boszniackiego. Tego 

typu poglądy prezentował Adil Zulfikarpašić81, – przeciwnik stosowania nazwy 

Muzułmanin na określenie wyznawców islamu w Bośni. Zulfikarpašić opowiadał 

się za wprowadzeniem nazwy Bošnjak (jak argu-mentował – rdzennie związanej 

z samą Bośnią). Już na początku lat sześćdziesiątych przedstawił on swoją 

specyficzną koncepcję samego „boszniactwa” – interpretowaną po latach jako 

nacjonalistyczną, choć był zdania, że sama w sobie jest zaprzeczeniem 

nacjonalizmu: 

 

                                                                                                                                                         
165). Nie wydaje się także Waldenbergowi, by rację mieli ci, którzy chcieliby widzieć początki 
procesu narodotwórczego Boszniaków pod pano-waniem austro-węgierskim, zwłaszcza zaś w 
latach, gdy Bośnią zarządzał Benjamin von Kalláy, dlatego też formułuje dość kontrowersyjnie 
brzmiącą tezę, która głosi: „nie ulega wątpliwości, że Mu-zułmanom bośniackim brak cech 
wymienianych najczęściej w definicjach narodu”. Por. ibid., s. 166.  
80 Różne źródła jako moment „ostatecznego” uznania Muzułmanów za naród podają różne daty. 
Filandra przyjmuje za kluczowy rok 1968, podczas gdy w opracowaniu J. Balordy pojawia się rok 
1974 (zob. J. Balorda, Preživjeti genocid. Analiza postratnih etničkih identiteta Bošnjaka, Sarajevo, 
2010).  
Różnice wynikają zapewne z rozmaitych interpretacji rezolucji i dekretów przyjmowanych przez 
władze Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.  
81 Nazwisko Adila Zulfikarpašicia (1921 – 2008), publicysty, polityka, bankowca i prezesa 
założonej na emigracji w Szwajcarii Liberalnej Organizacji Boszniackiej (LBO), z dumą 
podkreślającego swoje bejowskie pochodzenie, należy kojarzyć przede wszystkim ze środowiskiem 
liberalnej emigracji boszniackiej w krajach Europy Zachodniej. W 1990 roku wraz z Aliją 
Izetbegoviciem założył również partię SDA (Stranka demokratske akcije), lecz po sześciu 
tygodniach opuścił jej szeregi i założył własną organizację polityczną MBO (Muslimansko – 
bošnjačku organizaciju). W latach 1960-1967 wydawał w Zürichu czasopismo Bosanski pregledi, w 
którym wielokrotnie dał wyraz swoim poglądom politycznym na temat miejsca i roli islamu w 
kulturze i polityce bośniackiej. Por. Š. Filandra, op.cit., s. 360-365. Dziełem jego życia jest vakuf – 
fundacja Instytut Boszniacki (Bošnjački institut u Sarajevu im. Adila Zulfikarpašića). 
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Bošnjaštvo nije nacionalizam jer njemu manjka eksluzivnost 
i agresivnost. Bošnjaštvo ne želi da obuhvate sve u Bosni, da sve 
izjednači i podčini. Mi koji se osjećamo Bošnjacima ne želimo da ga 
nametnemo Srbima i Hrvatima u Bosni niti da se oni bilo koje kulturne 
i historijske veze odreknu, mada smo uvjereni da oni u svojoj duši nisu 
prema bošnjaštvu indiferentni. Za nas muslimane Bosne i Hercegovine 
bošnjaštvo je više od regionalnog osjećaja, više od geografskog pojma, 
više od kulturno – historijske posebnosti, mada u sebi sve ovo obuhvata. 
Bošnjaštvo je za nas naša stvarna i jedina nacionalna identifikacija82. 

 

 

 

Nie wszyscy intelektualiści po latach biorący udział w faktycznej debacie nad 

wyborem nowego etnonimu dla bośniackich Muzułmanów podzielali jego zdanie: 

 

Kroz stoljeća Muslimani su svoju propadnost iskazivali u formuli: „Ja sam 
Turčin, Musliman, mumin, šućur el-hahmduli-llah!“ Ta je forma bila dio 
narodnog očitovanja i imala je slijedeće začenje: „Turčin u pravno-
političkom smislu, budući da pripada turskom civilizacijskom, pravnom 
i političkom okviru; Musliman budući da je pripadnik islama, i naposljetku, 
mumin – budući da je vjernik83.  

 
W istocie przyznanie bośniackim m/Muzułmanom prawa do bycia 

odrębnym narodem – pod jakąkolwiek nazwą i niezależnie od tego jakie było 

podłoże tej decyzji – nie wynikało z kulturalnego przebudzenia, lecz było aktem 

politycznym. niepo-partym niemal żadnym wydarzeniem kluczowym dla rozwoju 

ich kultury i poczucia tożsamości - na to Muzułmanie musieli poczekać jeszcze 

kilkanaście lat84. Z czasem zaczęli oni wysuwać żądania, by do szkół wprowadzić 

nauczanie literatury muzuł-mańskiej (sic!) oraz powołać specjalistyczne 

                                                 
82 A. Zulfikarpašić, „Bosanski pogledi“, br. 28-29 (IX/X)/1963, god. IV, s. 325. 
83 A. Purivatra, M. Imamović, R. Mahmutćehajić, Muslimani i bošnjaštvo, Sarajevo 1991, s. 21. 
Zob także: A. Purivatra, O nacionalnom fenomenu Muslimana, s. 13 [w:] A. Purivatra, M. 
Imamović, R. Mahmutćehajić, Muslimani i bošnjaštvo, Sarajevo 1991; A. Purivatra, Nacionalni i 
politički razvitak Muslimana, Sarajevo 1972.  
84 Zapał do powołania instytucji kulturalnej, prowadzącej głównie działalność wydawniczą, pod 
nazwą Macierz Muzułmańska na wzór Macierzy Chorwackiej i Macierzy Serbskiej, (Matica 
Muslimanska, Matica Hrvatska i Matica Srpska) okazał się krótkotrwały. Właściwie pierwsze tego 
typu instytucje powstały już po wojnie, która zakończyła się, jak pamiętamy, w 1995 roku. 
Najmłodszym „dzieckiem” boszniackiego odrodzenia narodowego jest BANU - Bošnjačka 
akademija nauka i umjetnosti założona w czerwcu 2011 roku w Nowym Pazarze w Sandżaku przez 
kilkunastu muzułmańskich duchownych i intelektualistów, m.in. Muamera Zukorlicia - wielkiego 
muftiego Związku Muzułmanów w Serbii, a zarazem przewodniczącego sandżackiego mešihatu 
(najważniejszej jednostki administracyjnej w ra-mach Związku Muzułmanów), Mustafę Cericia 
sprawującego funckję reis ul-ulema Związku Muzułmanów Bośni i Hercegowiny, Enesa Karicia - 
muzułmańskiego teologia i pisarza, Muhameda Filipovicia – filozofa i historyka, Ejupa Ganicia, 
będacego liderem parti SDA. Por.  
http://www.radiosarajevo.ba/novost/55694/osnovana-bosnjacka-akademija-nauka-i-umjetnosti 
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czasopisma zajmujące się upowszech-nianiem muzułmańskiej kultury i sztuki, co 

zostało odczytane jako przejawy nacjona-lizmu i „niebezpieczne wymysły 

islamskich fanatyków“85. Możemy zatem ostrożnie stwierdzić, że przypadek 

boszniacki, w którym afirmacja polityczna niejako wywołuje kolejne etapy 

rozwoju narodowości boszniackiej, stanowi ciekawą „ano-malię“ i odstępstwo od 

zaproponowanego przez Hrocha modelu dynamiki rozwoju narodów.  

Przemiany, które po 1968 roku dokonywały się w boszniackiej – 

muzułmańskiej kulturze rzeczywiście nabrały tempa, ale biegły swoim torem, poza 

głównym nurtem jugosłowiańskiej i bośniackiej polityki, w zaciszu akademickich 

gabinetów i na sympozjach naukowych (co właściwie zgadzałoby się 

z założeniami czeskiego socjologa). Nosicielami powoli dokonujących się 

przemian była wąska grupa „przebudzonych“, głównie sarajewskich, 

intelektualistów. To właśnie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

Alija Izetbegović wystąpił z Islamską deklaracją, Muhamed Filipović napisał 

swój, dziś już klasyczny, esej Bošnjački duh u književnosti – šta je to?86, 

a sarajewski literat – Alija Isaković wydał pierwszą antologię literatury 

muzułmańskiej Biserje87 oraz szczegółową bibliografię literatury tworzonej przez 

bośniackich wyznawców Allaha od XV do XX wieku, będącą w istocie pierwszą 

próbą kodyfikacji bośniacko-muzułmańskiego kanonu literackiego88. Wtedy też 

ruszyły prace nad kodyfikacją historii narodowej Muzuł-manów, autorstwa 

przywołanego już Smaila Balicia oraz Atifa Purivatry i Muhameda Hadžijahicia89, 

w której kluczową rolę odegrały badania nad etnogenezą Muzuł-manów 

i przebiegiem procesu islamizacji w XV wieku oraz nad charakterem średnio-

wiecznego państwa boszniackiego pod panowaniem dynastii Kotromanjiciów. 

W sposób szczególny wymienionych badaczy zajmowała problematyka tzw. 

kościoła bośniackiego i neomanichejskiej herezji bogomilskiej, które zgodnie z ich 

teoriami, miały stanowić ideologiczne i duchowe podwaliny pod przyjęcie 
                                                 

85 Por. Š. Filandra, Bošnjačka politika...., s. 237. 
86 M. Filipović, Bošnjački duh u književnosti – šta je to? [w:] Antologija bošnjačkog eseja XX 
vijeka, pod red. A. Isakovicia, Sarajevo 1996, s. 143 (esej pierwszy raz ukazał się w nr 3 
czasopisma „Život“ w 1967 roku). 
87 A. Isaković, Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti, Sarajevo 1972. 
88 Szerzej na temat formowania się kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej na 
tle przemian politycznych przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a następnie na 
początku lat dziewięćdziesiątych piszę w kolejnym rozdziale  niniejszej pracy.  
89 Zob. M. Hadžijahić, Od tradicije do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih 
Muslimana, Sarajevo 1974; A. Purivatra, Nacionalni i politički razvitak Muslimana, Sarajevo 1970 
oraz późniejsze: M. Hadžijahić, Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1977; A. 
Purivatra, M. Hadžijahić, ABC Muslimana, Sarajevo 1990.  
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islamu90. Wtedy też faza naukowa rozwoju muzułmańskiej tożsamości, nosząca 

pewne znamiona fazy agitacyjnej, została niespodziewanie przerwana przez 

rozpad Jugosławii i drama-tyczne wydarzenia wojenne z początku lat 

dziewięćdziesiątych. W efekcie – toczący się swoim, przewidywalnym tempem 

proces kształtowania się narodu muzułmań-skiego, został nagle „odśrodkowo“ 

przekierowany na inny tor, co rozpoczęło właściwy proces kształtowania się 

narodu boszniackiego, w którym kluczową rolę odegrało „opowiedzenie siebie na 

nowo“ poprzez aktualizację i reintepretację przeszłości. W 1993 roku, na 

Kongresie Boszniackim zwołanym w oblężonym przez serbskie wojska Sarajewie, 

zebrali się muzułmańscy intelektualiści z Bośni i Herce-gowiny oraz z Serbii 

i Czarnogóry (z Sandżaka), by przyjąć zmianę etnonimu Muzułmanin na Boszniak. 

Nie proklamowali tym samym nowego narodu, lecz jedy-nie „sięgali do tradycji“, 

przywracając Boszniakom ich „tradycyjną nazwę“, czyniąc tym samym ukłon 

wobec „ciągłości historycznej narodu boszniackiego” oraz „wielo-wiekowej  

zasady tolerancji i wzajemnego szacunku pomiędzy narodami Bośni 

i Hercegowiny“91. Etnonim Muzułmanie, uwypuklając religijny aspekt ich narodo-

wości92, przeczył jednocześnie historycznemu kontinuum Boszniaków (to 

natomiast wydawało im się niezbędne, by mówić o Boszniakach jako o narodzie 

mającym swoje korzenie w czasach poprzedzających samą islamizację).  

Taki obrót zdarzeń Krzysztof Zalewski trafnie nazywa powrotem 

odsuniętej na boczny tor nazwy „Boszniacy” na główną magistralę życia 

umysłowego w Bośni i Hercegowinie93. Warto podkreślić, że termin Boszniacy nie 

został wymyślony, lecz zaczerpnięty z archiwum bośniackiej tradycji i historii. 

Hadžijahić wskazuje, iż źródłosłów etnonimu Bošnjanin (w wariancie łacińskim 

Bosnensis) sięga średniowiecza i przeżywającego wówczas rozkwit państwa 

                                                 
90 Literatura przedmiotu dotycząca zarówno samych bogomiłów, jak i na temat znaczenia tzw. 
kościoła bośniackiego dla kształtowania się nowoczesnej tożsamości boszniackiej jest ogromna – 
liczy ponad 200 pozycji. W samej bibliotece Instytutu Boszniackiego, tematyce bogomilskiej 
poświęcono jedno piętro. Poniżej przytaczamy najważniejsze publikacje: N. Malcolm, Povijest 
Bosne – kratki pregled, Zagreb – Sarajevo 1995, s. 37; J. Šidak, Crkva bosanska i problem 
bogomilstva u Bosni, Zagreb 1940, Idem, Studije o crkvi bosanskoj i bogumilstvu. Zagreb 1975; D. 
Manić, Bogumilska crkva bosanskih krstjana, Chicago 1962; A. Babić, Bosanski heretici, Sarajevo 
1963; S. Jaliman, Studija o bosanskim bogumilima, Tuzla 1996. 
91 Zob. Deklaracija bošnjačkog sabora [w:] Bosanski jezik ili pravo na identitet kroz dokumenta 
i štampu, Tuzla 2005, s. 25 
92 Co dla wielu było równoznaczne z datowaniem początków narodu boszniackiego na XV wiek 
i czasy przyjęcia islamu z rąk Turków osmańskich. 
93 Zob. K. Zalewski, op.cit., s.207. 
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bośniackiego94. Pierwotnie był on w życiu na określenie mieszkańców Bośni, 

z czasem jednak, za panowania osmańskiego, pod wpływem języka tureckiego 

ewoluował w formę Bošnjak, zarezerwowaną dla chrześcijan z Bośni.  

Warto wspomnieć, że alternatywna turecka nazwa Bosnalu odnosiła się już 

niemal wyłącznie do Słowian, którzy przyjęli islam. W ciągu kolejnych stuleci 

Boszniakami zaczęto nazywać wszystkich słowiańskich mieszkańców Bośni 

(Bošnjak – milleti), bez względu na ich przynależność konfesyjną. Warto mieć 

jednak świadomość, że nazwa ta w swoim średniowiecznym kształcie była jedynie 

biuro-kratycznym terminem administracyjnym. Teokratycznemu Imperium 

Osmańskiemu obca była idea wyodrębniania, choćby za pomocą nazwy, grup 

narodowych w ramach cesarstwa, a tym bardziej myśl, że ludność zamieszkująca 

ówczesną Bośnię, będącą wojskowo-polityczną formacją, mogłaby stanowić naród 

w szerszym,  

ponadreligijnym sensie. Nie zmienia to faktu, że choć bośniaccy 

m/Muzułmanie/Boszniacy wiążą swoją historię i odrębność etnicznokulturową 

z panowaniem Turków osmańskich na Bałkanach, to jednak korzenie swojego 

narodu widzą w przedtureckim okresie historii Bośni, a mianowicie we 

wczesnośredniowiecznym państwie bośniackim, które, poza rozległym terytorium, 

posiadać miało także (a byłby to ewenement na skalę europejską) swoją 

państwową religię, na kartach historii zapisaną jako ecclesia Sclavoniae lub crkva 

bosanska – heretycki kościół bośniacki95. 

Obok koncepcji, która akcentuje ciągłość (kontinuitet) w posługiwaniu się 

nazwą Boszniacy, i co za tym idzie – ciągłość tradycji i tożsamości, istnieje też 

druga koncepcja głosząca, że do przełomu XIX i XX wieku, który przypadł na lata 

austro-węgierskiego panowania nad Bośnią, Boszniacy uważali się za Turków 

i tak też siebie nazywali. Mimo świadomości różnic między nimi 

a „prawdziwymi” Turkami (Turkuši), bośniaccy muzułmanie utożsamiali Turcję 

                                                 
94 M. Hadžijahić, Od tradicije do identiteta, s. 20-23. 
95 Jasna Balorda zwraca uwagę, iż pierwsze próby utożsamienia bośniackich muzułmanów  
z wyznawcami herezji bogomilskiej sięgają początków publicystyki Safveta – Bega Bašagicia 
(1870-1934), który pełnił funkcję ambasadora Bośni przy austro-węgierskim parlamencie. 
Koncepcja Bašagicia bazowała na przekonaniu, iż etniczna tożsamość Muzułmanów – 
Boszniaków, powinna zasadzać się na kryteriach podobnych do tych, które stanowią trzon 
tożsamości Serbów i Chorwatów. Próba utożsamienia Muzułmanów z potomkami wyznawców 
„rdzennie bośniackiego” kościoła (tzw. crkva bosanska) miało przyczynić się do nobilitacji 
Boszniaków i do „wyrównania ich szans” względem sąsiednich narodów w „wyścigu” o własną, 
niepowtarzalną tożsamość. Por. J. Balorda, Preživjeti genocid, Sarajevo 2009, s. 176.  
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z ojczyzną, pielęgnując jednocześnie pamięć o “mniejszej ojczyźnie” – Paszałyku 

Bośniackim.  

W czasie panowania Austro-Węgier w oficjalnym języku wiedeńskiej biurokracji 

powrócono do ponadwyznaniowego charakteru boszniactwa, choć w potocznym 

rozumieniu Boszniakami w tamtym okresie nazywano wyłącznie bośniacko-

hercegowińskich muzułmanów. Taki też sposób rozumienia terminu Boszniak 

został przyjęty na Kongresie w 1993 roku, choć nie brak było wówczas głosów 

doma-gających się rozszerzenia jego znaczenia na wszystkich mieszkanców Bośni 

i Hercegowiny, bez względu na ich przynależność religijną. Zwolennikiem takiego 

rozwiązania byli – podkreślmy to raz jeszcze – Muhamed Filipović oraz przeby-

wający na emigracji w Szwajcarii Adil Zulfikarpašić, którego koncepcja 

wyprzedziła blisko o dziesięć lat „kanoniczny“ tekst Muhamada Filipovicia 

o bośniackim duchu unoszącym się nad Bośnią.  

 

 

Już w 1960 roku Zulfikarpašić pisał w wydawanym przez siebie czasopiśmie 

„Bosanski pogledi“:  

 

Nacionalni osjećaj kod muslimana jednako je star kao i kod Srba i Hrvata 
Bosne i nije islam bio uzrokom naše kulturne i ekonomske stagnacije, nego 
njihova diskriminatorska politika prema muslimanima96. 

 

Choć Zulfikarpašić zgadzał się, że Bośnia „należy” do wszystkich: do 

muzułmanów, katolików i prawosławnych, był jednak zdania, iż to Boszniacy – 

muzułmanie, będą-cy prawdziwymi bośniackimi patriotami, mają moralną 

przewagę nad swoimi sąsiadami i największe prawo do uważania Bośni za swoją: 

 

Ljubav za svoj narod, za svoju zemlju, za svoj jezik kod nas Bošnjaka-
muslimana daleko je starija, jačija i iskrenija nego kod naših komšija 
pravoslavnih i katoličkih Bošnjaka97. 
 

W dzisiejszej Bośni „boszniactwo“, czy też właściwie: „boszniackość“, 

rozumie się przede wszystkim jako deklarację religijną (a więc nie tak jak chciał 

Zulfikarpašić, postulujący, by Boszniakami bilo koje vjere nazywać wszystkich 

mieszkańców Bośni). W powszechnym odczuciu Boszniak to dziś głęboko 
                                                 

96 A. Zulfikarpašić, „Bosanski pogledi”, br. 3 (god. I)/1960, s. 49. 
97 A. Zulfikarpašić, „Bosanski pogledi” br. 15 (god. II)/1962, s. 131. 
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wierzący i praktykujący swoją wiarę muzułmanin, choć jeszcze przez kilka lat od 

podpisania traktatu pokojowego w Dayton funkcjonowal podwójny zapis 

Muzułmanie – Boszniacy lub bośniaccy m/Muzułmanie, odwołujący się do 

jugosłowiańskiej, jak widać głęboko zakorzenionej tradycji. Nowy etnonim dla 

Muzułmanów najszybciej podchwyciło środowisko związane z założoną przez 

prezydenta niepodległej Bośni – Aliję Izetbegovicia partią SDA (Stranka 

demokratske akcije) oraz konserwatywne muzułmańskie czasopisma „Ljiljan“ 

i „Muslimanski list“. Błyskawicznie też przystą-piono do „przepisywania“ historii 

Muzułmanów – Boszniaków, aktualizując starsze wydania podręczników do nauki 

historii. Powszechną praktyką stało się odnoszenie w nich terminu Boszniak 

również do tych wydarzeń historycznych, wobec których nie był dotychczas 

w użyciu, czego przykładem może tu być Istorija Bošnjaka Mustafy Imamovicia 

oraz, wydana później, Bošnjačka politika u XX stoljeću, autorstwa Šaćira Filandry. 

„Boszniakizacji” poddane zostało również nowe wydanie antologii Biserje Aliji 

Isakovicia98. Przymiotnik „boszniacki” błyskawicznie zaczęto stosować również 

dla ukazujących się od 1995 roku antologii literatury do niedawna określanej jako 

muzułmańska99.  

W powszechnym dyskursie, zwłaszcza po podpisanym w 1995 roku 

traktacie pokojowym w Dayton, kiedy to Muzułmanie/Boszniacy poczuli się 

pełnoprawnym narodem Bośni uznanym na arenie międzynarodowej, zaczęto 

odważniej mówić o boszniackim folklorze, boszniackiej muzyce, boszniackiej 

kuchni, boszniackiej literaturze, boszniackim języku, a nawet o boszniackim savoir 

vivre. Przykładem tego typu publikacji może być książka Mevlidy Serdarević 

i Ajniji Omanić Bošnjačka kultura ponašanja (2000)100, we wstępie której 

czytamy:  

 
Neosporno je da je u Bosni i prije dolaska Osmanlija postajao relativno 
visok stepen kulturnog razvoja i određena kultura ponašanja (…)  
S dolaskom Osmanlija nastaje novo vrijeme, novi poredak, novi stilovi 
života u svim oblastima, novi društveni odnosi. Sve navedeno stvorilo 
je specifičnu kulturu ponašanja Bošnjaka, kulturu koja jeste evropska, 

                                                 
98 Dwukrotnie, bo w 1994, a następnie w 1998 roku, wznowiono antologię Isakovicia, lecz tym 
razem pod zaktualizowanym, „zboszniakizowanym” tytułem. Zob. A. Isaković, Biserje. Antologija 
bošnjačke književnosti, Sarajevo 1994 (1998). 
99 Mowa tu o projekcie wydawnictwa „Alef” należącego do Enesa Durakovicia, w ramach którego 
wydanych zostało kilkanaście antologii literatury boszniackiej oraz bośniacko-hercegowińskiej. 
Szerzej na temat samych antologii w kolejnym rozdziale pracy. 
100M. Serdarević, A. Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja, Sarajevo 2000. 
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ali sa snažnim pečatom onoga što se danas definira kao islamsko – 
osmanski stil i način življenja101.  
 

Publikacja ta wpisuje się jednocześnie w nurt dokonujący pozytywnej 

reinterpretacji spuścizny osmańskiej, za cel stawia sobie bowiem przedstawienie 

Boszniaków jako narodu o wysokiej kulturze osobistej, co – zdaniem autorek – 

zawdzięczają głównie wychowaniu w duchu islamu. Praktyki życia codziennego, 

takie jak kultura picia kawy, kształtowanie relacji sąsiedzkich i rodzinnych, damski 

i męski ubiór czy wybór imienia dla potomka zostają przedstawione w kontekście 

muzułmańskiej duchowości i wpisane w kalendarz muzułmańskich świąt oraz 

w szereg praktyk religijnych do których musi stosować się pobożny muzułmanin. 

Można przy tym odnieść wrażenie, że książka Serdarević i Omanić ma formę 

podręcznika „prawdziwego boszniactwa“, podaje bowiem gotowe schematy 

pożądanych zachowań. Dla przykładu, w rozdziale poświęconym stosunkom 

sąsiedzkim czytamy: 

 

Prilikom ulaska u kuću pozdravlja se tradicionalno 'selam alejkum' (mir 
z vama) (...) koristi se i pozdrav 'dobar dan', a veoma često oba 
pozdrava uz odgovarajući odgovor. Treba znati da je tradicionalna 
obaveza da se najprije pozdravlja sa 'selam alejkum' a tek potom 'dobar 
dan'102.  

 

Podobnych treści znajdziemy tu znacznie więcej. W rozdziale zatytułowanym 

Bolesnik u kući dowiadujemy się jak powinna przebiegać konwersacja z obłożnie 

chorym:  

Uobičajena konverzacija u ovakvim slučajevima da se na upit kako je, 
odgovori ‘hvala Bogu, dobro’ ili ‘bit će bolje ako Bog da.” i slično. Ni 
u največim makama bolesnik ne viče 'Joj' ili 'Jao', jer je još od malena 
bosanski musliman naučen da u mukama zove Allaha...103 

 

Autorki przytoczonej publikacji w dużej mierze opierają swoją 

koncecpję „typowych zachowań Boszniaków“ na potocznych 

etnopsychologicznych wyobrażeniach na ich temat oraz na pozytywnych 

autostereotypach. Jusuf Kardeš – autor mogącej budzić zdziwienie książki pt. 

Psihologija Bošnjaka – podaje sześć „typowo boszniackich“ cech, są to – według 

niego – odwaga, dobroduszność grani-cząca z naiwnością, otwartość na drugiego 

                                                 
101 Ibid., s. 7. 
102 Ibid., s. 123. 
103 Ibid., s. 22. 
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człowieka, wrodzona tolerancja, gościn-ność, poczucie humoru104. Podobnie widzą 

Boszniaków Serdarević i Omanić – obie autorki są bowiem zdania, że naturalny 

dla Boszniaków muhabbet (dobre serce i otwartość) stvara okolinu po kojoj je 

Bosna prepoznatljiva i specifična na svoj način105. 

Wraz z rosnącą samoświadomością Boszniaków zmieniała się także 

sytuacja kulturalno-społeczna w Bośni i Hercegowinie. Najszybciej można było 

zaobser-wować zmieniający się charakter bośniackiej przestrzeni publicznej106. 

W Federacji BiH w ciągu zaledwie kilku lat od podpisania traktatu pokojowego 

w Dayton wybudowano wiele nowych meczetów, głównie w stylu 

bliskowschodnim107. Dwa brzegi przecinającej Sarajewo Miljacki połączył Most 

Przyjaźni Bośniacko-Malezyjskiej. Jak to ma zwykle miejsce w sytuacjach 

reinterpretacji kodu kulturo-wego związanego z nagłym przewrotem politycznym, 

niemal z dnia na dzień przy-stąpiono do burzenia pomników znienawidzonych, 

oskarżanych o islamofobię i serbski nacjonalizm pisarzy takich jak Ivo Andrić czy 

Branko Ćopić. Zmienione zostały również banknoty, zniknęły z nich wizerunki 

pisarzy o „niejasnej“ jugosło-wiańskiej przeszłości, a w zamian pojawiły się 

                                                 
104 Por. J. Kardeš, Psihologija Bošnjaka, Sarajevo 2009, s. 197-200. 
105 M. Serdarević, A. Omanić, op.cit., s. 17. 
106 Ilustracją podporządkowywania przestrzeni publicznej przepisom muzułmańskiego prawa 
wyznaniowego jest budowa w centrum Sarajewa nowoczesnej i ekskluzywnej galerii handlowej 
nazywanej Teheranką, w której wszystkie restauracje i kawiarnie objęte są całkowitym zakazem 
sprzedaży alkoholu. Nie można go zakupić również w supermarkecie zlokalizowanym w 
podziemiach centrum handlowego. Podobna sytuacja wiąże się z odrestaurowaniem spalonego w 
czasie wojny hotelu Bristol (w przedwojennym Sarajewie hotel ów słynął z organizacji 
zakrapianych alkoholem bali maturalnych, był swego rodzaju symbolem młodzieńczej swobody i 
obyczajowej wolności). Właściciel odrestaurowanego hotelu – inwestor z Arabii Saudyjskiej – 
wprowadził nie tylko zakaz sprzedaży alkoholu w hotelowej restauracji, ale także zabronił 
spożywania jakichkolwiek napoi alkoholowych na terenie obiektu. Por. N. Veličković, Hoće li 
Bristol umeti da peva?, http://www.radiosarajevo.ba/novost/51549/nenad-velickovic-hoce-li-
bristol-umeti-da-peva 
107Wielu Boszniaków związanych ze światem kultury i sztuki zwracało uwagę na fakt, iż odbudo-
wywane po wojnie meczety przeczą zasadom tradycyjnej bośniackiej architektury sakralnej  
(a niejednokrotnie także tradycyjnym bośniackim praktykom religijnym). Arabskim i tureckim 
fundatorom sponsorującym rekonstrukcję zniszczonych w czasie bombardowań džamiji 
najwyraźniej nie zależy na przywracaniu zburzonym obiektom ich pierwotnego wyglądu, w efekcie 
nie tylko w Sarajewie, ale i w całej Bośni, powstają meczety w stylu przywodzącym na myśl 
odległe kraje Półwyspu Arabskiego. Niejednokrotnie są one nieprzystosowane do surowego 
bośniackiego klimatu. Na problem „znikania” tradycyjnych bośniackich meczetów z 
charakterystycznym czterospadzistym dachem i drewnianymi minaretami oraz na zagrożenia 
płynące z bezrefleksyjnego przeszczepiania na grunt bośniacki religijnych zachowań i praktyk 
obcych sunnickiemu islamowi wyrosłemu z kultury osmańskiej zwróciła uwagę m.in. Medina 
Bećirbegović w książce Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini (Sarajevo 1999). We 
wstępie autorka pisze: Ova knjiga može da posluži kao putokaz pri obnovi porušenih džamija. U 
daljem djelovanju naša nastojanja trebaju biti usmjerena ka očuvanju svih historijskih oblika 
džamija na našim prostorima (M. Bećirbegović, Džamije sa drvenom munarom u Bosni i 
Hercegovini, Sarajevo 1999, s. 8.). Zob. także I. Grbo, Ogledalo nasilja. Stradanje sakralnih 
objekata u BiH u ratu 1992 – 1996 na prostoru koji je kontrolirala armija BiH, Sarajevo 1997. 
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portrety twórców „czystych etnicz-nie“, najchętniej o muzułmańskiej 

proweniencji108. Zmiany dokonały się także w naz-wach ulic. Jednym z najbardziej 

skrajnych przykładów jest zmiana nazwy słynnego sarajewskiego deptaka 

noszącego imię Vasy Miskina, na budzącą muzułmańsko-orientalne konotacje 

nazwę Ferhadija109. 

Islam ze sfery prywatnej, rodzinnej, w jakiej zadomowił się przez lata 

nieprzychylnego praktykom religijnym socjalizmu, zaczął być manifestowany  

w przestrzeni publicznej. Ramadan, Bajram i inne muzułmańskie święta są teraz 

hucznie obchodzone, zarówno na ulicach miast jak i w mediach. W Sarajewie 

organi-zowane są z tej okazji huczne uroczystości, koncerty, miasto jest na tę 

okoliczność bogato iluminowane lampkami i przystrajane ozdobami, podczas gdy 

obchody pra-wosławnego i katolickiego Bożego Narodzenia, ograniczają się do 

niemal nieza-uważalnych, oficjalnych życzeń zamieszczanych przez 

muzułmańskie władze miasta na łamach lokalnej prasy110. Uznanie wśród 

                                                 
108 Pisze o tym Nirman Moranjak-Bamburać w artykule Nevolje s kanonizacijom,”Sarajevske 
sveske” nr 8/2005, s. 51-75. 
109Ulica Vase Miskina (na pamiątkę bohatera narodowego Vasy Miskina Czarnego, partyzanta 
i antyfaszysty), łącząca austro-węgierską dzielnicę Marjindvor ze starą, osmańską czarsziją, 
nazywana żartobliwie przez Sarajlijów Vase Strasse, była przed wojną synonimem nowoczesności 
i europejskości. Na Vase Miskina mieściły się najbardziej luksusowe butiki i najdroższe kawiarnie. 
Kluczowym punktem niedzielnych poranków był spacer po deptaku i rodzinne odwiedziny w 
kultowej cukierni Egipat. Relacje o znaczeniu tej ulicy dla miejskiej legendy Sarajewa, przesycone 
duchem nostalgii można znaleźć m.in we wspomnieniach Izeta Sarajlicia V.p., (Sarajevo 1999). W 
czasie wojny na Vase Miskina doszło do masakry ludności cywilnej czekającej w kolejce po chleb. 
Po tym wydarzeniu deptak zaczęto nazywać „ulicą prkosa”, czyli „ulic ą sprzeciwu”. Młodzi ludzie 
spacerowali po niej, wbrew ostrzeżeniom przed snajperami, w koszulkach z prowokacyjnym 
napisem „Još uvijek sam u jednom komadu”. Sarajewskie kobiety wyrażały na Vase Miskina swój 
wojenny sprzeciw w inny sposób: wychodziły na ulicę elegancko ubrane, w makijażu, dając w ten 
sposób dowód swojej siły oraz pochwałę miejskiej kultury i szyku wbrew wojnie i 
wszechogarniającej prymitywizacji życia. Motyw ten zarejestrowała również literatura. O 
sarajewskich „wojennych elegantkach” pisali m.in. Amir Brka, Alma Lazarevska i Nenad 
Veličković. Przywrócenie ulicy Miskina nazwy, jaką nosiła od czasów Austro-Węgier aż do końca 
II wojny światowej, odebrano jako jednoznaczne opowiedzenie się za islamsko-muzułmańskim 
kodem kulturowym. Ferhadija - nazwana tak na cześć Ferhad-bega Vuković Desisalicia, 
bośniackiego paszy, fundatora jednego z najstarszych w Sarajewie meczetów - jest przykładem 
ulicy, w której nazwie odzwierciedlają się kolejne przemiany polityczne. W latach dwudziestych 
XX wieku nosiła imię Petara II Karađorđevicia, przez następne dziesięciolecia nazwę ulicy 
wielokrotnie zmieniano tak, by współgrała z kolejnymi ustrojami i kulturalnymi koncepcjami 
Bośni. 
110 Tak huczne obchody Bajramu są powodem do niezadowolenia nie tylko dla zamieszkujących 
Bośnię nie–muzułmanów. Kilka miesięcy temu, wraz z otwarciem Świętego Miesiąca Ramadan, 
oznaczającego dla muzułmanów miesiąc postu, w oczekiwaniu na ich największe święto reis-ul-
ulema  Związku Muzułmanów w Bośni – Mustafa Cerić wydał fatwę (teologiczno – prawny edykt) 
zabraniający Boszniakom uczestniczenia w tzw. bajramskich imprezach. Fatwa nr 4/11 „o 
šerijatskoj zabranjenosti organiziranja i učestvovanja u tzv. bajramskim sijelima i dernecima koje 
organiziraju ugostiteljske radnje uz šerijatom zabranjene sadržaje” została upubliczniona na 
oficjalnej stronie internetowej Związku Muzułmanów w BiH. Zob. 
http://www.rijaset.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=11622&Itemid=1.W 
wyjaśnieniu czytamy: „Šerijatski je zabranjeno (haram) organiziranje i učestvovanje u gore 
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Boszniaków znalazły także inspirowane saudyjskimi nurtami islamu ruchy 

religijne, np. wahhabizm111, choć wielu intelektualistów, między innymi Jasmila 

                                                                                                                                                         
spomenutim tzv. bajramskim sijelima, dernecima, partiyima, feštama... na koje pozivaju pojedine 
ugostiteljske radnje i kafići dovodeći najveći islamski blagdan Bajram u vezu s kafanskim 
ambijentom pijanki, terevenki i šerijatom zabranjenih oblika zabave, često uz učešće pjevača i 
pjevačica iz drugih kultura koji ne osjećaju i ne razumiju duh i smisao Bajrama. Bajram je blagdan 
radosti u kojemu se vjernici na primjeren, šerijatom dozvoljen način raduju i vesele nakon skrušeno 
obavljenog ibadeta posta i iskazane ljubavi, predanosti i odanosti Uzvišenom Allahu i vrijednostima 
Njegove vjere. Postom i drugim ibadetima tokom mjeseca ramazana vjernici pokazuju zavidan nivo 
samodiscipline i samosavlađivanja na putu približavanja idealu takvaluka - suzdržavanja od svega 
čime Allah, dželle še'nuhu, nije zadovoljan”. Pod. za: www.rijaset.ba.  
111 Przypomnijmy, że wahhabizm (lub wahabizm) to ideologia religijna stworzona przez 
Muhammeda Ibn`Abd al-Wahhaba (żył w latach 1703-1792), która odegrała kluczową rolę 
w kształtowaniu się muzułmańskich ideologii odrodzeniowych. Cechą charakterystyczną dla 
wahhabizmu jest radykalizm i konserwatyzm (zwłaszcza w sferze fanatycznego wręcz 
monoteizmu, tzw. absolutny tawhid, który zakazuje m.in. kultu świętych męczenników, 
odwiedzania grobów zmarłych, obrzędów sufickich, praktyk magicznych, wróżbiarstwa, ale także 
przyjaźni z niewiernymi. W praktyce życia codziennego wahhabizm zabrania mężczyznom np. 
dotykania kobiet, z którymi nie są spokrewnieni lub skoligaceni, dopuszcza lub wręcz nakazuje 
wielożeństwo, także z nieletnimi kobietami. Na same kobiety nakłada nakaz noszenia 
przykrywających całe ciało burek. Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 421. Por. 
także Z. Landowski, Islam – nurty, odłamy, sekty, op.cit. Wahhabizm jest jednym z najszybciej 
rozprzestrzeniających się radykalnych nurtów wewnątrz świata muzułmańskiego. W la-tach 
dziewięćdziesiątych XX wieku ekspansja wahhabizmu osiągnęła skalę światową. Członkowie 
ruchu działają na Kaukazie, proradzieckich państwach Azji Środkowej, na Półwyspie Arabskim, w 
Al-banii, Malezji, Turcji, Rosji oraz w Bośni i Hercegowinie. Zob. Z. Landowski, Islam – nurty, 
odłamy, sekty, s. 238. Obecnie za główny ośrodek wahhabizmu na Bałkanach uważa się wioski 
położone w Sandżaku na pograniczu serbsko-czarnogórskim. Nieoficjalnie sprzyja im mufti 
Muamer Zukorlić stojący na czele Wspólnoty Muzułmanów z Sandżaka (Mešihat Islamske 
zajednice Sandžaka). Por. D. Gil, Serbscy Boszniacy (Bošnjaci)...s. 212-214; K. Zalewski, Między 
narodem, religiją i ideologią klasową... s. 246-248.). Popularność radykalnych ruchów religijnych 
w Bośni (wyrastających z islamu salefickiego, w odróżnieniu od zakorzenionego w bośniackiej 
kulturze islamu hanefickiego) wiąże się również z zaszczepionym w Boszniakach przez arabskich 
mudżahedinów przekonaniem o „silnym”  
 
i „prawdziwym” islamie saudyjskim, w duchu którego należy odnowić „słaby” i „heretycki” islam 
w wydaniu bośniackim. Por. J. Balorda, op.cit, s. 170. Przeciwko obecności wahhabitów w Bośni 
występują – jak już wspomnieliśmy – przedstawiciele świata kultury i nauki, lecz nie zawsze sami 
duchowni muzułmańscy. Reis – ul – ulema  w Bośni i Hercegowinie – Mustafa Cerić już w kilku 
swoich wystąpieniach podkreślił, że nie widzi nic złego w działalności „nowych muzułmanów” – 
jak nazywa wahhabitów: „Oni koji nas okrivljuju da im je stanje loše zbog islama i 'novih' 
muslimana pridružuju se islamofobiji koja nas, bosanske muslimane, 'stare' i 'nove' (wyróżnienie 
moje, A.J.) podsjeća na iskustvo preživljenog genocida”. Zob. N.N., Mustafa Cerić opravdava 
prisutstvo vehabija u BiH, „Slobodna Bosna”, 07.02.2009, pod. za: 
http//slobodnabosna.com/BiH/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/41230/Default.aspx. 
Na Bałkanach wahhabici postrzegani są jako islamscy fundamentaliści, niebezpieczni terroryści, 
członkowie siatki Al Kaidy. Por. J.Elsässer, Džihad na Balkanu. Kako je džihad stigao u Evropu?, 
Beograd 2006 (polskie wydanie: J.Elsässer, Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne 
służby na Bałkanach, tłum. M. Bochwic – Ivanovska, Warszawa 2007). „Paktem z diabłem” 
nazywa autor współpracę służb specjalnych Stanów Zjednoczonych z wahhabickimi 
mudżahedinami, których Pentagon w latach dziewięćdziesiątych wspierał w walce na terenach 
dawnej Jugosławii. W ich przybyciu do targanej wojną Bośni autor upatruje źródeł pojawienia się 
komórek Al-Kaidy, najpierw w Europie, a następnie w USA. O wahhabitach i Al – Kaidzie zob. 
także E.F. Kohlmann, Džihad Al-Kaide u Evropi. Avgano – bosanska mreža, Beograd 2006 oraz A. 
Skieterska, Nie każdy wahhabita jest terrorystą, „Gazeta Wyborcza”, 24.04.2008; G. Berić, Czy 
Bośni grozi konflikt religijny, tłum. D. J. Ćirli ć, „Gazeta Wyborcza”, 01.03.2007, pod. za: 
wyborcza.pl/2020020,86675,3953359.htm. W przywołanym wcześniej artykule Dorota Gil podaje 
obszerną bibliografię dotyczącą zarówno polskich, jak i bośniackich (także serbskich) publikacji 
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Žbanić w swoim najnowszym filmie Na putu (w polskiej dystrybucji tytuł 

przetłumaczono jako Jej droga) zwraca uwagę na niebiezpieczeństwo 

bezrefleksyjnego przeszczepiania arabskich odłamów religijnych na grunt 

sunnickiego islamu bośniackiego. Potrzeba publicznego manifestowania swojej 

tożsamości, w tym przypadku religijnej i czynienia z niej „swojego znaku 

szczególnego“ (emblematyzacja religii, o której pisze Hervieu-Léger112) stała się 

zjawiskiem powszechnym. Trudno nie wiązać jej z doświadczeniem wojny. Islam 

i powojenna trauma jawią się jako dwa równoważne czynniki przebudzenia naro-

dowego Boszniaków113. Tożsamość muzułmańska, wzmacniana przez dyskurs 

mediów i przeniesione ze sfery prywatnej do publicznej praktyki religijne, jest 

ucieczką przed identyfikacją z sąsiednimi narodami: Serbami i Chorwatami. 

Bośniaccy muzułmanie chętniej dziś utożsamiają się ze swoimi braćmi w wierze, 

przede wszystkim z Turkami, ale także z Arabami i innymi przedstawicielami 

muzułmańskiej wspólnoty – ummy, niż z sąsiednimi narodami, z którymi dzielą 

język, historię i przestrzeń geograficzną. Željko Ivanković przywołuje fragment 

wystąpienia Aliji Izetbegovicia, które ten zaczął od słów: Mislim da mi muslimani 

djeca smo Balkana i naše drage majke Turske114. Twierdzi przy tym, że jest to 

wypowiedź z tego samego gatunku, co słowa Tuđmana o Chorwacji jako 

„przedmurzu chrześcijaństwa” i słynna wypowiedź Karadžicia: Na Ozrenu brani 

se Rusija115.  

Warto w tym miejscu wspomnieć – obok Deklaracji islamskiej– 

najbardziej znaczące dzieło Izetbegovicia, będące przykładem historiozofii 

proponującej reinterpretację dziejów Bośni, a poniekąd również świata (ewolucja, 

podwaliny cywi-lizacji europejskiej, humanizm, nowożytna filozofia, na której 

zasadza się kultura Zachodu, marksizm, nowoczesne ustroje społeczne) 

z perspektywy islamu i muzuł-mańskiej duchowości, która determinuje sposób 
                                                                                                                                                         

dotyczących ruchu wahhabickiego oraz problematyki fundamentalizmu muzułmańskiego w Bośni i 
Sandżaka. Zob. D. Gil, op. cit., s. 213 – 217, wymieńmy zatem tylko dwa z przywołanych przez 
autorkę źródeł: M. Zukorlić, Vlada vodi politiku opasnu za Sandžak, „Blic” 13.04.2006; P. 
Szczerkowski, Bośniacka baza Al-Kaidy, „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2006. 
112 Por. D. Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, s. 212.  
113 Jasna Balorda uważa, że Boszniacy utożsamili się z rolą ofiary i taki sposób widzenia samych 
siebie przysłonił im wszystkie inne. To tłumaczy skąd w Boszniakach taka potrzeba ciągłego 
przeżywania na nowo dramatu wojny – wszak do tego sprowadza się lektura utworów 
podejmujących tę tematyką. Balorda wyjaśnia to wewnętrznym imperatywem jednostek, które 
pragną identyfikacji i współodcz-uwania z innymi, którzy doświadczyli podobnego nieszczęścia. 
Zob. J. Balorda, Preživjeti genocid…s. 171. Por. także J. Kardeš, Reakcija žrtve [w:] Psihologija 
Bošnjaka, Sarajevo 2009, s. 151. 
114 Ž. Ivanković, Tetoviranje identiteta, Sarajevo 2009, s. 207. 
115 Ibidem. 
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postrzegania rzeczywistości. Mowa tu o książce Islam između Istoka i Zapada, 

która do dziś budzi wiele kontrowersji wśród bośniackich i boszniackich 

intelektualistów116. We wstępie autor stawia bowiem pytanie o to, jaką rolę spełnia 

islam w kształtowaniu dzisiejszego świata, zaś punktem wyjścia dla swoich 

rozważań czyni próbę zredefiniowania pojęcia samego islamu, który wydaje mu 

się czymś więcej, niż jednym z systemów religijnych. Postoje samo tri integralna 

pogleda na svijet i više ih ne može biti: religiozni, materijalistički i islamski (...) 

Prema tome između religije i islama ne može se, sa stanovišta ove knjige, staviti 

znak jednakosti. Islam je više nego religija117. Zdaniem Izetbegovicia islam jest 

„najbardziej naturalną“ formą duchowości (Osnovni princip islama podsjeća nas 

na obrazac kojim se rukovodila Priroda118), przed którą stoi wielkie zadanie 

dziejowe – połączyć Wschód i Zachód, stać się mostem i trzecią drogą dla 

świata119.  

Wróćmy jednak do głownego toku naszych rozważań. Powojenne lata 

w Bośni przyniosły również zmianę w obrębie samego języka, i to zarówno w jego 

nazwie, jak i w strukturze gramatyczno-ortograficzno-leksykalnej. Z używanego 

w Jugosławii „serbsko-chorwackiego albo chorwacko-serbskiego“ język 

przeistoczył się w „bośniacki“, przy czym przypomnijmy, że termin ten był już 

w użyciu w średniowiecznej Bośni. Słowniki języka bośniackiego, gramatyki 

i prace systema-tyzujące wiedzę z zakresu ortografii, były jednymi z pierwszych 

jakie ukazywały się po pamiętnym 1992 roku, w którym rozpoczęło się oblężenie 

Sarajewa. Podczas gdy polityka Tity zmierzała do uczynienia z Bośni kompromisu 

obyczajowego i kultu-ralnego pomiędzy Wschodem a Zachodem, Alija 

Izetbegović, pierwszy prezydent niepodległej Bośni, widział ją raczej jako most 

między Bliskim Wschodem i Europą. Odrodzenie islamu w Bośni w przededniu 

wojny, a następnie jego sukcecywne wzmacnianie w obrębie praktyk społecznych 

jest odzwierciedleniem potrzeb psy-chologicznych Boszniaków – Muzułmanów, 

poniekąd naturalnych w obliczu ludo-bójstwa i traumatycznych doświadczeń. Na 

fakt ten zwraca także uwagę, przywoły-wany już Jusuf Kardeš. Dostrzega on 

w Boszniakach zachowania typowe dla straumatyzowanych ofiar przemocy, co 

jednak wydaje się najważniejsze – jest przekonany, że wojna z lat 1992 – 95 
                                                 

116 por. J. Šamić, Islam u dogmatskom ključu, „Dani” br. 143 (25.II. 2000), pod. za: 
http://www.bhdani.com/arhiva/143/t432a.htm 
117 A. Izetbegović, Islam između Istoka i Zapada, Novi Pazar 1996, s. 3. 
118 Ibid., s. 9. 
119 por. Ibid., s. 251-260. 
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jedynie otworzyła stare rany i stare traumy, z którymi Boszniacy cierpiący na 

wyuczoną i nieuleczalną bezsilność nigdy się nie zmierzyli120. Potrzeba religijności 

wydaje się być w takich warunkach czymś zwyczajnym i oczekiwanym. Jak 

zauważa Jasna Balorda, zwrot ku religijności i duchowości można traktować jako 

formę ucieczki i obrony przed złem wojny i czystek etnicznych, jednak bardziej 

prawdopodobne jest, że w takim przewartościowaniu, które najprościej można 

postrzegać w religijnych kategoriach nagłego „nawrócenia”, manifestuje się chęć 

wyeksponowania tożsamości religijnej i etnicznej. Chodzi przede wszystkim 

o ostentacyjne eksponowanie symboli i zachowań religijnych, będących 

w konflikcie z przekonaniami przeciwnika. Taki gest jest sygnałem, że uciskana 

grupa konsoliduje się, wzmacnia i nie będzie dłużej trwać w roli milczącej 

i bezwolnej ofiary121. 

Odnosząc się do teorii Hobsbawma dotyczącej wynajdywania tradycji, jako 

jednego z kluczowych elementów konstruowania tożsamości122, możemy 

zauważyć, iż Bośnia już na początku lat dziewięćdziesiątych stała się swoistym 

laboratorium konstruowania tradycji, w którym rolę jej inżynierów i wynalazców 

zaczęli pełnić politycy, dziennikarze i pisarze, czasem odnajdując się we 

wszystkich tych funkcjach jednocześnie. Najbardziej jaskrawym przykładem 

„wymyślania tradycji” poprzez jej „orientalizację” może być publicystyka obecna 

na łamach dwóch sarajewskich czasopism – jawnie muzułmańskiego periodyku 

„Muslimanski glas” i początkowo nieco mniej ostentacyjnego, choć z czasem 

wyraźnie się radykalizującego – tworzo-nego w kręgach nacjonalistów czasopisma 

„Ljiljan” 123.  

Terminu „orientalizacja” używam tu za Edwardem Said`em, mając na 

myśli działania podszyte stereotypowym wyobrażeniem Europejczyka, o tym, co 

jest orien-talne, bliskowschodnie i muzułmańskie. Innymi słowy, orientalizacja to 

przypisy-wanie pewnej kulturze, przestrzeni kulturalnej lub grupie 

                                                 
120 „Kada govorimo o počinitelju u proteklom ratu onda se može sa sigurnošću reći, da je izazivanje 
traume kod žrtve bio i smišljen cilj agresora kako bi prepad ostvario cilj (etničko čišćenje) (...) 
Razbijeno stado i uplašene ovce su onda idealan plijen – žrtva. Međutim kada je ovaj rat nastupio, 
stare su rane, novim ratnim dejstvima i traumama obnovljene, možda izašle na vidjelo“. Zob. J. 
Kardeš, Psihologija Bošnjaka, s. 151 – 152. 
121 Por. J. Balorda, op.cit., s. 167. 
122 Por. E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona, op.cit. 
123 Warto wspomnieć, że „Muslimanski glas” ukazywał się początkowo jako dodatek do 
„Ljiljana”, przy czym faktu tego nie eksponowano, być może ze względu na polityczno-partyjny 
kontekst. „Ljiljan” był wówczas prasowym organem założonej w 1990 roku przez Aliję 
Izetbegovicia partii SDA.  
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zamieszkujących ją ludzi cech, których się po nich spodziewamy. W tym 

przypadku – ponieważ to sami Bośniacy przystępują do kreowania swojej 

przestrzeni kulturalnej – znaczącą rolę w tym procesie odgrywa naśladownictwo 

oraz kreacja nosząca znamiona repetycji i odwołań historycznych. „Oryginalna”, 

zachodnioeuropejska „orientalizacja Orientu” zawiera w sobie zarówno elementy 

wyobrażeń pozytywnych (przypisywanie ludziom Orientu skłonności do luksusu, 

specjalnej wrażliwości na piękno, zmysłowości, tajemniczości), jak i negatywnych 

(nieokrzesanie, porywczość, dzikość, surowość, łamanie praw kobiet). 

Orientalizacja Bośni zasadza się niemal wyłącznie na wierze w cechy pozytywne 

wynikające z muzułmańsko-osmańskiego dziedzictwa. Nawet krytykowana przez 

ideologów boszniactwa, np. przez Aliję Isakovicia, bierność i brak zainteresowania 

Boszniaków ich własną tradycją i kulturą, tłumaczona jest jako wynikający z tejże 

tradycji i kultury „zwrot do wewnątrz”124 – skupienie się na sprawach domu, 

rodziny, duchowości, będące pewnym rodzajem wewnętrznej emi-gracji, mającej 

miejsce od upadku Imperium Osmańskiego na Bałkanach nieprzychyl-nej 

atmosferze dla wyznawców islamu. Podobnie jak Orient, który według Saida 

został „zorientalizowany” przez zachodnie wyobrażenia o nim, „stworzony” na 

obraz i podobieństwo jego wyimaginowanego wizerunku, również Bośnia staje się 

„orientalna”. Parafrazując Said`a możemy powiedzieć, że od lat 

dziewięćdziesiątych kształt modelu kulturalnego Bośni jest uzgadniany 

z egzotyzującym wyobrażeniem o nim125.  

Autorzy publikujący we wspomnianych wcześniej czasopismach zapewne 

woleliby myśleć o sobie nie jako o kreatorach nowego modelu kulturalno-społecz-

nego, lecz jako o jego odnowicielach. Są wśród nich tak znaczące nazwiska bosz-

niackiej elity intelektualnej, jak: Džemaludin Latić, Hadžem Hajdarević, Enes 

Duraković, Alija Isaković czy Mustafa Imamović. Zgodnie z ich zaskakująco 

spójną koncepcją (dopiero w późniejszym okresie ich programy polityczne zaczęły 

się nieznacznie różnicować i specjalizować) muzułmańska/boszniacka historia, 

tradycja, literatura i kultura trwają nieprzerwanie od stuleci, a jedynie 

„kulturobójcze” zakusy „nieprzyjaciół islamu” i niefrasobliwość samych 

Muzułmanów doprowadziły do kryzysu ich tożsamości kulturowej.  

                                                 
124 To, co Kardeš nazywa „wyuczoną bezwolnością” i skutkiem koniecznego „ukrywania i 
mimikry”. Zob. J. Kardeš, op.cit, s. 52-55 oraz 77- 78.  
125 Por. E. Said, Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 29-35. 
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Publicyści „Ljilijana” zdawali się od samego początku uznawać jedynie 

muzułmański aspekt „boszniactwa” – teksty pisane w tym duchu, eksplorujące 

i pre-zentujące boszniackie dziedzictwo narodowe ukazywały się nieprzerwanie do 

przełomu wieków. Z taką orientacją tematyczną szła w parze wyraźna zmiana 

języka, czemu towarzyszyły publikowane na łamach czasopism mini-wykłady 

Senahida Halilovicia o języku bośniackim, w którym odbijała się nie tylko 

przemiana Muzuł-manów w Boszniaków, ale i specyficzny dyskurs sympatii 

i antypatii lingwis-tycznych, dających o sobie znać w wypowiedziach 

poszczególnych autorów. Milena Marić Vogel, skądinąd posiłkując się pracą 

krakowskiego slawisty Macieja Czerwińskiego, poświęconą polityce językowej 

chorwackich mediów w dobie prze-miany126, poddała wnikliwej analizie język 

bośniackiej prasy. Wyniki swoich badań przedstawiła w artykule Jezik kao 

ogledalo rata i mira127, w którym zwraca uwagę zwłaszcza na specyficzną 

politykę językową „Ljiljana”. Autorka dostrzega w niej oznaki etnicznej 

i politycznej lojalności autorów, co przejawia się głównie w stop-niowym 

odrzucaniu leksemów serbskich na rzecz chorwackich128 i początkowo 

nieśmiałym, lecz z czasem coraz bardziej ostentacyjnym, wprowadzaniu leksyki 

„specyficznie boszniackiej”, tj. orientalizmów, głównie islamizmów tureckiego, 

bądź arabskiego pochodzenia129. 

                                                 
126 Zob. M. Czerwiński, Język – ideologia – naród: polityka językowa w Chorwacji a język mediów, 
Kraków 2005. 
127 Zob. M. Marić-Vogel, http://www.pulsdemokratije.ba/index.php?id=1657&l=bs, 10.03.2011. 
128 Jak bardzo niekonsekwentnie stosowane są te reguły, możemy zaobserwować na przykładzie 
zapisu dat. Do końca 1993 roku w „Ljiljanie” stosowane są obok siebie słowiańskie (chorwackie) 
i łacińskie (serbskie) nazwy miesięcy – często w zapisie „januar/ sječanj”. Od roku 1994 w 
„Ljiljanie” stosuje się już tylko wariant łaciński (np. januar, februar, mart), choć boszniaccy 
lingwiści, np. D. Jahić, S. Hali-lović zwracają uwagę, że to słowiańskie nazwy miesięcy (czyli te 
kojarzone jako chorwackie, np. sječanj, veljača, ožujak) są rdzennie bośniackie. Por. S. Halilović, 
Bosanski jezik, Sarajevo 1998, s. 98. Jako alternatywę dla nazw miesięcy uznawanych za serbskie, 
bądź chorwackie w ostatnich latach stosuje się nomenklaturę zapożyczoną z języka arabskiego 
(muharrem, safer, redžep,). Tego typu naz-wy miesięcy wraz z latami wyrażonymi według hidżry 
(czyli liczonymi od uznanej za początek ery muzułmańskiej ucieczki Mahometa z Mekki do 
Medyny) pojawiają się głównie w publikacjach o charakterze religijnym, czasopismach 
adresowanych do pobożnych muzułmanów (np. „Zehra”, „Muslimanski list”, oraz w witrynach 
internetowych podejmujących tematykę duchowości i oby-czajowości islamskiej. Zob. także: S. 
Halilović, op.cit., s. 81; Dž. Jahić, Bošnjački narod i njegov jezik, Zenica 2000, s. 58-62.  
129 M. Marić-Vogel, op.cit. Na temat orientalnej i tureckiej leksyki, jako bazy języka bośniackiego 
(języka Boszniaków) zob. także: I. Smailović, Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni 
i Hercegovini, Sarajevo 1997; A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom – hrvatskosrpskom jeziku, 
Sarajevo 1966 (Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Škaljić podaje ponad dziesięć tysięcy 
orientalizmów (np. behar, babo, pendžer, avlija, kutija, kula, odaja, kajsija, hodža, imam), z których 
większa część nie ma odpowiednika słowiańśkiego w języku serbskim i chorwackim); S. Agić, 
Muslimanska lična imena, Sarajevo 1990.  
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Zgodnie z wnioskami przywoływanego wcześniej Hobsbawma, 

występowania zjawiska kreowania tradycji można spodziewać się tam, gdzie 

nastąpiła gwałtowna transformacja społeczeństwa, która osłabia lub niszczy wzory 

społeczne, zgodnie z którymi zostały zaprojektowane „dawne” tradycje130. Efekt 

kreacji nowego modelu kulturowego poprzez ciągłe i systematyczne repetycje jest 

„montowany” w nowej rzeczywistości, a wykonawcami „montażu” – co można 

zauważyć na przykładzie re-aliów bośniackich – stają się media i literatura. 

W Bośni literackie i prasowe narracje o islamie i historii w sposób najbardziej 

pełny i niemal modelowy rejestrują wymyś-lanie tradycji, o którym pisze 

Hobsbawm, przy czym dodajmy, że zapalnikiem owej „gwałtownej transformacji 

społecznej”, była w przypadku bośniackim wojna.  

Na początku lat dziewięćdziesiątych zarówno media, jak i beletrystyka 

w sposób jawny czerpały z zasobu motywów i tematów z bośniackiej przeszłości. 

Mowa tu o historii Bośni, Bośniaków i bośniackich Muzułmanów, jak również 

o historii bośniackiego islamu. Media i literatura niejako „odkrywały” je na nowo 

i przekuwały w nowy model tradycji i kultury. Praktyką wśród autorów były liczne 

zapożyczenia języka i symboliki z dwóch źródeł: historii i religii, czego 

przykładem może być już sama nazwa niektórych wiodących bośniackich mediów: 

„Ljiljan” – odwołujący się do średniowiecznego symbolu państwa bośniackiego, 

czy nazwa jednej ze stacji telewizyjnych „Hayat” – oznaczająca w języku tureckim 

„życie”. Już pobieżna lektura kilku roczników wielokrotnie tu przywoływanych 

czasopism „Ljiljan” i „Muslimanski glas”, zwłaszcza tych z początku lat 

dziewięćdziesiątych, pozwala ustalić ich orientację polityczno-kulturalną. Oprócz 

artykułów na temat bieżących kwestii społecznych, jak ten z 7 stycznia 1991 roku 

przytaczający w ca-łości Rezolucję Muzułmańskich Intelektualistów o prawie 

narodu muzułmańskiego do samostanowienia, czy ankieta czytelnicza 

potwierdzająca słuszność decyzji Parla-mentu Boszniackiego o przywróceniu 

nazwy Boszniak na określenie narodowości obywateli Bośni i Hercegowiny 

wyznania muzułmańskiego131, od 1991 roku na łamach wspomnianego pisma 

w rubryce zatytułowanej Kultura regularnie ukazywały się teksty układające się 

w swoistą encyklopedię „boszniactwa” i bośniackiego islamu. Wśród nich na 

szczególną uwagę zasługują wywiady z samozwańczymi twórcami kanonu 

                                                 
130 E. Hobsbawm, op.cit., s. 13. 
131 H. Hajdarević, Musliman? Bošnjak?Jesam!, „Ljiljan“, 07.10.1993, s. 9. 
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literatury bośniacko-hercegowińskiej, na przykład przedrukowany z czasopisma 

„Start” wywiad z prof. Muhsinem Rizviciem, prezesem Towarzystwa 

Kulturalnego „Preporod” - historykiem literatury i orędownikiem wyodrębnienia 

literatury muzułmańskiej z serbsko-chorwackiego monolitu132, rozmowa z Enesem 

Durakoviciem z okazji ukazania się serii „Muslimanska književnost u 25 knjiga”, 

obejmującej korpus tekstów, począwszy od powieści Zeleno busenje Edhema 

Mula-bdicia do obszernego utworu Dževada Karahasana Istočni diwan. Słowa 

Durakovicia (będące zresztą parafrazą przedmowy Aliji Isakovicia do pierwszej 

antologii litera-tury muzułmańskiej pt. Biserje) o tym, że Muslimani, koji kao malo 

koji narod na ovim prostorima, najmanje haju za svoju povijest, baštinu i ukupno 

kulturno naslijeđe133 zdawały się przyświecać redaktorom czasopisma przez 

kolejnych kilka lat, od tego bowiem momentu na łamach periodyku będą się 

ukazywać teksty w sposób oczywisty rzucające wyzwanie „samonieświadomości” 

i niedouczeniu boszniackich czytelników w zakresie ich własnej kultury, historii 

i religii.  

Rolę swoistych „podręczników” boszniackiej kultury spełniały: 

krajoznawczy cykl Selam Bosno!, publikowane w odcinkach reportaże Dragulji 

usred Bosne, poświęcone legendom o najważniejszych zabytkach Sarajewa oraz 

rubryka Bogatstva književne tradicije, w której prezentowano korpus tekstów 

uważanych za „rdzenne i wzorcowo boszniackie”. Wśród nich szczególną uwagę 

poświęcono poezji alha-mijado (pisanej w języku bośniackim, lecz za pomocą 

alfabetu arabskiego, tzw. arabicy) oraz ustnej epice ludowej – zwłaszcza starej 

pieśni Hasanaginica. Dobrą ilustracją przyjętego przez „Ljiljan” programu 

edukowania Boszniaków w zakresie ich własnego dziedzictwa kulturalnego 

wydaje się także ukazująca się w latach 1992-1993 kolumna Vjerska kultura, 

w obrębie której publikowano, między innymi, komiks dla dzieci przedstawiający 

historię bośniackiego islamu (sic!) od narodzin proroka Mahometa po zbudowanie 

Sarajewa przez osmańskiego namiestnika Isa-bega Isakovicia. Wśród tekstów 

włączonych do tej rubryki znalazły się również artykuły zawierające praktyczne 

porady na temat sposobów wiązania chusty przez kobiety, dokonywania ablucji, 

przyrządzania jedzenia zgodnie z zasadami halal, oraz klanjanja – odmawiania 

modlitw z biciem pokłonów. Na uwagę zasługuje również rubryka Bosanska 

                                                 
132 I. Žanić, Slike iz zanemarene književnosti,“Muslimanski glas“, 26.05.1991, s. 26. 
133 E. Duraković, Muslimanska književnost u 25 knjiga, „Muslimanski glas”, 17.05.1991, s. 21. 
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sehera, prowadzona przez językoznawcę Senahida Halilovicia oraz autorski cykl 

Osnovne historijske naznake bosanskomuslimanskog identiteta Mustafy 

Imamovicia – historyka, teoretyka i ideologa ekskluzywnie muzułmańskiego 

„bosz-niactwa”. Przywołane tutaj przykłady są wymownym potwierdzeniem 

dokonującej się od początku lat dziewięćdziesiątych afirmacji muzułmańskiej 

tradycji oraz kon-struowania boszniackiej tożsamości kulturowej i „montowania” 

jej w świadomości społeczeństwa. 

Aby dopełnić obraz bośniackich przemian początku lat dziewięćdziesiątych 

i roli, jaką odegrał w nim „Ljiljan”, dodajmy tylko, że późną wiosną 1992 roku, 

gdy rozpocznie się oblężenie Sarajewa przez Serbów i Czarnogórców, artykuły 

kulturo-znawcze ustąpią w omawianym periodyku miejsca artykułom otwarcie 

nacjo-nalistycznym. 

 
Bošnjaci moraju naučiti da prohodaju po vlastitom tlu, po svojoj avliji, 
moraju učiti da govore svojim jezikom i, naročito, moraju njegovati 
prirodne ljudske osobine – DA VOLE svoje i DA MRZE one, koje im 
o glavi rade134 

 

– napisze pod koniec 1992 roku Esad Duraković - arabista, późniejszy tłumacz 

Księgi tysiąca i jednej nocy na język bośniacki. Zaledwie rok później w „Ljiljanie” 

pojawi się nowa rubryka pod znaczącym tytułem „Vjera i rat”, w którym swoje 

teksty o bogomiłach, Homeinim i Boszniakach – „dumie islamu”135 będzie pisał 

m.in. Enes Karić – profesor sarajewskiej Akademii Nauk Islamskich, autor Pjesme 

divljih ptica (2009) – poczytnej powieści utrzymanej w atmosferze Orientu, 

podejmującej temat islamskiej duchowości pod panowaniem osmańskim. 

Zgodnie z nowopisaną historią, początki swojej politycznej organizacji 

Boszniacy wiążą z aneksją BiH w obręb Austro-Węgier. Polityka Benjamina 

Kalláya zmierzająca do ograniczenia serbskiego nacjonalizmu wspierała 

kulturalny rozwój bośniackich muzułmanów, upatrując w ich emancypacji 

przeciwwagę dla serbskiego ekskluzywizmu kulturalnego. Według Filandry 

Boszniacy nie stanowili wówczas odrębnej grupy etnicznej, lecz jedynie grupę 

wyznaniową, będącą nośnikiem określonych wartości kulturalnych i etycznych, 

posiadającą wprawdzie świadomość pewnej „inności”, zbyt słabą jednak, by 

                                                 
134 E. Duraković, Lekcija, za Bošnjake „Ljiljan“, 27.11.1992, s. 15. 
135 Zob. E. Karić, Bošnjaci su ummetu osvjetlali obraz, „Ljiljan”, 16.03.1994, s. 31. 
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mogła się na jej podstawie wykształcić spójna etniczna, narodowa czy kulturowa 

tożsamość muzułmańska:  

 
U XX stoljeće Bošnjaci ulaze bez dovoljno razvijene nacionalne svijesti. 
Svijest o vjerskoj kulturi, kulturnoj i političkoj vlastitiosti oni i donekle 
imaju i izražavaju ali svijest o nacionalnoj posebnosti im posve nedostaje. 
Ponašaju se i osjećaju kao vjerska, a ne kao nacionalna skupina. Oni 
figuriraju pod skupnim nazivom „muslimani”, a ne Bošnjaci136.    

 

Niemal wszyscy badacze historii i kultury Muzułmanów – Boszniaków, 

(zwłaszcza jej austro - węgierskiego okresu) zarówno bośniaccy – Mustafa 

Imamo-vić, Muhamed Hadžijahić, Šaćir Filandra, Ivo Banac, jak i zagraniczni – 

Noel Malcolm oraz Robert Donia137, zgadzają się co do pierwotnie 

ponadwyznaniowego charakteru „boszniactwa”. Zgodnie z koncepcją Kalláya – 

nazywaną czasem przez Serbów (w sposób niekryjący negatywnego ładunku 

emocjonalnego) „Kalláyew-szczyzną” (kalajevština138), Boszniakami mieli być 

wszyscy mieszkańcy Bośni i Hercegowiny bez względu na ich przynależność 

religijną. Ten fakt zdaje się być przyjęty jako historyczny aksjomat, na tym jednak 

kończy się operowanie przez bośniackich historyków faktami, a zaczyna się dość 

swobodna i nie do końca rzetelna interpretacja historycznych zdarzeń, w myśl 

której polityka Kalláya – zbudowana rzekomo na zakamuflowanej islamofilii – 

aktywowała „antybośniackie” i „anty-muzułmańskie” nastroje Serbów 

i Chorwatów139. W istocie Boszniakami zaczęli się czuć i nazywać tylko 

muzułmanie – Serbowie i Chorwaci najwyraźniej nie potrze-bowali dla siebie 

takiego alternatywnego określenia. W takiej interpretacji aneksji BiH do Austro-

Węgier ginie gdzieś świadomość, że gdyby nie polityka Kalláya zmierzająca do 

                                                 
136 Š. Filandra, op. cit., s. 14. 
137 Por. R. Donia, Islam pod Dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878-1914, tłum. 
T. Praštalo, Sarajevo – Zagreb 2010. s.  Donia, podkreśla, że w 1878 roku, czyli w momencie 
aneksji BiH w obręb Austro-Węgier, bośniaccy Muzułmanie nie posiadali swojej formalnej 
organizacji politycznej (co utożsamia z istnieniem świadomości o etnicznej i narodowej 
odrębności). Pierwsze formacje polityczne stworzyli i rozwinęli dopiero pod protektoratem 
Wiednia. Wtedy też zaczyna formować się elita intelektualna Muzułmanów. Zob. R. Donia, op.cit., 
s. 19. 
138 Termin ów, w takiej właśnie formie, wielokrotnie powracał w debacie nad emancypacją 
narodową najpierw Muzułmanów, potem zaś Boszniaków. Przykładem może być oskarżanie 
o „kalayew-szczyznę” muzułmańskiego literaturoznawcy Midhata Begicia, który podczas 
sympozjum na temat literatury w Bośni i Hercegowinie, które odbyło się w 1970 roku w Sarajewie, 
próbował przeforsować swoje tezy o odrębności literatury muzułmańskiej. Szerzej na ten temat w 
kolejnym rozdziale. 
139 Zob. Š. Filandra, op. cit., s. 13. 
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utrzymania równowagi pomiędzy etniczno-religijnymi komponentami Bośni 

i Hercegowiny, nie byłoby możliwe odrodzenie narodowe Boszniaków.  

Z rozważań Filandry i Imamovicia - historyków, którzy w wyraźny i dość 

specyficzny dla współczesnego bośniackiego dyskursu naukowego sposób próbują 

wykazać ciągłość trwania boszniackiej – muzułmańskiej „odmienności” od 

Serbów i Chorwatów, żywiących „wielkonarodowe” apetyty na Bośnię 

i tamtejszych muzułmanów (za Srbe je ona njihov etnički, a za Hrvate povijesni 

prostor140), wynika kilka sprzecznych koncepcji. Po pierwsze, obaj twierdzą, że 

w XX wiek Boszniacy (i mają tu na myśli tylko Muzułmanów) wkraczają bez 

wystarczająco rozwiniętej świadomości polityczno-tożsamościowej, lecz z dość 

rozbudowaną, podwójną a nawet potrójną „ideą boszniactwa“141.  

Kluczową rolę w debacie nad kształtem i rozwojem idei boszniackiej, 

odgrywa dyskusja na temat roli jaką odegrała w niej islamizacja. Marinko Zekić 

zauważa tu dwie dominujące koncepcje: islamofilską (turkofilską) 

i islamofobiczną (turkofobiczną)142, zasadzającą się głównie na sporze wokół 

kwestii islamizacji143 Bośni oraz etnogenezy Boszniaków. Jedna z teorii głosi, że 

                                                 
140 Š. Filandra, op. cit., s. 13. 
141 Jednym z pierwszych, którzy zainicjowali boszniacką ideologię narodową, był o. Filip Laštrić, 
zakonnik urodzony w Očeviji k. Vareša. Walcząc o prawa bośniackiej prowincji franciszkańskiej 
w ramach Imperium Osmańskiego, wybrał drogę opowiadania się za terytorialną i narodową 
jednością Bośni. Był to swoisty paradoks bowiem starania franciszkanów – wynikające z ich 
dbałości o własne, kościelne majątki - zaowocowały skutkiem ubocznym w postaci idei narodu 
boszniackiego – wtedy jednak niezwiązanego jeszcze z żadną konkretną religią. Podobne poglądy 
głosili także Ivan Franjo Juki oraz Martin Nedić a później również Anto Knežević. W tym samym 
czasie pojawiają się też pierwsze, nieśmiałe próby stworzenia boszniackiej ideologii narodowej ze 
strony samych muzuł-manów. 7 kwietnia 1866 roku ukazał się ich manifest programowy na łamach 
nowego sarajewskiego czasopisma „Bosanski vjesnik”. Hadžijahić uważa jednak za początek 
właściwego boszniackiego odrodzenia narodowego powołanie do życia w 1891 roku czasopisma o 
znamiennym tytule „Bošnjak”, którego redaktorem został Mehmed-beg Kapetanović pragnący – 
jak sam zapewniał w słowie wstę-pnym – zadbać o interesy muzułmanów. Boszniactwo forsowane 
przez Kapetanovicia nie miało jednak szans stać się ruchem powszechnym z dwóch powodów: po 
pierwsze, choć adresowane do Boszniaków koje vjere bilo przewidywało dla siebie uski 
muslimanski okvir, a więc niejako wyklu-czało Boszniaków innych wyznań. Z drugiej strony 
Kapetanović jako beg, czyli przedstawiciel szlachty ziemiańskiej, stał na straży feudalnego 
porządku, nie mógł więc – choćby z tego prostego powodu – przekonać do swojej wizji szerokich 
mas. Por. M. Hadžijahić, Od tradicije do identiteta, Zagreb 1990, s. 32-45.  
142 M. Zekić, op.cit., s. 7. 
143 Przypomnijmy w tym miejscu, że początki średniowiecznego państwa bośniackiego datuje się 
na 1154 rok, kiedy to w źródłach historycznych pierwszy raz pojawia się imię bośniackiego władcy 
bana Boricia, do początku panowania Imperium Osmańskiego nad w Bośnią od roku 1463. W 
tradycji ustnej przejście Bośni pod panowanie tureckie miało dokonać się w ciągu kilku zaledwie 
dni, historia jednak wskazuje na to, że proces ten trwał dłużej i był o wiele bardziej złożony. Od 
pierwszych bitew stoczonych z Turkami pod koniec XIV wieku (pierwszy atak turecki na Bośnię 
miał miejsce w 1388 r.) do upadku twierdzy w Jajcu w 1528 roku minęło ponad sto pięćdziesiąt lat. 
Rok 1463 (wielki najazd Mehmeda II Zdobywcy) uważany jest za rok „podbicia” Bośni przez 
Turków.  
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islamizacja (islamska akulturacja) Bośni była procesem pokojowym i dokonała się 

jedynie przy „zachęcie“ ze strony Turków osmańskich, przy czym nie postrzega 

się ich jako okupatorów, lecz zdobywców, którzy przynieśli Bośni „światło 

islamu“. Przyjęta w ten sposób nowa wiara jawi się zatem jako dar Turcji dla 

Bośni oraz początek nowego wymiaru kulturowego i cywilizacyjnego: 

 
Islamsku civilizaciju prenijetu preko Turaka ili originalnu tursku kulturu 
prihvatilo je i slavensko stanovništvo koje je prigrlilo islam. Naročito je to 
bilo vidno u stjecanju higijensko-zdrastvenih navika (...) Evropska 
civilizacija zaostajala je za islamskom civilizacijom. To je bilo vidljivo 
stoljećima u svakom pogledu144. 

 

Zgodnie z tą koncepcją reprezentowaną także przez Muhameda Filipovicia, 

Avdo Humę, Alij ę Isakovicia i Adila Zulfikarpašicia islam przyjęli bośniaccy 

bogomiłowie (Dobri bošnjani), członkowie tzw. kościoła bośniackiego, etnicznie 

spokrewnieni z Serbami i Chorwatami. W wersjii islamofobicznej islamizacja 

doko-nała się przemocą, a Bośniacy, którzy nie stawiając oporu ekspansji islamu 

przyczy-nili się do tego, że Bosna šaptom pala, (poddała się bez walki), przez 

Serbów postrzegani są jako poturice – Poturczeńcy, zdrajcy prawej wiary, 

natomiast przez Chorwatów, jako odbici przemocą pravi Hrvati145. 

W rzeczywistości proces isla-mizacji był o wiele bardziej złożony, tak jak 

następująca po nim faza „wrastania” islamu w panoramę kulturalną Bałkanów. 

Pisze o tym m.in. serbska orientalistka Olga Zirojević, która w swojej doskonałej 

pracy Islamizacja na južnoslavenskom prostoru146 szczegółowo omawia problem 

synkretyzmu religijnego w Bośni i Herce-gowinie oraz w Kosowie i Sandżaku, 

polegającego na przeplataniu się wierzeń muzułmańskich i chrześcijańskich, 

przenikaniu się obu tradycji (przykład może stanowić sekta bektaszytów147). 

                                                 
144 S. Đulabić, Korijeni i budućnost savremenih muslimana. Od Spahije do Alije, Zenica 1994, s. 
23. 
145 Idee o serbskim lub chorwackim pochodzeniu etnicznym bośniackich 
m/Muzułmanów/Boszniaków, które swoimi korzeniami sięgają XIX wieku, nie straciły na swojej 
atrakcyjności i aktualności politycznej. Zarówno serbska, jak i chorwacka strona przez blisko 
pięćdziesiąt lat trwania Jugosławii usiłowały przeprowadzić żmudny proces określony w 
boszniackiej publicystyce i nauce jako nacionalizacija Muslimana. Proces ten ujawniał głęboko 
skrywane antagonizmy, pretensje i wewnętrzną walkę o prymat Bośni. Wgląd w dyskusję, i 
niekiedy fantastyczne teorie o pochodzeniu Boszniaków, daje swoista antologia Aliji Isakovicia O 
„nacionaliziranju” Muslimana. 101 godina afirmacjije i negiranja nacionalnog identiteta 
Muslimana, Zagreb 1990, w której zebrane są teksty, artykuły i wystąpienia polityczne od początku 
XIX wieku aż do czasów współczesnych.  
146 O. Zirojević, Islamizacja na južnoslavenskom prostoru. Dvoverje, Beograd 2003. 
147 Bektaszyci (inaczej: bektaszi, bektaszija)- bractwo derwiszy w Turcji o synkretycznym 
charakterze łączące elementy sufizmu z alefizmem, chrześcijaństwem, buddyzmem. Jego 
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Z wnioskami poczynionymi przez Zirojević koresponduje przekonanie, że „Bośnia 

zawsze była heretycka“148, które oczywiście odnosi się do bogomilskiej 

przeszłości Boszniaków, co także potwierdza tezy serbskiej orientalistki 

o późniejszej „dwuwierze” bośniackich wyznawców islamu. Popularne w Bośni 

przysłowie głosi: „Przed południem Ilija, po południu Alija” ( Do podne Ilija od 

podne Alija), które czasem bywa tłumaczone jako komentarz do „błyskawicznego” 

przejścia Bośniaków na islam. Istnieje też inne wyjaśnienie tego przysłowia. Tone 

Bringa - norweska antropolog, która kilka lat poświęciła na zbadanie zwyczajów 

i praktyk religijnych bośniackich muzułmanów, proponuje, by przysłowie to 

wiązać z obchodzeniem przez Serbów i Muzułmanów ważnego dla nich święta 

tego samego dnia – 2 sierpnia, kiedy to zarówno Muzułmanie jak też Serbowie 

oddają cześć jednemu ze swoich najważniejszych świętych. Muzułmanie czczą 

tego dnia Aliję – męczennika, Serbowie zaś św. Ilij ę.  

Ciekawe zwyczaje związane z tymi obchodami opisał Niškanović, który 

zauważył, że przedstawiciele obu grup religijnych (w 1978 roku, gdy prowadził 

swoje badania, nie przyjęto jeszcze deklaracji o odrębności narodu 

muzułmańskiego) świętują swoje uroczystości w tym samym miejscu, w pobliżu 

kamienia nagrobnego, nazywanego z turecka turbe, pod którym według legendy 

spoczywać ma muzułmański bohater i męczennik Alija Đerzelez. Według 

serbskich wierzeń na miejscu pochówku muzułmańskiego šehida  znajdowała się 

kiedyś cerkiew prawosławna. W efekcie, po początkowo oddzielnych 

uroczystościach, zarówno Serbowie, jak i Muzułmanie przystępowali do 

                                                                                                                                                         
inicjatorem był Hadżdżi Bektasz Wali z Chursanu (pierwsze wzmianki o jego działalności 
pochodzą z XV w.). Praktyki religijne bektaszytów utrzymywano w sekrecie, zachowały się w nich 
bowiem – jak twierdzono – elementy tradycji przedmuzułmańskiej oraz poglądy niezgodne z 
doktryną islamu – m.in. elementy chrześcijańskie, np. kult krzyża. Największą popularność bractwo 
Bektasza poza Turcją (Imperium Osmańskim) miało w Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie. Tajna 
część doktryny bektaszytów pozwala stwierdzić, iż są oni szyitami, czcili bowiem Alego, 
Muhammada i Allaha. Obecnie odnoto-wuje się istnienie niewielkich grup bektaszytów na 
Bałkanach – głównie w Albanii, Macedonii i Kosowie, ale również w Bułgarii i już marginalnie (na 
ten temat brak jednak rzetelnych danych – w Bośni i Hercegowinie). Według danych 
statystycznych jeszcze w latach pięćdziesiątych do przynależności do bractwa Bektasza 
przyznawało się ponad 30 tys. Turków. Por. Z. Landowski, Islam. Nurty, odłamy, sekty, s. 46 – 48. 
Zob. także: J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 414-415. Danecki zwraca uwagę, iż 
wierzenia bektaszyckie mają charakter ezoteryczny, odwołują się do elementów numerologii. 
Bektaszyci nie stronią od wróżbiarstwa. Struktura społeczna bektaszytów jest złożona i obejmuje 
sześć stopni wtajemniczenia. Warto również nadmienić, iż wtajemniczonych nie obowiązuje 
szariat, większość jego przepisów jest złagodzona (np. post z okazji Ramadanu trwa dla 
Bektaszytów tylko dziesięć dni. Wtajemniczeni bektaszyci kierują się w swoich praktykach 
ukrytymi znaczeniami Koranu przypominającymi nieco żydowską Kabałę. Por. J. Danecki, 
Podstawowe…, s. 15. Zob też: G. Dejzings, Religija i identitet na Kosovu, tłum. G. Glišić, S. 
Miletić, Beograd 2005, s. 147-162.  
148 T. Bringa, Biti Musliman na bosanski način, s. 19. 
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obchodzonej wspólnie „nieoficjalnej” części – wspólnego świętowania przy 

dźwiękach lokalnej muzyki ludowej149.  

Już w powyżej przytoczonym przykładzie synkretyzmu religijnego 

obecnego w Bośni znajdziemy potwierdzenie znanej teorii głoszącej, iż Bośnia jest 

klasycznym przykładem pogranicza150, mostem między cywilizacjami, na którym 

spotykają się i przeplatają cztery kultury wyrastające z  trzech systemów 

religijnych151. Bośnia leży bowiem w punkcie styku i przecięcia się różnych 

cywilizacji, z których każda odcisnęła na niej swoje piętno. W takim widzeniu 

Bośni jako miejsca szczególnie naznaczonego przez historię, uciskanego przez 

wielkie imperia i targanego wielkimi historycznymi wydarzeniami, odzwierciedla 

się fatalistyczne przekonanie, że Bośnia-cy są raczej biernym obiektem 

historycznych rozgrywek niż ich znaczącym agensem. Wobec takiego stanu rzeczy 

nie dziwi postrzeganie Bośni i Sarajewa jako miniatury Jerozolimy – bodaj 

najbardziej zmitologizowanego miasta na świecie, które w trady-cji kultury stało 

się synonimem zniszczenia i upadku152.  

Wzajemne przeplatanie się czterech kultur w ramach bośniackiej 

przestrzeni tworzy fundament tożsamości bośniackiej – pluralistycznej, 

ponadwyznaniowej, łączącej trzy konstytutywne bośniacko-hercegowińskie nacje: 

                                                 
149 Por. T. Bringa, op. cit., s. 19. (w tekście głównym pojawia się informacja, że dane na temat 
obchodów rocznicy śmierci Aliji Bringa przytacza za Niškanoviciem, w bibliografii brak jest 
jednak stosownej adnotacji dotyczącej osoby autora). 
150 Pogranicze rozumiemy tu za Marią Dąbrowską-Partyką jako specyficzną przestrzeń ścierania się 
kultur, tradycji i religii, która bardziej niż jednorodne pod względem kulturalnym i etnicznym 
tereny „centralne” czy „metropolitarne”, wymusza na mieszkańcach ciągłe definiowanie swojej 
tożsamości, wyznaczanie jej granic w kontakcie ze znaczącymi Innymi (Obcymi). Zob. M. 
Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 2004, s. 21-22. 
Szczegółowej analizy fenomenu kultur pogranicznych i przestrzeni określanej jako pogranicze 
dostarcza praca Grzegorza Babińskiego Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie 
religijne, tożsamość, Kraków 1997. Zdaniem autora skomplikowana i wymykająca się 
jednoznacznym definicjom przestrzeń pogranicza „produ-kuje” swoją specyficzną ideologię, która 
nakazuje postrzegać je jako teren ze szczególną misją dziejową, polityczną, społeczną. Zob. G. 
Babiński, op. cit., s. 58. 
151 Przypomnijmy, że mozaikę wielokulturowej, wieloetnicznej i wielowyznaniowej Bośni tworzą: 
prawosławie ze swoimi grecko-bizantyńskimi (wschodnioeuropejskimi) korzeniami, katolicyzm – 
wnoszący w panoramę kulturalną Bośni element świata rzymsko-łacińskiego (zachodnioeuro-
pejskiego), islam wraz z orientalnym, turecko-arabskim bagażem oraz ważny, choć być może 
mający najmniejsze znaczenie, substrat żydowsko-sefardyjski, nazywany też judeo-hiszpańskim, 
który dołączył do bośniackiego „tygla różnorodności” w XV wieku. 
152 O funkcjonowaniu kulturowego modelu Bośni jako małej Jerozolimy Bałkanów (Jerushalaim 
chico) pisałam m. in w artykułach o narracjach wojennych o oblężonym Sarajewie: Sarajewo – 
Nowe Jeruzalem czy Nowy Babilon [w:] Źródła humanistyki europejskiej. Tom 2, pod red. K. 
Korusa, Kraków 2009; Portret oblężonego miasta. Sarajewo 1992-1995 [w:] Miasto – między 
przestrzenią a koncepcją przestrzeni, pod red. F. Czecha, M. Banaszkiewicz, P. Winskowskiego, 
Kraków 2009 oraz Czwarty element – obecność w przestrzeni kulturalnej Bośni i Hercegowiny 
sefardyjskich Żydów a motyw Sarajewa jako Małej Jerozolimy [w:] „Południowosłowiańskie 
Zeszyty Naukowe”, nr 8 (2011), s. 123. 



57 

bośniackich Muzuł-manów-Boszniaków, bośniackich wyznawców prawosławia 

(Serbów) i bośniackich katolików (Chorwatów). Ivan Lovrenović, bośniacki 

historyk chorwackiego pochodzenia, określa ten model mianem bośniackiego 

paradygmatu jedności w róż-norodności153, w którym wzajemne różnice pomiędzy 

poszczególnymi komponentami bośniackiego krajobrazu duchowo-kulturalnego, 

z jednej strony doprowadziły do kulturowej izolacji, z drugiej jednak wymusiły 

współistnienie i zgodę na różnice154. Jeszcze inaczej tak dziś forsowaną 

i „reklamowaną“ wielokulturowość Bośni widzi inny historyk, również bośniacki 

Chorwat Željko Ivanković. Według niego koncepcja ponadwyznaniowej i co 

ważne – laickiej bośniackości, promowana przez wielkomiejskie (a w zasadzie 

tylko sarajewskie) liberalnie zorientowane elity intelektualne, stanowi opozycję 

wobec wszechobecnej boszniackości, kojarzonej wyłącznie z islamem. Przede 

wszystkim jednak jest zakamuflowanym wcieleniem idei jugoslawizmu155. 

Ivanković wydaje się być zwolennikiem takiego stanowiska, choć nie do końca 

jasne jest w tym kontekście jego przekonanie, że koncepcja Bośni jako „Jugosławii 

w pigułce“ jest „fałszywa i wielkoserbska“156.  

Panoramę stosunków kulturalnych i etnicznych w Bośni niemal od zawsze 

wyznaczały ramy czterech konfesji, co dobrze obrazuje podział Sarajewa na 

dzielnice wyznaniowe, tzw. mahale: katolicką Latinluk, żydowską Mejtaš, 

muzułmańską Kovači, prawosławną Vratnik oraz należącą do wszystkich wspólną 

przestrzeń dzielnicy handlowej – czarsziję157. W bośniackiej publicystyce 

                                                 
153Aleksandra Stankowicz jest zdania, że „jedność wielokulturowej Bośni” od zawsze „rozbijały” 
różnice kulturowe pomiędzy poszczególnymi narodami. Jako przykład podaje funkcjonowanie do 
XVIII wieku różnych alfabetów (głagolica, bosančica, cyrylica oraz arabica) w zależności od 
środowiska konfesyjnego twórców. Por. A. Stankowicz, Między bośniackością a jugoslawizmem. 
Z dziejów kultury boszniackiej, Bielsko-Biała 2004. Warto w tym miejscu nadmienić, że 
Stankowicz jest zdania, iż islam przesądził nie tylko o kształcie kultury Boszniaków, lecz również 
wpłynął na kulturę bośniackich Serbów, Chorwatów oraż Żydów, zob. Literackie środowiska 
wyznaniowe (prawosławne, katolickie i żydów i muzułmanów) i tendencje scalające. Ibid., s. 111-
122. 
154  I. Lovrenović, Unutarnja zemlja, Zagreb 1999, s. 99-100. 
155 Ž. Ivanković, Bosanstvo kao novo jugoslavenstvo ili...? [w:] Idem, Tetoviranje identiteta, 
Sarajevo, s. 205.  
156 Ibidem. 
157 Wielokulturową panoramę Sarajewa w sposób symboliczny uzupełnia zagadkowe getto 
zbudowane w XVI wieku dla sefardyjskich Żydów wygnanych z Hiszpanii na mocy edyktu 
wydanego 31 marca 1492 roku przez parę królweską, Ferdynanda i Izabelę. Wokół getta i jego 
charakteru długo toczyły się spory badaczy; zastanawiano się czy było dzielnicą zamkniętą oraz 
czy przybyli do Sarajewa Żydzi zmuszeni byli mieszkać w odosobnieniu i izolacji od 
muzułmańskich i chrześcijańskich mieszkańców Sarajewa, tak jak często miało to miejsce w 
Europie Zachodniej. Osmański namiestnik w Bośni, Sijavuš-paša, który zezwolił na osiedlanie się 
hiszpańskich wygnańców nad Miljacką, przeznaczył własne środki na budowę hanu nazywanego 
przez muzułmanów Sijavuš-pašina daira lub Velika Avlija, a przez Żydów El-Kortiżo, będącego 
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i popularnych publi-kacjach na temat Sarajewa autorzy chcący podkreślić 

nowoczesny, wielokulturowy i tolerancyjny charakter Bośni, często opisują ją jako 

Małą Jugosławię i Małą Jerozolimę. Opowieść o szczęśliwym sąsiedztwie 

(komšiluku), harmonii, równo-wadze, solidarności i przyjaźni (w niektórych jej 

wariantach szczególnie akcentuje się zgodę, a nawet przyjaźń między Żydami 

i Muzułmanami158), jest dziś jednym z najpopularniejszych, choć chyba nieco 

bezrefleksyjnie reprodukowanych, tożsa-mościowych mitów w Bośni 

i Hercegowinie.  

Legendarna bośniacka różnorodność zdaje się faktycznie przemawiać do 

wyobraźni pisarzy i artystów, choć oba „obozy“, boszniacki i bośniacki, 

interpretują ją w sposób odmienny. To, co dla jednych jest „błogosławieństwem”, 

„cudownością” i „misj ą” Bośni, innym jawi się jako „dziejowe oszustwo” 

i „przekleństwo”. Zbyt daleko idącym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, iż 

barykadę między „obozami“ wyznacza stosunkek do religii. Dragana Tomašević, 

sarajewska literatka i publi-cystka, żona Dževada Karahasana, uważa, że 

bośniacka różnorodność  

 

ni na koji način ne dovodi u pitanje razlike u okviru tog jedinstva 
i istovremeno ne dovodi u pitanje cijelovitost i neraskidivost veza među 
pojedinim elementima tog jedinstva159.  

 

Z drugiej strony, nie brak jest opinii skrajnie różnych od tych reprezen-

towanych przez przedstawicieli laickiej inteligencji. Dla przykładu przytoczmy 

                                                                                                                                                         
kompleksem budynków mieszkalnych, rodzajem nocle-gowni. Na ten temat więcej zob. M. Levy, 
Sefardi u Bosni, Sarajevo 1998; M. Nezirović, Jevrejsko-španjolska književnost, Sarajevo 1992; A. 
Pinto, Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987; L. Popo Bohoreta, Sefardska žena u 
Bosni, Sarajevo 2005; S. Schwartz, Sarajevska ruža, Sarajevo 2006; B. Zlatar,  Dolazak Jevreja u 
Sarajevo [w:] Sefard`92. Zbornik radova, pod red. M. Nezirovicia, Sarajevo 1992. 
158 Popularne narracje o muzułmańsko-żydowskiej przyjaźni idealizujące Sarajewo mają świadczyć 
zapewne o świadomości Żydów i Muzułmanów o ich odmienności od ich chrześcijańskich 
sąsiadów –  Serbów i Chorwatów. W Muzeum Sarajewskich Żydów można natrafić na zdjęcie z 
czasów II wojny światowej przedstawiające muzułmankę i Żydówkę idące pod rękę w taki sposób, 
że muzułmanka zasłania swoim ciałem Gwiazdę Dawida na rękawie towarzyszki. Podpis pod 
zdjęciem głosi, że zostało wykonane na głównej ulicy okupowanego przez hitlerowców Sarajewa, a 
sfotografowane kobiety przyjaźniły się. Na ulotce, będącej czymś w rodzaju katalogu wystawy, 
można przeczytać, iż islam i judaizam su bliži i sličniji nego želimo da to priznamo. To niejedyna 
tego typu opinia. S. Schwartz, amerykański dziennikarz żydowskiego pochodzenia, złośliwie 
nazywany „etatowym przyjacielem Boszniaków”, pisze: Malo Bosanaca shvaća koliko daleko se 
može povući paralela između balkanskih muslimana i Sefarda. Jer baš kao što su balkanski 
muslimani rijedak i heterodoksan element u islamskom ummetu dilijem svijeta, tako su i Sefardi 
jedinstven i poseban element u općoj jevrejskoj kulturi. Zob. S. Schwartz, Sarajevska ruža, 
Sarajevo 2006, s. 22. 
159 D. Tomašević, Jedan književni biser, posłowie [w:] L. Popo Bohoreta, Sefardska žena u Bosni, 
Sarajevo 2005, s.258 
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opinię Džemaludina Laticia – konserwatywnego dziennikarza i poety 

nieukrywającego swoich muzułmańskich afiliacji, związanego z założoną przez 

Alij ę Izetbegovicia partią SDA, który wielokrotnie i przy różnych okazjach 

mawiał: Bliži mi je musliman iz Indonezije, Pakistana ili Malezije od susjeda 

Hrvata ili Srbina160. 

Z ust tego samego człowieka padły zresztą słowa o tym, że dzieci z mieszanych 

(np. serbsko-muzułmańskich) małżeństw przejawiają skłonność do alkoholizmu, 

narko-manii i „innych patologii psychicznych“161. Pewne zaskoczenie może 

budzić fakt, że tak bezlitosnej dekonstrukcji mitu o „szczęśliwym sąsiedztwie“ 

dokonał właśnie Boszniak. Wszak, gdy podobne słowa padły z ust Ivo Andricia, 

który w opowiadaniu Pismo iz 1920 napisał, że Bośnia jest krajem „strachu 

i nienawiści“, został przez ideologów boszniactwa i kodyfikatorów 

muzułmańskiego kanonu kultury „skreślony z listy“ wielkich Bośniaków, jako 

propagator agresywnej idei wielkoserbskiej162.  

Kłopotu z bośniacko-boszniacką tożsamością zdaje się nie mieć Mustafa 

Cerić, reis – ul – ulema, czyli zwierzchnik bośniackiego Związku Muzułmanów, 

który tak oto mówi o swojej tożsamości w wywiadzie, którego udzielił dla 

serbskiego magazynu „Nin“:  

 
Ja imam četiri identiteta: ja sam musliman po vjeri, ja sam Bosanac po 
naciji, ja sam Bošnjak  po etničkom odredjenju i ja sam Evropljanin po 
civilizaciji163.  

 

Zjawiska towarzyszące kreowaniu tożsamości Boszniaków, jakie obserwu-

jemy w Bośni od początku lat dziewięćdziesiątych, możemy zatem rozpatrywać 

w kategoriach tworzenia religijnych kodów sensów – jak o sposobach „użycia 

religii” przez jednostki i zbiorowości pisze Danièle Hervieu-Léger164 zajmująca się 

badaniami nad funkcjonowaniem wiary jako medium pamięci. Mamy tu na myśli – 
                                                 

160 Ž. Ivanković, Tetoviranje identiteta, s. 207. 
161 K. Żukowska, Pomieszani Amer i Nina, „Wysokie Obcasy”:  
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53662,9273980,Pomieszani_Amer_i_Nina.html 
162Por. rozdział poświęcony konstruowaniu bośniacko-hercegowińskiego i boszniackiego kanonu 
literackiego. 
163 Pod. za: F. Alispahić, Koja je cijena bošnjačko – srpskog dijaloga, „Dnevni avaz”, 20.09.2010, 
s. 8. W przywołanym tekście padają słowa krytyki pod adresem Mustafy Cericia, które ukazują w 
jeszcze innym świetle budzącą tyle kontrowersji myśl o serbsko-muzułmańskim sąsiedztwie: 
Nijedan bošnjački zvaničnik nema razloga da u dijalog sa Srbima ulazi sa idejom kompromisa i 
ugađanja svesrpskoj ambiciji da se izmjeni karakter historijske istine. Bošnjačke perspektive su 
vezane sa pamćenje bošnjačkih žrtava, za odanost idejama antifašizma, ZAVNOBiH-a i bosanskog 
komšiluka.  
164 D. Hervieu- Legér, op.cit., s. 212 -215. 
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nawiązując do teorii francuskiej socjolog religii – przede wszystkim budowanie 

samoświadomości Boszniaków w oparciu o kryterium religijne. Według Hervieu-

Léger religia poza tym, że legitymizuje tradycję i tworzy kody sensów, 

jednocześnie odwołuje się do przeszłości i nosi w sobie „perspektywę 

przyszłości”165. Akcentowanie ciągłości historycznej przez formujące się narody 

i odwoływanie się do szerszej tradycji, w którą wpisują się ich działania, wynika – 

jak twierdzi Hervieu-Léger, z oczekiwania, by ciągłość była zdolna wcielać to, 

czego wymaga teraźniejszość, aż po innowacje i reinterpretacje166. W taki sposób 

możemy odczytać Islamską deklarację oraz Islam između Istoka i Zapada 

autorstwa Aliji Izetbegovicia, które „przetarły szlaki” boszniackiemu odrodzeniu 

narodowemu i politycznemu w latach dziewięćdziesiątych.  

 

Jasnim osjećanjima muslimanskih masa potrebna je misao koja bi ih 
pokrenula i usmjerila. Ali to ne može biti ma koja misao. To mora biti 
misao koja odgovara ovim dubokim osjećanjima. To, dakle, može biti samo 
islamska misao167. 

 

Tak sformułowany nakaz „ojca narodu” Boszniacy zrozumieli jako 

wezwanie do odrodzenia w wierze muzułmańskiej, będącej, według Izetbegovicia, 

jedynym możliwym nośnikiem zmian. Taki właśnie sposób instrumentalizacji 

religii i sprowa-dzenia jej do roli kulturowego i symbolicznego wsparcia, polega, 

według Hervieu-Legér, na otaczaniu jej czcią, traktowaniu jako chwalebnego 

dziedzictwa kulturo-wego oraz na nadawaniu jej funkcji emblematycznej168. 

Innymi słowy, religia zaczyna funkcjonować jako znak rozpoznawczy danego 

narodu, ale zostaje tym samym oderwana od swojej pierwotnej funkcji – przestaje 

być religią, systemem wierzeń i wartości, jasnym „spisem” nakazów i zakazów – 

zaczyna natomiast funkcjonować jako „polityczny zestaw pierwszej pomocy”169. 

                                                 
165 Ibid., s. 124. 
166 Ibid., s. 125. 
167 A. Izetbegović, Islamska deklaracija, s. 20. 
168 Ibid., s. 136. 
169 W przypadku Boszniaków, tego typu praktyki są doskonale widoczne na przykładzie 
istniejących, w przestrzeni wirtualnej portali i serwisów społecznościowych, wokół których skupia 
się diaspora Bośniaków w krajach Europy Zachodniej, Ameryce czy Skandynawii (np. 
Bosnjaci.net; Mesihat.com, Bosnamuslimmedia.com). Analizie amatorskich filmów patriotycznych 
i prezentacji multimedialnych o Bośni i Boszniakach, obficie czerpiących z muzułmańskiej 
symboliki i stylistyki orientu, zamieszczanych w serwisach społecznościowych typu Facebook czy 
YouTube, warto poświęcić odrębne badania, na które, z wiadomych względów nie ma miejsca w 
tej pracy. Innym przykładem folkloryzacji religii może być zachowanie kibiców sarajewskiego 
klubu sportowego „Željezničar”, którzy podczas meczu sparingowego z serbską reprezentacją piłki 
nożnej odegranego w Lukavicy w roku 2005, ubrani w tureckie i bośniackie flagi wykrzykiwali z 
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Jeśli jednym z przejawów świadomości istnienia bośniackich różnic ma 

być symboliczna izolacja (wyznaniowe mahale, żydowskie getto), model 

kulturowej enklawy i integracja, która zatrzymuje się tam, gdzie w sposób 

nieunikniony miałaby przejść w asymilację, to wtedy faktycznie można zgodzić 

się, że Bośnia i Sarajewo funkcjonują jako specyficzny układ systemów 

kulturowych i religijnych, zachowu-jących samoświadomość odrębności bez 

szkody dla poczucia wspólnoty i jedności. Innymi słowy, w przypadku bośniackim 

mamy do czynienia z istnieniem równolegle trzech odrębnych tradycji i kultur (z 

ktorych jedna – boszniacka rości sobie w ostatnich latach prawo do bycia 

„najprawdziwiej bośniacką“) oraz jednej wspólnej, będącej ich syntezą. Idąc dalej 

tym tropem Bośnię i Sarajewo należałoby raczej metaforycznie opisywać jako 

wielokulturowy bazar, niż jako skrzyżowanie, punkt przecięcia kultur. A więc 

rację bytu w opisywaniu Bośni jako zjawiska multikulturalnego ma nie tyle 

filozofia skrzyżowania (raskršća), którą w odniesieniu do literatury i kultury 

bośniacko-hercegowińskiej proponował literaturoznawca i filozof Midhat Begić, 

ale filozofia czarsziji – postrzegająca Bośnię jako miejsce spotkania i syntezy 

różnic. Filozofia skrzyżowania w zamyśle Begicia zakłada ruch na zewnątrz 

z jednego punktu wyjścia, podczas gdy filozofia czarsziji kładzie akcent na 

kulturową wymianę, przemieszanie, koegzystencję, bez rozproszenia i migracji170.  

Przedstawione przez nas pokrótce „napięcie” między przeciwstawnymi 

koncepcjami dotyczącymi kulturalnego kształtu Bośni i sąsiadowania ze sobą 

trzech narodów i trzech religii, jest, jak staraliśmy się wykazać, w zasadzie tylko 

wierzchoł-kiem góry lodowej. Trudno jest bowiem zrozumieć obecny w dzisiejszej 

Bośni – posłużmy się terminem Envera Kazaza – „ideologiczny zamęt” ( ideološka 

zbrka), w którym bośniackość raz postrzegana jest jako błogosławiona 

wielokulturowość, innym znów razem jako relikt fałszywej idei jugoslawizmu, bez 

zrozumienia rozwoju samej koncepcji boszniactwa, ściśle powiązanej 

z dojrzewaniem idei o stnieniu narodu boszniackiego, odmiennego od Serbów 

i Chorwatów.  

 

 

                                                                                                                                                         
trybun „Allah akbar!”,  manifestując w ten sposób swoje uczucia patriotyczne i religijne oraz 
wyższość nad serbskimi kibicami klubu „Slavia” (zob. J. Balorda, Preživjeti genocid..., s. 168). 
170M. Begić, Naš muslimanski pisac i njegova raskršća [w:] M. Begić, Raskršća IV: 
Bosanskohercegovačke književne teme, Sarajevo 1973, s. 200-205. 
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Serbski orientalista Darko Tanasković źródeł omawianego procesu reisla-

mizacji Bośni i Hercegowiny, którego kluczowym momentem było ukazanie się 

szeregu tendencyjnych i pseudonaukowych opracowań na temat „boszniackości” 

(bošnjaštva) upatruje już w latach siedemdziesiątych171 i w pierwszych 

wystąpieniach późniejszego prezydenta niepodległej Bośni i Hercegowiny – Aliji 

Izetbegovicia. Islam w Bośni i Hercegowinie zyskał, za sprawą panislamskiej, 

odczytywanej jako fundamentalistyczna, koncepcji Izetbegovicia status 

cywilizacyjnego konceptu, z po-mocą którego przystąpiono do porządkowania na 

nowo zsekularyzowanej i zlaicyzo-wanej rzeczywistości172. Nieżyjący już 

prezydent Izetbegović zaszczepił w Muzułma-nach utopijne przekonanie, że 

możliwe jest funkcjonowanie Bośni jako państwa wyznaniowego, tzn. takiego, 

w którym wszystkie sfery życia – prywatna i publiczna – regulowane są przez 

przepisy prawa muzułmańskiego, ustanie przekazywaną tradycję oraz zasady 

islamu. Traktat pokojowy w Dayton uniemożliwił polityczny rozwój Bośni 

i Hercegowiny w tym kierunku, lecz w żaden sposób nie mógł zapobiec 

współczesnej radykalizacji i fundamentalizacji bośniacko-hercegowińskiego 

islamu. Przestrzenią szczególnie „kolonizowaną” przez islam jest przestrzeń 

publiczna. O przejawach islamizacji życia codziennego wspominaliśmy już 

wielokrotnie. Pewne jej aspekty przywołamy również w rozdziale o kształtowaniu 

się kanonu literatur bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej. Warto jednak 

przyjrzeć się bardziej „ukry-tym” rejonom bośniackiej rzeczywistości. Mamy tu na 

myśli delikatną i trudno dostępną dla badaczy sferę religijności i przemiany, które 

w różnym nasileniu i w różnych nurtach dokonują się w duchowości Boszniaków, 

za zamkniętymi drzwiami meczetów, sufickich zgromadzeń, w medresach i 

w murach sarajewskiej Akademii Nauk Islamskich173.  

Mówiąc zatem o reislamizacji dostrzec jej przejawy w dziedzinie polityki, 

kultury, edukacji i nauki oraz – co może budzić pewne zaskoczenie – także 

                                                 
171 D. Tanasković, Islam i mi, Beograd 2002, s. 65. 
172 Ibid., s. 66. 
173 Islam, zarówno w Bośni, jak i na całych Bałkanach nie jest monolityczny, lecz mamy w jego 
obrębie do czynienia z ogromną różnorodnością nurtów i szkół w ramach jednej, wspólnej 
sunnickiej gałęzi islamu. Przekonujących danych na ten temat dostarczają liczne w ostatnich latach 
publikacje badaczy spoza Bałkanów. Do naukowych opracowań badaczy z Bośni czy Kosowa, 
wciąż jeszcze nie można mieć pełnego zaufania, choć i tu można odnotować pewien postęp. Godne 
polecenia są prace O. Zirojević, Islamizacja na južnoslavenskom prostoru..., I. Banac, Nacionalno 
pitanje u Jugoslaviji, Zagreb 1995(I wyd. 1983 r. ), B. Aleksova, Poturica gori od Turčina: srpski 
istoričari o verskim preobraćenjama oraz H. Kamberović, Turci i kmetovi- mit o vlasnicima 
bosanske zemlje (wydania dostępne on line: www.ii.unsa.ba/posebna/mitovi/mitoviperica.htm). 
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w obrębie samej religii. Wydaje się, że reislamizacja Boszniaków w przestrzeni 

polityki jest dziś szczególnie widoczna wśród Boszniaków w Sandżaku. Duchowy 

przywódca sandżackich muzułmanów – mufti Muamer Zukorlić – nieustannie 

nawiązuje w swoich licznych wystąpieniach telewizyjnych i na łamach prasy do 

chętnie wykorzystywanego w czasie wojny hasła radykałów muzułmańskich 

o stworzeniu idealnego państwa „wszechboszniackiego”174. W jednym z ostatnich 

wystąpień, które miało miejsce przed Boszniackim Zgromadzeniem Narodowym 

(Bošnjačko nacijonalno vijeće) 10 maja 2011 roku Zukorlić znów zapowiedział 

walkę o autonomię Sandżaka (nie wykluczając także powstania zbrojnego, jeśli 

zajdzie potrzeba), a swoim współobywatelom obiecał, że w niepodległym 

Sandżaku będą żyć jak w Monako175.  

Niepokój, przede wszystkim samych Serbów, ale także wielu bałkańskich 

wyznawców islamu176, budzą niejasne koneksje Zukorlicia z radykalnym ruchem 

wahhabitów, który w ostatnich latach cieszy się w pewnych kręgach muzułmanów 

coraz większą popularnością. Jak pisze Gojko Berić – bośniacki publicysta, do nie-

dawna zastępca redaktora naczelnego gazety „Oslobođenje”: 

 

Fundamentalizm religijny pojawił się w Bośni podczas ostatniej wojny, 
kiedy to przybyli tu z krajów arabskich „święci bojownicy” zwani 
mudżahedinami177.  

 

Sarajewską siedzibą wahhabitów w Bośni jest meczet Fahdiego 

w Sarajewie (tzw. selafijska džamija178), jedna z najbardziej okazałych 

                                                 
174 Dorota Gil przywołuje wypowiedź Zukorlicia opublikowaną na łamach ultrakonserwatywnego 
pisma „Glas islama”, w której sandżacki mufti wyraża wdzięczność wobec irańskich, 
pakistańskich, algierskich „braci w wierze”, nieustannie wspierających Boszniaków w walce z 
serbskich agresorem. Wśród zasłużonych dla sprawy Sandżaka znaleźli się także, według 
Zukorlicia, wahhabici, dzięki którym walka o Sandżak staje się skuteczniejsza. Por. M. Zukorlić, 
Bošnjaci su u Sandžaku opstali zahvaljujući privrženosti vjeri, „Glas Islama”, oktobar 2004, s. 9-
11. cyt. za: D. Gil, Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem…, s. 207. 
175 „Pošto, ako Bog da, ostvarim autonomiju Sandžaka, ne mogu da vam obećam standard kao 
u Dubaiju, ali evo vam obećavam da ćete živjeti kao u Monaku. Obećavam to i pred bošnjačkim 
narodom i pred srpskim i crnogorskim narodom, a ako to ne vjeruju, neka sačekaju i uvjeriće se”. 
http://www.24sata.info/vijesti/regija/63190-Zukorlic-Ako-ostvarim-autonomiju-Sandzaka-
obecavam-cete-zivjeti-kao-Monaku.html. 
176 W ostatnich latach wielu boszniackich intelektualistów, między innymi reżyserka Jasmila 
Žbanić, tłumacz i profesor orientalistyki na Uniwersytecie Sarajewskim, Esad Duraković, reis-ul-
ulema Wspólnoty Muzułmańskiej w Bośni - Mustafa Cerić, pisarz i wykładowca Enes Karić, 
dziennikarz Adnan Silajdžić publicznie wyraziło swoje zaniepokojenie rozprzestrzeniającym się w 
Bośni wahhabizmem. Eskalacja sprzeciwu nastąpiła po serii aresztowań wahhabitów na początku 
2007 roku.  
177 G. Berić, Czy Bośni grozi konflikt religijny? op.cit. 
178 Wyjaśnienie czym jest ruch selaficki  i jakie zagrożenia niesie dla bośniackiej i boszniakciej 
kultury oraz dla sunnickiej duchowości bośniackich muzułmanów przynosi wywiad, którego 
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muzułmańskich budowli w stolicy Bośni zbudowana za pieniądze płynące z Arabii 

Saudyjskiej. Warto dodać, że organizacje zbrojne składające się z arabskich 

i pakistańskich ochotników to nie jedyne drogi „przenikania” islamskich 

ortodoksów na Bałkany. Jedną z kolebek rady-kalnego islamu w Bośni były 

dobroczynne organizacje, które pomagały muzuł-manom, między innymi  

w oblężonym Sarajewie.  

Sam Zukorlić, pełniący teraz funkcję rektora założonej przez siebie 

Akademii Islamskiej oraz od niedawna także członka Rady BANU179 – 

Boszniackiej Akademii Nauk i Umiejętności działającej w Sandżaku, uważa się za 

przywódcę „umiarko-wanego politycznie” i „postępowego”, niemniej jednak 

utrzymuje ścisłe kontakty nie tylko z wahhabitami, ale także z nacjonalistycznie 

zorientowanymi sarajewskimi duchownymi: Hafizem Sulejmanem Bugarim, 

imamem Bijele džamije na Vratniku oraz imamem selafickiego meczetu Fahda, 

Muderizem Haliloviciem. Obaj duchowni cieszą się w kręgach radykalnych 

muzułmanów w Bośni sławą porównywalną do tej, jaką otoczone są gwiazdy 

estrady.  Hutby - kazania Bugariego, autora kilkakrotnie już wznawianych książek, 

między innymi: zbioru kazań Vratimo se Gospodaru (2005), zbioru wywiadów 

jakich imam udzielił mediom Mi smo jedan drugome najbolji poklon (2007) oraz 

książki zawierającej wiersze i nauki Dersovi i druženja (2009) przyciągają do 

Białego meczetu tłumy wiernych, są też transmitowane przez radio. Może dziwić 

ta przyjaźń należącego do bractwa derwiszy Bugariego z Haliloviciem 

(kojarzonym wyłącznie z ruchem wahhabickim) i Zukorliciem (otwarcie sprzyja-

jącego wahhabitom), zwłaszcza gdy uświadomimy sobie jak wiele energii 

poświęcają wahhabici na zwalczanie bośniackich stowarzyszeń derwiszów. 

                                                                                                                                                         
udzielił dr. Rešid Hafizović niemieckiemu magazynowi „Deutche Welle”: 
http://www.dwworld.de/dw/article/0,,385 4054,00.html. Jego zdaniem ruch selaficki i wahhabizm 
to, to samo:  „Jedan pokret koji čak pokazuje neke svoje izrazito militantne navike, pokret što se 
skriva iza jednog naslova koji se odnosi na prve dvije ili tri uzorite generacije muslimana.” 
179 BANU, Boszniacka Akademia Nauk i Umiejętności, została założona w Nowym Pazarze 
9.06.2011 roku. Wśród jej założyciel znajdują się czołowi i najbardziej radykalni muzułmańscy 
(boszniaccy) intelektualiści z Bośni i z samego Sandżaka, ale nie tylko, bo także z Macedonii 
i Czarnogóry: prof. dr Ferid Muhić, prof. dr Mustafa Cerić, mufti Muamer ef. Zukorlić, prof. 
dr. Dževad Jahić, prof. dr Muhamed Filipović, prof. dr Lamija Hadžiosmanović, prof. dr Đenana 
Buturović, prof. dr Ibrahim Pašić, prof. dr Omer Nakičević, prof. dr Ismail Čekić, prof. dr 
Džemaludin Latić, literat Alija Džogović, prof. dr Šerbo Rastoder, artysta malarz Mehmed 
Sletović, prof. dr Hasnija Muratagić – Tuna, prof. dr Ejup Ganić, pisarz Nedžad Ibrišimović, prof. 
dr Omer Ibrahimagić, malarz Muradin Dino Trtovac, prof. Ervin Sinanović i ekonomista Haris 
Hromić. 
Zob.:http://www.radiosarajevo.ba/novost/55694/osnovana-bosnjacka-akademija-nauka-i-
umjetnosti.  
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Przypomnijmy, iż wahhabici zarzucają bośniackim derwiszom przede wszystkim 

krivotvorenje islama, czyli wypaczanie jego właściwej nauki i podszywanie się 

pod prawdziwych sufich: 

 

Izuzimajući one koje je Allah sačuvao, derviši ovoga vremena su uobraženi 
sa svojom nošnjom, svojim govorom i ponašanjem. Oni oponašaju istinske 
i prave sufije u njihovom oblačenju, njihovom načinu govora, njihovom 
načinu ophođenja, njihovim adetima, njihovim izrazima i vanjskim stanjima 
kada čine zikr, kada su u halki, kada uzimaju abdest, kada sjede na sedžadi 
pognute glave itd. Glumeći čovjeka koji razmišlja uvlače glavu u ogrtač 
i duboko uzdišu i oponašaju prave sufije spuštanjem glasa u govoru pri 
učenju Kur'ana i sl180. 

 

 

 Odrodzenie religijne, wciąż przecież trwające w Bośni, wiąże się także 

z reaktywacją działalności bractw sufijskich zdelegalizowanych w czasach 

Jugosławii, zwłaszcza zaś bractwa derwiszów. Przypomnijmy, że zakony 

derwiszów (nazywane tarikatami) pojawiły się w Bośni wraz z przyjęciem islamu 

w XV wieku181 i wywodzą się z perskiego sufizmu182. Od kilku lat w Bośni można 

zaobserwować ożywione zainteresowanie tą formą duchowości183. Obecnie 

w samym Sarajewie funkcjonuje siedem tekkiji. Najważniejsza z nich jest Hadži 

Sinanova tekija prowadzona przez dwóch szajchów: Mustafę Ormana i Hikmeta 

                                                 
180 Ebu Hamid Muhammed el Gazali, Zablude sufija, Sarajevo 2011, s. 15. 
181 Džemal Čehajić łączy ich pojawienie się derwiszów z obecnością pierwszych osmańskich 
jednostek wojskowych w Bośni. Por. Dž. Čehajić, Derviški redovi u jugoslavenskim zemljama, 
Sarajevo 1986, s. 10-11. Derwisze już wówczas cieszyli się sławą nosicieli najczystszej 
muzułmańskiej kultury znawców i prawa, uważano ich za misjonarzy nowego porządku. Otoczeni 
byli szacunkiem wiernych, przypisywano im bowiem ponadludzkie zdolności, wierzono, że 
posiadają moc uzdrawiania duszy i ciała. Por. M. Zekić, Tożsamość kulturowa muzułmanów 
bośniackich…, s. 53.  
182 Przypomnijmy, że za prekursorów sufizmu uważa się pierwszych zwolenników mistycyzmu, 
który pojawił się w VII w. a Al-Kufie i Basrze. Zalicza się do nich także intelektualistów szyickich 
z VIII i IX wieku – na przykład Abdaka. W obrębie samego ruchu wykształciło się wiele różnych 
„dróg” – samo słowo tarik, oznacza właśnie drogę. Korzeni sufizmu nie można jednak oderwać od 
samego islamu i to „w wersji” z pierwszych wieków jego istnienia. Sami sufi uznają za swojego 
twórcę Al – Hasana z Basry, który zmarł w 728 roku, lecz za najważniejsze sufijskie dzieło uważają 
Zasady sufizmu napisane przez Szejach Ahmada Zarruka (XIV w.). Por. J. Danecki, Podstawowe 
wiadomości o islamie, s. 377. Jak podaje Zbigniew Landowski, sufizm (ar. tasawwuf) to mistyczny 
nurt islamu, którego wyznawcy poszukując metody poznania istoty Boga/Prawdy lub zjednoczenia 
się człowieka z wszechobecnym Bogiem – Allahem w mistycznej Miłości. Sposoby te (drogi) 
określane są przez mistrzów – założycieli poszczególnych szkół i bractw. Zob. Z. Landowski, 
Sufizm, Warszawa 2010 s. 14-15. Por. także: I. Shah, Sufizm a islam [w:] Droga sufich, tłum. 
T. Bieroń, Poznań 2009, s. 255, E. Machut-Mendecka, Muzułmański mistycyzm [w:] Eadem, 
Archetypy islamu,s. 62-74. 
183 Na temat bałkańskich derwiszy zob: A. Popović, Bałkanski derviši i rifaije, Zbornik za 
orientalne studiuje I, Beograd 1992, 155-224, K. Halimi, Derviški redowi i njihova kultna mesta na 
Kosovu i Metohiji, Glasnik Muzea Kosowa i Metohije, br. 2, Priština 1957, 193-206. 
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Misirlicia. Swoje spotkania religijne odbywają w niej derwisze kadirskiego 

tarikatu, tak zwani kadirije184. 

Lata dziewięćdziesiąte stanowiły swoistą cezurę dla rozwoju tożsamości 

narodowej Boszniaków będącej – co staraliśmy się wykazać w niniejszym 

rozdziale – zarazem tożsamością religijną i kulturową. W wyniku rozpadu 

Jugosławii i drama-tycznych wydarzeń wojennych bośniaccy Muzułmanie 

odnaleźli swoją tożsamość, kodyfikując ją w oparciu o świadomość bycia ofiarą 

oraz o kryterium religijne – odróżniające ich od Serbów i Chorwatów 

postrzeganych wyłącznie jako agresorzy. Tym sposobem Boszniacy zrezygnowali 

z tożsamości bazującej na jugosłowiańskiej wielokulturowości i ateizmie, jaka 

była dopuszczalna w ramach reżimu komu-nistycznego. Pozostawili ją Bośniakom 

nieutożsamiającym się z żadną z religii lub niewidzącym potrzeby stawiania znaku 

równości między konfesją a narodowością. Boszniacy zwrócili się zatem ku 

archaicznym modelom tożsamościowym, osadzając swoje poczucie narodowej 

jedności w kontekście religii i konfliktu z sąsiednimi narodami. Równocześnie, 

dążąc do „wyrównania szans” z bośniackimi Serbami i Chorwatami posiadającymi 

swoje „kraje – matki” poza granicami Bośni, Boszniacy rozpoczęli proces 

reislamizacji – odrodzenia narodowego w duchu islamu, który wpisuje ich do 

ponadnarodowej i transkontynentalnej wspólnoty wyznawców Allaha. Zjawisko to 

Balorda nazywa uwewnętrznieniem stereotypu żywionego przez agresora i jako 

jego przyczynę podaje strach (na ogół irracjonalny) przed asymilacją bądź 

zagrożeniem płynącym z zewnątrz. Skutki tego uwewnętrznienia widzi natomiast 

w utożsamianiu się Boszniaków z Turkami jako narodem, z Turcją jako macierzą 

oraz ze wszystkimi muzułmanami jako nosicielami jednej i tej samej ponad-

narodowej, transgranicznej tożsamości, w skrajnym zaś przypadku sięganie po 

mity i stereotypowe wyobrażenia o „Złym Serbie” i „Dobrym Muzułmaninie”185. 

Za tym idzie orientalizacja niemal wszystkich sfer życia kulturalnego, rezygnacja 

ze słowiań-skich terminów językowych zastępowanie ich terminami tureckimi 

(muzułmańskimi) oraz widoczne przemiany w obrębie praktyk życia codziennego. 

Dobrym przykładem pozwalającym dostrzec charakter i rozmiary przemian 

świadomości Boszniaków odzwierciedlających się w sferze kultury oraz poszuki-

                                                 
184 Cechą szczególną kadiriji jest eksponowanie doktryny o wolnej woli każdego człowieka 
i odrzucanie wszelkiego fatalizmu. Założycielem tego bractwa sufickiego był Abd al-Kadir al-
Dżilani (zm, 1166 w Bagdadzie) Zob. Z. Landowski, Islam. Nurty, odłamy, sekty, s. 119.  
185 J. Balorda, op. cit, s. 247. 



67 

wania nowej „boszniackiej wrażliwości” jest historia kształtowania się kanonu 

litera-tury boszniackiej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat – zwłaszcza zaś 

w ostatniej dekadzie. Proces ten i jego znaczenie dla narracji tożsamościowych 

Boszniaków postaramy się przybliżyć w kolejnych rozdziałach. 
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Jak zauważa Maria Bobrownicka, jest rzeczą naturalną, że próby 

kodyfikacji kanonu literatury, jak i standaryzacji języka, w którym jest pisana, są 

ściśle powiązane z procesem odrodzenia narodowego i kształtowania się narodu186. 

Język i literatura stają się w takich sytuacjach kartą przetargową w politycznym 

wyścigu o odrębność narodową (w myśl zasady, że nie ma narodu bez języka 

i odrębnej kultury oraz literatury), z drugiej zaś strony - zostają obciążone 

mnóstwem zadań i oczekiwań. Na języku – jako na jednym z podstawowych 

wyznaczników etnicznej odrębności narodu (w naszym rozważaniach 

Muzułmanów – Boszniaków), ciąży oczekiwanie, iż będzie konsolidować jego 

użytkowników, wyznaczając jednocześnie granice ich tożsamości. Literatura 

natomiast, jako jeden z podstawowych instrumentów kształtowania się nacji, ma za 

zadanie podtrzymywać związek emocjonalny czytelników z ich narodem oraz 

rozbudzać w nich świadomość przynależności etnicznej187. Dokonuje się to, 

między innymi, poprzez kształtowanie „właściwych” postaw moralnych 

i etycznych oraz dbałość o pielęgnowanie wspólnej pamięci kulturowej. Rację 

wydaje się mieć polski socjolog, Jerzy Szacki twierdząc, iż już samo słowo 

"kanon” może budzić straszliwe nieporozumienia i namiętności188. Kolejne etapy 

                                                 
186 Maria Bobrownicka ma na myśli odrodzenie narodowe Słowian południowych i zachodnich w 
XIX wieku, por. M. Bobrownicka, Narkotyk mitu, Kraków 1995, s. 45-58), w naszych 
rozważaniach za odrodzenie narodowe Boszniaków uważamy zjawiska z lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, które wiązały się z ogłoszeniem niepodległości Bośni i Hercegowiny oraz 
afirmacją tożsamościową Muzułmanów – Boszniaków. 
187 M. Bobrownicka, Narkotyk… s. 57.  
188 J. Szacki, O kanonie kultury europejskiej uwagi sceptyczne, „Znak”, nr 7 (1994), s.18. Artykuł 
ukazał się w specjalnym wydaniu czasopisma „Znak” w całości poświęconym problematyce 
kanonu literackiego. W numerze tym zob. również: J. Jarzębski, Metamorfozy kanonu, „Znak”, nr 7 
(1994), s.12-17; Cz. Miłosz, Kanon, ale czyj?, „Znak”, nr 7 (1994), s. 50-52.; Z. Kubiak, Kilka 
uwag o kanonie naszej kultury, „Znak”, nr 7 (1994), s.4-11, I. Kania, Kanon kultury: sztywna forma 
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kształtowania się narodu boszniackiego znajdują swoje odbicie w próbach 

kodyfikacji kanonu kultury, w tym kanonu literatury. Pod tym względem 

szczególnie interesującym polem do obserwacji wydaje się ostatnie 

pięćdziesięciolecie, zwłaszcza zaś trzy dekady, które z jednej strony spina klamrą 

nadanie Muzułmanom praw odrębnego narodu w 1968, z drugiej strony zaś – 

podpisanie w 1995 roku traktatu pokojowego w Dayton kończącego krwawy 

konflikt zbrojny po rozpadzie Jugosławii. Ze zrozumiałych względów szczególną 

uwagę w naszych rozważaniach zwrócimy na przemiany polityczno-kulturalne 

w Bośni i Hercegowinie początku lat dziewięćdziesiątych, choć podejmiemy także 

próbę chronologicznego uporządkowania wcześniejszych wydarzeń, które mogą 

posłużyć jako ilustracja kolejnych etapów procesu zmierzającego do kodyfikacji 

bośniacko – hercegowińskiego, nade wszystko zaś interesującego nas tutaj 

boszniackiego kanonu literackiego. 

Proces kodyfikacji kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej, 

w obrębie której mieszczą się poszczególne literatury narodowe, a więc 

boszniacka, bośniacko-serbska, bośniacko-chorwacka oraz (marginalnie) 

bośniacko-żydowska, rozpoczął się już w latach pięćdziesiątych XX wieku, choć 

najbardziej burzliwa dyskusja przypadła, jak wspomnieliśmy, na przełom lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Polem, na którym rozgrywała się 

upolityczniona walka o literaturę bośniacką i będącą jej częścią literaturę 

muzułmańską (nazywaną tak zgodnie z ówczesną nomenklaturą), były kolejne 

wydania wielu antologii przygotowywanych przez autorów o różnych sympatiach 

politycznych. Kamieniem milowym tej debaty było natomiast sympozjum na temat 

współczesnej literatury w Bośni i Hercegowinie, które odbyło się w roku 1970 

w Sarajewie. Na zaproszenie pomysłodawcy sympozjum, literaturoznawcy 

reprezentującego wprawdzie linię programową polityki socjalistycznej, lecz nie 

skrywającego swojej promuzułmańskiej orientacji – profesora Midhata Begicia189 

                                                                                                                                                         
czy żywa treść?, „Znak”, nr 7 (1994), s.38-44.; E. Bieńkowska, Sąsiedzi z metra. Czyli o kanonie 
kultury dzisiaj, „Znak”, nr 7 (1994), s. 45-49. Tematykę kanonu literackiego jako zjawiska z 
pogranicza sztuki i ideologii, opisali także: A.  Szpociński, Kultura artystyczna jako sfera 
pozytywnych odniesień do innych [w:] Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w 
kulturze Polaków, Warszawa 1989, s. 17-69; Idem, Kanon kulturowy, "Kultura i społe-czeństwo", 
nr 2 (1991), s. 47-56; J. Kurczewska, Kanon kultury narodowej [w:] Kultura narodowa i poli-tyka, 
pod red. J. Kurczewskiej, Warszawa 2000, s.25-63.  
189 Midhat Begić (1911-1983) – jeden z najwybitniejszych bośniackich literaturoznawców i 
wykładowca literatury południowosłowiańskiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Sarajewskiego oraz w pa-ryskiej Sorbonie. Absolwent sarajewskiego gimnazjum muzułmańskiego 
(Viša šerijatska gimnazija) oraz slawistyki i romanistyki na Uniwersytecie Belgradzkim. Jako jeden 
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– spotkali się badacze literatury, kilku polityków oraz autorzy wspomnianych 

antologii. Efektem burzliwej konferencji, która przebiegła w atmosferze skandalu 

(kilku prelegentów demonstracyjnie ją opuściło), poza kontynuowaną jeszcze 

przez kilka miesięcy dyskusją na łamach czasopism, było spotkanie komunistów 

w miejscowości Stojčevac, na które zostali zaproszeni najbardziej zaangażowani 

prelegenci. W Stojčevcu właśnie istnienie literatury muzułmańskiej zostało 

potwierdzone stosownym dekretem politycznym190. Niespełna rok później Alija 

Isaković191 – sarajewski literat i badacz spuścizny literackiej Muzułmanów– 

ośmielony większą przychylnością ówczesnych władz socjalistycznych, wydał 

antologię pt. Biserje192, która do dziś uważana jest za najdoskonalsze ujęcie 

przekrojowe literatury boszniackiej. 

Przyjrzyjmy się jednak najpierw politycznej genezie historycznych 

i kulturalnych wydarzeń, które złożyły się na niejednoznaczną i burzliwą historię 

                                                                                                                                                         
z pierwszych podniósł do rangi akademickiej problematykę związaną z literaturą muzułmańską w 
obrębie literatury bośniacko-herce-gowińskiej. Przypisuje mu się również rolę ojca bosnistyki - 
nauki o literaturze i kulturze bośniackiej. Begić wielokrotnie wskazywał na niezależność literatury 
bośniacko-hercegowińskiej od sąsiednich literatur – chorwackiej i serbskiej, choć jednocześnie 
nigdy nie negował wzajemnych wpływów między nimi. Za jego największe i najważniejsze dzieło 
uważa się zbiór filozoficzno-literaturoznawczych esejów pt. Raskršća (kolejne tomy ukazywały się 
w latach 1957, 1969 i 1976 nakładem sarajewskiego wydawnictwa „Svjetlost”). Begić zasłynął 
także jako twórca i redaktor czasopisma literackiego „Izraz”, którym kierował w latach 1957 – 
1963. Wiele naukowego trudu włożył Begić w obalenie utartego wyobrażenia o Bośni jako głuchej 
prowincji osmańskiego imperium, jako pierwszy przystąpił bowiem do dekonstrukcji fantazmatu 
Bośni jako tamnog vilajeta. Szczególne znaczenie dla dyskusji nad historią literatury bośniacko-
hercegowińskiej i boszniackiej ma jego udział w zorganizowanym w 1970 roku sympozjum 
poświęconym literaturze w Bośni i Hercegowinie. Begić podzielił w latach dziewięćdziesiątych los 
Ivo Andricia - pisarza, którego sam uważał za najdoskonalszego wyraziciela „bośniackości”. Na 
długie lata został bowiem zepchnięty na margines bośniackiej nauki. Begicia nie ogłoszono 
wprawdzie - tak jak to miało miejsce w przypadku Andricia - wrogiem Bośni i Boszniaków, lecz 
całkiem niesłusznie sprowadzono jego obszerną spuściznę naukową do marksizmu i 
ponadwyznaniowej bośniackości rozumianej zgodnie z socjalistyczną doktryną.  Rehabilitację 
badacza przyniosła dopiero wydana w 2001 roku książka Nedžada Ibrahimovicia, Čitalac na 
raskršću. Uvod u Midhata Begića. (Tešanj 2001). Ibrahimović zwraca uwagę przede wszystkim na 
esej Begicia pt. Naš muslimanski pisac i njegova raskršća (M. Begić, Djela I–VI, knj.V, priredila 
H. Kapidžić Osmanagić, Sarajevo 1987). 
190 Por. Š. Filandra, Bošnjačka politika..., s. 267. 
191 Alija Isaković (1932-1997) – powieściopisarz, dramaturg, podróżnik, z wykształcenia geolog. 
Do końca lat siedemdziesiątych żył i pracował w Belgradzie. Odkrywszy w sobie pasję literacką 
podjął studia literaturoznawcze na Uniwersytecie Sarajewskim. Przez kilka lat pełnił funkcję 
redaktora czasopisma literacko-kulturalnego „Život“. Jest autorem następujących powieści: Sunce o 
denso rame (1963), Pobuna materije (1985); dramatów: Krajnosti (1981), Hasanaginica (1982); 
zbiorów opowiadań: Semafor (1966), Prednost imaju koji ulaze (1971); Lijeve priče (1990), 
Antologija zla (1994); opracowań naukowych: Građa za bibliografiju muslimanske književnosti 
1883-1971 (1972), Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti (1972), Hodoljublje. Izbor iz 
bosansko-hercegovačkog putopisa (1973), O nacionaliziranju Muslimana. 101 godina afirmiranja i 
negiranja nacionalnog identiteta Muslimana (1970), Antologija bošnjačkog eseja XX viejka (1996). 
Przed kilku laty ukazała się książka podejmująca próbę usystematyzowania bogatej spuścizny 
literackiej Isakovicia, zob. Alija Isaković. Djelo univerzalnog uma, pod red. E. Durakovicia, 
Sarajevo 2005.  
192 A. Isaković, Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti, Sarajevo 1972. 
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formowania bośniacko-hercegowińskiego i boszniackiego kanonu literackiego. Po 

deklaracjach ideologiczno-politycznych i uznaniu w 1968 roku bośniackich 

Muzułmanów za odrębny naród Jugosławii, muzułmańskim działaczom potrzebne 

było zaplecze w obrębie kultury i nauki, jako uzasadnienie i umocowanie ich 

działań w odniesieniu do tradycji. Bośniaccy komuniści chętnie zaczęli udzielać 

wsparcia akademickim i artystycznym inicjatywom zmierzającym do afirmacji 

kultury muzułmańskiej. Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Sarajewskiego 

otwarto katedrę filologii orientalnej, która pierwotnie miała zająć się badaniem 

tradycji Muzułmanów i spuścizny po Imperium Osmańskim, a równolegle 

z powołaniem nowej jednostki naukowej w ramach uniwersytetu pracę rozpoczął 

tzw. Instytut Orientalny. Nic dziwnego, że takie działania budziły sprzeciw strony 

serbskiej i chorwackiej – zarówno w Bośni, jak i poza jej granicami. Nagła 

„orientalizacja” muzułmanów – doniedawna „swojskich”, „bliskich” i „naszych” – 

musiała wydawać się podejrzana. Pojawiły się głosy zarzucające bośniackim 

komunistom, w tym wspomnianemu już Begiciowi, tworzenie sztucznej nacji 

z naprędce skrojoną tradycją i kulturą, a wszelkie polityczne i naukowe spotkania, 

na których poruszano drażliwą kwestię roli i miejsca muzułmańskiego komponentu 

w kulturalnej mozaice Bośni i Hercegowiny, przebiegały w atmosferze, którą 

najłagodniej można określić mianem napiętej193. Przykładem mogą być tu spory 

i polemiki bliższe polityczno-ideologicznym przepychankom, niż naukowej 

debacie, które toczyły się wokół nazwy języka i literatury (albo literatur) w Bośni 

i Hercegowinie, którym towarzyszyło wzajemne oskarżanie się prelegentów 

o „muzułmański fundamentalizm” lub „wielkoserbski ekskluzywizm”.  

Kwestie, które budziły tyle skrajnych emocji i kontrowersji sprowadzały 

się do dylematu: w jaki sposób, uznając odrębność narodu muzułmańskiego 

(którego istnienia po dekrecie z 1968 roku już nikt nie odważył się otwarcie 

negować), nie uznać tworzonej przezeń literatury i zanegować tym samym 

istnienie jakiegokolwiek jej kanonu. Wydawało się oczywiste, że takie posunięcie 

(przyznanie, że literatura bośniacko-hercegowińska oraz muzułmańska jednak 

istnieje) zagrozi kulturowej jedności Serbów, Chorwatów i Muzułmanów w Bośni 

i Hercegowinie, a w konsekwencji jugosłowiańskiemu „braterstwu i jedności”. 

                                                 
193 Por. Š. Filandra, op.cit., s. 250-253. 
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Pierwszą jaskółką mających nadejść przemian był esej filozoficzno-

literaturoznawczy (złośliwie nazywany „spirytystycznym”194) pt. Bosanski duh 

u književnosti – šta je to?195, autorstwa Muhameda Filipovicia. Autora, żywiącego 

przekonanie o metafizycznej wyjątkowości Bośni, która nigdy nie była podzielona, 

rozbita albo zniszczona jako całość, terytorium, tradycja, mentalność, duch 

natychmiast oskarżono o podżeganie do nacjonalizmu i – co może wydawać się 

niezrozumiałe – bośniacko-hercegowiński i zarazem muzułmański 

fundamentalizm.  

Bośniacki uniwersalizm196 - jak stanowisko Filipovicia określa badacz 

historii Boszniaków Šaćir Filandra - w widoczny sposób zainspirował Midhata 

Begicia. Filipović starał się bowiem wykazać na przykładzie wierszy Maka 

Dizdara z tomu Kameni spavač (1966)197 specyfikę bośniackiej i boszniackiej 

duchowości, wyrażającą się w emanacji bliżej niezdefiniowanego bośniackiego 

ducha. Echa jego głośnych tez pobrzmiewają w referacie Begicia pt. Književna 

kretanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do danas198, otwierającym wspomniane 

sympozjum z 1970 roku. Samo sympozjum przeszło do historii jako wyjątkowo 

burzliwe, do dziś jednak uważa się je za właściwy początek debaty polityczno-

                                                 
194 Marko Vešović – sarajewski tłumacz i poeta, wielokrotnie ironicznie nazywał Filipovicia, 
(historyka, socjologa, literaturoznawcę, architekta, polityka i filantropa), wszechstronnym 
geniuszem (genij opće prakse). W swojej wydanej przed kilku laty książce dokonał szczegółowej 
analizy eseju Filipovicia. Parodiując tok myślenia autora, obnażył nadinterpretację, której ten 
dokonał przypisując niezwykłość wierszy Maka Dizdara emanacji bośniackiego ducha. W 
podsumowaniu swojego wywodu Vešović skonstatował: „Tekst Bošnjački duh u književnosti-šta je 
to? izašao je iz pera obične štetočine“. Zob. M. Vešović, Tunjo, Bosanski duh i Mak Dizdar [w:] 
Tunjo mali i Tunje veliki, Sarajevo 2009, s. 52. 
195 M. Filipović, Bošnjački duh u književnosti – šta je to?, „Život“, nr 3 (1967), s. 5 
196 Š. Filandra, op. cit. s. 259. 
197 Nie można odmówić Filipoviciowi swego rodzaju wizjonerstwa, wszak już w dwa lata po 
ukazaniu się tomu poetyckiego Maka Dizdara pt. Kameni spavač przewidział, iż dzieło to ma 
szansę stać się filarem bośniacko-hercegowińśkiego i, jak miało się dopiero okazać, przede 
wszystkim boszniakciego (muzułmańskiego) kanonu literackiego.  W 1979 roku Enes Duraković 
opublikował poświęconą poezji Dizdara monografię pt. Govor i šutnja tajanstva (Sarajevo 1979), w 
której dostrzegł ispirowany folklorem przełom, jakiego autor tomu Kameni spavač dokonał w 
bośniackiej poezji: „Foklorna inspiracija, oslon na narodnu poeziju i oblike narodnog govora kao i 
orijentacija na arhaičnu riječ srednjovjekovne Bosne su ovdje kao stilski novum“ (por. E. 
Duraković, Govor i šutnja tajanstva..., s. 210. Begić zwraca przede wszystkim uwagę na „repertuar 
rekwizytów poetyckich”, z których korzysta Dizdar, zwłaszcza w tomie Kameni spavač, zawiera się 
w nich bowiem całe spektrum bośniackiej kultury: tajemnicze stećki, bośniaccy chrześcijanie (w 
domyśle: bogomiłowie), dzielni rycerze, dzika i surowa przyroda bośniacka, naznaczające Bośnię 
fatum i smutek (por. M. Begić, Epitafia kao osnova poezji. O Kamenom spavaču Maka Dizdara 
[w:] Bošnjačka književnost u književnoj kritici, pod red. E. Durakovicia, knj.III, Sarajevo 1998, s. 
350-356. Zob. także: M. Begić, Četiri bosanskohercegovačka pjesnika. Skender Kulenović, Mak 
Dizdar, Dara Sekulić, Anđelko Vuletić, Sarajevo 1981, s. 21 – 31; A. Ibrišimović-Šabić, Kameni 
spavač Maka Dizdara i ruska književna avangarda, Sarajevo 2010. 
198 M. Begić, Književna kretanja u Bosni i Hercegovini od 1945. do danas [w:] N.N. Simpozijum 
o savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, pod red. N.N, Sarajevo 1971, s. 73. 
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społecznej nad kształtem kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej 

i boszniackiej199.  

Możemy też pokusić się o stwierdzenie, iż stanowiło w zasadzie jedyną 

próbę otwartego dialogu zmierzającego do ustanowienia granic i kanonu literatury 

bośniacko-hercegowińskiej i muzułmańskiej. Jak postaramy się wykazać, kolejne 

odsłony debaty nad kształtem i podstawowym korpusem tekstów interesujących 

nas literatur, przybrały raczej postać atorytatywnie narzucanych koncepcji, 

z którymi niewielu ośmielało się polemizować. 

Przyjrzyjmy się jednak najpierw samemu sympozjum i jego przebiegowi. 

W zamyśle organizatorów z wydawnictwa „Svjetlost“ spotkanie naukowców 

i działaczy socjalistycznych miało udzielić odpowiedzi na pytanie: jaka jest 

literatura powstająca w Bośni i Hercegowinie, a przede wszystkim - do kogo 

należy. Begić w swoim referacie otwierającym konferencję postawił odważną tezę, 

że literaturę bośniacko-hercegowińską (już z samą jej nazwą nie zgodziła się 

większość panelistów) mimo iż powstaje ona w specyficznych warunkach 

multireligijnego i multikulturalnego tygla i tworzą ją autorzy o różnych religijno-

narodowościowych rodowodach: serbsko-bośniackim, serbsko-chor-wackim, 

bośniacko-żydowskim i bośniacko-muzułmańskim, cechuje własna i niepowta-

rzalna dynamika. Według Begicia wykazuje ona wiele cech odróżniających ją od 

literatur sąsiednich. Ta „inność“ – symbolizowana przez nieuchwytny „bośniacki 

duch“ – miałaby manifestować się już w samej tożsamości bośniackich autorów, 

w bliżej nieokreślonej, ulotnej, trudno definiowalnej „bośniackości“ czy 

„bośniacko-hercegowińskości“. W tych nieco tautologicznych i nawiązujących do 

                                                 
199 Opinię tę podzielają niemal wszyscy współcześni badacze z obu stron bośniackiej barykady, 
zarówno stanowiący większość, związani z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu Sarajewskiego 
(Enes Duraković, Munib Maglajlić, Mihidin Džanko, Sanjin Kodrić i in.), skłaniający się ku 
odrębności literatury boszniackiej, jak i optujący za szerzej definiowaną, bardziej płynną i 
elastyczną koncepcją „międzyliterackiej wspólnoty południowosłowiańskiej”, uważający literaturę 
boszniacką za twór ideologiczny (przede wszystkim pozostający w mniejszości Enver Kazaz oraz 
przedwcześnie zmarła Nirman Moranjak – Bamburać, a także młode pokolenie krytyków 
literackich związanych z czasopismem „Sic!”). O kluczo-wym znaczeniu sympozjum, a zwłaszcza 
„rewolucyjnym” wystąpieniu Midhata Begicia oraz o polemikach toczących się później przez kilka 
miesięcy na łamach sarajewskiego pisma „Odjek” pisali m.in. Sanjin Kodrić (Nevolje s kanonom: 
slučaj bosanske i/ili bošnjačke književne historije w książce Književna prošlost i poetika kulture, 
Sarajevo 2010), Enver Kazaz (Terminološka zbrka w zbiorze artykułów Neprijatelj ili susjed u kući. 
Interliteralna bosanskohercegovačka zajednica na prelazu milenija, Sarajevo 2009) oraz Enes 
Duraković (Tri primjera sintetskog prikaza poslijeratne bosanskohercegovačke književnosti w 
zbiorze esejów Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti, Zenica 2003). O roli samego Begicia 
w procesie kodyfikacji  kanonów obu literatur pisze natomiast Nedžad Ibrahimović 
w przywoływanej już przez nas monografii Čitalac na raskršću. Uvod u Midhata Begića, Tešanj 
2004. 



75 

etnopsychologii wyjaśnieniach można doszu-kać się echa wspomnianego już eseju 

autorstwa Muhameda Filipovicia. Niełatwo jest jednak odnaleźć w nim 

jednoznaczną wskazówkę, czym jest ów „bośniacki duch” naznaczający całą 

Bośnię i ujawniający się we wspomnianym już tomie poetyckim Dizdara200. Na 

samym początku Filipović wyjaśnia wprawdzie, iż: 

 
duh jednog naroda kao subjektivni izraz cjelokupnosti uvjeta njegovog 
života, i onog specifičnog odnosa prema životu koji konstituira narod, 
kao specifičnu povijesnu opstojnost, jeste povjesna tvorevina i povjest je 
njegov pravi izvor i medij u kojem se on javlja; narodni duh stoga i jeste 
povjesni duh201, 
 

dalej jednak twierdzi, że wieloletnie rozrywanie niepodzielnej Bośni przez 

literatury serbską i chorwacką, doprowadziło do kryzysu owego ducha. Antidotum 

jest – według niego tylko jedno – svoj dignitet, smisao i vrijednost [Bosna] može 

imati i dobiti samo u punom spajanju sa svojim nacionalnim izvorom, sa majkom 

maticom, središtem i ognjem nacionalne kulture202.  

Zarówno Begić jak i Filipović nawołują zatem do zerwania 

z postrzeganiem Bośni jako tamnog vilajeta – mrocznej i ponurej prowincji, 

naznaczającej ludzi (w tym twórców) fatalnym piętnem, z czym zresztą 

polemizował Ivan Fogl już w 1959 roku203, apelując do bośniacko-

hercegowińskich pisarzy, by porzucili regionalną, zavičajną tematykę i estetykę 

                                                 
200 Nie tylko u Dizdara. Ślady emanacji bośniackiego ducha Filipović dostrzega również w 
bośniackiej poezji epickiej, utworach Hasana Kikicia, Derviša Sušicia i Mešy Selimovicia 
(zwłaszcza w jego dwu powieściach: Tvrđava oraz Tišine). Por. M. Filipović, Bosanski duh u 
književnosti – šta je to?...s. 149-150.  
201 M. Filipović, op.cit., s. 144. 
202 Ibid., s. 147.  
203 Mowa tu o odważnym i przełomowym tekście I. Fogla U ime onih kojih nema. Por. „Život“, nr 2 
(1954), s. 59-63). Fogl pełen młodzieńczego żaru i zapału skrytykował ówczesną literaturę 
bośniacko-hercegowińską, rozdartą między kanonem, który tworzy rozwijające się od początku XX 
wieku opowiadanie (tzw. bosanska pripovjetka), a nowymi normami estetycznymi. Literatura ta – 
według niego – „choruje na regionalizm“, jest „wiejsko – małomiasteczkowa“, nie rozwija się, tkwi 
w zaklętym kręgu plagiatów własnych plagiatów, jest anachroniczna i zakotwiczona w przeszłości - 
opowiada o świecie, którego już nie ma. W efekcie nie starcza jej siły, by dorównać innym, lepiej 
rozwiniętym, literaturom jugosłowiańskim. Fogl domagał się więcej miejsca dla nowych, 
debiutujących pisarzy, którzy rozumieją i czują rytm współczesności, którzy mogliby stworzyć 
wielkie dzieła, jeśli tylko dopuścić ich do głosu. Był zdania, że od czasów Petara Kočicia powstaje 
wyłącznie literatura epigońska, a każda nowa generacja to epigoni epigonów, wzorujący się na 
tematyce, estetyce i języku literackim poprzednich pokoleń (Potreban je čovjek grada, a ne 
malovarošanin Andrića, Samokovlije, Markovicia). W kolejnym numerze czasopisma „Život” 
opublikowano polemikę K. Mićanovicia z Foglem, por. K. Mićanović, U ime onih koji su tu, 
„Život“, nr 3 (1954), s. 1 
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„okolic mgłą spowitych”, rozwijaną głównie przez Ivo Andricia i Petara 

Kočicia204.  

Wydaje się, że dość trafnie strategię Begicia zdiagnozował Sanjin Kodrić 

pisząc, iż zarówno jego referat, jak i wszystkie późniejsze artykuły i studia205 

konsekwentnie zmierzały do legitymizacji literatury bośniacko-hercegowińskiej, 

obejmującej także literaturę muzułmańską i ustanowienia muzułmańskiego 

(później boszniackiego) kanonu – jednakopravnog u odnosu na ostale iz 

nekadašnjeg jugoslavenskog pluralnog književnog sistema206.  

Z tej strategii „przemycania” postulatu wyodrębnienia literatury 

muzułmańskiej pod, łatwiejszą do zaakceptowania przez komunistów, koncepcją 

literatury bośniacko-hercegowińskiej (pamiętajmy o swoistej cenzurze 

jugosłowiańskiej, która niemal tabuizowała religię, zwłaszcza zaś islam), 

prawdopodobnie zdawali sobie sprawę także oponenci Begicia. Nenad Radanović 

– prelegent reprezentujący środowisko serbskich literaturoznawców - 

zaprotestował przeciwko używaniu w odniesieniu do literatury w Bośni 

i Hercegowinie terminu „bośniacko-hercegowińska”, ponieważ to pociągałoby za 

sobą usankcjonowanie terminu literatura muzułmańska, a o tej – w jego opinii – 

nie może być mowy, tak jak nie może być mowy o istnieniu „muzułmańskiego 

języka” czy „muzułmańskich powieści” 207. Podobnie zareagował Erih Koš, który 

również poddał krytyce wzmianki Begicia o „bośniackim duchu”, dostrzegając 

w nich niebezpieczne etnopsychologiczne i nacjonalistyczne tendencje do 

rozmyślania o narodzie w kategoriach „wspólnoty krwi i ziemi”:  

                                                 
204 Filipović obu twórców uważa za należących do literatury serbskiej, przenoszenie zaś terminu 
„bośniacki” na ich dzieła literackie doprowadziło, według niego,  do zaburzeń w emanacji ducha 
bośniackiego (wywołało agresywny nacjonalizm, egoizm i historyzm zagrażający niepodzielności 
Bośni). Por. M. Filipović, op. cit., s. 147. 
205 Chodzi o teksty: U čemu su razlike (1970), Razvojne tendencije književnog stvaralaštva u Bosni 
i Hercegovini od 1945 do 1970 godine (1973), U jedinstvenom okviru: pristup i teze za projekat 
bosanskohercegovačke književnosti ( 1972), Školska lektira: Kriterij (1973), Naš muslimanski pisac 
i njegova raskršća (1973). Bibliografia i odsyłacze do pierwszych wydań wymienionych tekstów 
zob. S. Kodrić, Književna prošlost i poetika kulture, Sarajevo 2010. 
206 Zob. ibidem, s. 172. 
207 Radanović zauważył także, że w syntetycznym ujęciu historii najnowszej literatury w Bośni 
i Hercegowinie Begić pominął autorów nie-muzułmańskich - jak można się domyślić celowo 
wykluczo-nych z jego propozycji kanonu: Rajko Petrova Nogo, Slavka Šanticia, Darę Sekulić, Izeta 
Sarajlicia i Duš-ko Trifunova, tendencyjnie oparł bowiem swój wywód wyłącznie na poezji Maka 
Dizdara (tom Kameni spavač), Nusreta Idrizovicia oraz Skendera Kulenovicia.  
Por. Simpozijum o savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1971, s. 127. Fakt ten nie 
umknął również uwadze Mladena Oljačy (por. N.N. Simpozijum o savremenoj književnosti Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo 1971 s. 199.), który „upomniał się” o pominiętych Ćamila Sijaricia, Boška 
Novakovicia, Dragišę Živkovicia, Novicę Petkovicia, Radomira Vučkovicia, Darę Sekulić i Marka 
Vešovicia. 
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Govori se o onom nečem što je zajedničko zavičaju, onom nečem čemu 
nas uči naše poreklo, o suncu koje nad Bosnom drugačije sija i potocima 
koji ovde drugačije žubore što sve zajedno može (...) da nas dovede do 
konstituisanja jednog mita da ne kažem čak i do opasnog i zloglasnog 
mita „krvi i tla” 208. 

 
W odpowiedzi Begić zwrócił uwagę, że bez odrębnego rozpatrywania 

literackich tradycji bośniackich Żydów i Muzułmanów nie może być mowy 

o literaturze bośniacko-hercegwińskiej, którą z kolei definiuje następująco:  

 

To su djela bosansko-hercegovačke književnosti po tlu, istovremeno 
hrvatska ili srpska po pojedinačnom opredejeljenju pisaca, a srpsko-
hrvatska ili hrvatsko-srpska po jeziku i jugoslavenska po širem 
nacionalnom zajedništvu, a da nijedna od tih oznaka ne smeta im niti 
može da opovrgne činjenicu da se to stvaranje kao cijelina nalazi na 
razini modernog književnog iskušenja kod nas i u svijetu: po metodu, po 
književnoj psihologiji i tehnici, po udjelu i ulozi književne svijesti 
i talenta209. 

 
Jak już wspomniano, większość polemik skupiła się na, wydawać by się 

mogło, „kosmetycznej” i niemającej większego znaczenia nazwie literatury 

powstającej w Bośni i Hercegowinie. Spośród wielu, czasem bardzo zaskakujących 

propozycji, warto przytoczyć kilka najważniejszych, by uzyskać pełniejszy ogląd 

omawianej dyskusji. Mladen Oljača - delegat z Belgradu - zaproponował, by 

zamiast o literaturze bośniacko-hercegowińskiej mówić raczej o literaturze 

w Bośni i Hercegowinie lub stosować określenie literatura o Bośni i Hercegowinie. 

Argumentował, że cechą charakterystyczną tej literatury jest regionalna tematyka 

wspólna dla wszystkich bośniacko-hercegowińskich pisarzy; potraktował tym 

samym Bośnię i Hercegowinę jako przestrzeń regionalną, niemogącą pretendować 

do posiadania własnej, samodzielnej i odrębnej literatury210.  

Veselko Koroman oprotestował z kolei nazwę literatura narodów Bośni 

i Hercegowiny, bowiem nazwa ta – w jego opinii – prowadzić może do potrójnego 

podziału całości. Nie zaakceptował też proponowanego przez Begicia terminu 

literatura bośniacko-hercegowińska, gdyż widział w nim przyczynek do cvjetanja 

                                                 
208 N.N. op.cit., s. 165. 
209 M. Begić, Uvodna bilješka [w:] Simpozijum o savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, pod 
red. N.N.; Sarajevo 1971, s. 4.  
210 W propozycji Oljačy jest miejsce dla każdego – w jego opinii jedynie literatura zasadzająca się 
na fundamentach wielokulturowości i wielonarodowości przystaje do Bośni: „Nijedan ozbiljniji 
pisac ni srpski, ni hrvatski, ni muslimanski, ni jevrejski, ni drugi, koji govori o Bosni i Hercegovini 
nije mimoišao tu mnogonacionalnu sadržinu“. Ibid., s. 223. 
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svakojakih dijaboličnosti od kojih upravo nastojimo izlječiti pisce Muslimane211. 

Miodrag Bogičević, odnosząc się na sympozjum do referatu Begicia, przyznał 

wprawdzie, że literatura w Bośni i Hercegowinie była dotychczas traktowana jako 

zakutak regionalističke deskripcije oraz że snalazila se i prilagođavala drugima, 

zavisila od njih i u isti mah ratovala za svoje mjesto pod suncem212, lecz chwilę 

później wyraził zgodne z obowią-zującą ideologią socjalistyczną przekonanie, iż 

zarówno w samej Bośni, jak i w boś-niackiej literaturze i kulturze, w pełni 

urzeczywistnia się jedność, równoprawność i wolność Serbów, Muzułmanów 

i Chorwatów. Był także zdania, że wszystkich twórców, w jakikolwiek sposób 

związanych z Bośnią, naznacza jej tradycja, przeszłość i teraź-niejszość – przed 

Bośnią i bośniackością nie można uciec, jej istota sprawia, że svi koji se tu našli ili 

nalazili ispisuju jednu književnost, koja uz bezbroj različitosti ima i značajna 

vlastita obilježja213. 

Bogičević wnosząc tym samym swój wkład w – mówiąc językiem 

Kazaza – „terminologiczny zamęt” (terminološka zbrka) zaproponował dla 

omawianej literatury nazwę „literatura narodów Bośni i Hercegowiny“, bowiem – 

według niego – tylko w ten sposób można wyrazić charakteryzującą ją 

dialektyczną jedność214. Dyskusja rozpoczęta na sympozjum była jeszcze przez 

kilka miesięcy kontynuowana na łamach czasopisma „Odjek”. W tekście U čemu 

                                                 
211 Ibid., s. 216. 
212 Ibid., s. 79. 
213 Ibid., s. 82. 
214 Bogičević był zdania, że literatura w Bośni i Hercegowinie nigdy nie uformowała się w odrębne 
narodowe całości. Przytoczył tu także myśl Antonio Gramsciego - włoskiego działacza 
komunistycznego i teoretyka marksizmu: „ Korisno je za čovjeka koji nema ličnosti da proglasi 
kako je osnovno biti nacionalan“. (Ibid., s. 93).  Nie wolno nam bowiem zapomnieć, iż polityka 
jugosłowiańska - nieprzychylna dyskursowi nacjonalistycznemu w jakiejkolwiek postaci - 
nakładała cenzurę na wypowiedzi możliwe do odczytania w kluczu narodowym. Prelegenci biorący 
udział w sympozjum musieli więc wypracować język, który pozwoliłby im na prowadzenie debaty 
bez poruszania drażliwych kwestii dotyczących poszcze-gólnych narodowości. Jako dowód na 
spójność i niepodzielność literatury w BiH Bogičević przywołał tytuły tomów poetyckich autorów 
serbskich, chorwackich i muzułmańskich, m.in. Maka Dizdara, Izeta Sarajlicia, Dary Sekulić, 
Huseina Tahmiščicia i Vuka Krnjevicia oraz zestawił poszczególne wersy wybranych wierszy, by 
wykazać podobieństwo w ich stylu, sposobie obrazowania i tematyce nace-chowanej 
egzystencjalnym smutkiem, niepokojem, przygnębieniem i pesymizmem. W ten sposób chciał 
wykazać, że bośniacko-hercegowińskich twórców łączy ich przynależnośc regionalna (Bośnia jest 
więc znów traktowana jako region i zavičaj), przywiązanie do tradycji i historii, zainteresowanie 
lokalnym „bośniackim człowiekiem“, czerpanie z lokalnym motywów (krajobraz, atmosfera, klimat 
duchowy). Chcąc jednak uniknąć ewentualnego posądzenia o sprzyjanie idei wyodrębnienia 
literatury bośniacko-hercegowińskiej dodał: „Ne bismo to prisutstvo i polazno zavičajno osjećanje 
pjesnika, tu posrednu ili neposrednu zajedničku emanaciju mogli nazvati bosansko-hercegovačkom 
književnošću, jer to jednostavno nije koherentan niti obezličen zbir obilježja, nego individualizirana 
osjećanja lične projekcije“. Ibid., s. 97. 
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su razlike, opublikowanym bezpośrednio po zakończeniu burzliwego sympozjum 

Midhat Begić, broniąc swojej koncepcji, pisze:  

 

Pa kako to jedan narod, kojemu je socijalistička revolucija i njena 
socijalistička današnijost naše zemlje priznala to pravo, naime da nikad ne 
osjeti potrebu da se i književno izrazi; u stvari i ako je imao svoju knjigu 
na orijentalnim jezicima, kao hrvatski narod što je imao na latinskom, 
zatim alhamijado literaturu, potom vrlo bogatu narodnu književnost, 
poeziju, lirsku, lirsko-epsku i epsku, te pripovijetku, a zatim dvadesetak 
značajnih pisaca prije 1914, taj narod nema po Begovićevu mišljenju 
pravo da kaže: eto moje književnosti, ja sam postojao odavno u Bosni 
i Hercegovini, ali tek mi je socijalizam dao pravo ime i slobodan 
opstanak215.  
 

Wydaje się oczywiste, że była to kolejna z dyplomatycznych strategii 

Begicia, który przypisując zasługi sytemowi socjalistycznemu - opresyjnemu 

wobec literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej - chciał zyskać w nim 

sprzymierzeńca. Jako pierwszy rzuconą przez Begicia rękawicę podjął Predrag 

Bogičević. W artykule o zna-miennym tytule U čemu su sličnosti stanowczo 

sprzeciwił się podkreślaniu i pogłębianiu różnic między narodami Jugosławii, co – 

w jego opinii - było krokiem zagrażającym ich „braterstwu i jedności”. Bogičević 

nie skrytykował także, coraz wyraźniej dającej o sobie znać w środowisku 

bośniacko-muzułmańskich autorów tendencji, by antologie, przeglądy, monografie 

i edycje dzieł poszczególnych autorów układać w oparciu o kryterium etniczne 

i etnopsychologiczne (do tego – według niego – zmierzają brednie o „bośniackim 

duchu” i mentalności „bośniackiego człowieka” 216). Na literacki projekt Begicia 

nie pozostał obojętny także Vuk Krnjević. „Odjek” opublikował jego odpowiedź 

pt. Etnička i etička raksršća Midhata Begicia, w której autor zawarł słowa krytyki 

wobec pojawiającej się w tekstach Begicia idei „bośniackiego ducha“, niemogącej 

stanowić – jego zdaniem – podstawy poważnej dyskusji. Wyraził także niepokój, 

iż kryterium estetyczne i etniczne są w bośniackim dyskursie akademicko-

naukowym coraz częściej zrównywane ze sobą; według Krnjevicia to Begić myśli 

o literaturze w kluczu etnicznym, w przeciwnym razie - jako świadomy krytyk 

i literaturoznawca nie negowałby roli Kočicia w kształtowaniu się bośniackiego 

opowiadania: U ime etničkih prerogativa on negira sve ono što je do sada kao 

intelektualac i značajan kritičar pisao217. 

                                                 
215 M. Begić, U čemu su razlike, „Odjek”, nr XXIII (1970), s. 15. 
216 P. Bogičević, op.cit., s.14. 
217 V. Krnjević, Etnička i etička raksršća Midhata Begicia, „Odjek”, nr XXIV (1971), s. 8. 



80 

Tocząca się na łamach czasopisma „Odjek“ debata zmobilizowała 

również muzułmańskich intelektualistów. Jako pierwszy głos w obronie koncepcji 

Begicia zabrał Muhamed Nuhić. W artykule Za dijalog dobre volje218 wyraził 

opinię, że forsowanie przez Serbów i Chorwatów idei o nieokreśloności jako 

szansie dla bośniackiej literatury (miałaby być w ten sposób czynnikiem 

integrującym literaturę serbską i chorwacką) uważa za narzędzia ideologii chcącej 

z Bośni i jej kultury uczynić „szarą strefę“ wpływów sąsiednich literatur. Taki 

rozkład sił i podział Bośni pomiędzy dwa centra, Chorwację i Serbię wyklucza – 

według  Nuhicia – z literatury bośniacko-hercegowińskiej twórców żydowskich 

i muzułmańskich, którzy zmuszeni są opowiedzieć się za serbską lub chorwacką 

identyfikacją narodowościową, w przeciwnym razie grozi im banicja poza orbitę 

Zagrzebia i Belgradu:  

 

Prihvatanje postojanja muslimanske literature ne znači nikakvu 
dezintegraciju kulture bosanskohercegovačkih naroda, pa ni njihovih 
književnosti, jer one ne egzistiraju jedna pokraj druge, jedna u drugoj, 
obje u trećoj i treća u obadvije219. 

  

Głos w obronie Begicia zabrał także muzułmański historyk Mustafa 

Imamović, zwracając uwagę na potrzebę napisania nowej historii literatury 

bośniacko-hercegowińskiej, która dokona reinterpretacji i rewaloryzacji literackiej 

i kulturowej tradycji narodów Bośni i Hercegowiny i w której literatura 

Muzułmanów zajmie należne jej miejsce220. 

Pokłosie sympozjum stanowi blisko trzydzieści artykułów, prezentujących 

całe spektrum koncepcji, z których staraliśmy się zaprezentować te najbardziej 

skrajne. Dyskusja nad kształtem kanonu literackiego powróciła z podobną siłą na 

początku lat dziewięćdziesiątych, choć trzeba przyznać, że nie miała już wtedy tak 
                                                 

218 M. Nuhić, Za dijalog dobre volje, „Odjek“, nr XXIV (1971), s. 1-2, 7, 15. 
219 Ibid., s. 16. 
220 Nie mniej ważna jest dla Imamovicia kwestia zbadania wzajemnych relacji między literaturami 
serbską i chorwacką a muzułmańską, przy założeniu, że wpływy nie są jednokierunkowe (w 
dotychczasowych opiniach stroną poddającą się wpływom, prądom i inspiracjom miała być 
wyłącznie literatura muzuł-mańska). Imamović dążąc do nobilitacji literatury Bośni i Hercegowiny 
wspiera stanowisko Begicia i jest zdania, że literatura bośniacko-hercegowińska i muzułmańska 
„promieniowały“ na sąsiednie, dając początek nowym formom i nurtom. Wskazuje tu na Musę 
Ćazima Ćaticia, Silvija Strahimira Kranjčevicia oraz pisarzy żydowskiego pochodzenia. Może 
jednak dziwić zawarta w jego artykule myśl, że jedynie muzułmański krytyk i muzułmański 
odbiorca są w stanie zrozumieć muzułmańskiego pisarza (najlepsze teksty o Hamzie Humo napisali 
– według niego -  muzułmanie: Kulenović, Sijarić i Rizvić), wszyscy inni, patrzący na tę literaturę z 
zewnątrz, nie są w stanie poznać jej dogłębnie, bowiem, podobnie jak Isidora Sekulić w swoich 
tekstach o Bośni i Andriciu, widzą ją svojim zapadnim, krišćanskim očima.  
Zob. M. Imamović, Značenje ideje na Simpozijumu, „Odjek”, nr XXIV (1971), s. 8. 
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polemicznego charakteru, jak przytoczona powyżej (skupiono się wówczas na 

usunięciu z kanonu rzekomo wrogiego wobec muzułmanów Ivo Andricia). Można 

się domyślać, że za inny przebieg debaty odpowiadała zmiana układu 

politycznego. Proklamowanie niezawisłej Bośni i Hercegowiny wiązało się 

z równoczesnym usunięciem serbskich i chorwackich oponentów z debaty nad 

kanonem bośniackiej kultury i literatury. Linia polityczna Aliji Izetbegovicia 

otwarcie zmierzająca do powołania państwa narodowego z dominującą rolą islamu 

– tak w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej – była przyzwoleniem na „kanoni-

zację” literatury powstającej w Bośni i Hercegowinie w kluczu etniczno-

religijnym. Podobnie jak podczas sympozjum z 1970 roku, gdy literaturoznawcy 

przystąpili do porządkowania przestrzeni kulturalnej Bośni i Hercegowiny, 

ośmieleni decyzją o przyznaniu Muzułmanom praw odrębnego narodu w ramach 

wspólnoty jugosło-wiańskiej, tak w latach dziewięćdziesiątych kolejne etapy sporu 

o kanon literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej przebiegają w rytmie 

wyznaczanym przez polityczne dekrety i traktaty. Tym razem jednak w roli 

oponentów nie występowali już intelektualiści z sąsiednich republik związkowych, 

lecz inni bośniacko-hercegowińscy literaturoznawcy i literaci. Z pewnością 

największe znaczenie miała tu deklaracja o niepodległości Bośni i Hercegowiny 

podpisana w 1992 roku, następnie zaś decyzja o zmianie etnonimu Muzułmanie na 

Boszniacy, podjęta na Kongresie intelektualistów boszniackich w 1993 roku, oraz 

przyjęcie postanowień traktatu pokojowego z Dayton podpisanego w 1995 roku. 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że już pierwsze próby syntetycznego 

ujęcia literatury  w Bośni i Hercegowinie po II wojnie światowej, z którymi Begić 

polemizował w swoim wystąpieniu, jak i późniejsze, bardziej świadome początki 

kodyfikacji kanonu literatur bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej po 1992 

roku, wiążą się z wyda-waniem antologii poezji, dramatu, prozy ujętych w kluczu 

narodowym: jugosłowiańskim, bośniackim, bośniacko-hercegowińskim, 

muzułmańskim i wreszcie boszniackim, lub gatunkowym: antologie tarihów 

(napisów nagrobnych), opowiadań, relacji z podróży, esejów itp. Można pokusić 

się o stwierdzenie, że z powodu braku całościowego opracowania historii literatury 

antologie te stanowią w zasadzie jedyną próbę uformowania bośniacko-

hercegowińskiego i boszniackiego kanonu literackiego.  

Z analizy kolejnych wydań antologii literatury bośniacko-hercegowińskiej od 

końca II wojny światowej aż do dnia dzisiejszego, a zwłaszcza z przedmów 
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i szkiców zamieszczanych w nich jako komentarz, wyłania się obraz Bośni jako 

niemal odwiecznego pola starć różnych opcji i koncepcji dotyczących tego czym 

jest, a czym nie jest rzeczona literatura. Omówione przez nas sympozjum z 1970 

roku jawi się tu zaledwie jako wierzchołek góry lodowej. Co ciekawe, na 

omawianym sypozjum tak największe emocje wzbudziły właśnie antologie sprzed 

wielu lat. Powrócono do nich, by polemizować z wyborami dokonywanymi przez 

poszczególnych, często już nieżyjących autorów lub powoływać się na nich jako 

na autorytety mające roztrzygnąć nieroztrzygalną kwestię „być albo nie być“ 

literatury bośniacko-hercegowińskiej i muzułmańskiej.  

Pierwszą z szeregu antologii ważnych dla kodyfikacji kanonu literatury 

bośniacko-hercegowińskiej, a zarazem pierwszą próbą uchwycenia wyznaczników 

„bośniackości” w twórczości pisarzy „stąd” jest antologia Sa strana zamaglenih 

Jovana Kršicia wydana w 1928 roku. W antologii tej Kršić przedstawił rozwój 

typowego bośniackiego opowiadania (bosanska pripovjetka), od którego wzięło 

nazwę zjawisko charakterystyczne dla rozwoju bośniackiej literatury – tak zwana, 

pripovjedačka Bosna221 (Bośnia narracyjna222). Z jednej strony Kršić dostrzegł 

cechy charakterystyczne rozwi-jającego się wówczas w Bośni realizmu, z drugiej 

strony utwierdził na długie dziesięcio-lecia fatalistyczną koncepcję kultury 

bośniackiej i Bośni jako tamnog vilajeta – mrocznego zaścianka.  

Kolejną próbą zmierzenia się z materią bośniackiej literatury była 

antologia Novaka Simicia pt. Nepoznata Bosna (1937). Jej autor poszedł w ślady 

Kršicia. Prezentując utwory kilkunastu realistów prześledził tok rozwoju 

bośniackiego opowiadania i tym samym również „zakonserwował“ w zbiorowej 

świadomości czytel-ników podobny obraz Bośni: dzikiej, surowej, wymagającej 

i nieprzychylnej człowie-kowi. Jak długotrwały i silnie przemawiający do 

wyobraźni był to obraz, świadczy kolejna utrzymana w podobnej stylistyce – 

                                                 
221 Termin „pripovjedačka Bosna” wprowadzony do bośniackiej krytyki przez Jovana Kršicia, jak 
również sam fenomen bośniackiego opowiadania szczegółowo zanalizował Zdenko Lešić w 
opracowaniu Pripivjedačka Bosna I. Konstituisanje žanra  i Pripivjedačka Bosna II. Pripovjedači 
do 1918 godine (Sarajevo 1991). Lešić zwraca uwagę na powiązanie zjawiska określanego jako 
„pripovjedačka Bosna” z ustnymi przekazami ze starej literatury bośniackiej, a twórczość P. 
Kočicia, E. Mulabdicia, duetu Osman – Aziz, I. Andricia, S. Jevticia, H. Humy, A. 
Muradbegovicia, I. Samokovliji i innych osadza także w kontekście rozważań m.in. nad 
charakterem i emanacją (w literaturze bośniacko-hercegowińskiej, a zwłaszcza boszniackiej) tzw. 
„bośniackiego ducha“. Lešić przytacza wypowiedź A. Schmausa z artykułu opublikowanego na 
łamach belgradzkiego czasopisma, o tym, że „pripovjedačka Bosna“ jest refleksem kolektywnej 
psyche, zob. A. Schmaus, Sa strana zamaglenih, „Misao“, nr 209/210 (1928), god. X, s. 87. 
222 Polska badaczka Aleksandra Stankowicz tłumaczy termin „pripovjedačka Bosna” jako 
„nowelistyczna Bośnia”, por. A. Stankowicz, Między bośniackością a jugoslawizmem…, s. 133. 
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wydana blisko dwadzieścia lat później – antologia opowiadań i krótkich form 

prozatorskich pt. Svetlo i tamno223 (1957), autorstwa Slavka Leovca. Dopiero 

wydane w 1961 roku przez Stowarzyszenie Literatów Bośni i Hercegowiny dwie 

książki: Panorama savremene bosansko-hercegovačke proze (wyboru dokonał 

Mak Dizdar) oraz Panorama savremenog bosansko-hercegovačkog pjesništva 

opracowana przez Ristę Trifkovicia224, zdradzają już całkiem inne podejście do 

kwestii Bośni. W Panoramie...,podobnie jak w swoim wcześniejszym opracowaniu 

Savremena književnost u Bosni i Hercegovini,  Trifković zaakcentował związki 

literatury bośniacko-hercegowińskiej (nazywa ją też serbsko-chorwacką) 

z literaturami sąsiednimi, negując przy tym tradycję muzułmańską, a żydowskiej 

                                                 
223 Przegląd literatury Slavka Leovca Svetlo i tamno miał być próbą przełamania tego utrwalonego, 
fatalistycznego postrzegania Bośni poprzez wskazanie na jasne punkty w tym „mrocznym 
zaścianku“ (zob. M. Begić, Književna kretanja u BiH od 1945 do danas. Nacrt, „Odjek“, nr XXIII 
(1970), s.15). Leovac przyjął, że pisarze Bośni i Hercegowiny to ci, którzy się tu urodzili. 
Kryterium to sankcjonuje ich funkcjonowanie poza macierzystymi literaturami chorwacką i serbską 
oraz poza wspólną literaturą jugosłowiańską. Powołując się na przypadek Ivo Andricia, Branko 
Ćopicia i Novaka Simicia, których klasyfikuje jako pisarzy bośniackich (choć wszyscy trzej 
przynależą także do literatury serbskiej, a Andrić, jak pamiętamy, również do literatury 
chorwackiej), Leovac dochodzi do wniosku, że tym, co ukształtowało ich jako dojrzałych pisarzy, 
jest ich bośniackie pochodzenie, a w szczególności ich dzieciństwo spędzone w Bośni: „I krv, i 
mašta, i zanosi su im potekli iz te zemlje. Osjećaju njen puls, djetinstva svoga sjećaju se kao nećeg 
što im je izvanredno drago i lepo (...) i svoja književna dela često stvaraju na osnovu doživljaja, 
iskustava i zanosa svog djetinstva i iz svojih sjećanja“. To genetyczne (krew) i symboliczne 
(wyobraźnia) bycie „człowiekiem stąd“ jest – zdaniem Leovca – niezatartym piętnem, odciśniętym 
przez Bośnię na „swoich artystach“, odróżniającym ich od np. Dušana Đurovicia z Czarnogóry, 
Emila Petrovicia z Chorwacji i Ćamila Sijaricia z Serbii, a w zasadzie z Sandżaku, którzy tworzą w 
Bośni, „ali su im dah i sluh sasvim okrenuti Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj“. Zob. S. Leovac, Svetlo i 
tamno, Sarajevo 1957, s. 6). 
224 Siedem lat później Trifković w eseju Pred licem i fenomenom bosanskohercegovačke literature 
– biti ili ne, zamieszczonym w opracowaniu Savremena književnost u Bosni i Hercegovini, już na 
wstępie stawia pytanie, czy istnieje literatura bośniacko-hercegowińska (Begić zarzuci mu później 
w polemice na łamach „Odjeka” postawienie Hamletowskiego znaku zapytania nad kwestią, która 
przecież nie powinna podlegać żadnej wątpliwości!), świadom jest bowiem, że w aktualnej dyskusji 
literaturoznawców, zwłaszcza zaś historyków literatury, można zaobserwować dwa konkurencyjne 
stanowiska: jej bezwzględną afirmację lub równie bezwzględną negację. Proponuje zatem, aby 
przyjrzeć się omawianemu problemowi, oddzielając od siebie przeszłość (historię) literatury 
powstającej w Bośni i Hercegowinie oraz jej teraźniejszość: „Moramo dakle razlikovati 
jučerašnjicu od duboke prošlosti, a aktuelnu sadašnjost i od jučerašnjice i od sutrašnjice koja donosi 
prava rješenja i daje odgovore na postavljena pitanja.“. Begić w swoim referacie z sympozjum 
potraktował propozycję Trifkovicia jako wyraz niewiary w ciągłość i wewnętrzną dynamikę 
bośniacko-hercegowińskiej literatury. Trifković natomiast, broniąc swojego zdania starał się 
udowodnić, iż literatura bośniacko-hercegowińska, dzięki udziałowi pisarzy zorientowanych 
europejsko, zdołała wyjść z mrocz-nego zaścianka – sprzyjającego wprawdzie powstawaniu 
krótkich form prozatorskich (siła zjawiska nazwanego „pripovjedačka Bosna“), lecz już nie poezji - 
w zajednički (w domyśle jugosłowiański) nukleus duha i daha. Trifković silnie akcentował 
przynależność literatury bośniacko-hercegowińskiej do macie-rzystych literatur: serbskiej i 
chorwackiej oraz jej polaryzację pomiędzy centra w Belgradzie i Zagrzebiu. Ciekawe, że przy tej 
okazji przemilcza istnienie literackich centrów w samej Bośni oraz jej wewnętrzną polaryzację na 
krąg sarajewski i mostarski (bośniacki i hercegowiński). Mimo to z cała mocą twierdził, iż istnienie 
literatury bośniacko-hercegowińskiej należy przyjąć jako fakt oczywisty, wobec którego można się 
buntować lub poprzeć go całym sercem, jednak nie można mu zaprzeczyć. 
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w ogóle nie zauważając. Poezja bośniacko-hercegowińska zamknęła się – według 

Trifkovicia – w mrocznym zaścianku potureckiego imperium, w którym bośniaccy 

poeci nieudolnie próbują naśladować serbskich. Również Vuk Krnjević 

w dwutomowym zbiorze Antologija pripovjedača iz Bosne i Hercegovine, który 

ukazał się w 1967 roku, traktuje literaturę bośniacko-hercegowińską jako część 

literatury serbsko-chorwackiej. Cytując słowa Jovana Skerlicia o Petarze Kočiciu 

(reprezentującym w literaturze serbskiej Bośnię – srpsku pokrajinu) rozumie on 

twórczość bośniacko-hercegowińskich pisarzy jako zjawisko tylko i wyłącz-nie 

regionalne, o znaczeniu zbyt małym, by można je uznać za podstawę odrębnej 

literatury. 

Oba opracowania kontynuują linię ideologiczną, którą możemy odnaleźć 

we wcześniejszych antologiach: Zborniku savremene bosansko-hercegovačke 

proze z 1949 roku oraz Zborniku književnih radova 1941-1951, w których otwarcie 

neguje się istnienie odrębnej literatury bośniacko-hercegowińskiej (choć nie 

zawsze samej nazwy!), traktując ją jako literaturę serbsko-chorwacką, lub po 

prostu podwariant literatury jugosło-wiańskiej. Pojawiające się w nich określenie 

literatura bośniacko-hercegowińska, a nawet muzułmańska poezja epicka wciąż 

opiera się jedynie na specyfice „kolorytu lokalnego“, z całym repertuarem 

skojarzeń o ciemnym zaścianku, zamglonych okolicach i dzikich ludziach. Bośnię 

wraz z jej dorobkiem literackim uważano więc za serbską lub chorwacką, albo 

nawet serbsko-chorwacką prowincję, literaturę tam powstającą czytano zaś przez 

pryzmat stereotypów i uprzedzeń.  

Rozpoczęta na Sympozjum, a kontynuowana na łamach „Odjeka” debata 

toczyła się dalej. W 1972 roku „Život” opublikował tekst Mustafy Imamovicia 

Neki pogledi na razvitak muslimanske književnosti, który w zasadzie stanowi 

literaturoznawczą kontynuację artykułu (Kako uvesti istoriju i književnost 

Muslimana uvrstiti u nastavni program ) opublikowanego w „Oslobođenju”225. 

Rok wcześniej ukazała się antologia Pobožne pjesme bosansko-hercegovačkih 

Muslimana pod redakcją Resada Kadicia.  

Tej skromnej antologii, obejmującej muzułmańskie kołysanki, ilahije 

(pieśni religijjne, niesłusznie kojarzone z ideą świętej wojny), kasydy oraz wiersze 

autorów takich jak Mula Mustafa Bašeskija, Sejjid Vehab Ilhamija, Muharemaga 

                                                 
225 M. Imamović, Kako uvesti istoriju i književnost Muslimana uvrstiti u nastavni program, 
„Oslobođenje“, 30.05.1968, s. 19-21. 
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Dizdarević, Safvet-beg Bašagić, Musa Ćazim Ćatić czy Ahmed Muradbegović, 

przyświecał cel czysto dydaktyczny: wstęp zawiera bowiem najbardziej 

podstawowe informacje o twórczości muzułmańskich autorów w czasach 

Imperium Osmańskiego i Austro-Węgier226. Antologia nie zdołała jednak wywołać 

takiej burzy jak zbiór Biserje Aliji Isakovicia, który – jak pamiętamy – ukazał się 

w 1972 roku, była natomiast bezpośrednią konsekwencją przemian 

zapoczątkowanych na sympozjum i krokiem milowym w żmudnym procesie 

nazywania, rozumienia i kodyfikacji kanonu literatury muzułmańskiej.  

Także w 1972 roku „Život“, opublikował obszerną bibliografię literatury 

muzułmańskiej Građa za bibliografiju muslimanske književnosti 1883-1971 

przygo-towaną przez Isakovicia - po tej publikacji w zasadzie oczekiwano już 

tylko dzieła, które ostatecznie przypieczętuje istnienie literatury bośniackich 

Muzułmanów. Jak uważa Filandra, pojawienie się antologii  Biserje… było 

przełomem w blisko pięćdziesięcio-letnim rozwoju muzułmańskiej kultury 

w komunistycznej Jugosławii: do te pojave nije bilo ni bošnjačke književnosti, niti 

zbiljskog uvažavanja Bošnjaka kao naroda u oblasti kulture227. Polityczno-

społecznego wydźwięku tej publikacji jest również świadom sam autor 

przywołujący fragment z książki Atifa Purivatry Nacionalni i politički razvitak 

muslimana  (U našim srednjim školama se uopšte i ne spominje književni rad 

muslimana kao da ga nikako nije ni bilo228) oraz z opracowania Rasima 

Muminovicia Povijest i nacionalitet (Čovjek se ne može opredjeliti za to što jeste, 

jer jeste, ali zato se može opredjeliti za ono što nije i to iz razloga što bi to želio229) 

– oba odnoszą się do problemu dyskryminacji, na którą - wedle obu autorów- 

Muzułmanie jako naród posiadający swoją odrębną kulturę, literaturę i tożsamość 

są narażeni ze strony Serbów i Chorwatów.   

Antologia Isakovicia, będąca w gruncie rzeczy propozycją 

alternatywnego kanonu tekstów, głosem dysydenckim, buntowniczym 

i rewolucyjnym, podważyła monolit socjalistycznego kanonu literatury 

jugosłowiańskiej, który negował odrębność twórczości bośniacko-hercegowińśkich 

i muzułmańskich (boszniackich) pisarzy. Była też przedsięwzięciem pionierskim, 

przetarła i wyznaczyła szlaki kolejnym twórcom antologii: Stevanowi Tonticiowi, 

                                                 
226 R. Kadić, Pobožne pjesme bosansko-hercegovačkih Muslimana, Sarajevo 1971. 
227 Š.Filandra, op.cit., s . 271. 
228 A. Isaković, Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti, Sarajevo 1972, s. VII. 
229 Ibid., s. VIII. 
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Mile Stojiciowi, zwłaszcza zaś Enesowi Durakoviciowi podążającemu „po 

etnicznie czystej ścieżce“ Aliji Isakovicia. Odtąd literatura w Bośni i Hercegowinie 

mogła być rozpatrywana tylko na dwa sposoby: jako zbiór odrębnych, 

rozwijających się niezależnie od siebie literatur narodowych, bądź też jako 

dynamiczna, policentryczna struktura łącząca wszystkie trzy literatury narodowe 

oraz twórczość pisarzy z bośniackich mniejszości etnicznych. Tak czy inaczej, 

stało się jasne, że „właścicielami“ literatur i ich kanonów w Bośni i Hercegowinie 

są nacje dowolnie funkcjonalizujące i wykorzystujące teksty literackie dla swoich 

ideologicznych potrzeb.  

Od początku lat dziewięćdziesiątych na łamach czasopisma „Ljiljan”, 

a później także w tygodniku społeczno-kulturalnym „Dani”, toczyła się dyskusja 

nad modelem kultury narodowej, w którą włączyli się również czytelnicy. Już 

w pierwszym roku wojny w Bośni i Hercegowinie „Ljiljan”, którego redaktorem 

naczelnym był wówczas Džemaludin Latić (poeta nieukrywający swojej 

religijności) energicznie przystąpił do krzewienia boszniackiej tożsamości 

kulturalnej i narodowej – w kontrze wobec narodów sąsiednich: Serbów 

i Chorwatów. Na celowniku „zawodowych” i domorosłych krytyków literatury 

z „Ljiljana” pojawili się przede wszystkim ci pisarze, których biografia budziła 

jakiekolwiek podejrzenie o związki z Serbią i komunizmem: Ahmed 

Muradbegović, Ivo Andrić, Skender Kulenović, Meša Selimović, Mak Dizdar 

(któremu w wersji bośniackiej zmieniono imię na „rdzennie” boszniackie 

Mehmedalija) a także Midhat Begić. Wystarczyła służba w titowskiej partyzantce, 

studia w Serbii, epizod partyjny albo jedno „niefortunne” zdanie na temat Bośni 

lub Muzułmanów (niezależnie od tego, czy wypo-wiedziane w dziele literackim, 

czy też na łamach prasy), by postawić, często nieżyjącego już pisarza, w stan 

oskarżenia. To, co Dżemaludin Latić i kilku literaturoznawców z Uniwersytetu 

Sarajewskiego (Muhsin Rizvić230, Munib Maglajlić, Senahid Halilović i inni) 

                                                 
230 Muhsin Rizvić (1930 – 1994), ponad trzydzieści lat wykładał historię literatur słowiańskich na 
Uniwersytecie Sarajewskim. W 1971 roku obronił pracę doktorską pt. Književno stvaranje 
muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. Od tego momentu aż 
do śmierci wykładał starą literaturę muzułmańską (przemianowaną później na boszniacką) ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu tzw. pierwszego odrodzenia narodowego, które według 
zaproponowanej przez niego periodyzacji miało miejsce w latach 1887 – 1918 (por. M. Rizvić, 
Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda 1887 -1918, Sarajevo 1990). Rizvić był 
pierwszym prezesem Towarzystwa Kulturalnego „Preporod” (aktualnie towarzystwo nosi nazwę 
Bošnjačka zajednica kulture „Preporod”), które wznowiło swoją działalność w 1990 roku po blisko 
pięćdziesięciu latach zawieszenia. Do najważniejszych publikacji Rizvicia należą: Behar. 
Književnohistorijska monografija (1971), Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i 
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uważali za porządkowanie przestrzeni kulturalnej Bośni, miało raczej – mówiąc 

językiem Envera Kazaza – charakter literackich czystek etnicznych231. 

Z gorliwością neofitów muzułmańscy, a w zasadzie wówczas już boszniaccy, 

intelektualiści przystąpili do „parcelowania” jugosłowiańskiej  literatury, by 

wyodrębnić z niej literaturę czysto bośniacką i czysto muzułmańską. Najbardziej 

skrajnym przykładem takiego postępo-wania jest los Ivo Andricia, najbardziej 

znienawidzonego pisarza w dzisiejszej Bośni i Hercegowinie, „wyklętego” 

z literatury boszniackiej i bośniacko-hercegowińskiej232. 

Dopóki debata wokół kanonu literackiego była w Bośni domeną kultury 

wysokiej, (wszak, mimo „przecieku” dyskusji do mediów, grupę „kanonotwórczą” 

                                                                                                                                                         
Hercegovini u dobra austro-ugarske vladavine (1973), Književni život Bosne i Hercegovine između 
dva rata (1980). Pośmiertnie zostały wydane jego następujące dzieła: Panorama bošnjačke 
književnosti (1994), Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu (1995), Bosna i Bošnjaci. Jezik i pismo 
(1996).  
231 E. Kazaz, Neprijatelj ili susjed u kući, Sarajevo 2011, s. 7-29. 
232 Przypomnijmy, że Ivo Andrić (1892-1975), który urodził się w rodzinie bośniackich 
Chorwatów, jest jedynym jugosłowiańskim noblistą. Nigdy nie ukrywał swojego poparcia dla idei 
jugosłowiańskiej, żył i tworzył w Belgradzie i sam też ostatecznie dokonał wyboru serbskiej 
przynależności narodowej. Julian Kornhauser podkreślał, że Ivo Andrić jest bardzo nietypowym 
przypadkiem „ucieczki z narodowości” . Zob. J. Kornhauser, Konflikt kultur, „Krasnogruda” nr 7 
(1997), s. 108. Niemal dwadzieścia lat po jego śmierci w środowisku boszniackich intelektualistów 
pojawiła się polemika dokonująca rozrachunku z jego, rzekomo antymuzułmańską i antybośniacką, 
twórczością, choć przypomnijmy, że pierwsze głosy krytyczne i podobne zarzuty pojawiły się pod 
adresem Andricia już w połowie lat sześćdziesiątych i wyszły spod pióra jednego z czołowych 
przedstawicieli nacjonalistycznego „boszniactwa” – Adila Zulfikarpašicia (o czym pisaliśmy w 
rozdziale pt. Boszniacy). Fundamentalnym, wymierzonym w noblistę dziełem jest obszerna, licząca 
ponad pięćset stron książka Muhsina Rizvicia Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu (Sarajevo 
1995), w której autor stawia prowokacyjną tezę, iż zamiarem Andricia, przyświecającym mu przez 
całe jego życie (zarówno literackie, jak i naukowe, bowiem zarzut islamofobii odnosi się do 
tekstów prozatorskich Andricia, jak i do jego dysertacji doktorskiej pt. Razvoj duhovnog života pod 
uticajem turske vladavine) i którego można doszukać się we wszystkim, co kiedykolwiek napisał, 
było przedstawienie narodu muzułmańskiego jako prymitywnego i zacofanego. Założenie takie 
miało być – według Rizvicia – praktyczną realizacją wielkoserbskiej idei nacjonalistycznej, której 
fanatycznym wyznawcą wydał mu się Andrić. Równie istotną rolę w nagonce na Andricia odegrał 
zbiór artykułów pod red. Muniba Maglajlicia pt. Andrić i Bošnjaci (Tuzla 2000). Z najważniejszych 
polskich i zagranicznych publikacji, w których autorzy podejmują się komentarza „wypędzenia” 
Andricia z boszniackiego kanonu literackiego, warto wymienić: G. Berić, Druga śmierć Iva 
Andricia, tłum. D. J. Ćirli ć, „Gazeta Wyborcza”, 4-5.XII. 1999, s. 14-16; Idem, Samotny Ivo 
Andrić, tłum. D. J. Ćirli ć, „Gazeta Wyborcza”, 2.VI.2005, s. 20-21; M. Dąbrowska-Partyka, 
Andricia świat okrutnego miłosierdzia [w:] Eadem, Świadectwa i mistyfikacje, Kraków 2003, s. 
281-290; Eadem, Ivo Andrić a paradoksy pogranicza [w:] Narodowy i ponadnarodowy model 
kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, pod red. B. Zielińskiego, Poznań 2002, s. 195-
208; B. Zieliński, Andrić kao afirmator kulturne simbioze u Bosni [w:] Zbornik. Ivo Andrić i 
njegovo djelo, pod red. Š. Musy, Mostar 2003, s. 25 – 36; B. Zieliński, Powieść Andricia: pomiędzy 
hisotrią a historiozofią [w:] Idem, Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, Poznań 1998, 
s. 193-210; E. Kazaz, Đerzelez iz našeg džemata, „Novi izraz” nr 12 (2001), pod. za: 
http://www.openbook.ba/izraz/no13/13_enver_kazaz1.htm;  
A. Sečić, Zašto Andrić nema ulicu u svom rodnom gradu?, „Oslobođenje”, 13.III.2005, pod za: 
http://www.oslobodjenje.com.ba/index.php?option=com_content&task=wiew&id=44174&Itemid=
0;  
M. Stojić, Ivo Andrić – kandydat za Haag? Sramnička hronika, „Dani” br. 116 (20.VIII.1999), pod 
za: http://www.bhdani.com/arhiva/116/t164a.htm.  
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stanowił areo-pag złożony wyłącznie z literatów i profesorów akademickich) 

„zwykłych” obywateli całe to zamieszanie wokół nazwy literatury, dzieł, pisarzy 

i ich szczegółowo teraz badanych życiorysów, dotyczyło w zasadzie tylko jako 

część dyskusji nad organizacją systemu szkolnictwa i programu nauczania dzieci 

i młodzieży w nowej, podzielonej Bośni. Rozbiór korpusu literatury bośniacko-

hercegowińskiej na niezależnie wykładane literatury narodowe skutkował 

dziwnym projektem edukacyjnym Dvije škole pod jednim krovom (dwie szkoły 

pod jednym dachem), co, jak twierdzi Kazaz, jest eufemizmem użytym na 

określenie praktyki segregacji etnicznej i najprymitywniejszego nacjona-lizmu233. 

Idea „dwóch szkół pod jednym“ dachem zasadza się na wprowadzeniu 

w miejscowościach „nieczystych etnicznie“, a więc w większości placówek 

oświaty w Bośni i Hercegowinie, oddzielnych programów nauczania dla dzieci 

serbskich oraz chorwackich i muzułmańskich (boszniackich). Nietrudno się 

domyślić, że oddzielne lekcje wiążą się z odzielną listą lektur, a więc z nauczaniem 

oddzielnych, rygorystycznie nakreślonych kanonów poszczególnych literatur234. 

Wydaje się, że nazwa literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej od 

zawsze była w Bośni zwierciadłem poli-tycznych nastrojów i przemian, a gorąca 

dyskusja, jaka miała miejsce na sympozjum w 1970 roku jest bardziej 

zobrazowaniem długotrwałego procesu dochodzenia w tej kwestii do konsensusu, 

niż ekstremalnym przykładem naukowej niezgody. Przez ponad pięćdziesiąt lat, 

tyle bowiem liczy sobie Uniwersytet Sarajewski, nazwa kierunku, na którym 

kształci się specjalistów w zakresie literatury, zmieniała się kilkakrotnie. Co 

ciekawe, w kolejnych propozycjach, niczym w zwierciadle, odbijają się kolejne 

systemy polityczne i dominujące nastroje społeczne. Zaraz na początku istnienia 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Sarajewskiego studenci zapisywali się na 

kierunek studiów noszący nazwę Literatura jugosłowiańska i język serbsko-

chorwacki, który z czasem zmieniono na Literatury jugosłowiańskie i język 

serbsko-chorwacki albo chorwacko-serbski, co miało świadczyć o pewnej 

„odwilży” i wzroście świadomości odrębności poszczególnych jugosłowiańskich 

narodów, przy jednoczesnej dbałości o ich równo-prawność, która jednak nie 

                                                 
233 E. Kazaz, Nacionalni kanon – mjesto moći, „Sarajevske sveske”, nr 8 (2005), s. 129. 
234 Problemowi projektu edukacyjnego „Dwie szkoły pod jednym dachem” oraz skutkom 
wynikającym z nauczania dzieci boszniackich, serbskich i chorwackich według różnych programów 
nauczania historii oraz literatury uwagę poświęcił m.in. N. Veličković, Dijagnoza – patriotizam, 
Sarajevo 2010.  
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obejmowała Boszniaków, wówczas nazywanych bośniackimi muzułmanami lub, 

już po dekrecie wydanym w 1968 roku – Muzułmanami.  

W latach siedemdziesiątych władze uniwersytetu zmieniając nazwę 

literatury jugosłowiańskie na literatury południowosłowiańskie (w oryginalnym 

języku ta zmiana wydaje się wręcz kosmetyczna: jugoslavenski na južnoslavenski), 

chcąc zapewne uniknąć posądzenia o zawłaszczenie literatur przez aparat 

polityczny, zrezygnowały z akcentowania ich państwowej przynależności na rzecz 

określenia ich charakteru za pomocą epitetu geograficznego, regionalnego. Trudno 

bowiem uwierzyć, że metamorfoza ta była podyktowana chęcią wpisania w obręb 

przedmiotu nauczania także literatury bułgarskiej, będącej południowosłowiańską, 

ale nie jugosłowiańską, czy tym bardziej literatur pisanych przez jugosłowiańskie 

mniejszości etniczne i narodowe (Romów, Żydów, Albańczyków – wszak nie są 

Słowianami!). Kazaz zwraca uwagę, że praktyka ciągłego ulepszania i zmieniania 

nazwy kierunku studiów, ale także nazwy samej jednostki naukowej, nie wiązała 

się aż do połowy lat osiemdziesiątych z reformami programu nauczania – była 

więc gestem pozbawionym znaczenia. Do tego czasu pod szyldem literatur(y) 

jugo- i południowosłowiańskiej wykładano w zasadzie literatury serbską 

i chorwacką, których znaczenie rozciągano także na praktykę literacką w Bośni 

i Hercegowinie. Połowa lat osiemdziesiątych przyniosła tu pewną zmianę – do 

programu nauczania wprowadzony bowiem został dodatkowy przedmiot: literatura 

bośniacko-hercegowińska, obejmujący również, wciąż niemogącą szczycić się 

statusem odrębnej i równoprawnej względem bośniacko-serbskiej i bośniacko-

chorwackiej, literaturę bośniackich Muzułmanów (Boszniaków), zwaną wtedy 

najczęściej bośniacko-muzułmańską. Sam kierunek studiów zmienił wówczas 

nazwę na literatura narodów Bośni i Hercegowiny.  

Po krwawej wojnie, która ogarnęła Bośnię w chwili rozpadu Jugosławii i, 

jak się miało okazać, również rozpadu jugosłowiańskiej i bośniacko-

hercegowińskiej literatury, po raz kolejny przemianowano kierunek studiów, tym 

razem na Literatury narodów Bośni i Hercegowiny. Ta niepozorna zmiana 

kategorii gramatycznej (z politycznie poprawnym akcentem kładzionym na 

wielonarodowy charakter Bośni) wiązała się z zerwaniem 

z jugosłowiańską/południowosłowiańską perspektywą. Na literatury sło-weńską, 

macedońską i czarnogórską nie ma już miejsca w programie nauczania. Tym 

samym podkreślony został ściśle narodowy charakter i przekonanie o odrębności 
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wykładanych literatur. Ta decyzja, będąca objawem ideologiczno-politycznej 

koncepcji studiów, znajdzie następnie swoją kontynuację w kształtowaniu się 

kanonów literatur boszniackiej i bośniacko-hercegowińskiej, które w zależności od 

perspektywy postrzegać można jako konkurencyjne względem siebie, wzajemnie 

się uzupełniające i przepla-tające, lub zawierające się jedna w drugiej, a sama 

mnogość terminów, którymi próbuje się opisać tę literaturę (wspomniana już 

terminološka zbrka), jak zauważa Kazaz: zapravo više govori o različitosti 

pristupa toj građi nego li o njoj samoj235. 

  Namacalnym i dostrzegalnym dla „przeciętnych” Bośniaków skutkiem 

przewartościowań w obrębie kanonu literackiego w latach dziewięćdziesiątych 

była również zmiana nazw ulic oraz nowa szata graficzna bośniackich banknotów. 

Stało się jasne, którzy nieżyjący pisarze są w Bośni personae non gratae, a którzy 

wprost przeciwnie – awansowali do roli wielkich bośniackich i boszniackich 

twórców. Obalanie pomników, będące w istocie symbolicznym burzeniem ołtarzy 

przeszłości, które zwykle następuje w momencie politycznych przełomów, 

w Bośni w zasadzie nie było potrzebne, choć nie obyło się i bez takiej demonstracji 

siły i ideologicznej przewagi.  

  W 1999 roku Muhidin Pašić – prezes tuzlańskiego oddziału 

Towarzystwa Kulturalnego „Preporod” – wystąpił z projektem obywatelskim, by 

w całej Bośni i Hercegowinie usunąć pomniki Ivo Andricia (żywiącego – jak 

uważa Pašić – patologiczną nienawiść wobec muzułmanów i islamu) oraz zmienić 

nazwy ulic i placów noszących jego imię236. Ten, mimo wszystko dla wielu 

                                                 
235 E. Kazaz, op. cit., s. 7. 
236 Do dziś istotnie nie ma w stolicy Bośni ulicy noszącej imię jedynego jugosłowiańskiego 
noblisty. W Trawniku, rodzinnym mieście pisarza, również na próżno szukać ulicy lub szkoły 
nazwanej jego imieniem. Ulicą Andricia w Federacji możemy spacerować jedynie w znajdującym 
się pod ochroną UNESCO Jajcu, poza tym znajdziemy ją w niemal każdej miejscowości w 
Republice Serbskiej. To może dziwić, zwłaszcza że swoją ulicę w Sarajewie ma na przykład Aziza 
Šaćirbegović, której jedyną zasługą dla Bośni i Sarajewa jest fakt, że wydała na świat Muhameda 
Šaćirbegovicia - ministra spraw zagranicznych BiH oraz ambasadora Bośni przy ONZ (skądinąd 
postać dość kontrowersyjną i wielokrotnie oskarżaną o malwersacje finansowe). Zapewne nie bez 
znaczenia był też fakt, że Aziza należała w młodości do rewolucyjnej organizacji Młodzi 
Muzułmanie oraz że była żoną Nedžiba Šaćirbegovicia, wieloletniego przyjaciela i 
współpracowanika Aliji Izetbegovicia. Nazwanie ulicy imieniem Azizy Šaćirbegović jest zaledwie 
jednym z wielu podobnych przykładów, wydaje się jednak, że casus Aziza, jak go nazwały media, 
przelał czarę goryczy. Zob. B. Mulamuhić, Aziza Šaćirbegović „znamenitija“ od Tesle, 
„Oslobođenje“, nr 21354, 04.07.2006, s. 40. Odpowiedzią na ten i wiele innych przykładów kontro-
wersyjnych decyzji o nadawaniu sarajewskim ulicom nazwisk Boszniaków o „podejrzanych“ 
zasługach, jest cykl pt Junaci bez ulica publikowany na stronie internetowej RadioSarajevo.ba. 
Prezentowane są w nim sylwetki Bośniaków (nie tylko Muzułmanów), którzy zdaniem autorów 
zasłużyli, by ich imienim nazwać ulicę. W artykule otwierającym cykl czytamy: „ Kroz istoriju u 
Sarajevu su se zajedno sa sistemima i trenutnim "strujama" mijenjali i nazivi ulica, pa su određene 
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szokujący postulat, Pašić argumentował tym, że da je živ Andrić bi morao 

odgovarati za zločine nad Bošnjacima237. Zaproponował tym samym, by 

patologicznym przypadkiem nieżyjącego już noblisty, zajął się Trybunał w Hadze 

do spraw zbrodni przeciwko ludzkości. 

Reforma monetarna, która miała miejsce w Bośni trzy lata po podpisaniu 

traktatu pokojowego w Dayton238, stanowiła zatem doskonałą okazję do 

wyrównania rachunków z niechcianymi pisarzami. Co znamienne, na nowych 

banknotach pojawiły się tylko wizerunki reprezentantów świata literatury – pisarze 

oraz anonimowy gęślarz. W Republice Serbskiej do niedawna można było zapłacić 

za kawę banknotem z podo-bizną Ivo Andricia lub Branka Ćopicia (wizerunek obu 

widniał na banknocie jedno-markowym). Na odwrocie widniał słynny most na 

Drinie lub wiejska chata w stylu góralskim ewokująca skojarzenia z epiką ludową 

i folklorem239.  

W tym samym czasie w chorwacko – muzułmańskiej Federacji BiH 

posługiwano się banknotami m.in z wizerunkami poetów Musy Ćazima Ćaticia 

i Maka Dizdara, na odwrocie których w różnych ujęciach i zbliżeniach widniały 

bośniackie stećki. Portret Mešy Selimovicia, autora powieści Derviš i smrt, 

koronnego dzieła boszniackiego kanonu literackiego, od samego początku widniał 

na banknotach w obu częściach podzielonej Bośni240. 

                                                                                                                                                         
ličnosti čije je ime nekoć stajalo na pločama okačenim na zgradama i koji su nekoć zavređivali da 
se ono tu nađe, sada jednostavno izbrisani sa tih ploča, odjednom su postali nebitni?! Postoje i 
nazivi ulica dobiveni prema ličnostima za koje je velika većina građana saznala tek kada se njihovo 
ime našlo iznad broja haustora u kojem žive. E mnogi od tih postali su važni, samo još niko nemože 
dati suvislo objašnjenje zbog čega, jer takvo objašnjenje vjerovatno ni ne postoji” (zob. N.N., 
Junaci bez ulica – Izet Sarajlić, RadioSarajevo.ba, za: 
http://www.radiosarajevo.ba/novost/45916/junaci-bez-ulica-izet-sarajlic. Wśród Bohaterów bez ulic 
znaleźli się, między innymi, aktor Zaim Muzaferija, pisarz Branko Ćopić, poeta Izet Sarajlić, 
sportowiec Mirza Delibašić oraz światowej sławy wynalazca i naukowiec Nikola Tesla. 
237 M. Pašić, Politički slučaj u kulturi, „ Ljiljan”, 16.08.1999, s. 8. Zob. także komentarz 
sarajewskiego pisarza Mile Stojicia dotyczący wystąpienia Pašicia i wywiadu pt. Da je živ, Andrić 
bi morao odgovarati za zločine nad Bošnjacima, którego dyrektor tuzlańskiego Towarzystwa 
„Preporod“ udzielił dla gazety „Dnevni Avaz“, zob. M. Stojić, Sramnička hronika, op.cit. 
238 Nowe banknoty konwertybilnych marek bośniackich zostały wprowadzone w 1998 roku, jednak 
zmieniano je jeszcze trzykrotnie (w 1999, w 2002 i w 2003 roku). Pierwotnie w Republice 
Serbskiej posługiwano się innymi banknotami niż w Federacji Bośni i Hercegowiny (przez chwilę 
rozważano pomysł, by w Republice Serbskiej można było płacić tylko w serbskich dinarach), 
jednak w 2003 roku, pod naciskiem opinii międzynarodowej, Parlament bośniacki podjął decyzję o 
ujednoliceniu banknotów i monet w całej Bośni i Hercegowinie. 
239 Złośliwi twierdzili, że to aluzja do słynnej bajki dla dzieci autorstwa Branka Ćopicia pt Ježeva 
kućica (Domek jeżyka), na której wychowały się pokolenia Jugosłowian. 
240 Szerzej o „pieniężnym modelu kultury” pisze Nirman Moranjak-Bamburać w eseju Nevolje 
s kanonizacijom. Jedan bosansko-hercegovački model kanonizacije, „Sarajevske sveske”, nr 8 
(2005) s. 63 -68. 
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O tym jak trudną i niejednoznaczną kwestią jest kodyfikacja kanonu 

literackiego w ogóle, a w przypadku literatur postjugosłowiańskich szczególnie, 

świadczyć może wiele poświęconych temu zagadnieniu publikacji, które ukazały 

się w ostatnim dziesięcioleciu w Bośni, Serbii i Chorwacji. Jedną z najciekawszych 

prób dyskusji nad problematyką kanonu (czy kanonów?) podjęła redakcja 

wydawanego w Bośni czasopisma literackiego „Sarajevske sveske”. Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że samo czasopismo, ukazujące się od 2002 roku, jest już 

właściwie znakiem oporu wobec hermetycznych modeli literatur, budowanych na 

bazie kryterium narodo-wościowego lub/i konfesyjnego, które wywodzą się 

z niegdysiejszej literatury jugosłowiańskiej. Łamy tegoż czasopisma są właściwie 

jedynym miejscem, w którym do głosu dochodzą zwolennicy „kontrkanonu”, 

krytycy i literaturoznawcy odważnie polemizujący z dość autorytarną propozycją 

grupy kodyfikatorów kanonu skupionych wokół Enesa Durakovicia, głównego 

redaktora serii wydawniczej „Alef”. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że 

to, co rozumiemy jako polemikę z „alefowskim” kanonem Durakovicia jest 

w istocie polemiką z samą koncepcją literatur i kultur narodowych.  

Na czele kolegium redakcyjnego „Zeszytów sarajewskich”, złożonego 

z pisarzy i literaturoznawców z całej byłej Jugosławii, stanął znany chorwacki 

krytyk literacki Velimir Visković, który we wstępnym artykule zdecydowanie 

odciął się od języka nienawiści, jakimi przemawiają nacjonalistyczne elity Serbii, 

Chorwacji, Bośni, Macedonii i pozostałych byłych jugosłowiańskich republik.  

Autorom, pisarzom i poetom z byłej Jugosławii, po części obciążonym 

zbiorową odpowiedzialnością za krwawy konflikt, wyznaczył ważne zadanie 

budowania zgody i dialogu w poróżnionych wojną społeczeństwach: 

 
Ratovi vođeni proteklog desetljeća na svima su nam ostavili duboke 
ožiljke. Počinjeni su strašni zločini, izrečene užasne uvrede. U svemu 
tome važnu su ulogu imali i književnici. (...) Moglo se primijetiti 
i duboko uvjerenje da (...)dužni su preuzeti ulogu čuvara kolektivne 
memorije, branitelja nacionalnog identiteta U situaciji kad se raspada 
zajednička država, kad se urušava ideologijski sustav, dio je pisaca 
povjerovao u svoju profetsku funkciju nacionalnih bardova koji 
modeliraju političku budućnost vlastitih naroda241. 

 
Maria Dąbrowska – Partyka w artykule w całości poświęconemu 

fenomenowi tego sarajewskiego czasopisma, w którym od lat podejmowane są 

próby dialogu, wyjścia poza nacjonalistyczne bastiony i granice oraz 
                                                 

241 Zob. V. Visković, Uvodnik, „Sarajevske sveske”, nr 1 (2002), s. 9. 
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międzykulturalnego i międzyliterackiego spotkania w przestrzeni pogranicza, 

nazywa je (nie)możliwą alternatywą dla powszech-nie obowiązującej w krajach 

byłej Jugosławii retoryki konfliktu242.  

Krakowska badaczka zwraca również uwagę na fakt, iż periodyk, 

kultywujący marginalizowaną tradycję południowosłowiańskiej 

wielokulturowości, ukazuje się w niegdyś najbardziej różnorodnej pod względem 

etnicznym i religijnym bałkańskiej stolicy, która dziś jest paradoksalnie 

synonimem bratobójczej wojny i wymownym ostrzeżeniem przed eskalacją 

etnonacjonalizmu243. Podobne spostrzeżenie wieńczy artykuł innego krakowskiego 

slawisty, Juliana Kornhausera:  

 

Na miejsce duchowej integracji wybrano Sarajewo, niedawny symbol 
wielokulturowej od stuleci przestrzeni. Dano w ten sposób wyraz 
przekonaniu, iż wojna domowa w latach 1992-1994 nie mogła przekreślić 
procesu wzajemnego przenikania  i zrozumienia różnych punktów 
widzenia244.  

 

W 2005 roku redakcja czasopisma „Sarajevske sveske” zaprosiła badaczy 

z całego regionu do dyskusji na temat „kanonizacji” literatur, które rozpadły się 

wraz z Jugosławią. Już w tytułach wybranych artykułów (Nevolje s kanonizacijom, 

Mnogostruka lica kanona: kanon ili kanoni. Mnoštvo pitanja sa odgovorima) 

odzwierciedla się cała złożoność tej kwestii. Z artykułów Envera Kazaza, Jasny 

Koteskiej, Nirman Moranjak-Bamburać, Zvonka Kovača, Vladislavy Gordić-

Petković i Miška Šuvakovicia wyłania się obraz wyjątkowo trudnej 
                                                 

242 M. Dąbrowska-Partyka, „Sarajevske sveske” – (nie)możliwa alternatywa? [w:] Kultury 
słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. Eadem, Kraków 2009, s. 377-
395.  
Artykuł ukazał się również i języku bośniackim w tłumaczeniu Krystyny Żukowskiej – Efendić. 
Zob. M. Dąbrowska-Partyka, „Sarajevske sveske” – (ne)moguća alternativa?, „Sarajevske sveske”, 
nr 27/28 (2010), s. 741-760. 
243 Jak pisze Urs Altermatt Sarajewo, mimo że „nie jest odosobnionym przypadkiem w dziejach 
Europy (…) należy do długiego szeregu miejscowości, które na mapie dziejów najnowszych jawią 
się jako ostrzeżenie przed podziałami etnicznymi i rasistowskimi przesiedleniami, przed obozami 
koncentracyjnymi, wojnami domowymi i zbrodniami ludobójstwa”. Zob. U. Altermatt, Sarajewo 
przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, tłum. G. Sowiński, Kraków 1998, s. 7. Według 
szwajcarskiego historyka kryzys bałkański, którego punktem kulminacyjnym była wojna po 
rozpadzie Jugosławii ujawnił całkowitą bezradność Europy i Europejczyków wobec konfliktu 
zbrojnego, a także wobec gwałtownego wybuchu etnonacjonalizmów. Za niezwykłą ironię losu 
uważa natomiast fakt, iż konflikt zbrojny tych rozmiarów i o takiej sile rażenia wydarzył się 
właśnie w Bośni – kraju, który określa jako compositum mixtum. Konsekwencją wojny, która 
wybuchła w państwie tak zróżnicowanym etnicznie i religijnie stało się – według Altermatta - 
silniejsze niż gdziekolwiek w Europie zespolenie religi i etni. Por. ibid., s. 162-164. 
244 J. Kornhauser, Literatura bośniacko-hercegowińska. W poszukiwaniu nowego kanonu [w:] 
Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, pod red. L. Suchanka, Prace Komisji Kultury 
Słowian PAU, t. III: Kraków 2004, s. 259. 
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i skomplikowanej sytuacji tzw. małych literatur (serbskiej, chorwackiej, 

bośniacko-hercegowińskiej, boszniackiej, czarnogórskiej i macedońskiej), które za 

wszelką cenę starają się skonstruować kanon literacki będący odpowiedzią na 

potrzebę legitymizacji tożsamości narodowych ze strony kultury i sztuki. 

„Sarajevske sveske” proponując poststrukturalną lekturę postjugosłowiańskich 

literatur istniejących w ramach dynamicznej, różnorodnej, powiązanej ze sobą 

silnymi więzami struktury (nie tylko natury historycznej) opowiadają się za 

modelem międzyliterackiej wspólnoty południowosłowiańskiej (interliteralna 

jugoslavenska zajednica)245. Wspólnota ta mogłaby być alternatywą dla 

hermetycznych i homogenicznych kanonów literatur narodowych budowanych 

w kluczu etnicznym i wyznaniowym, „udających”, że są zjawiskiem naturalnym, 

niezależnym od społeczeństwa, polityki i ideologii246.  

W przypadku literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej pytanie 

o to czy mówić powinno się o jednym kanonie, czy też o kanonach (a jeśli 

o kanonach to pozostających ze sobą w konflikcie, czy też wzajemnie się 

przeplatających) jest jak najbardziej zasadne, debatę utrudnia jednak wciąż obecne 

romantyczne przeświadczenie, że literatura jest własnością narodu. Proces 

kodyfikacji kanonu literackiego w Bośnii Hercegowinie, według niektórych 

badaczy wciąż trwa (co poniekąd usprawiedliwia wyrażoną przez nas na początku 

niniejszego rozdziału wątpliwość, czy w przypadku Bośni, w ogóle zasadne jest 

mówienie o skodyfikowanym kanonie literackim).  

W artykule Nevolje s kanonom: slučaj bosanske i/ ili bošnjačke književne 

historije (Na primjeru okolnosti i karaktera ranog kanonizacijskog rada M. 

Begića) Sanjin Kodrić pisze:  

 

Književnost stvarana u BiH nema svoj cjelovit i eksplicitno uspostavljeni 
književni kanon. Ona je kao cijelina još uvijek u pretkanonskom stanju, 
jednako kao i njezine pojedinačne nacionalne sastavnice247.  

                                                 
245 Enver Kazaz w książce Neprijatelj ili susijed u kući adaptuje ten termin dla potrzeb wyjaśnienia 
skomplikowanej sytuacji literatury bośniacko-hercegowińskiej. Proponuje, by zamiast pogłębiać 
przepaść między poszczególnymi literaturami narodowymi w obrębie bośniacko-hercegwińskiej, a 
więc pomiędzy bośniacko-chorwacką, bośniacko-serbską, boszniacką, a wkrótce pewnie także i 
żydowsko-sefardyjską, zajmując się badaniami nad interliteracką współnotą bośniacko-
hercegowińską.  
246 Por. M. Šuvaković, Mnogostruka lica kanona: kanon ili kanoni. Mnoštvo pitanja sa odgovo-
rima,”Sarajevske sveske“, nr 8 (2005), s. 111. 
247 S. Kodrić, Nevolje s kanonom: slučaj bosanske i/ ili bošnjačke književne historije (Na primjeru 
okolnosti i karaktera ranog kanonizacijskog rada M.Begića) [w:] Idem, Književna poetika i 
prošlost kulture, Sarajevo 2010, s. 151. 
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Argumentem Kodricia jest przede wszystkim brak spisanej, zebranej 

w postaci klasycznego podręcznika, historii literatury bośniacko-hercegowińskiej 

i boszniackiej. Rozproszone po różnych tomach, czasopismach i książkach szkice, 

przeglądy i omówienia autorstwa Midhata Begicia, Muhsina Rizvicia, Aliji 

Isakovicia, Enesa Durakovicia, Muniba Maglajlicia, Fahrudina Rizvanbegovicia, 

Gordany Muzaferiji, Đenany Buturović, Zdenka Lešicia - to według Kodricia 

wiele, ale wciąż za mało, by mówić o historii literatury w klasycznym rozumieniu. 

Podobny problem dostrzega Kazaz, który twierdzi, że literatura bośniacko-

hercegowińska i boszniacka zostały autorytarnie skodyfikowane w połowie lat 

dziewięćdziesiątych przez Enesa Durakovicia w kierowanym przez niego 

wydawnictwie „Alef” w formie trzynastu antologii (dziesięć poświęconych 

literaturze boszniackiej, trzy bośniacko-hercegowińskiej).  Naszym zdaniem za 

tezą Kodricia przemawia też fakt, iż prawdziwa debata na temat bośniacko-

hercegowińskiego i boszniackiego kanonu literackiego: dogłębna, wyzwolona 

z ograniczających ją kategorii etnicznych i etnopsychologicznych na temat kanonu 

literackiego, nigdy tak naprawdę nie miała miejsca. Zamiast tego mogliśmy 

w Bośni zaobserwować pewien „proces kanonizacyjny”, konsekwentnie 

prowadzony przez Durakovicia na podwalinie, którą położyli Midhat Begić i Alija 

Isaković. Za substytut kanonu możemy zatem uznać pełną edycję tzw. 

„alefowskich” antologii (której był głównym redaktorem), wydane w latach 

osiemdziesiątych trzy Chrestomatie prezentujące skrótowy przegląd historii 

literatury boszniackiej (wtedy nazywanej muzułmańską), podzielonej na nową, 

starą i ustną, a następnie przedsięwzięcie wydawnicze „Svjetlosti”, które 

zaowocowało ukazaniem się trzech wyborów poezji bośniacko-hercegowińskiej. 

Co ciekawe, dotychczasowy korpus literatury bośniacko-hercegowińskiej został 

przez redaktorów serii rozbity na literatury narodowe, a wybór poezji został 

powierzony trzem osobom: Mile Stojiciowi, Stevanowi Tonticiowi i Enesowi 

Durakoviciowi, tak by każdy z nich opracował wybór poezji „swojego” narodu. 

Według Kazaza to właśnie to wydarzenie zapoczątkowało czyszczenie etniczne 

literatury w Bośni i Hercegowinie. Za jedyną próbę całościowego ujęcia literatury 

bośniacko-hercegowińskiej uważa on rozpoczęty w latach osiemdziesiątych 

z inicjatywy sarajewskiego Instytutu Literatury projekt Prilog za istoriju 

književnosti Bosne i Hercegovine. Wykraczając poza przyjętą w Jugosławii 
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praktykę postrzegania literatur wyłącznie w kluczu etnicznym, projekt ów miał 

szansę zmienić oblicze bośniacko-hercegowińskiego literaturoznawstwa, nigdy 

jednak nie został ukończony248. Przerwała go wojna, a całe nakłady kilku 

pierwszych tomów, które zdążyły ukazać się drukiem zostały przez wydawnictwo 

„Svjetlost“ odsprzedane sarajewskim Zakładom Tytoniowym, gdzie posłużyły za 

opakowania papierosów249. Obrazowo rzecz ujmując, można stwierdzić, iż „z 

dymem poszła“ jedyna dotychczas próba napisania wspólnej dla wszystkich 

narodów Bośni i Hercegowiny historii literatury, która mogłaby stać się podstawą 

kanonu literackiego a przynajmniej pomogłaby w ustaleniu artystycznych 

i pozaartystycznych kryteriów przynależnośći poszczególnych tekstów i pisarzy do 

literatury bośniacko-hercegowińskiej (oraz zawierającej się w niej – 

muzułmańskiej).  

Projekt ów nigdy nie został wznowiony, prawdopodobnie dlatego, że w pierwszych 

miesiącach wojny, w nowych warunkach polityczno-społecznych, w atmosferze 

radyka-lizcji nacjonalizmów chorwackiego, serbskiego i boszniackiego, nie było 

już miejsca na postrzeganie Bośni i bośniacko-hercegowińskiej literatury jako 

dynamicznego hybrydycznego systemu różnych tradycji, poetyk i stylów. 

Wyrazem chęci wykreowania kanonu literatury boszniackiej była, już po 

wojnie, wydawana przez  reaktywowaną w latach dziewięćdziesiątych instytucję 

kulturalną „Preporod” seria Bošnjačka književnost u 100 knjiga250.  Literaturę 

boszniacką reprezentują w niej twórcy wyłącznie muzułmańscy. Trudno oprzeć się 

wrażeniu, iż decydującym kryterium było muzułmańskie imię autora, 

                                                 
248 Próbę historycznoliterackiej systematyzacji i uporządkowania rozsypanego boszniackiego 
archipelagu literackiego, oraz typologii najnowszych boszniackich powieści podjął dopiero Enver 
Kazaz w obszernym opracowaniu Bošnjački roman XX vijeka. Zob. E. Kazaz, Bošnjački roman XX 
vijeka, Zagreb-Sarajevo 2004. Stosowany przez niego termin „powieść boszniacka“ odnosi się do 
spuścizny literackiej autorów wywodzących się z muzułmańskiego (boszniackiego) kręgu 
kulturowego, lecz niekoniecznie będących praktykującymi muzułmanami. 
249 Zespół redakcyjny postanowił przedstawić historię literatur w Bośni i Hercegowinie z 
perspektywy rozwoju poszczególnych gatunków literackich wychodząc z założenia, że žanr je ono 
što je nadređeno ukupnoj književnoj sceni, književni junak povijesti književnosti kao svojevrsne 
teleogenetične narracije. (por. E. Kazaz, Neprijatelj…, s. 13.) Mimo że przyjęta przez redakcję 
periodyzacja zasadzała się na tradycyjnym podejściu, które historię literatury podporządkowuje 
kontekstowi, przemianom politycznym, historiom powstań, wojen i bitew, projekt, jak w 
przytoczonym artykule zauważa Kazaz, pozostał neutralny wobec drażliwej kwestii, kto ma prawo 
do „posiadania“ bośniacko-hercegowińskiej literatury „na wyłączność“.  
250 Jako przyczynek do późniejszej „kanonizacji” bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej prozy 
funkcjonują także wcześniejsze edycje wydawnicze: Bosanskohercegovačka književnost u 50 knjiga 
Muslimanska književnost u 25 knjiga (obie ukazywały się nakładem sarajewskiego wydawnictwa 
„Svjetlost“) oraz Bošnjačka književnost za djecu u 20 knjiga (Bosanska Riječ – Das bosnihe Wort, 
która zaczęła ukazywać się w Niemczech w 1994 roku).  
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w przeciwnym razie niełatwo byłoby znaleźć uzasadnienie dla wyboru tekstów, 

jakiego dokonali redaktorzy serii.   

Jak dotąd ukazało się dziesięć edycji, każda po pięć tomów. W zamyśle kolegium 

redakcyjnego (Emina Memija, Irfan Horozović, Munib Maglajlić, Emina Memija, 

Jasmina Musabegović, Fehim Nametak) seria miała stanowić syntezę twórczości 

muzułmańskich (boszniackich) pisarzy od średniowiecza do współczesności 

z pominięciem porządku chronologicznego251.  

Antologie literatury boszniackiej252, redagowane przez zespół Enesa 

Durakovicia i wydawane w latach 1997 – 1999 stanowią właściwie „komplet” 

z serią wydawaną przez „Preporod”. Z łatwością dostrzeżemy, że oba 

przedsięwzięcia prezentują dokonania tych samych twórców, przy czym w serii 

„alefowskiej” skupiono się – ze zrozumiałych względów - na krótszych formach 

literackich, podczas gdy w cyklu wydawniczym „Preporodu” ukazywały się 

powieści i obszerniejsze utwory. Obie edycje łączy także wyczucie podobnej 

chronologii literatury boszniackiej, której główne punkty stanowią, zgodnie 

z periodyzacją zaproponowaną przez Begicia a następnie usystematyzowaną przez 

                                                 
251 W ramach edycji ukazały się: Usmena epika Bošnjaka, Usmena balada Bošnjaka, Poezija 
Bošnjaka na orijentalnim jezicima, Edhem Mulabdić: Zeleno busenje, Alija Isaković: Drame, 
Narodne pjesme Bošnjaka I, Narodne pjesme Bošnjaka II, Abdurezak Hifzi Bjelevac: Minka, 
Ahmed Muradbegović: Haremska lirika – Haremske novele, Nedžad Ibrišimović: Ugursuz, Zbornik 
alhamijado književnosti, Meša Selimović: Tvrđava, Mak Dizdar: Kameni spavač, Zuko Džumhur: 
Putopisi, Bošnjačka epigrafika, Safvet-beg Bašagić: Pjesme, prepjevi, drame, Hamza Humo: 
Grozdanin kikot, Muhamed Kondžić: Sužnji, Abdulah Sidran: Sarajevska zbirka, Avdo Međedović: 
Ženidba Smailagić Mehe, Musa Ćazim Ćatić: Pjesme, prepjevi, eseji, Alija Nametak: Trava 
zaboravka, Dževad Karahasan: Istočni diwan, Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: Narodno blago, 
Hamid Dizdar: Pjesme i pripovijetke, Skender Kulenović: Ponornica, Bisera Alikadić: Pjesme – 
Larva, Hadžem Hajdarević i Semezdin Mehmedinović, Krajišnička pisma, Usmena proza 
Bošnjaka, Ćamil Sijarić: Miris lišća orahova, Jasmina Musabegović: Skretnice, Midhat Begić: Eseji 
i kritike, Fadil-paša Šerifović: Divan, Muhsin Rizvić: Eseji i kritike, Irfan Horozović: U sumrak 
padaju jabuke/Berlinski nepoznati prolaznik, Kemal Mahmutefendić, Dževad Alić iSead 
Fetahagić: Novele-Drame, Munib Maglajlić: Usmena lirika Bošnjaka, Tvrtko Kulenović: Putopisi –
 Čovjekova porodica, Ahmet Hromadžić: Okamenjeni vukovi;  Šukrija Pandžo Samo još kosovi 
zvižduću , Skender Kulenović: Pjesme, Zilhad Ključanin: Šehid – Pjesme, Osman – Aziz: Bez nade, 
Edhem Mulabdić: Na obali Bosne, Safvet-beg Bašagić: Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj 
književnosti, Husejn Đogo Dubravić: Sreća mladog Ljubovića, Kasim Prohić: Eseji, Sead 
Begović: Sve opet postoji, Tahir Mujičić: Tursko groblje. 
252 W serii antologii literatury boszniackiej ukazały się: Antologija bošnjačke pripovijetke XX 
vijeka, pod red. E. Durakovicia, Sarajevo 1995; Antologija bošnjačke poezije XX vijeka, pod red. E. 
Durakovicia, Sarajevo 1995; Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka, pod red. A. Isakovicia, 
Sarajevo 1996; Antologija bošnjačke drame XX vijeka, pod red G. Muzaferiji, Sarajevo 1996; 
Antologija bošnjačke poezije na orijentalnim jezicima, pod red. L. Hadžiosmanović i E. Memije; 
Antologija bošnjačkog putopisa XX vijeka, pod red. F. Rizvanbegovicia, Sarajevo 1997; Antologija 
bošnjačke usmene epike, pod red. Đ. Buturović, Sarajevo 1997; Antologija bošnjačke usmene priče, 
pod red. A. Softić, Sarajevo 1997; Antologija bošnjačke usmene lirike, pod red. M. Maglajlicia, 
Sarajevo 1997. Do serii antologii boszniackich zaliczana bywa także Antologija starih bosanskih 
tekstowa, pod red. M. M. Dizdara, Sarajevo 1997 (I wyd.: Stari bosanski tekstovi, pod red M. 
Dizdara, Sarajevo 1971).  
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Rizvicia: ustna epika i liryka, literatura alhamijado oraz pisana w językach 

orientalnych, proza podejmująca tematykę czasów osmańskich (w której 

niejednokrotnie dokonuje się reinterpretacja znaczenia spuścizny tureckiej dla 

ukształtowania się kultury bośniackiej) oraz tzw. traumy tranzycyjnej związanej 

z przejściem Bośni pod panowanie austro-węgierskie. Siłą rzeczy cykl 

„alefowskich” antologii nie objął tylko powieści oraz gatunków dziennikarskich, 

choć te akurat są reprezentowane w Antologiji bošnjačkog putopisa XX vijeka.  

„Alefowskie” antologie w dużej mierze wykraczają poza zwykłą prezentację 

autorów i dzieł. Nie tylko selekcjonują i z definicji „kanonizują” dokonania 

pisarskie grupy twórców, ale mają „cudowne” kulturotwórcze działanie. Wydaje 

się, że są odpowiedzią na dające o sobie znać od początku lat dziewięćdziesiątych, 

artykułowane przez boszniackich intelektualistów zapotrzebowanie na swoistą 

„skarbnicę” kultury narodowej bośniackich muzułmanów; ozdabiają regały 

gabinetów polityków, ich charakterystyczne zielono-brązowe okładki można 

dostrzec w tle zdjęć pisarzy publikowanych na „skrzydełkach” książek, są jednym 

słowem tym, co szanujący się Boszniak powinien mieć w swoim salonie. Czy 

jednak zawartość „alefowskich” antologii w istocie funkcjonuje jako literacki 

kanon – jest wobec ich „mocy kulturotwórczej” kwestią drugorzędną.  

W styczniu 1997 roku, a więc na kilka miesięcy przed ukazaniem się 

pierwszego tomu antologii, Alija Pirić w artykule Imaju li Bošnjaci još pjesnika 

osim Ćatića?, opublikowanym na łamach czasopisma „Ljilijan” zapowiadział cykl 

felietonów, które poprzez prezentację sylwetek boszniackich pisarzy mają 

przełamać kulturową apatię i samoignorancję Boszniaków253. Pisząc o antologii 

jako projekcie historycznoliterackim Julian Kornhauser zwraca uwagę, że 

w przypadku małych literatur, a za taką uważane są literatura bośniacko-

hercegowińska i boszniacka, każda nowa antologia jest wydarzeniem literackim, 

słupem milowym w rozwoju literatury narodowej254. Potwierdzają tę diagnozę 

przywołane przez nas już wcześniej spory i kontrowersje, jakie towarzyszyły 

kolejnym antologiom literatury Bośni i Hercegowiny, o których żywo 

dyskutowano jeszcze dziesięć, dwadzieścia lat po ich ukazaniu się. W przypadku 

projektu prowadzonego przez Durakovicia należy raczej mówić o szeroko 

zakrojonej akcji wyszukiwania odpowiednich tekstów, „wydobywania“ ich 

                                                 
253 A. Pirić, Imaju li Bošnjaci još pjesnika osima Ćatića?, „Ljiljan“ (12.08.1997), s. 41. 
254 J. Kornhauser, Antologia jako projekt historycznoliteracki, „Pamiętnik Słowiański” nr 2-1 
(2005), s. 123. 
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z niebytu, wreszcie o podnoszeniu ich do rangi wzorcowych, kanonicznych. 

Większości utworów zgromadzonych w „alefowskich“ antologiach został nadany 

walor odkrycia literackiego, choć niektóre z nich, jak na przykład pieśń epicka 

Hasanaginica, esej Muhameda Filipovicia Bosanski duh u književnosti – šta je to?, 

wiersze Maka Dizdara z tomu Kameni spavač, a także większość sevdalinek 

spopularyzowanych przez kawiarnianych pieśniarzy i pieśniarki były już dość 

mocno zakorzenione w świadomości Boszniaków i w zasadzie to one stanowią 

dziś filary boszniackiego kanonu. Gdybyśmy bowiem mieli pokusić się 

o spojrzenie na kanon literacki nie jako na projekt „oświeconych“ profesorów 

akademickich i przebudzonych narodowo literatów, lecz jako na pewien zestaw 

twórców, tekstów, tematów i cytatów funkcjonujących w zbiorowej świadomości, 

mogłoby się okazać, że na kanon boszniacki - w odczuciu samych Boszniaków - 

składają się właśnie Hasanaginica, bodaj najczęściej cytowany wiersz Maka 

Dizdara – Zapis o zemlji, Ljetopis Mula Mustafz Bašeskiji, kilka sevdalinek, 

powieść Derviš i smrt Mešy Selimovicia oraz z taką pieczałowitością 

wymazywany z literatury boszniackiej Ivo Andrić i jego koronne dzieło Na Drini 

ćuprija. Najnowszą literaturę zaś mogłyby reprezentować – sądząc po ilości 

wznowień i nakładzie w jakim się ukazują – powieści Nury Bazdulj-Hubijar oraz 

bogata literatura z tzw. cyklu srebrenickiego. Antologie jedynie potwierdziłyby ich 

rangę i miejsce w kanonie (z wyjątkiem Ivo Andricia, który stał się numerem jeden 

wśród wrogów publicznych Boszniaków).  

Nie należy zapominać, że pierwsze kroki w kierunku kodyfikacji kanonu 

literatury boszniackiej poczynił Alija Isaković, którego spadkobiercą czuje się 

Duraković, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach i przedmowach do kolejnych 

tomów.255 To „dziedziczenie“ koncepcji kanonu i wyobrażeń na temat modelu, jaki 

miałaby reprezentować literatura bośniacko-muzułmańska, jest jedną z cech 

charakterys-tycznych boszniakciego kanonu literackiego i poniekąd być może 

                                                 
255 O uznaniu, jakie Duraković żywi wobec Isakovicia mogą świadczyć dwie dedykowane mu 
książki: Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti (Zenica 2003 ) oraz zredagowany przez 
Durakovicia, przywoływany już tom jubileuszowy pt. Alija Isaković. Djelo univerzalnog duha 
(Sarajevo 2005). Również w przedmowie do Antologiji bošnjačke pripovjetke XX vijeka Duraković 
nawiązuje do Biserja… oraz Građi za bibliografiju... autorstwa Isakovicia. Por. E. Duraković, 
Predgovor [w:] Idem, Antologija bošnjačke pripovjetke XX vijeka, Sarajevo 1995, s. 5-28. Aby 
dopełnić obrazu wzajmnych „ojcowsko – synowskich“ powiązań, inspiracji i naukowych fascynacji 
między kodyfikatorami literatury boszaniackiej i bośniacko-hercegowińskiej nadmieńmy tylko, iż 
Alija Isaković zadedykował opracowaną przez siebie Antologię boszniackiego eseju XX wieku 
Midhatowi Begiciowi, Sanjin Kodrić zaś poświęcił swoją pracę doktorską pt. Kulturalno pamćenje 
i reprezentacija prošlosti u bošnjačkoj literaturi XX stoljeća swojemu mistrzowi i mentorowi – 
Enesowi Durakoviciowi.  



100 

również wytłuma-czeniem, dlaczego w zasadzie nigdy nie doszło do poważnej 

debaty na jego temat. Koncepcja czym i jaka jest literatura boszniacka jest bowiem 

przekazywana „z ojca na syna“. Przypomnijmy, iż do najważniejszych badaczy 

mających swoje miejsce w historii kształtowania się świadomości o tejże 

literaturze należą Midhat Begić, Muhsin Rizvić, Alija Isaković, Enes Duraković 

oraz Sanjin Kodrić.  Każdy z wymienionych tu badaczy był uczniem i epigonem 

poprzedniego, a jego koncepcje i propozycje dotyczące literatury muzułmańskiej 

(boszniackiej) są w zasadzie rozwinięciem i uzupełnieniem myśli poprzednika. 

Być może dlatego nikt nigdy nie odważył się otwarcie zakwestionować modelu 

literatury boszniackiej256, którego zwieńczeniem jest „alefowski“ kanon Durako-

vicia, oparty – co już zostało powiedziane – na antologii Biserje i opracowaniu 

Isakovicia pt. Građa za bibliografiju muslimanske književnosti257. Podstawa, którą 

stworzył Isaković miała bowiem charakter wstępnego rozpoznania i dopiero na niej 

(i dzięki niej) mogli bazować autorzy kolejnych „kanonicznych“ antologii. 

Muhidin Džanko – sarajewski historyk literatury jest zdania, że podwaliny pod 

późniejszą koncepcję literatury boszniackiej stanowi całokształt prac Midhata 

Begicia:  

 
Snjishodljivo progovaranje o muslimanskoj književnosti djelomično 
i inicijalno je poslužilo Muhsinu Rizviću i Enesu Durakoviću da kasnije 
prezentiraju svoja viđenja geneze bošnjače književnosti, koja 
istovremeno predstavljaju i svojevrsnu nadgradnju Begićevih 
periodizacijskih i žanrovsko – tipoloških  postavki. Ako je Begić morao 
inicijalno ukazati na postojanje muslimanske književnosti, Muhsin 
Rizvić i Enes Duraković imali su još težu zadaću: institucionalno 
ozvaničniti tu literaturu unutar bosansko-hercegovačkih književnosti258. 
 

Zespół uczonych pod kierownictwem Enesa Durakovicia, specjalisty od literatury 

XX wieku, stworzył bośniackiemu (i boszniackiemu) czytelnikowi możliwość 

zapoznania się z ujętym całościowo tokiem rozwojowym literatury bośniackich 

Muzułmanów, jak i samych Bośniaków. Nawet oponenci Durakovicia – 

zorientowani lewicowo literaturoznawcy tacy jak Enver Kazaz, Mile Stojić, Marko 

                                                 
256 Przypomnijmy raz jeszcze, iż krytyczne wypowiedzi ze strony Envera Kazaza i autorów 
publikujących w „Sarajewskich sveskach”, zatem opowiadających się za koncepcją wspólnej, 
południowosłowiańskiej przestrzeni literackiej, odnoszą się raczej do koncepcji literatur 
narodowych jako takich.  
257 A. Isaković, Građa za bibligrafiju muslimanske književnosti 1883-1971, Život NT XXI (1972), 
s. 4,437-467; 5-6, 571-605. 
258 M. Džanko, Strah od teksta. Ogledi o bošnjačkoj književnosti. Tešanj 1998, s. 34, cyt. za: N. 
Ibrahimović, Čitalac na raskršću..., s. 122. 
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Vešović, Ivan Lovrenović Nikola Kovač – mają swój udział w jego „alefowskim” 

projekcie, zostało im bowiem powierzone zadanie zredagowania dwóch 

antologii259. 

Punktem wyjścia (przynajmniej z perspektywy chronologii 

przedstawianej w antologiach literatury) przeglądu przygotowanego przez 

Durakovicia jest wznowienie Antologiji starih bosanskih tekstova (1997), 

autorstwa Maka Dizdara, wydanej po raz pierwszy w 1971. W tomie znalazły się, 

między innymi, napisy nagrobne wyciosane w średniowiecznych stećkach, 

oficjalne pisma pierwszych władców Bośni zdradzające związki tzw. kościoła 

bośniackiego zarówno z Cerkwią prawosławną, jak i z Kościołem katolickim oraz 

literatura epistolarna z XVII wieku (tzw. krajiška pisma). Anna Błoch, w swoim 

szkicu poświęconym kwestiom tożsamościowym Boszniaków, słusznia zwraca 

uwagę na zawarte w tytule omawianej antologii słowo „bosanski“, które odnosi się 

przecież do piśmiennictwa niezwiązanego z żadną konretną grupą etniczną260.  Jest 

to ponadto kolejny przykład na podwójną rolę twórców reprezentowanych 

w kanonie literatury boszniackiej i bośniackiej – wszak Dizdar funkcjonuje w nim 

już jako autor przełomowego tomu poetyckiego Kameni spavač, a także poniekąd 

jako bohater omawianego już przez nas eseju Muhameda Filipovicia o bośniackim 

duchu. W ten sposób znów potwierdza się rola jaką Dizdar odgrywa 

w omawianym kanonie. Jego poezja podejmująca tematykę przedmuzułmańskich 

korzeni Bośni, czego wymownym symbolem jest tytułowy kameni spavač – 

stećak, jest ucieleśnieniem bośniackiego kolorytu, doświadczenia i wrażliwości:  

 

U njoj, u njenim temama i idejama, u slici, u rječima i metaforama 
osjeća se Bosna, bosanski život, čovjek, povijest, iskustvo, mentalitet, 
osječajnost, sudbina. To su ideje smrti, života, sudbine, borbe, ljubavi, 
oslobođenja, stvaranja, dakle vječne i opće ljudske ideje261.  
 

Można pokusić się o stwierdzenie, że stanowi kwintesencję tego, co zwykło się 

uważać za boszniackie262.  

                                                 
259 Mowa o: Antologija bosanskohercegovače poezje XX vijeka, pod red. Mile Stojicia, Marko 
Vešovicia i Enesa Durakovicia, Sarajevo 2000 oraz Antologija bosanskohercegovačke pripovijetke 
XX vijeka pod red. E. Kazaza, I. Lovrenovicia, N. Kovača, Sarajevo 2000. 
260 A. Błoch, W poszukiwaniu tożsamości, „Pamiętnik Słowiański”, L/2000, s. 121. 
261 M. Filipović, op. cit., s. 161. Por. Także E. Duraković, Govor i šutnja tajanstva (Pjesničko djelo 
Maka Dizdara), Sarajevo 1979, s. 5-12. 
262 Pamiętajmy o tym, że Filipović rozwinął specyficzne rozumienie boszniactwa, które nie jest 
związane z żadną konkretną konfesją, lecz zasadza się na przedislamskiej (według niego, tożsamej 
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Następnym etapem rozwoju literatury boszniackiej ujętym 

w przygotowanych przez Durakovicia antologiach jest okres osmański, który 

obejmuje ponad 400 lat twórczości Bośniaków. Literatura przedstawiona 

w antologii zatytułowanej Antologija  bošnjačke poezije na orijentalnim jezicima 

(1997), pod redakcją Eminy Memiji i Lamiji Hadžiosmanović, wyrosła z tradycji 

i kultury islamu, mimo że należy do wciąż najsłabiej zbadanych, uważana jest za 

kluczową część boszniackiego dziedzictwa kulturowego. Jako taką przedstawiają 

ją autorki antologii, podkreślając, że choć pisana w językach orientalnych - po 

persku, arabsku i turecku - jest w pełni wyrazicielką ducha Bośni263. W antologii 

znalazły się bardzo zróżnicowane utwory, od poezji dywanowej (rubajjaty, kasydy, 

gazele) po mistyczną poezję bośniackich sufich. Umieszenie w antologii literatury 

powstającej w Bośni pod panowaniem tureckim (XV– XIX w.) jest gestem 

polemicznym w stosunku do powszechnego w serbskim i chorwackim dyskursie 

literackim przeświadczenia o zastoju kulturalnym Bośni pod panowaniem 

osmańskim. 

Swoje miejsce w kanonie literatury boszniackiej znalazł również folklor. 

W trzech tomach: Antologija bošnjačke usmene lirike (1997), Antologija bošnjačke 

usmene epike (1997) oraz Antologija bošnjačke usmene priče (1997) został 

zaprezentowany szeroki wachlarz ludowej twórczości Boszniaków. Szczególne 

miejsce zajmują w tych antologiach sevdalinki, które dziś, uznawane za „produkt“ 

rdzennie bośniacki przeżywają swój renesans i stają się jednym z najbardziej 

rozpowszechnionych gatunków bośniackiej muzyki rozrywkowej264.  

Najnowszej literaturze XX wieku poświęcono aż pięć tomów. 

Najciekawiej rysuje się wybór dokonany przez Enesa Durakovicia w przypadku 

                                                                                                                                                         
z bogomilską) przeszłości Bośni, cechuje je natomiast tolerancja religijna, otwartość, 
wielokulturowość, skłonność do mistyzmu i wielka wrażliwość.  
263Por. Predgovor [w:]  Antologija bošnjačke poezije na orijentalnim jezicima, pod red. E. Memiji, 
L. Hadžiosmanović, Sarajevo 1997, s. 6-20. 
264 Sevdalinka już raz przeżywała swój rozkwit w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Z tego okresu wywodzą się największe gwiazdy wśród interpretatorów tych 
starych muzułmańskich pieśni, między innymi: Zaim Imamović, Safet Isović, Himzo Polovina, 
Emina Zečaj, Silvana Armenulić. Od kilku lat sevdalinka znów zaczyna cieszyć się wielką 
popularnością i to wśród młodszego pokolenia. Do najznakomitszych (re)interpretatorów 
sevdalinek w Bośni należą Damir Imamović (wnuk Zaima Imamovicia) i Amira Medunjanin. Nie 
sposób zliczyć ukazujących się co roku nowych albumów ze starymi nagraniami oraz wydań 
tradycyjnej muzyki w nowych aranżacjach. Nie brak też kulturoznawczych, antropologicznych i 
muzykologicznych analiz fenomenu bośniackiej sevdalinki. Zob. M. Žero, Sevdah Bošnjaka: 430 
sevdalinki sa notnim zapisom, Sarajevo 2010 (3 wydanie). Por. także M. Rizvić, O lirsko-
psihološkoj strukturi sevdalinke, Sarajevo 1969. 
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Antologiji bošnjačke pripovjetke XX vijeka oraz Antologiji bošnjačke poezije XX 

vijeka, której genezę sam autor tłumaczy następująco:  

 

Dovršena u ratnom Sarajevu ona se [antologia – A.J.] na trenutak čini i kao 
lični spas iz trošnosti i osobne i kolektivne sudbine u trajnom miru 
Biblioteke, u trajnom miru Slova nepodložnog Zlu i Zločinu265. 

 
Obie antologie ukazały się drukiem już po wojnie, mimo to w świadomości 

Boszniaków funkcjonują jako dzieła przygotowane pod ostrzałem granatów 

w oblężonym mieście. 

Na uwagę zasługuje zredagowana przez Aliję Isakovicia Antologija 

bošnjačkog eseja XX vijeka, w której zostały zaprezentowane tak znaczące teksty, 

jak: Misticizam i utjecaj Perzijanca na tursko pjesništvo autorstwa poety Musy 

Ćazima Ćaticia (reprezentowanego zresztą w Antologiji poezije XX vijeka), 

Muslimani Bosne i Hercegovine promatrani kroz sevdalinku Hamzy Humo, 

którego opowiadania Sevdaljina ljubav, Krnata, Džigat, Hadžijin mač zostały 

włączone przez Durakovicia do Antologiji bošnjačke pripovjetke XX vijeka. Poza 

esejami pióra Humy i Ćaticia, w oma-wianej antologii esejów znajdziemy także 

teksty kilku innych autorów reprezentowanych również w pozostałych 

„alefowskich” antologiach. Mamy tu na myśli przede wszystkim Mešę Selimovicia 

(eseje Cjelovita misao u životu oraz Uvrijeđena književnost), Skendera Kulenovicia 

(tekst pt. Iz Smaragda Une), a także Dževada Karahasana (Strah od 

beskonačnosti). Warto również nadmienić, iż w wyborze Isakovicia znalazło się 

kilka tekstów kluczowych dla dyskusji nad samym kanonem. Ten autotematyczny 

rys omawianej antologii zdradza strategię, którą przyjął autor Biserja. Wśród 

„kanonicz-nych” literaturoznawczych tekstów w antologii Isakovicia znajdziemy – 

„spirytystyczny” tekst Filipovicia Bosanski duh u književnosti – šta je to?, cztery 

eseje Midhata Begicia, m.in. O Tvrđavi Meše Selimovicia, a także Oko Borgesova 

Alefa. Pewne zaskoczenie może budzić fakt, iż Isaković nie zdecydował się na 

umieszczenie w antologii bodaj najważniejszego eseju Begicia pt. Naš muslimanski 

pisac i njegova raskršća. Warto też zwrócić uwagę, iż wśród zamieszczonych 

w antologii tekstów nie brak szkiców krytycznych autorstwa czwórki innych 

redaktorów „alefowskich” antologii: Enesa Durakovicia (Sontei Skendera 

Kulenovića, Govor i šutnja tajanstva), Fahrudina Rizvan-begovicia (Roman 

                                                 
265 E. Duraković, Antologija bošnjačke pripovjetke XX vijeka, Sarajevo 1997, s. 28. 
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Ponornica Skendera Kulenovića), Gordany Muzaferiji (Zadani život Isakovićevih 

junaka) oraz Envera Kazaza (Dva Ćatićeva soneta)266.  

Najbardziej jaskrawym przykładem konstruowania kanonu literatury 

boszniackiej w oparciu o czynnik religijny i ową trudno uchwytną „muzułmańską 

wrażliwość“, podniesioną do rangi wyznacznika etniczności są: Antologija 

bošnjačke pripovjetke XX vijeka (red. E. Duraković) oraz Antologija bošnjačkog 

putopisa XX vijeka pod redakcją Fahrudina Rizvanbegovicia267, przy czym 

antologia relacji z podróży wydaje się być najlepszą ilustracją interesującej nas 

problematyki, dlatego też zdecydowaliśmy się na jej obszerniejszą prezentację. 

W wyborze Rizvanbegovicia ujawnia się najwyraźniej kategoria służąca 

kodyfikatorom kanonu literatury boszniackiej do wyartykułowania specyficznego 

postulatu „boszniactwa” – jest nią przestrzeń, i to przestrzeń rozumiana najprościej 

- jako siatka miejsc geograficznych, region, część świata, na którą zwrócone są 

oczy Boszniaków i która wydaje im się bliska268.  

Edward Said w odniesieniu do zachodnich relacji z podróży do krajów 

Orientu używa terminu geografia kreacyjna269. W tym sensie impresje spisane 

przez boszniackich podróżników odbiegają od opisanego przezeń wzorca, choć 

dzielą z nim fascynację Wschodem, czasem graniczącą z bałwochwalczym 

uwielbieniem. W istocie, wybrane przez Rizvanbegovicia teksty nie zaskakują, są 

bowiem klasycznym przykładem utworów, których lektura z perspektywy 

                                                 
266 Wszystkie wymienione utwory zob. w: Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka, pod red. A. 
Isakovicia, Sarajevo 1996. 
267 F. Rizvanbegović, Antologija bošnjačkog putopisa XX vijeka, Sarajevo 1997. Warto wspomnieć 
w tym miejscu, iż pierwszą antologię bośniacko-hercegowińskich relacji z podróży przygotował 
Alija Isaković, Zob. A. Isaković, Hodoljublje. Izbor iz bosansko-hercegovačkog putopisa (1842-
1870), Sarajevo 1973. Podobnie jak wspomniana wcześniej antologia Biserje, również Hodoljublje 
posłużyło redaktorom „alefowskiego“ kanonu za jego podstawę. 
268 Podobnie jak w Antologiji bošnjačke pripovijetke XX vijeka nadrzędnym kryterium wydaje się 
być stosu-nek do duchowości muzułmańskiej i islamskich praktyk religijnych.  
269 Pod tym pojęciem rozumie tzw. „podróże z tezą“, które nie slużą faktycznemu poznaniu obcej 
kultury, ani odkrywaniu nowych światów, lecz jedynie utwierdzeniu stereotypów na ich temat. 
Relacje z tego typu podróży, kreujące językowy obraz świata, charakteryzuje silna stereotypizacja i 
egzotyzacja, tak jakby sama zastana rzeczywistość jawiła się podróżnikowi-autorowi jako nie dość 
egzotyczna i niezwykła. Por. E. Said, Orientalizm, tłum. M. Wyrwaś – Wiśniewska, Poznań 2005, 
s. 100. Przypomnijmy w tym miejscu, że samo pojęcie „geografi kreacyjnej“ stało się w ostatnich 
latach jednym z kluczowych zagadnień imagologii - nauki zajmującej się badaniem wyobrażeń 
jakie narody mają na temat innych narodów (warto nadmienić, iż nazwę swą imagologia 
zawdzięcza Milanowi Kunderze, zob. Imagologia [w:] M. Kundera, Nieśmiertelność, tłum. M. 
Bieńczyk, Warszawa 2002). Zob. także B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich 
podróżników, tłum. P. Oczko, Kraków 2007 oraz Cywilizacja, przestrzeń, tekst. Słowiańska 
topografia kulturowa w języku i literaturze, pod red. L. Miodyńskiego, Katowice 2005. Na temat 
wyobrażeniowego charakteru przestrzeni geograficznej, tym razem w odniesieniu do Bałkanów 
jako „dzikiej“ części Europy, pisała także Maria Todorova, zob. M. Todorowa, Bałkany 
wyobrażone, tłum. M. Budzińska, P. Szymor, oprac. L. Miodyński, Wołowiec 2008. 
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imagologicznej ujawnia ich stereotypowość i powtarzalność. Relacje z podróży 

zebrane przez Rizvanbegovicia są amalgamatem setek sobie podobnych, 

operujących kategorią My–Oni, kreują bowiem wyobrażenia o „Innych”, które 

służyć mają lepszemu poznaniu „Swoich”. Boszniacy – jak wynikałoby 

z zamieszczonych w antologii relacji podróżniczych - aspirują do Orientu i czują 

się jego częścią, choć jednocześnie pozostają wierni europocentrycznym 

kategoriom opisu i przeżywania. 

Omawiana antologia obejmuje blisko pięćdziesiąt relacji z podróży 

powstałych pomiędzy 1880 a 1996 rokiem, z których przytłaczająca większość to 

wyprawy na Bliski Wschód - do Turcji, Arabii, Iranu, Iraku, Afganistanu, Syrii 

i Jordanii. Wśród nich znaczną grupę stanowią relacje z hadżdżu, świętej 

pielgrzymki do mekkańskiej Kibli, pielgrzymki będącej jednym z pięciu filarów 

islamu i obowiązkiem każdego prawowiernego muzułmanina. Rizvanbegović nie 

jest konsekwentny w kwestii doboru gatunkowego utworów umieszczonych 

w zbiorze. Obok klasycznych relacji z podróży w obrębie antologii znalazły się 

także małe formy prozy artystycznej i poetyzowane miniatury inspirowane 

„ światami odległymi” oraz reportaże, listy, teksty etnograficzne, eseje, felietony 

i wspomnienia podróżników. 

Specyficznym anty-mottem omawianej Antologiji są słowa Ivana Franja 

Jukicia270, będące krytyką „zasiedzenia” Boszniaków i ich braku zainteresowania 

zarówno swoją, jak i innymi kulturami: Kažu Bošnjaci da je putniku najveća 

planina kućni prag, a to je istina. Słowa te sparafrazował Ivo Andrić 

w przedmowie do książki Nekrolog jednoj čaršiji Zulfikara Zuki Džumhura271, co 

sprawiło – według Rizvanbegovicia – że univerzalna mudrost banalno je ogoljena 

do tendencije272.   

Rizvanbegović, dokonując wyboru boszniackich relacji z podróży, rzuca 

ręka-wicę „przeklętemu nobliście” i – jak sam pisze w przedmowie – postanawia 

                                                 
270 Ivan Franjo Jukić (1818- 1857) – franciszkanin i założyciel czasopisma „Bosanski prijatelj”. 
Chcąc podkreślić swój boszniacki patriotyzm, pisał pod pseudonimem Slavoljub Bošnjak. Założył 
jedną z pierwszych szkół w Bośni, w której nauczanie odbywało się według zachodniego modelu 
tzw. „szkół realnych”. Jukić był także etnografem i propagatorem turystyki lokalnej. W swoich 
pracach i działalności dydaktycznej kładł nacisk na konieczność poznania przez Boszniaków 
kultury, historii i geografii Bośni – elementarną wiedzę na ten temat uważał za podstawę 
patriotyzmu. W takim duchu utrzymane jest jego dzieło Zemljopis i povijestnica Bosne (Zagreb 
1851). Życie Jukicia zainspirowało Ivana Lovrenovicia, który opisał je w powieści historycznej pt. 
Putovanje Ivana Frane Jukicia (I wydanie Mostar 1977, II wydanie Zagreb 2003). 
271 Zob. I. Andrić, Predgovor [w:] Z. Džumhur, Nekrolog jednoj čaršiji, Sarajevo 1958 s. 3. 
272 F. Rizvanbegović, Antologija bošnjačkog putopisa, Alef, Sarajevo, 1997, s. 5. 
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udowodnić, że Andrić się myli, bowiem: Bošnjaci su u prošlosti zaista putovali 

barem koliko i drugi ljudi svoga vremena i bilježili, nekad sasvim nepretenciozno, 

a nekad potpuno namjerno, s pretenzijom i pokrićem svoje putopise273. Wskazuje 

przy tym na ciągłość boszniackiej tradycji literackiej także w przypadku tego 

gatunku. Ów kontinuitet – ciągłość zdaje się być słowem - kluczem boszniackiego 

dyskursu tożsamościowego274.  

W wyborze tekstów, którego dokonał Rizvanbegović, mamy do czynienia 

nie tylko z „antologizacją” utworów należących do pewnego gatunku literackiego, 

ale przede wszystkim ze swoistą „antologizacją” przestrzeni. Zestaw tekstów, które 

prezentuje Rizvanbegović, to wybór opisów wędrówek, podróży i pielgrzymek do 

miejsc, które wydają się szczególnie cenne i pożądane dla konstruowania, 

definiowania i umocnienia opartej na islamie tożsamości Boszniaków. Jak mówi 

Jan Prokop:  

 

Kanon literatury ojczystej winien umacniać horyzontalnie spoistość 
narodowej wspólnoty, wyznaczać obszar zadomowienia, ale będzie też 
utrwalał ciągłość, zaspokajał naturalną potrzebę posiadania historii, a więc 
ustanawiał dzięki pamięci zbiorowej więź w czasie (…) przymierze 
między dawnymi a nowymi laty275.  
 

Wyraźnie zarysowuje się tu napięcie pomiędzy Wschodem, który kończy 

się na Afganistanie (dalej zaczyna się jakiś niezrozumiały, zbyt odległy, obcy 

i hermetyczny świat), a Zachodem, którego najdalszym punktem w Antologii jest 

paryski Montmartre. Nie sposób nie zauważyć, że islam organizuje świat 

przedstawiony w antologii. Wraz z zespołem wartości i przekonań, które niesie, 

stanowi układ odniesienia i zakotwiczenie dla „boszniackiego człowieka”. Mapę, 

po której poruszają się wędrujący Boszniacy, wyznaczają święte miejsca islamu 

(Mekka; An-Nadżaf i Mezariszerif, miejsce pochówku pierwszego kalifa Alego, 

centralnej postaci dla szyitów;) perły muzułmańskiej archi-tektury (Isfahan 

w Iranie, Meczet Ejuba w Stambule), miejsca symboliczne i otoczone kultem 

świata muzułmańskiego (Szirbaz – miasto, w którym spoczywa niekwestio-

nowany król perskiej poezji Hafiz). Na uwagę zasługuje także klucz doboru 

                                                 
273 Ibidem. 
274 Antologija bošnjačkog putopisa nie jest pod tym względem wyjątkowa. Cała kolekcja 
„alefowskich” antologii literatury boszniackiej stawia sobie za cel wykazanie w ujęciu 
diachronicznym i synchronicznym jej zasięgu, oraz umocowania w tradycji odmiennej niż serbska 
czy chorwacka. 
275 J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa [w:] Lata niby Polski, Kraków 1998, s. 42. 
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tekstów z lokalnych podróży po Półwyspie Bałkańskim. Marszrutę bałkańskich 

wypraw Boszniaków, którą wyznacza historia, otwiera opis z podróży do Kiseljaka 

w północnej Bośni, autorstwa pisarza Edhema Mulabdicia (autora utworu Zeleno 

busenje uznawanego np. przez Kazaza za pierwszą boszniacką powieść 

realistyczną276). Skromne, prowin-cjonalne uzdrowisko staje się pretekstem do 

snucia opowieści o dziedzictwie starih bosanskich plemića i skarbach osmańskiej 

Bośni skrupulatnie i z namaszczeniem przechowywanych przez franciszkanów. 

Ważnym przystankiem boszniackich podróży jest również Počitelj – duma 

Hercegowiny oraz Ochryd (Ohrid), scharakteryzowany przez Ćamila Sijaricia jako 

vrata kroz koja se dolazi iz nekog davnog vremena u ovo naše vrijeme, prozor kroz 

koji se gleda u dubinu vremena277. Kategoria wieczności, historyczność, wymiar 

czasu zdają się konsekwentnie porządkować teksty „lokalne“ włączone przez 

Rizvanbegovicia w obręb antologii. Zaskakująco niewiele tu współczesności, 

zupełnie jakby boszniackie podróże były podróżami wstecz, w przeszłość, w głąb 

tradycji. Jest to szczególnie widoczne w utworze Prisutnost (II) Rusmira 

Mahmutćehajicia – o wizycie w Stolcu i Radimlji, gdzie znajduje się tajemnicze 

skupisko stećków – bogomilskich nagrobków oraz w utworze Priča iz „1001 

noći”,  autorstwa Ćamila Sijaricia. Ten ostatni, dedykowany Mostarowi, 

stylizowany na baśń opowiadaną sułtanowi Szahrijarowi przez Szeherezadę 

(pojawiają się w nim jak refren słowa znane z Baśni z 1001 nocy: „o wielki 

i wszechmocny panie, pozwól, że ci opowiem…”), wydaje się najciekawszy 

w całej antologii. Centralnym punktem opowiadania jest Stary Most w Mostarze – 

osmo čudo svijeta, pjesma u kamenju, krilo od labuda, turski polumjesec, ćuprija 

koje nikad ni čovjek ni grom ne obori. Czytelnik, który w 1997 roku (data wydania 

Antologiji) czyta słowa Sijaricia, wie już, że rzeczywistość wojenna obeszła się 

okrutnie ze Starym Mostem, a miasto nad Neretwą to już nie ten sam Mostar. 

Każde zdanie w opowiadaniu Sijaricia (utwór ten, choć niezwykle oryginalny, 

trudno określić mianem relacji z podróży) zdaje się formułować zarzut wobec 

przyszłych burzycieli mostu, któremu żadna siła „ni ludzka ni piekielna” nie będzie 

umiała zagrozić. Warto także zwrócić uwagę na wyraźną, zresztą nie tylko w tym 

utworze Sijaricia, fascynację niejednoznaczną przeszłością Bośni – a zwłaszcza 

czasami tureckimi. Nostalgia i fascynacja przejawiają się choćby w użyciu 

                                                 
276 Por. E. Kazaz, Bošnjački roman.., s. 8. 
277 Ć. Sijarić, U Ohridu [w:] F. Rizvanbegović, Antologija...., s. 107. 
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specyficznej egzotyzującej leksyki i wtrąceń w języku tureckim. Dla przykładu 

przytoczmy jeszcze jeden fragment z omawianego przez nas utworu: 

 
I zbog karavana i putnika tu su se sa vremenom nastanile kiridžije 
i abadžije, čebedžije, samardžije i hesabdžije, a prije svega potkivači, 
nosači i kovači. Mora da se mnogo kovalo, psovalo, preko vode mahalo 
i dozivalo; molilo, prijetilo i bilo, a i često u vodi davilo. A vode su 
dolazile i prolazile…I sa njima vremena i karavane278. 

 
Równie oryginalnym utworem wydaje się zamieszczony w antologii 

Rizvanbegovicia esej autorstwa Aliji Isakovicia Hasanaginici u pohode279, 

w którym autor wyrusza w podróż z kategorii „z książką w ręku”. Pragnie bowiem, 

jak zapewnia, poznać miejsce, w którym powstała ballada Hasanaginica280 – 

koronne dzieło boszniackiej epiki ludowej, Fakt, że autor sięga po jeden z utworów 

będących podstawą kanonu literatury boszniackiej, jest wyrazem dumy, że 

wywodzi się oto z kręgu kulturowego, w którym powstała pieśń przetłumaczona na 

prawie większość europejskich języków281.  

W utworach składających się na Antologię bošnjačkog putopisa niemal 

zawsze przez pryzmat nowego miejsca autorzy rozpoznają siebie i przestrzeń, 

z której się wy-wodzą. Kabul i Sziraz przypominają im Sarajewo, perski poeta 

Hafiz – Aleksę Šanticia, cmentarz w sercu Stambułu – groby wokół trawnickiego 

meczetu. Miejsce, do którego przybywają, staje się „tym drugim” niezbędnym, by 

móc dookreślić siebie. Warto jednak zaznaczyć, że ten rzekomy Obcy, nie jest 

wcale obcy i niezrozumiały. Z tekstów przedstawionych Antologii wynikałoby, że 

Boszniak w Mekce czuje się lepiej niż w Zagrzebiu, lepiej też rozumie egipskiego 

beduina niż parę kłócącą się na jednej z chorwackich ulic. Nie potrafi również 

odnaleźć się w atmosferze wiedeńskiej katedry – uważa, że pozbawiona jest ducha 

i głębi, estetycznych uniesień doświadcza natomiast, odpoczywając w podcieniach 

                                                 
278 Ibid., s. 105. 
279 A. Isaković, Hasanaginici u pohode [w:] F. Rizvanbegović, Antologija…, s. 212. 
280 Przypomnijmy, że chodzi o balladę nieznanego autora, powstałą pomiędzy 1645 a 1648 rokiem, 
opowiadającą o żonie Hasan – agi, która kierując się niewieścim wstydem i skromnością nie 
odwiedza męża rannego w wyniku walk z chrześcijanami. Spotyka ją za to kara, wypędzenie z 
dworu i odłączenie od dzieci, co Hasanaginica przypłaca śmiercią z tęsknoty. Isaković pół żartem, 
pół serio konstatuje, że Hasanaginicę mogła napisać tylko kobieta. 
281 W istocie Hasanaginica stała się przedmiotem wielu europejskich przekładów i adaptacji. Jej 
walory artystyczne doceniło wielu cenionych pisarzy i folklorystów m.in. J.W Goethe, Walter 
Scott, Charles Nodier, Ferenc Kazinczy, Vuk Karadžić, Kazimierz Brodziński, Aleksander Puszkin, 
Adam Mickiewicz. Por. Đ. Buturović, Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od 
početka 16 v. do pojave zbirke Koste Hörmana (1888), „Glasnik Zemaljskog muzea Bosne i 
Hercegovine”, nr XXVII/XXVIII (1972/1973), s 59; Eadem, Bosanskomuslimanska usmena epika, 
Sarajevo 1992. 
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meczetu w Isfahanie. Boszniacki autor relacji z podróży nie odczuwa zdziwienia 

w kontakcie ze Wschodem, z Orientem – obce jest mu przeżywanie tego co, Said 

nazywa „szokiem kulturowym”, a Huntington „zderzeniem cywilizacji”282 – 

przecież on także przybywa ze Wschodu, z Orientu – zdaje się mówić antologia 

zredagowana przez Rizvanbegovicia.  

Boszniak podróżujący na Wschód porozumiewa się bowiem po arabsku 

i turecku, zna kasydy i gazele Hafiza, nieobcy jest mu Koran, potrafi cytować 

hadisy – jest, jednym słowem, u siebie – w miejscu, z którego wywodzi się jako 

muzułmanin. Przybywa z Bośni, ale to tu: nad Bosforem, w stambulskim Złotym 

Rogu, na Saharze, na grzbiecie wielbłąda, w Iranie nad grobem Alego, przed 

Błękitnym Meczetem w Isfahanie, w Karbali i Nadżafie, w kurdyjskiej wiosce, na 

granicy świata szyickiego i sunnickiego – są jego korzenie, tu rozpoznaje swój 

dom. 

Boszniacki podróżnik Huntingtonowskiego „zderzenia cywilizacji” 

doświadcza w Wenecji, Paryżu, Neapolu czy na Krecie, ale także – to najbardziej 

zaskakujące – w Zagrzebiu. Dopiero tutaj, w tej „panońskiej mgle” naprawdę czuje 

się obco. W Chor-wacji Bośniak (tym razem Bosanac, a nie Bošnjak) jest 

przybyszem z innej rzeczy-wistości, od pierwszych chwil musi potwierdzać swoją 

tożsamość: (Narodnost? Bosanac. Nema te narodnosti. Ima, rekoh283). Zagrzeb, 

który do niedawna był jak ciepła, dopiero co zdjęta koszula jawi mu się teraz, 

w 1965 roku, jako chaos, absurd, siedlisko dewocji, krzykliwy słowotok. 

Ciekawy pomysł wytyczenia granicy pomiędzy Wschodem a Zachodem, 

znajdującej się w punkcie, gdzie zemlja puca na dva dijela, znajdziemy u Kemala 

Zukicia. Autor autobiograficznego opowiadania pt. Zmijski čvor twierdzi bowiem, 

że oś podziału świata przebiega w miejscu, gdzie stykają się cywilizacje aryjska 

i semicka a islam „pęka” na sunnizm i szyizm284. Jeszcze większe zdziwienie niż 

przekonanie Zukicia o znaczeniu tego podziału dla losów całej ludzkości może 

budzić koncepcja „zamiany stron świata miejscami”:  

 
Makako vam se činilo čudno, lijevo od nas počinje Zapad naše 
planete. Jer duh semitski, upravo je tipičan duh Zapada. I arapski 
i jevrejski duh je logičan, praktičan, racionalan, ovozemaljski. 

                                                 
282 Zob. S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, tłum. S. Dymczyk, Warszawa 2003. 
283 A. Isaković, Trudovi dneva [w:] F. Rizvanbegović, Antologija…, s. 205. 
284 Przypomnijmy, że sunna, to inaczej tradycja, ortodoksja, a szyizm (od szi`at Ali - stronnictwo 
Alego) to według sunnitów odszczepieńcza gałąź islamu powstała już u jego zarania, podczas sporu 
o to, kto obejmie władzę duchową po zmarłym proroku Muhammadzie. 
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Ovome je Europa samo još pridodala isključivost i bezobzirnost 
(…) Ako još sumnjate u ovo, sjetite se da su upravo ovdje, upravo 
Semiti stvorili i prvu međunarodnu banku, davno, davno, prije naše 
ere. A bankarski sistem je osnova na kojoj počiva sva efikasnost 
i prosperitet Zapada 285. 

 

Nie można przeoczyć jeszcze jednej cechy, która dość mocno zaznacza 

się w omawianej antologii. W pewnym sensie dzięki doborowi relacji 

podróżniczych pod względem obecności w nich elementów muzułmańskich (z 

nielicznymi wyjątkami, np. relacje Tvrtka Kulenovicia, Skendera Kulenovicia), 

Antologija bošnjačkog putopisa staje się czymś na kształt „Koran pauperum” – 

kompendium wiedzy o islamie, świecie muzułmańskim i Bliskim Wschodzie. 

Możemy zatem pokusić się o stwierdzenie, iż antologia ta – podobnie jak inne 

pozycje wydawnicze „Alef”, jest konstruktem ideolo-gicznym, służącym 

kodyfikacji kanonu literackiego Boszniaków w oparciu o kryterium religijno – 

kulturowe. Podobne wnioski nasuwają się podczas uważnej lektury pozostałych 

„alefowskich” antologii286, choć trzeba przyznać, iż omówiona przez nas antologia 

relacji z podróży – być może dzięki czytelnym nawiązaniom do świata 

muzułmańskiego - zdaje się najlepiej ilustrować tę tendencyjność.  

„Zwrot w stronę Mekki”, który zgodnie z zaprezentowanym przez 

Rizvan-begovicia wyborem wykonują XIX - wieczni, jak i całkiem współcześni, 

XX-wieczni bośniaccy autorzy relacji z podróży, może wynikać z tej samej ogólnej 

tendencji, którą rejestruje Božidar Jezernik w Dzikiej Europie, odnosząc swoje 

wnioski do relacji zachodnich podróżników z tego samego okresu. Muzułmańska 

Bośnia, w odczuciu boszniackich autorów, należąca bardziej do Wschodu, niż do 

Zachodu, przesuwa się na jeszcze bardziej „wschodni wschód”, w poszukiwaniu 

prawdy i swoich korzeni. Jednak o tyle, o ile zainteresowanie zachodnich 

podróżników Wschodem jest gwałtowane i podyktowane żądzą przygód, o tyle 

bośniacki, czy raczej boszniacki „ruch na Wschód” miałby być procesem 
                                                 

285 K. Zukić, Zmijski čvor, F. Rizvanbegović, Antologija…, s. 161-162. 
286 W podobny sposób konstruowane są też pozostałe „alefowskie” antologie. Wśród tekstów 
zdecydowanie muzułmańskich, będących apologią świata i kultury islamu, umieszczanych jest 
kilka utworów o wymowie antymuzułmańskiej lub neutralnych wobec tej tematyki – stanowią one 
jednak zdecydowaną mniejszość, wskutek czego jeszcze dobitniej świadczą o wykluczeniu z 
boszniackiego kanonu literackiego twórców niemuzułmańskich lub krytykujących kulturalne i 
cywilizacyjne zacofanie Muzułmanów. Por. A. Muradbegović [w:] E. Duraković, Antologija 
bošnjačke pripovjetke XX vijeka, Sarajevo 1995, s. 117 oraz H. Kikić, Kopile [w:] Ibidem, s. 145. 
W obu utworach autorzy poddają krytyce muzułmański fanatyzm religijny, który doprowadza do 
tragedii – śmierci dziecka w wyniku postu oraz samobójstwo dziewczyny, która zachodzi w ciążę 
przed ślubem. Trudno jest oprzeć się wrażeniu, iż jest to posunięcie taktyczne, które odsunąć ma 
ewentualne podejrzenie o tendencyjny charakter antologii.  
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powolnym, naturalnym, toczącym się od czasów islamizacji przez Turków 

osmańskich. Współczesne podróże na Wschód są więc w gruncie rzeczy – co 

staraliśmy się wykazać – podróżami w głąb czasu, wiary i tożsamości. 

Przybliżone przez nas doświadczenie sarajewskiego sympozjum 

pokazuje, że każdy wybór autorów reprezentujących daną literaturę narodową 

budzi ogromne emocje i podejrzenia o „tło polityczne”. Duraković – zapewne by 

uniknąć głosów krytycznych (co zresztą najwyraźniej mu się udało, bowiem 

pierwsze zarzuty o monolityczny i autorytarny charakter serii przygotowanych 

przez niego antologii pojawiły się dopiero dekadę później287,) - otwarcie przyznał, 

iż reprezentantów boszniackiej literatury wybierał według kryterium opartego 

o kulturno – civilizacijske vrijednosti orijentalnog duha288.  

Zastosowanie tego kryterium wobec autorów funkcjonujących wcześniej 

w jugosłowiańskim kanonie socjalistycznym (akcentującym partyzancką walkę 

narodo-wowyzwoleńczą w czasie II wojny światowej) może wydawać się dziwne 

lub niewłaś-ciwe. W takich przypadkach utwór zostaje jednak dosłownie 

„dostosowany” do wymo-gów antologii, „pocięty” na część kanoniczną i do 

kanonu – zdaniem Durakovicia – nieprzystającą. Sięgnijmy po przykład – 

w Antologii boszniackiej poezji XX wieku autor umieścił fragment poematu 

Skendera Kulenovicia Na pravi put sam ti, majko, izišo. W takiej praktyce nie 

byłoby może nic niepokojącego, gdyby nie fakt, iż cięcie zostało dokonane 

w miejscu, w którym w znaczący sposób zmienia się interpretacja wiersza. Taki 

gest nosi już znamiona manipulacji tekstem literackim. Pierwsza część poematu 

podejmuje, zgodnie z socjalistyczną retoryką równości między kobietami 

i mężczyznami, temat podrzędnego miejsca kobiety w patriarchalnej kulturze 

muzułmańskiej:  

 

U mejtefu,/u žutoj sufari i bijeloj bradi hodžinoj,/ ovaj i onaj svijet 
ugleda.../(...) od muških je očiju bježala,/ čista do dođe onome koji joj je 
zapisan.  

                                                 
287 Nawet Enver Kazaz, później często krytykujący Enesa Durakovicia i polemizujący z jego 
boszniacką orientacją naukową, pisał: „Književnohistorijsko, esejističko i književnokritičko djelo, 
ali i urednička i antologičarska djelatnost Enesa Durakovića čine prelomnicu u izučavanju 
bošnjačke književnosti, i to onu vrstu prelomnice koja plodonosno sintetizira prethodeća 
dostignuća“. Zob. E. Kazaz, Poetika i struktura raskršća i ukrštanja [w:] Morfologija palimpsesta, 
Tešanj 1998, s. 313 -340.  
288 Zob. E. Duraković, Predgovor [w:] Antologija bošnjačke poezije XX vijeka, Sarajevo 1997, s. 6 
oraz esej Status i modeli izučavanja bošnjačke književnosti [w:] Bošnjačke i bosanske književne 
nemonovnosti, Zenica 2003, wydany pierwotnie w książce zbiorowej Komparativno proučavanje 
jugoslavenskih književnosti, Zagreb – Varaždin 1987, s. 46. 



112 

 

Staje się to jednak jasne dopiero w momencie konfrontacji z drugą 

częścią utworu, gdzie kultura, w której wychowana została tytułowa matka, 

poddana zostaje krytyce poprzez odwołanie do lepszego świata i ładu (walka 

narodowowyzwoleńcza pod sztandarem komunizmu). Bez drugiej części fragment 

opowiadający o matce, pobożnej muzułmance podporządkowanej mężczyźnie, 

zmienia się w afirmację islamskiej religijności i uniżoności kobiety:  

 
Nit joj bje softa, nit kadija!/ Pred svitanja, prigušiv dah i lampu/ uz 
mrtvi sokak,/ batrgav mu je korak osluškivala./ Pijanom/, kundure mu 
ubljuvane odvezivala289. 
 

Paradoksalnie, za pomocą tej manipulacji Duraković „ocalił” poetę dla 

boszniackiego kanonu literackiego. Wiele bowiem wskazywało na to, iż Skender 

Kulenović – postać niejednoznaczna, bo choć wywodził się z bejowskiej rodziny, 

jako dwudziestolatek wstąpił pod serbskim imieniem do titowskiej partyzantki – 

mógł, podobnie jak Ivo Andrić, zostać wyrugowany z boszniackiego kanonu 

literackiego jako autor nieprzystający do muzułmańskiej wrażliwości. W 1993 

roku na łamach czasopisma „Ljiljan” Zilhad Ključanin opublikował artykuł 

mogący być początkiem nagonki na Kulenovicia. Dramatycznie postawione przez 

autora pytanie: Kako je Skender mogao da napiše Stojanku majku Knežpoljku 

a nije napisao Fočanku, majku muslimanku?, wyraża oskarżenie pod adresem 

poety. Ključanin zarzucił nieżyjącemu już Kulenoviciowi, iż ten laje ko srpsko 

štene oraz że opijanjen bratstvom i jedinstvom zaboravio je mehkoću smog 

materinskog bosanskog jezika. Najcięższy jednak wydaje się zarzut, że saosjeća s 

tuđom četničkom majkom, dok su njegovu majku - muslimanku, istog trenutka, isti 

četnici ubijali na zelenoj Drini290.  

Gest Durakovicia został zdemaskowany na łamach alternatywnego i bun-

towniczego czasopisma literackiego „Sic!”291. Nadmieńmy w tym miejscu, że 

„Sic!” jest jednym z najciekawszych i najodważniejszych czasopism literackich 

w Bośni i Hercegowinie. Już jego pierwszy numer, poświęcony kwestii 

                                                 
289 S. Kulenović, Na pravi put sam ti majko izišo [w:] S. Kulenović, Pjesme/Ponornica, Sarajevo 
1991, s. 37-43. 
290 Z. Ključanin, Ni beg, ni fukara, „Ljiljan”, 10.XI.1993, s. 25. 
291 Redakcja złożona jest z młodych, ambitnych twórców i studentów literatury na Uniwersytecie 
Sarajewskim skupionych wokół dwóch „niepokornych” wykładowców, Envera Kazaza i Nenada 
Veličkovicia. Zob. A. Tikveša, Kanonizacja bošnjačke književnosti kao kanonizacja žene, „Sic!”, nr 
2 (11-12 /2009), s. 24. 
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nacjonalizmu w dyskursie akademickim, wywołał na Uniwersytecie Sarajewskim 

burzę (studenci umieścili obok artykułu krytykującego ich wykładowcę Enesa 

Durakovicia, zdjęcie zmumifikowanych zwłok). Jeden z redaktorów pisma został 

zawieszony w prawach studenta, kilku innym groziło relegowanie z uczelni za 

obrażanie wykładowców. W istocie, trzeba przyznać, że młodym, 

bezkompromisowym „sic-owcom” najmniej zależy na konwenansach. Ostat-nimi 

czasy, w imię „szargania wszystkich świętości” odważyli się skrytykować także 

patronującego im Envera Kazaza292. W czwartym numerze „Sic!” ukazały się także 

dwie recenzje, analizujące z punktu widzenia krytyki feministycznej twórczość 

Nury Bazdulj Hubijar – niekwestionowanej królowej bośniackiej literatury 

popularnej293. Młodziutkie recenzentki najwyraźniej sprowokowały „poważną” 

autorkę, która bodaj nigdy nie przeczytała na temat swojej twórczości negatywnej 

recenzji294.  

Wydaje się, że niskonakładowe, rozpowszechniane via internet 

czasopismo, będące początkowo zabawą grupki buntowniczych studentów 

Wydziału Filozoficznego, stanowi dziś jedyny, obok czasopisma „Sarajevske 

sveske”, kontrapunkt dla autory-tarnego, wpisanego w nacjonalistyczną retorykę 

kanonu literatury boszniackiej i bośniacko-hercegowińskiej. Choć na rynku 

wydawniczym pojawiło się w ostatnich latach kilka antologii mających charakter 

polemiczny względem serii wydawniczej „Alef”, to jednak nie udało im się 

„zdetronizować” kanonu literackiego ustanowionego przez Enesa Durakovicia 

i jego zespół. Wśród polemicznych antologii na szczególną uwagę zasługuje 

książka Željka Grahovca Ponestaje prostora. Panorama najnovije 

bosaskohercegovačke poezije  (2000) oraz wydana w ubiegłym roku antologia 

autorstwa Marka Vešovicia Da je barem dvadeset i treća. Decenija i po 

bosanskohercegovačkog stvaralaštva (2010). W obu wyborach zostali 

uwzględnieni także pisarze z Republiki Serbskiej oraz marginalizowani dotąd 

młodzi twórcy ze wschodniej części miasta (tzw. Istočno Sarajevo). Obaj autorzy 

                                                 
292 Zob. M. Sokolović, Angažman atrakcija, „Sic!”, nr 5 (6-5/2010), s. 96 oraz tekst polemiczny E. 
Kazaz, Mirnesu Sokoloviću uzgredna bilježka, http://www.sic.ba/rubrike/stav-esej/enver-kazaz-
mirnesu-sokolovicu-uzgredna-biljeska/ 
293 Zob. J. Bajramović, Jalovost płodne autorice, „Sic!”, nr 4 (3-4/2010), s. 23 oraz J. Kovo, 
Zavodljivost trivijalnoga, ili vrijedi li to čemu?, „Sic!”, nr 4 (3-4/2010), s. 20. 
294 Nura Bazdulj-Hubijar nie szczędząc obraźliwych słów, wyraziła swoją opinię na umieszczonej 
w serwisie społecznościowym Facebook stronie czasopisma „Sic!”: Drage cure, prije dan-dva čula 
sam da ste nešto srale o meni i mojim knjigama… Cała sytuacja jeszcze przez kilka miesięcy 
pobrzmiewała echem w bośniackich mediach. Zob. także: D. Hasanbegović, Nura Bazdulj-Hubijar 
u polemici sa „Sic-om”. Intervju. http://www.radiosarajevo.ba/content/view/28596/32/ 
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akcentują w przedmowach potrzebę ogarnięcia szerszej przestrzeni kulturalnej 

Bośni i Hercegowiny oraz rozbudowania kanonu o niedoceniane w Bośni poetki, 

a także przedstawicieli bośniackiej diaspory poza granicami kraju. Deklarują też, 

że ewentualne „wykluczenia” z ich antologii wynikają z przyjęcia surowych 

kryteriów artystycznych, ale z całą pewnością nie narodowościowych czy 

konfesyjnych. Vešović w charakterystycznym dla siebie stylu zaznacza, że jeśli 

chodzi o poetki przed wojną w Bośni i Hercegowinie: ženski pjesnici bili su 

rijetki kao po groblju jagode. W jego antologii znajdziemy wybór poezji wielu 

autorów reprezen-towanych także w antologii Grahovca, których jednak próżno 

szukać w omówionych przez nas antologiach przygotowanych przez Enesa 

Durakovicia – Iliji Ladina, Mile Stojicia, Željka Ivankovicia, Senadina 

Musabegovicia, Josefiny Dautbegović, Addisa Bašicia, Nury Haver, Dubravka 

Brigicia, Velimira Miloševicia. 

Reasumując, możemy stwierdzić, iż kanon literatury bośniacko-

hercegowińskiej i boszniackiej został poddany nie tyle gruntownej przebudowie, 

co przystąpiono do jego budowy od podstaw. Przebieg procesów składających się 

na kodyfikację wspomnianego kanonu (a w zasadzie dwóch konkurencyjnych 

względem siebie kanonów) – zarówno w przestrzeni kultury wysokiej, jak 

i popularnej – pozostawał w ścisłym związku z nową sytuacją polityczną. 

Prześledzenie procesu wyboru nazwy literatur w Bośni i Herce-gowinie, następnie 

zaś kodyfikacji ich kanonów pozwoliło dostrzec przemiany zacho-dzące 

w świadomości Boszniaków, ujawniło także kontrowersje towarzyszące procesowi 

ich emancypacji oraz ideologiczne zaplecze ich przebudzenia w sferze literatury 

i szeroko rozumianej kultury. Wydaje się wobec tego oczywiste, że podstawą 

kanonu literackiego Boszniaków, podobnie jak trzonem ich kulturowej i narodowej 

tożsamości, stał się islam wraz z wynikającym z niego systemem wartości, także 

estetycznych.  Kolejne etapy politycznego uznawania bośniackich m/Muzułmanów 

za naród odbijały się szerokim echem w świecie kultury i nauki lecz, jak staraliśmy 

się wykazać, dyskusja, która toczyła się tam od przełomu lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych ubiegłego wieku dotyczyła bardziej nazwy i periodyzacji 

literatury powstającej w Bośni i Hercegowinie, niż korpusu podstawowych tekstów 

tworzących jej kanon. Można odnieść wrażenie, że to, co z braku innych 

propozycji uznajemy za kanon literatur bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej, 

zostało autorytatywnie stworzone przez grupę czołowych sarajewskich 
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literaturoznawców i ludzi pióra. Można wobec tego postawić pytanie, czy 

w przypadku Bośni w ogóle możemy mówić o skodyfikowanym i rzeczy-wiście 

jako takim funkcjonującym kanonie literackim, czy też raczej o jego jedynej – jak 

dotąd – propozycji, która z konieczności za kanon została uznana i jako taki 

funkcjonuje. 

W trzech kolejnych rozdziałach na przykładzie wybranych tekstów 

literackich zaprezentujemy, jak w literaturze boszniackiej funkcjonują narracje 

tożsamościowe zogniskowane wokół tematu wojny, historii i islamu. Z tego też 

powodu zdecydowaliśmy się na wybór tekstów, które uznaliśmy za najbardziej 

reprezentatywne dla omawianych zjawisk. W przypadku narracji o wojnie 

dokonaliśmy umownego podziału na literaturę srebrenicką i sarajewską. Już takie 

uporządkowanie materiału pozwoliło nam zauważyć, iż niektórzy twórcy (a 

właściwie twórczynie) reprezentujący literaturę w której odzwierciedla się 

muzułmańska idea szahadatu, mają swoje miejsce w kanonie literatury 

boszniackiej. Nura Hubijar Bazdulj, autorka powieści Kad je bio juli, została 

przedstawiona w Antologiji bošnjačkog putopisa XX vijeka (opowiadanie S puta 

preko nevidljivih granica), natomiast Džemaludin Latić – autor poematu 

Srebrenički inferno, brał udział jako redaktor naczelny czasopisma „Ljilijan” 

w dyskusji nad modelem kultury boszniackiej u progu XXI wieku (przypomnijmy 

tu, iż przytaczaliśmy jego kontro-wersyjne opinie m.in. na temat mieszanych 

małżeństw). Mihrija Feković-Kulović oraz Nermina Kurspahić nie są 

reprezentowane w kanonie literatury boszniackiej, lecz trzeba podkreślić, iż książki 

pierwszej z wymienionych autorek należą do bestsellerów wydawniczych w Bośni 

i Hercegowinie, natomiast Hermina Kurspahić od lat uchodzi za jedną 

z najlepszych bośniackich i boszniackich dramatopisarek. Jej sztuka Jesenje kiše 

znalazła się w Antologiji bosanske drame XX vijeka. Książka Emira Suljagicia pt. 

Razglednica iz grobnice, choć w Bośni nie jest może należycie doceniona 

(zapewne z powodu „niepopularnego” prezentowania przez autora wydarzeń 

srebrenickich), za granicą, także w Polsce, funkcjonuje jako jeden z kluczowych 

tekstów o Srebrenicy. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na jego prezentację 

w rozdziale o narracjach wojennych. Również Zilhad Ključanin, którego powieść 

Šehid prezentujemy w rozdziale poświęconym narracjom o historii, zasłynął na 

początku lat dziewięćdziesiątych jako jeden z ideologów „nowego boszniactwa” – 
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przypomnijmy, iż publikował na łamach wspominanego już wielokrotnie 

czasopisma „Ljilijan” teksty o radykalnie probosz-niackiej wymowie. 

Jeśli chodzi o twórców, których utwory przedstawimy w rozdziale 

poświęconym narracjom o historii, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na 

Nežada Ibrišimovicia, będącego jednym z kluczowych tworców zaliczanych do 

boszniackiego kanonu literackiego. Jego opowiadania Vječnik, Greška, Knjiga 

Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosancem znajdują się 

w Antologiji bošnjačke pripovjetke XX vijeka, a wielokrotnie wznawiana powieść 

Ugursuz ukazała się w kilku omówionych przez nas edycjach, m.in w serii 

wydawniczej „Svijetlost“, „Preporod“ oraz w projekcie „Muslimanska književnost 

u 100 knjiga“.  

W rozdziale poświęconym narracjom o islamie głębiej przyjrzymy się 

tekstom Ibrišimovicia i Ključanina, a także powieściom Enesa Karicia, Hazima 

Akmadžicia i mieszkającego w Bijeljinie Jusufa Trbicia (będącego jednym 

z nielicznych boszniackich autorów publikujących w Republice Serbskiej) z nurtu, 

który możemy nazwać nurtem reinterpretacji spuścizny kulturowej Turków 

osmańskich i samego Imperium Osmań-skiego. Żaden z wymienionych twórców 

nie ma jeszcze swojego miejsca w kanonie boszniackim, lecz funkcjonują oni jako 

autorzy niezwykle poczytnych, wielokrotnie wznawianych powieści.  
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Zemlju ubojica i nasilnika,              

razbojnika i kabadahija. 

Zemlju nemirnu i nesretnu,   

stamenu i strpljivu, 

pobunjenu i pomirenu, zapjenjenu i  

zakrvavljenu, 

pijanu i prokletu. 

Zemlju snova i nesanice. 

M. Bazdulj 

 

Wojna, którą traktujemy w naszych rozważaniach jako „zapalnik” głębokich 

przemian kulturowych, przeniknęła do literatury, przekształcając jej ideowo-

estetyczny model i funkcje295. Jak zauważa Barbara Czapik-Lityńska: Polityczne, 

społeczne, kulturowe i egzystencjalne warunki zmieniają rzeczywistość i ujawniają 

nowe zjawiska. Literatura odpowiada na problemy zmieniającego się świata 

i człowieka296. Idąc dalej tym tropem, możemy uznać rok 1992, będący pierwszym 

rokiem wojny w Bośni i Hercegowinie, za przełomowy dla tamtejszej literatury.  

Przedwcześnie zmarła bośniacka badaczka Nirman Moranjak-Bamburać 

w eseju Czym jest wojna w piśmie wojennym?, zauważa, iż literackie figury 

świadka i ofiary pojawiły się w pustym miejscu po eksploatowanej przez 

                                                 
295 Według Lecha Miodyńskiego koncept podmiotowości w dziele literackim zależy od wielu 
czynników – od modelu dzieła, świadomości i osobistego doświadczenia twórcy, ale także od 
momentu dziejowego i rzeczywistości zmieniającej się pod wpływem nieprzewidzianych zdarzeń, 
determinujących możliwości poznania. Kryzys tożsamości, z jakim literatura (nie tylko literatury 
słowiańskie) próbuje poradzić sobie w XX wieku, znajduje swoje odzwierciedlenie w 
poszczególnych modelach dzieł literackich. Przywołane tezy badacza możemy odnieść do literatury 
boszniackiej, w której wojna, jako „okoliczność nadzwyczajna”, niejako „przedarła się” w obręb 
światów literackich, zmieniając je nie tylko w warstwie tema-tycznej, ale też w warstwie formalnej. 
Zob. L. Miodyński, Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach ze 
współczesnych literatur jugosłowiańskich) [w:] Kryzys tożsamości, pod red. B. Czapik i E. Tokarza, 
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1301, Katowice 1992. Zob. także: B. Czapik- Lityńska, 
Budowanie tożsamości, doświadczanie kryzysu [w:] Kryzys tożsamości..., 7-14. 
296 B. Czapik-Lityńska, Tezy o podmiocie, podmiotowości, tożsamości – perspektywa przełomu 
wieków [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom III: 
„Podmiotowość”, pod red. Eadem, Warszawa 2005, s. 11.  
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socrealistyczną konwencję figurze bohatera297. Tak przeorganizowana hierarchia 

ważności i przesunięcie akcentu z bohatera, będącego aktywnym uczestnikiem 

wojny, na ofiarę – czyli „obiekt” działań wojennych, jest dowodem na 

antywojenną wymowę bośniackiej literatury i jednym z najbardziej jaskrawych 

sygnałów zmiany, jaka dokonała się w jej obrębie. Sarajewska literaturoznawczyni 

zwraca także uwagę na niemożność językowej reprezentacji traumatycznych 

doświadczeń wojennych i, podkreślany przez wielu krytyków, auten-tyzm 

ekspresji odczytuje raczej jako porażkę bośniackiej literatury. Za autentyczne 

uznaje natomiast przemoc i patologię, które utrwalają w piśmie antywojennym298 

mroczną stronę zbiorowej tożsamości. 

Jeśli przyjąć za Jerzym Trzebińskim, że narracja jest sposobem rozumienia 

świata (ludzie mają bowiem tendencję do „układania” swoich przeżyć 

w historie299), bośniackie (i boszniackie300) narracje wojenne możemy odczytywać 

jako zapis i reprezentację procesów mentalnych zachodzących w umysłach ludzi, 

którzy zetknęli się z wojną. Znalezienie opowieści, która porządkuje wielkie 

przemiany w naszym życiu (…) jest podstawowym warunkiem adaptacji do 

stresu301 – zauważa Trzebiński, rozwijając w ten sposób myśl grupy zachodnich 

badaczy, którzy od drugiej połowy lat siedemdziesiątych prowadzili badania nad 

rolą narracji w procesie terapeutycznym302. Świadomie rezygnu-jemy w naszym 

omówieniu z analizy tekstów będących zbiorem autentycznych historii osób, które 

osobiście doświadczyły w latach dziewięćdziesiątych okrucieństwa wojny – 

przeżyły obozy koncentracyjne, utratę najbliższych, doznały fizycznych 

i psychicznych tortur. Świadectwa te, mające nieocenioną wartość dokumentalną 

                                                 
297 N. Moranjak-Bamburać, Czym jest wojna w piśmie wojennym [w:] B. Czapik-Lityńska, 
Literatury słowiańskie po roku 1989… s. 198. 
298 W przywołanym eseju Bamburać polemizuje z przyjętym w Bośni terminem ratno pismo (w 
niezbyt fortunnym tłumaczeniu redaktorów przywołanego tomu – pismo wojenne), nieadekwatnie 
stosowanym wobec literatury o wymowie antywojennej (za taką bowiem Bamburać uważa 
literaturę bośniacką). Na ten temat zob. także przypis nr 9. 
299 J. Trzebiński, Narracja jako sposób rozumienia świata [w:] Praktyki opowiadania, pod red. B. 
Owczarka, Z. Mitosek, W. Gajewskiego, Kraków 2001, s. 23. 
300 W odniesieniu do wszystkich omawianych w niniejszym rozdziale tekstów literackich używamy 
terminu „bośniacki” – przez wzgląd na ich przynależność do korpusu literatury bośniackiej 
(bośniacko-hercegowińskiej). Użycie węższego terminu „boszniacki” (synonimicznego do 
„muzułmański”), w przypadku niektórych tylko dzieł, jest naszą świadomą decyzją wynikającą z 
analizy danego utworu, pozwalającą na dostrzeżenie w nim literackich nośników „boszniackości”, 
takich jak: tematyka muzułmań-ska, eksplorowanie boszniackiej tożsamości, odwołania do 
boszniackiej tradycji i kultury.  
301 J. Trzebiński, op.cit., s. 94. 
302 Chodzi o prace (przytaczam je za bibliografią podaną przez J. Trzebińskiego): V. Frankla, 
Homo Patients, Warszawa 1984; D. P. MacAdams, The stories we live by: Personal myths and the 
making of the self, New York 1994; MacLeod, Narrative and Psychotherapy, London 1977. 
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i historyczną (zwłaszcza dla historyków zajmujących się oral history), będące też 

najczystszą formą „narracji terapeutycznej”, rządzą się jednak innymi prawami niż 

narracje literackie (choć już samo ich wydanie w formie książkowej niejako czyni 

z nich tekst literacki). Mimo że dostarczają ogromnej wiedzy na temat wojennych 

wydarzeń w Bośni oraz biorą udział w kolektywnym procesie konstrukcji 

tożsamości Boszniaków w oparciu o poczucie bycia ofiarą – wszak funkcjonują 

w świadomości Boszniaków jako teksty o ich cierpieniu – nie mogą podlegać 

naszej analizie przede wszystkim dlatego, że z racji swojego dokumentalnego 

charakteru wykluczają interesujące nas semantyczne modyfi-kacje w obrębie 

narracji. Innymi słowy, w naszych rozważaniach kładziemy nacisk na to, jak 

opowiadane są wojenne historie, nie zaś na to, o jakich zdarzeniach mówią. 

Opowiadanie jest reprezentacją poznawczą wydarzeń przechowywanych 

w pamięci. Autentyczne historie reprezentują pamięć indywidualną (mówiące „ja” 

opowiada o swojej traumie), podczas gdy narracje literackie, będące ich 

interpretacją i artystycz-nym przetworzeniem czerpią z „magazynu” pamięci 

zbiorowej, są więc bardziej adekwatne z punktu widzenia naszych badań nad 

zbiorową tożsamością Boszniaków. 

Pierwsze teksty, które można zaliczyć do tzw. ratnog pisma (lub – jak 

proponują Bamburać i Kazaz – piśmienictwa określanego jako antiratno303) 

pojawiają się w Bośni dość szybko, bowiem już na przełomie 1992 i 1993 roku. 

Muris Bajramović w swoim opracowaniu zatytułowanym Bosansko-hercegovačka 

metaproza304 proponuje, by rozwój bośniackiej i boszniackiej literatury wojennej 

rozpatrywać nie od wybuchu ostatniego konfliktu zbrojnego, lecz od lat 

bezpośrednio poprzedzających rozpad Jugosławii.  Wydaje się logiczna przyjęta 

przez niego periodyzacja najnowszej literatury boś/sz/niackiej uwzględniająca 

podział na okres przedwojenny (dominacja publicystyki i antywojennej 

felietonistyki, między innymi, Semesdina Mehmedinovicia, Almy Laza-revskiej, 

                                                 
303 Przytocznmy słowa Envera Kazaza zawierające propozycję przemianowania literatury wojennej 
na antywojenną: „Na bazi antiratnog stava u književnosti koja obrađuje temu posljednjeg 
bosanskog krvavog rata, nužno bi bilo razmisliti i o terminološkom određenju ratna književnost. 
Naime, taj pojam koji pokriva samo tematsku razinu previđa antiratnu dimenziju kao semantički 
temelj ove literature (...) Otud bi možda bilo primjernije u skladu sa etičkim i idejnim aspektima 
ovog literarnog korpusa terminološki ga odrediti kao antiratno pismo, jer ono žestoko govori protiv 
rata i njegovog stravičnog besmisla. Nasuprot njemu, na južnoslavenskom kulturnom prostoru 
uistinu se zbiva i ratno pismo, tj. ono pismo koje promovira rat, razvija agresivne ideologije, 
podpupire nacionalizam, šovinizam i klerofašizam, radi na uspostavljanju infantilizacije i 
viktimizacije južnoslavenskih nacija, prije svega srpske i hrvatske.“ Zob. E. Kazaz, Neprijatelj ili 
susjed u kući, Sarajevo 2009, s. 58. 
304 M. Bajramović, Bosansko-hercegovačka metaproza, Sarajevo 2010. 
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Dževada Karahasana i Tvrtka Kulenovicia), wojenny (z wyraźną przewagą 

emocjonalnej intymistyki, prozy z pogranicza dokumentu i fikcji rejestrującej 

głównie detale z życia w kraju ogarniętym wojną, zwłaszcza zaś w oblężonym 

Sarajewie – powieści m.in. Nerminy Kurspahić, Nury Bazdulj-Hubijar, Tvrtka 

Kulenovicia, Zlatko Topčicia, Irfana Horozovicia, Nedžada Ibrišimovicia, Seada 

Mahmudefendicia, Miljenka Jergovicia, Nenada Veličkovicia oraz poezja 

Semezdina Mehmedinovicia i innych) oraz okres powojenny (pisane 

z perspektywy czasu, a niekiedy z pozycji outsidera, spokojniesze, bardziej 

wyważone i artystycznie lepsze, niejednorodne gatunkowo powieści i opowiadania 

czerpiące z poetyki postmodernizmu autorstwa Almy Laza-revskiej, Zilhada 

Ključanina, Aleksandra Hemona, Sašy Stanišicia, Bekima Sejranovicia, Jasny 

Šamac, Azry Širovnik, Šelji Šehabović, Gorana Samardžicia, Hazima Akmadžicia, 

Muharema Bazdulja, Nenada Veličkovicia).  Nie należy jednak zapominać, że 

literatura spod znaku dawania świadectwa rozwijała się w Bośni wielotorowo i 

w sposób bardzo zróżnicowany. Bajramović, jak się wydaje, w sposób zbyt 

uproszczony, wyodrębnia tylko dwa „kierunki” rozwoju bośniackiej powieści 

(anty)wojennej305. Pierwszy z nich miałby charakteryzować się dokumentalną, 

silnie zindywidualizowaną perspektywą (narracja w czasie teraźniejszym, 

operowanie szczegółem i konkretem, poetyka intymistyki, skoncentrowanie się 

autorów na teraźniejszości i codzienności), drugi poddawałby tematykę wojny 

literackiej „obróbce”, wprowadzając do niej wątki humorystyczne (Nenad 

Veličković), filozoficzne i intertekstualne (Zdenko Lešić, Tvrtko Kulenović, Alma 

Lazarevska). Można się z tym podziałem zgodzić, lecz przy zastrzeżeniu, że 

różnice, o których pisze Bajramović, mają związek z czasem powstania utworu – 

inne były teksty pisane w czasie wojny, jeszcze inne – już po jej zakończeniu. 

Utwory pisane z perspektywy czasu odchodzą od poetyki rejestrowania 

rzeczywistości na gorąco. Autorzy „wyzwoleni” z dramatyzmu wojennej 

rzeczywistości poszukują dla siebie nowych środków wyrazu, włączają do swoich 

utwórów elementy humorystyczne, eksperymentują z gatunkami, np.  kryminał, 

powieść w listach, fikcyjny dziennik. Nie sposób nie łączyć tych przemian 

z sytuacją społeczno-polityczną, a o tym Bajramović zdaje się zapominać. 

Wśród boszniackich narracji martyrologicznych, szczególne miejsce zajmują 

teksty związane z wydarzeniami, które symbolicznie zdominowały literacką 

                                                 
305 Por. M. Bajramović, op. cit., s. 49. 
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percepcję wojennej rzeczywistości: oblężenie Sarajewa przez Serbów, trwające od 

1992 roku aż do podpi-sania traktatu pokojowego w Dayton w 1995 roku, oraz 

wydarzenia srebrenickie, związane z serią egzekucji bośniackich Muzułmanów 

dokonanych przez militarne od-działy Ratka Mladicia w Srebrenicy i pobliskich 

Potočarach w lipcu 1995 roku. Teksty tematyzujące oba wydarzenia wyraźnie 

polaryzują literaturę boszniacką i trudno scharakteryzyować tę polaryzację nie 

odnosząc się do kategorii takich jak centrum i pe-ryferia, elitarność i popularność 

oraz intelekt i cielesność. Można pokusić się o doko-nanie podziału wojennej 

literatury bośniackiej na teksty sarajewskie (lub pochodzące z innych miast 

funkcjonujących w stanie wojennego oblężenia, np. z Travnika – Ljubav je 

sihirbaz, babo i Baš mi je žao Nury Bazdulj-Hubijar), srebrenickie oraz teksty 

będące relacjami z linii frontu (m.in. Hit depo Faruka Šehicia, Žrtvovanje vuku 

Mirsada Sinanovicia, Jedna jedina za Edina autorstwa Mirsada Bećirbašicia), przy 

czym należy pamiętać, że „pochodzenie” tekstu jest tu ważne tylko ze względu na 

tematyczne i kon-sekwencje, jakie z tego faktu wypływają dla samego utworu.  

Jak postaramy się wykazać w kolejnych częściach analizy, utwory napisane 

w Sarajewie (nazwijmy je tekstami sarajewskimi), podejmujące temat wojny 

z perspek-tywy życia w oblężonym mieście, różnią się znacznie od innych 

bośniackich utworów wojennych, najbardziej zaś od tych, które poruszają 

tematykę ludobójstwa dokonanego w Srebrenicy, a które w niniejszej pracy 

nazywamy tekstami srebrenickimi.  

Wróćmy jednak do głównego toku naszych rozważań – do literatury 

wojennej i obecnych w niej narracji tożsamościowych. Według Dubravki Oraić-

Tolić dokumen-taryzm z elementami autobiografizmu zdominował poetykę 

literatury wojennej z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywistość wojenna 

dostarczyła pisarzom tematów, jakich próżno szukać w świecie fikcyjnym – to, co 

doświadczane „na własnej skórze” wydało się bardziej fascynujące 

i „prawdziwsze” niż fikcja. Jako drugi powód Oraić-Tolić podaje strach autorów 

przed wpadnięciem w pułapkę ideologii i politycznego zaanga-żowania306. 

Sarajewscy intelektualiści – poza Lazarevską i Kulenoviciem wymieńmy wśród 

nich także Aliję Isakovicia, Dževada Karahasana oraz Zdenka Lešicia – tworzą 

literaturę będącą wyrazem współodpowiedzialności elit umysłowych za 

okrucieństwo wojny.  Są to autorzy stroniący od ideologii i polityki, co nie 

                                                 
306 Zob. D. Oraić-Tolić, Muška moderna i ženska postmoderna, Zagreb 2005, s. 191. 
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oznacza – jak staraliśmy się podkreślić – obojętności na wojenną tematykę 

w ogóle. Nie zajmują się źródłami konfliktu, nie operują stereotypami na temat 

Muzułmanów i Serbów. Konflikt przedsta-wiony w tekstach sarajewskich 

widziany jest raczej jako konflikt kultury z prymity-wizmem, miasta z prowincją 

niż jako konflikt narodów, czy tym bardziej konflikt religijny. W takie też ramy 

wpisane są ich ewentualne dywagacje tożsamościowe. Kwestia podmiotowości, 

pytanie o to „czym jest ja” wynika u tych autorów z bolesnej konfrontacji 

z wojenną rzeczywistością, jest pytaniem głęboko etycznym i filozoficznym 

(podobnie jak pytanie o historię), nie jest zaś pytaniem wynikającym z uwikłania 

w politykę i nacjonalistyczną retorykę, czego najlepszym przykładem są słowa 

Isakovicia zapisane w Antologiji zla:  

 

Osjećam da je ovaj prljavi rat, da je ova brutalna agresija ispraznila moj raniji 
duhovni i fizički sadržaj, i sada se punim nekim novim sadržajem. Kao da ću 
od sada biti neko drugi, ne više nikako onaj isti, onaj onakav. Ne sjećam se, 
već se ne sjećam kakav sam bio. A nije ni vrijeme da budem kakav sam 
bio307. 
 

Choć Bajramović w dużej mierze zgadza się z periodyzacją zaproponowaną 

przez Envera Kazaza, nie akceptuje jego koncepcji, by literaturę poruszającą 

problematykę wojenną określać mianem antywojennej i konsekwentnie posługuje 

się terminem ratno pismo. W jego propozycji cenna wydaje się konstatacja, iż 

przejście od modernizmu do postmodernizmu w literaturze boszniackiej 

i bośniacko-hercegowińskiej, odbyło się właśnie w obrębie literatury wojennej (co 

potwierdzałoby założenie poczynione przez nas we wstępie niniejszego rozdziału, 

że wielkie wydarzenia dziejowe, dokonują „prze-wrotu“ w obrębie modelu 

tekstów literackich). Pisarze i pisarki z Sarajewa eksplorując własne 

doświadczenie uczestników wojny, zwrócili się ku „bezpiecznym” małym tema-

tom: trudom wojennej egzystencji zagubionego w krytycznym momencie 

dziejowym człowieka. Chcąc uniknąć „terroru tożsamości” i uwikłania w dyskurs 

ideologiczny, opowiedzieli się za własnym systemem wartości, wybierając tym 

samym miejsce pomiędzy obozami ideologicznymi. Można pokusić się 

                                                 
307 A. Isaković, Antologija zla, Sarajevo 1994, s. 98. 
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o stwierdzenie, że sarajewska literatura wojenna stanowi przejściową fazę kultury 

pamięci, celem jej jest natomiast ustanowienie nowego systemu wartości308. 

Ze względu na dość silną centralizację bośniackiego życia kulturalnego 

i znaczenie Sarajewa jako ośrodka artystycznego teksty sarajewskie stanowią 

przytłaczającą większość wojennej produkcji literackiej Bośniaków, z mniej 

liczną, w stosunku do tekstów srebrenickich, reprezentacją autorów 

identyfikujących się z boszniackością. W utworach tych, na pierwszy plan wysuwa 

się potrzeba sportretowania „zabijanego miasta”, czego najbardziej widocznym 

dowodem może być nazwa Sarajewa odmieniana w tytułach przez wszystkie 

przypadki. Bohaterowie, którzy pojawiają się na kartach sarajewskich utworów, 

często wydają się być tylko pretekstem do opowieści o Mieście (tak jest np. 

w opowiadaniach Almy Lazarevskiej, w których postaci kobiet: matki, 

sprzedawczyni, imigrantki, kobiety chorej psychicznie służą lepszemu 

zobrazowaniu drastycznie zmieniającej się przestrzeni miejskiej). Duże znaczenie 

dla literackiego rekonstruowania burzonego Sarajewa ma figura stolicy Bośni 

i Hercegowiny jako Małej Jerozolimy Bałkanów (zwłaszcza w Sarajewskiej 

sevdalince Dževada Karahasana) oraz porównanie Sarajewa do obozu zagłady. 

Teksty, które w ten sposób traktują oblężoną metropolię można, z powodzeniem 

przyrównać do literatury obozowej. Skupiają się one na ustaleniu reguł 

przetrwania w oblężonym mieście oraz na tzw. małej rzeczywistości, którą 

wyznaczają prymitywne i całkiem podstawowe potrzeby: przeżycie i zdobycie 

pożywienia. 

                                                 
308 Podobny tok rozumowania znajdziemy u Bajramovicia. Jako przykład podaje twórczość Jasny 
Šamac i Vlady Mrkicia (zob. M. Bajramović, op.cit., s. 48.), choć z powodzeniem można zaliczyć 
do tego subnurtu także utwory Tvrtka Kulenovicia, Almy Lazarevskiej, Šelji Šehabović, Semezdina 
Mehmedinovicia, Marka Vešovicia i Dževada Karahasana. W wielu utworach powstałych podczas 
wojny w Bośni pojawiają się sygnały zainteresowania autorów dalekowschodnimi systemami 
religijnymi: buddyzmem, taoizmem, zen, jogą (np. Knjiga o Tari Zlatka Topčicia, Iščezavanje 
plavih jahača Nerminy Kurspahić, Konačari Nenada Veličkovicia, Baš mi je žao Nury Bazdulj-
Hubijar, Istorija bolesti Tvrtka Kulenovicia), i choć wspomniane wątki pojawiają się w literaturze 
w różny sposób – od głęboko filozo-ficznego (Topčić, Kulenović), poprzez powierzchowny i 
pseudointelektualny (Kurspahić), po służący wprowadzeniu w obręb tekstu wątków komicznych 
(Veličković, Bazdulj-Hubijar), można pokusić się o stwierdzenie, iż świadczy to o potrzebie 
wyjścia poza jedyną obecną w bośniackiej przestrzeni duchowej chrześcijańsko-muzułmańską 
dychotomię. Podobne zadanie spełnia ucieczka bohaterów Lazarevskiej czy Kurspahić w świat 
sztuki: literatury i malarstwa. Intermedialność i intertekstualność w bośniacko-hercegowińskiej i 
boszniackiej literaturze wojennej realizują się w sposób bardzo specyficzny: sztuka, również 
pojmowana metatekstualnie, staje się bowiem azylem, schronieniem, ale także reakcją na trauma-
tyczne doświadczenia. 
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Lata dziewięćdziesiąte odcisnęły się „śladem smoczej łapy”309 na 

systematycznie burzonym Sarajewie i życiu Sarajewian. Oblężone miasto w latach 

1992-1995 zostało poddane dwukierunkowemu niszczeniu: od zewnątrz – 

z otaczających je wzgórz oraz od wewnątrz, poprzez niszczenie tego, co potocznie 

uważa się za duszę miasta. Literatura powstająca w tym okresie, a wydawana 

przeważnie po 1994 roku, jest znakiem walki o tę wewnętrzną strukturę miasta 

dekonstruowanego na oczach mieszkańców oraz walki o jego integralność, która 

ma się przejawiać w trwaniu kultury. Teksty z cyklu sara-jewskiego układają się 

w trzy ściśle ze sobą powiązane nurty, choć trzeba od razu zaznaczyć, że 

przyporządkowanie poszczególnych utworów do konkretnych nurtów jest dosyć 

umowne i pełni raczej funkcję porządkującą materiał, bowiem tym, co najlepiej 

charakte-ryzuje tę literaturę, jest synkretyzm gatunkowy. 

W nurcie najbardziej zbliżonym do intymistyki, przyjmującym niekiedy 

postać dziennika piszą Alija Isaković (Antologija zla), Dževad Karahasan 

(Sarajevska sevdalinka), Semezdin Mehmedinović (Sarajevo blues), Azra Širovnik 

(Božje strpljenje), Valerija Skrinjar Tvrz (Sarajevski dnevnik), Antonije Žalica 

(Trag zmajeve šape). Literaturę faktu nieprzypadkowo tworzą dziennikarze: Željko 

Vuković (Ubijanje Sara-jeva) i Miroslav Prstojević (Sarajevo guide 1992 – 1993; 

Zabranjeno Sarajevo). Ostatnio ponownie wydana w Sarajewie książka 2.maj 

1992. Bio je lijep i sunčan dan, na którą składają się napisane przez ludzi ze świata 

kultury i mediów (m.in. Safet Isovicia, Jasminy Žbanić, Vesny Andree Zaimović) 

oraz zwykłych Sarajewian wspomnienia o pierwszym dniu oblężenia miasta, 

również wpisuje się w ten nurt, a słowo wstępu mówiące o tym, że ova knjiga je 

stoga namijenjena da se naša sjećanja sačuvaju za generacije koje dolaze310, 

najlepiej oddaje charakter i potrzebę takich przedsięwzięć. Warto dodać, że 

książka 2.maj 1992. została uzupełniona o fragmenty autentycznych wojennych 

dzienników m.in gen. Jovana Divjaka, Zlaty Filipović (nastolatki, której zapiski 

jeszcze w czasie trwania wojny obiegły świat, a samą autorkę zaczęto porów-

nywać do Anny Frank) oraz o stenogramy z telewizyjnych i radiowych wystąpień 

przedstawicieli społecznej elity Sarajewa, m.in dr Silvy Rizvanbegović – 

dyrektorki sarajewskiego szpitala, Vladimira Srebrova - serbskiego pisarza, który 

podjął decyzję o pozostaniu w oblężonym Sarajewie, czy prof. Zdravka Grebo. 

                                                 
309 Por. A. Žalica, Ślad smoczej łapy, tłum. M. Pertyńska, Sejny 1996. 
310 N. Kreševljaković, Uvod [w:] 2.maj 1992. Bio je lijep i sunčan dan, Sarajevo 2010, s. 5. 
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W obrębie prozy sarajewskiej można także wskazać beletrystykę, w której 

granice między fikcją a biografizmem ulegają zatarciu. Wymieńmy tu Smrt 

u muzeju moderne umjetnosti Almy Lazarevskiej, dwie powieści Tvrtka 

Kulenovicia: Istorija bolesti i Jesenja violina, Knjiga o Tari Zdenka Lešicia oraz 

liczne utwory Nenada Veličkovicia: Konačari, Otac moje kćeri, Đavao u Sarajevu. 

Z punktu widzenia rozważań nad tożsamością najciekawsze wydają się 

jednak teksty srebrenickie, w nich bowiem właśnie w sposób najpełniejszy wyraża 

się idea męczeństwa a kolektywna samoświadomość Boszniaków i poczucie ich 

tożsamości ogniskuje się wokół przynależności do świata islamu i traumatycznym 

poczuciu bycia ofiarą – męczennikiem za wiarę. Tekstów srebrenickich, inaczej 

niż miało to miejsce w przypadku tekstów sarajewskich, nie łączy wspólne 

„pochodzenie”, lecz temat. Można to po części wyjaśnić specyfiką wydarzeń, jakie 

miały miejsce w Srebrenicy i kilku pobliskich wsiach (Kravica, Potočari, 

Vlasenica) między 10 a 15 lipca 1995 roku311. Garstka ocalonych mężczyzn 

i tysiące osieroconych i owdowiałych kobiet nie było w stanie stworzyć 

relewantnego literacko obrazu własnych przeżyć. Nie oznacza to rzecz jasna, że 

doświadczenie srebrenickie nie zaistniało w literaturze. Wprost przeciwnie – 

znalazło swoją realizację artystyczną, z tym że ci, którzy ocaleli, a właściwie te, 

które ocalały, nie chciały lub nie potrafiły literacko przemówić, a ci, którzy zginęli 

– siłą rzeczy przemówić nie mogli. Ofiary oddały więc swój głos 

twórcom/czyniom spoza sre-brenickiej enklawy312. Zwróćmy uwagę, że autorki 

(Nura Bazdulj-Hubijar w Kad je bio juli, Mihrija Feković-Kulović w Umirati 

i živjeti za Srebrenicu) swoimi bohaterami uczyniły mężczyzn, podczas gdy 

Džemaludin Latić bohaterką swojego poematu Srebrenički inferno uczynił 

Nieznaną Boszniankę.  

Literatura wojenna powstająca poza Sarajewem przejęła funkcję strażniczki 

pamięci kulturowej jako głównego i podstawowego nośnika tożsamości. Wpływ 

wojny na formowanie się tożsamości etnicznej i religijnej Boszniaków można 

                                                 
311 Przypomnijmy, że przed tą datą, która przeszła do historii jako data zmasowanej akcji 
kilkunastu egzekucji dokonanych przez Serbów na bośniackich Muzułmanach (głównie na 
mężczyznach), Srebrenica, a w zasadzie srebrenicka enklawa pod protektoratem sił 
międzynarodowych, była schronieniem dla kilkunastu tysięcy Boszniaków wypędzonych ze swoich 
wsi i miasteczek. Masowy mord, dokonany w lipcu 1995 roku, wyczyścił etnicznie teren północnej 
Bośni. Por. S. Biserko, Srebrenica – jezgro velikosrpskog projekta, Beograd 2005. 
312 Potwierdzającym regułę wyjątkiem jest zbiór autobiograficznych opowiadań -„potresni 
dokument o zločinima četnika” – pt. Prekinuto djetinstvo Srebrenice autorstwa dziewięciorga 
młodych kobiet i mężczyzn, którzy jako kilkuletnie dzieci ocaleli ze srebrenickiego pogromu. Zob. 
Prekinuto djetinstvo Srebrenice, pod red. I Dizdarevicia, Srebrenica 2009. 
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zaobserwować na przykładzie wciąż rosnącego w Bośni zainteresowania literaturą 

muzułmańską – teologiczną, czy, tak jak to ma miejsce w przypadku beletrystyki, 

isnpirowaną Orientem i Bliskim Wschodem. Znamienne jest pojawienie się, 

zwłaszcza po 1992 roku, tematyki religijnej w prozie świeckiej. Zbliżenie między 

tematyką muzułmańską a wojenną jest tak duże, że oddzielenie od siebie prozy 

wojennej i religijnej jest bardzo trudne, czasem wręcz niemożliwe. Szczególnie 

wyraźnie w obu nurtach dają o sobie znać dwa zjawiska: wpisywanie wydarzeń 

wojennych w muzułmańską ideę męczeństwa (szahadatu) oraz silna „islamizacja” 

w obrębie języka i tematyki powieści. Oba fenomeny pozostają ze sobą w ścisłym 

związku, oba też odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się tożsamości 

Boszniaków313. Przypomnijmy pokrótce, że idea szahadatu jest jednym 

z kluczowym pojęć w kulturze islamu, zwłaszcza szyickiego. Rozwinęła się na 

gruncie perskim w ramach tzw. szyizmu imamickiego, określanego również 

mianem szyizmu dwunastu imamów314, znajdując swoje trwałe miejsce 

                                                 
313 Utwory, w których dominuje tematyka religijna omawiamy dokładniej w rozdziale pt. Narracje 
o islamie. 
314 Przypomnijmy, że po śmierci proroka Muhammada, część wyznawców, opowiadając się za 
zasadą dziedziczności, na następcę Proroka wybrała Alego. Jego zwolennicy zaczęli określać go 
mianem imama – przywódcy, wzoru, siebie zaś nazywając szi ą̀ – stronnictwem. Ci, którzy 
optowali za demokratycznym sposobem wyboru zwierzchnika, mieli nawet swojego 
kontrkandydata – był nim Abu Bakr – wuj i najbliższy współpracownik Proroka, szybko zaczęli 
być nazywaniu ahl as-sunna, co zwykło się tłumaczyć jako „ludzie tradycji”. Ostatecznie, w 
wyniku zamieszek i burzliwych konfliktów tytuł pierwszego kalifa przypadł w 632 roku Abu 
Bakrowi. Wydarzenia te doprowadziły do trwałego rozłamu w islamie na odłam sunnicki i szyicki. 
Zwolennicy Alego nie zaprzestali walki o swoją rację. W wyniku kolejnych wojen i krwawych 
bitew śmierć poniosło dwunastu imamów szyickich. W ten sposób scementowała się i ugrun-towała 
idea męczeństwa i dumnej śmierci „za sprawę”, która, jako że przyjmowana z dumą i z pokorą, bo 
w imię Boga, gwarantowała miejsce w raju (dženecie) obok Alego i innych świętych męczenników. 
Nie oznacza to jednak, że szahadat, tak typowy dla szyizmu, zwłaszcza w wydaniu irańskim, obcy 
jest innym odłamom islamu. Jak można zaobserwować na przykładzie sunnickiej Bośni czy 
Czeczenii (wśród ludności muzułmańskiej obu krajów dominują sunnici szkoły hanafickiej pod 
silnymi wpływami sufizmu), idea męczeństwa i cierpienia ożywa i staje się szczególnie aktualna w 
kontekście wojny obronnej lub narodowowyzwoleńczej. Walka i śmierć poniesiona w jej efekcie 
zaczyna funkcjonować jako czyn szczególnie atrakcyjny i pożądany z punktu widzenia 
kształtującej się tożsamości, sama wojna zaś może zostać wpisana w szerszą ideologię džihadu. W 
dzisiejszych czasach idea szahadatu nie do końca słusznie łączona jest z terroryzmem i 
fundamentalizmem islamskim, choć trudno zaprzeczyć, że jej romantyczno-bohaterski ładunek 
wyjątkowo dobrze wpisuje się w ekstremizm i fanatyzm. (por. J. Elsässer, Jak dżihad przybył do 
Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, tłum. M. Bochwic-Ivanovska, Warszawa 
2007; E. Kolman, Džihad Al Kaide u Evropi. Avgano-bosanska mreža, tłum. S. Ivanović, M. 
Korica, Beograd 2006). Przy formułowaniu radykalnie brzmiących opinii na temat idei męczeństwa 
w islamie należałoby jednak zachować umiar, jako że temat ten, wciąż niezbyt dobrze zbadany, 
podlega silnemu upolitycz-nieniu, zatem łatwo tu o daleko idące, krzywdzące uproszczenia. Wśród 
wielu pozycji naukowych dotyczących budzącego w ostatnim czasie wielkie zainteresowanie 
zagadnienia tzw. „wojującego islamu”, warto zwrócić uwagę na artykuł J. Daneckiego Dżihad – 
rozważania o muzułmańskiej wojnie świętej, „Puls” 49, 1991, s.67-76. Bogatej wiedzy i 
imponującego materiału bibliograficznego dostarcza również dwutomowy leksykon Podstawowe 
wiadomości o islamie, J. Danecki, Warszawa 2007 oraz praca zbiorowa pod redakcją A. Parzymies 
Islam a terroryzm, Warszawa 2003. Samej idei męczeństwa, co prawda na gruncie irańskim, 
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w zbiorowej świadomości wyznawców. Kluczowymi elementem narracji 

o muzułmańskim męczeństwie wydają się być, jak zauważa David Cook – 

amerykański religioznawca specjalizujący się w zagadnieniach martyrologii 

w religiach monoteistycznych: obraz wroga, forma uczestnictwa odbiorców 

w samym akcie męczeństwa oraz pewien dość specyficzny scenariusz opisu męki 

i śmierci, będący uwiecznieniem jej tragizmu315. Męczeńska śmierć, choć nie tylko 

męczeńska, bo rozwój idei szahadatu (na gruncie literatury boszniackiej 

najwszechstronniej wykorzystał ją Zilhad Ključanin w powieści Šehid) objął 

z czasem inne rodzaje „niewinnej“ śmierci (np. śmierć w połogu, podczas 

odbywania świętej pielgrzymki do Mekki, czy w pobliżu meczetu lub cmentarza), 

miała być dowodem na dokonanie przez umierającego właściwego wyboru: oto 

wybierając walkę i śmierć w obronie wiary i prawa, lub też właśnie z tych samych 

powodów jej nie podejmując muzułmanim demonstruje swoją prawowierność316. 

Jednym z bośniackich fenomenów czasów wojny, który dał o sobie znać 

zarówno w języku mediów, jak i w literaturze, jest – jak wspomnieliśmy – 

demonizacja wroga oraz stereotypowe kształtowanie jego wizerunku317. Przed 

wojną, za czasów Jugosławii, funkcjonowały wprawdzie obraźliwe i pogardliwe 

przezwiska przedstawicieli innych jugosłowiańskich grup narodowych, zwłaszcza 

Serbów, ale lata dziewięćdziesiąte przy-niosły eskalację stereotypowych, 

negatywnych wyobrażeń. Jasna Balorda, autorka książki Preživjeti genocid. 

Analiza postratnih etničkih identiteta Bošnjaka (Sarajevo 2009) przywołuje tu 

przede wszystkim przeświadczenie o serbskim primtywizmie i braku elementarnej 

kultury. We współczesnej literaturze boszniackiej reprodukowane jest przekonanie 

o „genetycznej” skłonności Serbów (zli srpski gen) do alkoholizmu, chorób 

                                                                                                                                                         
poświęcona jest książka Sylwii Surdykowskiej, Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa 2006, 
jednak najbardziej wyczerpujące omówienie tej problematyki w ujęciu synchronicznym 
i diachronicznym przynosi książka amerykańskiego religioznawcy Davida Cooka Męczeństwo w 
islamie, tłum. Ł. Müller, Kraków 2009. 
315 Por. D.Cook, Męczeństwo w islamie, s. 17-18. 
316 Przypomnijmy, że dla muzułmanów pojęcia wiary i prawa są w niemal tożsame, bowiem prawo 
ludzkie całkowicie zawiera się w prawie boskim. Jest to zauważalne w arabskim określeniu mumin, 
które dzieląc ze słowem muzułmanin, ten sam trójradykałowy człon, oznacza jednocześnie 
wiernego i poddanego. Muzuł-manie wierzą, że prawo regulujące zasady postępowania, dotyczące 
obu sfer: zarówno sacrum, jak i profanum, zostało objawione prorokowi Muhammadowi przez 
samego Stwórcę, jest zatem prawem boskim. Przestrzeganie prawa jest więc tożsame z 
religijnością. Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, s. 203-209. 

317 M. Waldenberg jest zdania, iż demonizacja wroga była w czasie wojny po rozpadzie Jugosławii 
„specjalnością bośniacką”. Trudno się z nim zgodzić, bowiem nie brak jest dowodów na to, że 
strategia ta nie była obca wszystkim trzem walczącym stronom. Por. M. Waldenberg, Rozbicie 
Jugosławii…, op.cit., s. 210-216. 
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psychicznych i dewiacji seksualnych z sadyzmem, nekrofili ą i pedofilią na czele. 

Serbskie imiona i nazwiska nabierają odrażającego brzmienia, tak jakby 

„powszechne zło serbskiego narodu” przenikało również do struktury znaczeń 

nazw własnych. Ohydne są już nie tylko imiona, lecz także nazwy serbskich wsi, 

miast, produktów. W ten sposób, poprzez wyolbrzymianie i demonizowanie cech 

„Innego” łatwiej formułuje się i wyznacza własną tożsamość. 

Męczeństwo, które dokonuje się bez świadków nie jest w pełni 

męczeństwem. Akt męczeństwa musi być aktem publicznym, dokonanym jawnie, 

na forum. Jak zauważa Cook, postronni widzowie odgrywają w nim rolę nie mniej 

ważną niż sama ofiara i jej kat: Jeśli odbiorcy są naocznymi świadkami 

męczeństwa, powinni zjednoczyć się wokół zbiorowej pamięci o tym poruszającym 

i traumatycznym przeżyciu318. Dalej Cook przywołuje koncepcję „konfrontacji 

martyrologicznej“319, zgodnie z którą nieodłącznym elementem męczeństwa jest 

istnienie absolutnego zła, na którym skupi się wstręt i odraza świadków. W parze 

z potrzebą obecności bohaterów reprezentujących uniwersalne Dobro i Zło idzie 

głęboka przemiana światopoglądowa, a w efekcie nawrócenie świadków 

męczeństwa (w przypadku przekazów ustnych i spisanych, również słuchaczy 

i czytelników), które jest ostatecznym celem opowieści martyrologicznych 

w islamie. Warto też wspomnieć – a w przypadku męczeńskich narracji 

w najnowszej literaturze bośniacko-hercegowińskiej, problem ten jest szczególnie 

widoczny – że narracje o męczeństwie szokują brutalnością, nagromadzeniem 

przerażających i krwawych szczegółów, kontrastujących ze spokojem i bierną 

postawą samego męczennika. Taki sposób konstrukcji fabuły i modelowania 

postaci bohaterów pozytywnych i negatywnych ściśle wiąże się z potrzebą 

jednoznacznego wartościowania zdarzeń i osób, zaznaczenia wyraźnego podziału 

na to, co dobre i złe, „nasze“ i „obce“. Takie postępowanie znajduje również swoje 

wyjaśnienie w psychologicznych i socjologicznych teoriach rozwoju osobowości 

i tożsamości (jednostkowej i zbiorowej) po przejściu traumatycznych 

doświadczeń, takich jak wojna, zagłada i ludobójstwo. 

W części rozdziału poświęconej tekstom spoza Sarajewa - które naszym 

zdaniem najlepiej obrazują dyskurs tożsamościowy boszniackiej prozy – 

przyjrzymy się kilku wybranym powieściom, są nimi: Iščezavanje plavih jahača 

                                                 
318 R. Cook, op.cit., s. 20. 
319 Odwołanie Cooka odnosi się do słynnej książki Eugena i Anity Weiner, The Martyr`s 
conviction, Atlanta 1991. 
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Nerminy Kurspahić, Kad je bio juli oraz Ljubav je sihirbaz, babo Nury Bazdulj 

Hubijar oraz beletryzowany reportaż autorstwa Mihriji Feković-Kulović pod 

tytułem Živjeti i umirati za Srebrenicu. Nasz wybór podyktowany był tym, iż we 

wskazanych tekstach w sposób szczególny utrwalił się specyficzny dla narracji 

wojennych i obozowych dyskurs ciała, pozostający w ścisłym związku z ideą 

męczeństwa (szahadatu). Pod funkcjonującym w krytyce feministycznej terminem 

dyskurs ciała (najczęściej w odniesieniu do sztuk audiowizualnych) rozumiemy 

specyficzną obecność ciała i cielesności w utworze. W omawianych tekstach ciało 

okaże się nośnikiem pamięci kulturowej – akt zapamiętywania dokonywać się 

będzie poprzez „zapisywanie” traumatycznych doświadczeń w ciałach ofiar. 

Uderzające jest, że to właśnie proza kobieca (proza autorstwa kobiet) w sposób 

najpełniejszy podjęła problematykę męczeństwa bośniackich Muzułmanów, 

najlepiej rozwinęła też tematykę cielesności w bośniackiej i boszniackiej 

literaturze. 

Iščezavanje plavih jahača Nerminy Kurspahić, choć wydane dopiero w 1996 

roku, publikowane było na łamach czasopism nieregularnie ukazujących się 

w oblężonym Sarajewie w latach 1992-1994. Historia pięknej i mądrej malarki 

Amry, która wraz z niemą, autystyczną córką Sanją błąka się po ogarniętej wojną 

Bośni, jest jak dotąd najbardziej spektakularnym przykładem bośniackiej powieści 

skoncentrowanej wokół tematu cielesności kobiecej w obliczu wojny. Amra, po 

dramatycznej śmierci męża i syna (obu okaleczono i poddano wymyślnym 

torturom: kastracja, wycinanie języka, wyłu-pianie oczu) trafia najpierw do 

serbskiego obozu dla kobiet, gdzie jest wielokrotnie bita, poniżana i gwałcona 

przez serbskiego przyjaciela jej męża – Milana, a następnie do obozu 

chorwackiego. Jej córka Sanja zostaje zamordowana przez żołnierzy UNPROFOR, 

którzy przyjechali do serbskiego obozu „Vilina kosa” 320, by tam nakręcić 

zoofilsko-nekrofilski film pornograficzny, w którym wystąpiły przymuszone do 

tego nieletnie więźniarki. Sanji zostaje obcięta głowa, którą Amra dostaje „w 

prezencie” od jednej ze strażniczek. Nie jest jasne, w jaki sposób Amrze udaje się 

uwolnić z obozu, wiadomo tylko, że po tym jak w ataku szału zabiła Spaseniję321 – 

monstrualną strażniczkę w obozie „Vilina kosa”, zostaje najpierw poddana 
                                                 

320 Prawdopodobnie chodzi o obóz koncentracyjny w okolicach Bijeliny, znany pod nazwą Vilina 
kosa, w którym w latach 1992-1993 przetrzymywano kilka tysięcy kobiet.  
321 Zwróćmy uwagę na przewrotne imię, które nosi strażniczka. Wywodzi się ono od słowa 
spasenije – zbawienie, ratunek, zaczerpniętego z serbskiej terminologii sakralnej. Tymczasem, jak 
dowiadujemy się z treści utworu, Spasenija daleka jest od niesienia kobietom pomocy. 
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torturom (przypalanie, kaleczenie, odrywanie paznokci) a następnie wrzucona do 

dołu kloacznego w piwnicy budynku. Dość czytelna wydaje się sugestia, że to 

modlitwy innych kobiet „uwolniły” Amrę i „przeniosły” ją w bezpieczne miejsce. 

Amra trafia następnie do Sarajewa, zaczyna opiekować się sierotą wojenną – 

Fadilą, poznaje Firana – bohaterskiego obrońcę Dobrinji, zakochuje się w nim 

i kiedy już wydaje się, że nadchodzi kres jej cierpień, nowa rodzina Amry ginie 

podczas serii serbskich ataków na Sarajewo (warto zaznaczyć, nie zagłębiając się 

szczegółowo w nader makabryczne opisy, iż Fadila i Irfan giną w wyniku 

oderwania głowy od ciała, co jest nader częstym motywem w powieści Nerminy 

Kurspahić322). Amra pogrąża się w rozpaczy i odrętwieniu, cudem trafia pod 

skrzydła swojej dawnej przyjaciółki, równie jak ona pięknej i mądrej Lejli. Spokój 

Amry nie trwa długo, kobieta zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, zaczyna 

żyć w swoim świecie urojeń i artystycznych wizji, wreszcie umiera niedługo po 

tym, jak wzięła udział w spotkaniu modlitewnym derwiszów i zdecydowała się 

przykryć włosy chustą. Lejla natomiast ginie pod kołami transportera 

UNPROFORU, w którym brytyjscy, francuscy, hiszpańscy i rosyjscy żołnierze 

zajęci byli wspominaniem upojnej nocy z nieletnimi Boszniaczkami. 

Celowo przedstawiam tu dokładniej fabułę powieści Kurspahić, by lepiej 

wykazać pewne prawidłowości. Powieść zawiera dość czytelne przesłanie: oto 

Boszniacy zostali w swoim nieszczęściu sami. Niedawni sąsiedzi, kontyngent 

pokojowy, zagraniczni dziennikarze, nawet organizacje pomocy humanitarnej – 

wszyscy są przeciwko nim i działają na ich szkodę. Sam utwór można analizować 

na co najmniej kilku poziomach. Pierwszy i najbardziej widoczny jest poziom na 

którym rozgrywa się kulturowe i etyczne różnicowanie Boszniaków i Serbów. 

W drugiej warstwie można prześledzić drogę religijnego rozwoju głównej 

                                                 
322 Jeszcze kilkoro innych bohaterów powieści umiera w wyniku dekapitacji lub odniesionych ran 
głowy (co autorka opisuje wyjątkowo naturalistycznie). Warto także wspomnieć, że podobny 
motyw pojawia się kilkakrotnie również w powieści Šehid Zilhada Ključanina, w Žrtvovanju vuku 
Mirsada Sinanovicia, a także w Živjeti i umirati za Srebrenicu Mihriji Feković- Kujović. Nie 
znajdujemy wyjaśnienia dla tego typu praktyk pisarskich ani w tradycji bośniackiego 
piśmiennictwa, ani też w tradycji samego islamu. Śmierć przez ścięcie nie ma szczególnego 
znaczenia w kulturze muzułmańskiej, nie ewokuje też żadnych skojarzeń, inaczej niż 
ukamienowanie lub, rozpowszechniony w Imperium Osmańskim, sposób egzekucji przez nabicie 
na pal (np. u Nedžada Ibrišimovicia w opowiadaniu Knjiga Adema Kahrimana ispisana Nedžadom 
Ibrišimovićem Bosancem, jako nawiązanie do sceny opisanej przez Ivo Andricia w Na Drini 
ćuprija). Możemy znaleźć też pewne uzasadnienie dla literacko eksploatowanego przez Sinanovicia 
motywu zabijania Boszniaków przez podcięcie im gardeł – stylizacja na składanie ofiary z jagnięcia 
w kurban bajram. U Kurspahić trudno doszukać się ukrytej symboliki śmierci przez odcięcie głowy, 
warto jednak zwrócić uwagę na powtarzalność tego motywu i skłonność autorki do epatowania 
okrucieństwem i przemocą, prawdopodobnie dla wzmocnienia efektu. 
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bohaterki – od obojętności wobec religii, przez sporadyczne, powierzchowne 

praktyki religijne, po głębokie zaangażowanie i praktykę (śmierć niesie w tym 

wypadku ukojenie). Na uwagę zasługuje też specyficzny sposób kreacji 

muzułmańskich i serbskich bohaterów. Zasadza się on z jednej strony na opero-

waniu stereotypami i kontrastami, z drugiej zaś na akcentowaniu niewinnego 

męczeństwa jednych i niewyobrażalnego okrucieństwa drugich.  

Amra, poza wielokrotnie podkreślaną urodą, mądrością i dobrocią, jest 

w zasadzie pozbawiona cech różniących ją od innych ludzi, może więc służyć jako 

modelowa postać bohatera tyleż indywidualnego, co zbiorowego. Nie wydaje się 

też chybionym pomysł, by postać Amry odczytać jako figurę samej Bośni. Takie 

„przeniesienie” znaczenia ojczyzny na kobietę, było wszak częste w literaturach 

słowiańskich epoki romantyzmu, na co zwracała uwagę na przykład Maria 

Janion323. Gdyby potraktować Amrę jako życzeniową figurę modelowego 

Boszniaka, wtedy cechy takie jak: wewnętrzna siła i niezłomność, wrażliwość, 

gotowość do poświęceń, umiejętność wybaczania oprawcy, sięganie po przemoc 

tylko w ostateczności, należałoby uznać za „typowo boszniackie”. Nabierają one 

zresztą większej wyrazistości w zestawieniu z kompleksem cech wroga.  

Przyjrzyjmy się zatem bliżej postaci Amry. Kobieta pochodzi z rodziny 

bejowskiej, z dumą nosi starą biżuterię po babci-szlachciance, mówi w kilku 

językach (na dowód erudycji swojej bohaterki Kurspahić zamieszcza w tekście 

długie, nietłumaczone na język bośniacki dialogi Amry z Francuzami, Anglikami, 

Hiszpanami), zna się na sztuce zachodniej, studiowała malarstwo w Skandynawii, 

recytuje z pamięci sonety Szekspira w oryginale. Obcy jest jej balkanski 

primitivizam, za którego przejaw uważa „barbarzyński” przekład Szekspira na 

serbski. Obrzydzeniem napawa ją muzyka rozrywkowa – primitivno zavijanje 

Balkanoida oba pola324 – w której lubują się Serbowie. Początkowo Amra nie 

wykazuje się religijnością, bycie muzułmanką oznacza dla niej raczej przyna-

leżność do wyższej klasy społecznej (potomków bejów), niż do grupy 

wyznaniowej. Tone Bringa – brytyjska antropolog i etnografka – tak w swojej 

klasycznej już książce Biti musliman na bosanski način scharakteryzowała tę 

formę religijności, polegającej raczej na przywiązaniu do tradycji rodzinnej niż na 

utożsamieniu się konkretnym systemem wierzeń i praktyk religijnych: Tu je (tzn. 

                                                 
323 Por. M. Janion, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006. 
324 N. Kurspahić, Iščezavanje plavih jahača, Sarajevo 1996, s. 12. Dalej cytuję według tego 
wydania, numery stron podaję w nawiasie. 
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w Bośni – A.J.) sociološki sloj kojem je osoba pripadala bio mnogo važniji od 

njegove ili njene „nacionalnosti”325.  

Amra w istocie ma świadomość muzułmańskiej spuścizny kulturowej, której 

jako begovica jest beneficjentką, ceni ją i szanuje, choć nie czuje się członkinią 

wspólnoty islamskiej:  

 

A za nju, u čijem biću su se sedimentirali i filtrirali orijentalni 
svjetonazori, usudom nasljeđa, zajedno sa svim znanjem, iskustvom 
i životom, stjecanim i građenim u jednom kontekstu koji nije bio samo 
islamski, islamska kultura je bila nešto blisko, drago i poznato (s. 14). 
 

Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jej stosunek do wiary również jest 

efektem historyczno-społecznych zaszłości:  

 

Znala je da se njeni roditelji upinjali da se dopadnu jugoslavenskim komunistima, 
pretvarajući se gotovo u sjenke (s. 17). 

 

Kurspahić nie pozostawia cienia wątpliwości, kto w bośniackim konflikcie 

jest oprawcą (genetycznie skłonnym do bestialstwa), a kto czystą i niewinną ofiarą 

(gene-tycznie skłonną do bierności, noszącą w sobie od zawsze syndrom 

i kompleks ofiary). Serbowie, którzy pojawiają się na kartach Iščezavanja… są 

uosobieniem zła i prymi-tywizmu, jeszcze na długo przed wybuchem wojny. 

Kurspahić przedstawia ich w zdecydowanie negatywnym świetle: to złodzieje, 

pedofile, alkoholicy, szubrawcy. Oto jak przebiega prezentacja serbskich 

bohaterów powieści, skądinąd „przyjaciół domu“ Amry: 

Milivoje – za njega zlobnici tvrde da je zaklao ženu i dvoje djece (s. 19), 

Radoslav – neki tvrde da mu nije bila prava ljubavnica, nego maloljetnica koju je 

on silovao i zloupotrebljavao od onog dana kad su je rodtielji u prolaznoj 

mladenačkoj psihičkoj krizi doveli u ambulantu u Zvorniku (s. 20), Radmila – bila 

je prilično gruba ali sa izrazito istaknutim ženskim atributima (s. 20), Srđan – 

mislio da zadivljuje svoje vršnjake a ustvari ih je plašio klanjem mačaka i pasa, 

krađom u samoposlugama i nasrtajima na djevojke (s. 24). 

                                                 
325 T. Bringa, Biti Musliman na bosanski način. Identitet i zajednica u jednom srednjobosanskom 
selu, Sarajevo/Zagreb, 2009, s. 3. Przypomnijmy, że narodowość muzułmańska w latach 
dziewięćdziesiątych jest już na poziomie samej nazwy (opozycja muzułmanin i Muzułmanin) 
tożsama z wyznaniem. Wkrótce, bo około przełomu lat 1993/1994 zostanie wyparta przez pozornie 
multietniczne i niezależne od jednej religii określenie Boszniak. 
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Po tak skonstruowanych wstępnych charakterystykach antybohaterów 

informacje o braku elementarnej kultury (jedzenie rękami, rozmowy z pełnymi 

ustami, agresywność, skłonność do alkoholu, wulgarność) zdają się być już tylko 

szczegółem dopełniającym obraz. Ciekawa jest tu również dyskursywna forma 

przypisania swojej opinii „jakimś im”. Dzięki temu tak wyrażone sądy tracą 

znamiona subiektywnych, indywidualnych, a nabierają cech obiektywnych, 

„powszechnie znanych” prawd. 

Kurspahić nie pozostawia także wątpliwości kim byli ludzie, którzy 

uprowadzili męża i syna Amry, splądrowali ich dom a ją i córkę zgwałcili. 

Narrator wymienia kilkanaście serbskich imion: wykonawcami czynu byli 

mężczyźni (Jovo, Zoran, Slave, Manojlo, Rade, Miko), podczas gdy 

podżegaczkami do gwałtów i rabunku były kobiety (Slavica, Nada, Jadranka). 

Jasna Balorda taki mechanizm kreacji rzeczywistości przypisuje grupom 

i jednostkom, które przeszły przez traumatyczne doświadczenia wojny 

i ludobójstwa. Następuje wtedy generalizacja, tj. przeniesienie negatywnego 

wyobrażenia na cały naród, co jest zresztą integralnym elementem myślenia 

stereo-typowego. W takiej sytuacji imię lub pokrewieństwo staje się czytelnym 

sygnałem pozwalającym zakwalifikować jego „nosiciela” do znienawidzonej 

grupy. Srpska agre-sivnost, primitivizam i ludilo su elementi korišteni da 

naturaliziraju, odnosno učine pri-rodnim i dakle nepromjenjivim negativni 

„alteritet” ove etničke grupe326. Mechanizm ten można również rozpatrywać jako 

fundamentalny element idei męczeństwa – wszak najbardziej przejmująco opisane 

cierpienie nie będzie mieć odpowiedniej „siły rażenia“ i oddziaływania na 

odbiorców, jeśli pozbawi się je znaczącego aktora w postaci oprawcy  – tak jest 

u Kurspahić – sceny tortur, gwałtów, zabójstw są opisywane z zatrważającą 

dokładnością, której próżno, w takim nasileniu, szukać w prozie innych 

bośniackich twórców. Przypomnijmy raz jeszcze, że z przeprowadzonej przez 

Davida Cooka analizy idei szahadatu w tradycji islamskiej wynika, iż bestialstwo 

i zezwierzęcenie oprawców jest tradycyjnie wpisane w narracje o męczeństwie. 

Ucieleśnieniem zła absolutnego może być konkretny człowiek, grupa ludzi, 

opresywny system lub obca, represyjna władza, ważne jest jednak, by ostatecznie 

                                                 
326 J.Balorda, op.cit., s. 168. 
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wróg, choćby milcząco, uznał moralną przewagę ofiary oraz własne 

zwyrodnialstwo327. 

Jednym z zabiegów stosowanych przez Kurspahić, służącym do 

przeprowadzenia pośredniej charakterystyki bohaterów, jest zestawianie ich 

w kontrastujące ze sobą pary (np. artyści – żołnierze, umundurowani mężczyźni – 

nagie kobiety, pijani Serbowie – modlące się Boszniaczki). Autorka często na 

przeciwległych biegunach umiejscawia kobiety i mężczyzn, przy czym kobiety 

niemal zawsze reprezentują ofiary, mężczyźni zaś agresorów. Nawet jeśli 

w szeregach wroga pojawia się postać kobieca – jest nią np. serbska strażniczka 

Spasenija - autorka przeprowadza zabieg jej defeminizacji lub maskulinizacji: 

pozbawia postać cech kulturowo przypisywanych kobiecie: Spasenija jest słusznej 

postury, zachowuje się agresywnie, jest wulgarna, wykazuje lesbijskie 

zainteresowanie poniżanymi więźniarkami, itd. Mechanizm ten działa także 

w odwrot-nym kierunku. Charakterystyka Irfana – obrońcy Dobrinji, w którym 

zakochuje się Amra, dokonuje się poprzez uwypuklenie w nim cech „typowo“ 

kobiecych: Irfan jest artystą, wzrusza się, jest wrażliwy, nosi kolczyk, co w jakiś 

sposób feminizuje jego postać twardego bojownika. Nietrudno zauważyć, że wraz 

z rozwojem zdarzeń, kiedy biografia Amry obfituje już w ekstremalne 

i traumatyzujące doświadczenia, wokół zaczyna się unosić aura coraz większej 

tajemnicy i niezwykłości, budowana po trosze na wzór hagiografii. Amra cudem 

wychodzi ze wszystkich opresji, jako jedynej udaje się jej uciec z obozu. Coraz 

głębiej pogrąża się w stanach „niebytu“, doświadcza mistycznych doznań, ma 

prorocze sny, miewa wizje (widzi tytułowych błękitnych jeźdźców). 

Kulminacyjnym punktem mistycznych doświadczeń Amry, a jednocześnie 

szczytem jej religijnego przeobrażenia, jest – jak już wcześniej wspomnieliśmny – 

udział w tevhidzie, modlitewnym spotkaniu prowadzonym przez derwiszów 

z tekiji Sinana: 

 
La illahe illa ` Llah, La illahe illa ` Llah...Estagfirulah tubtu 
illallah...Nehejtu klabi `amma sivallah...Estagfirulah hi lezi la ilahe illahu... 
Molitva se ubrzala i Amra osjeti kao da joj slap svjetlosti miluje kosu 
umjesto njene mahrame (s. 250). 
 

Następnego dnia Amra traci przytomność, zapada w niezrozumiałą dla 

lekarzy śpiączkę, wreszcie po kilku tygodniach umiera. Przez cały ten czas z jej 

                                                 
327 Por. D.Cook, op.cit., s. 20-21. 
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twarzy nie znika blagi osmjeh, który w kulturze Dalekiego Wschodu, 

w buddyzmie i taoizmie – a przypomnijmy, że sufizm czerpie z tych systemów 

religijnych – towarzyszy stanom oświecenia i duchowego przebudzenia. 

Momentem przełomowym są dla Amry spotkania z wierzącymi i praktującymi 

muzułmankami. Symboliczna, pośmiertna zmiana serbskie-go imienia Sanja na 

muzułmańskie Summeja jest deklaracją przyjęcia jej do wspólnoty. Kobiety 

odmawiają za nią zarezerwowaną dla muzułmanów surę Fatiha – modlitwę 

otwierającą Koran, którą wypowiada się w chwili czyjejś śmierci lub za spokój 

duszy zmarłego. Tradycja zabrania odmawiania tej modlitwy za innowierców, 

kobiety więc poradziły sobie z rzekomą „innością“ małej Sanji pośmiertnie 

inkorporując ją w obręb swojej wspólnoty. 

Naród boszniacki w omawianej powieści reprezentują niemal wyłącznie 

kobiety. Autorka wiele uwagi poświęca opisom ich fizyczności, choć nigdy nie 

wykracza poza dość sztampowe sposoby ich portretowania i ograniczony 

„repertuar” atrybutów ich urody: intenzivno plave oči, čvrsta i nategnuta koža, 

dugi vitki prsti. Można zauważyć, że opisom podlegają te części ciała, które nie są 

ukryte pod muzułmańską chustą. Zabieg ten trudno jednak wytłumaczyć, bowiem 

bohaterki Kurspahić nie noszą hidżabów –  pokrivene (zakryte przed wzrokiem 

mężczyzn) są jedynie starsze kobiety pochodzące ze wsi. Warto zwrócić uwagę, że 

Boszniaczki w powieści Kurspahić przyćmiewają swoją urodą Serbki (Amra mimo 

ran, męczarni i tortur wciąż zachwyca świeżością i pięknem; nie przestaje być 

obiektem seksualnym, nawet gdy leży poturbowana i brudna na więziennej 

posadzce: pored svega izgledala je dobro (…) tako da su se mnogi, pogotovo 

momci u uniformama okretali za njom, komentirajući njen izgled (s. 109). Dumie, 

urodzie i wewnętrznemu pięknu Boszniaczek nie zagroziła w powieści Kurspahić 

nawet obozowa dehumanizacja oraz próby pozbawienia ich godności 

i indywidualności. Potwierdza to scena, w której kobiety rozbierają się przed 

oprawcami śpiewając bośniacką pieśń ludową. Samo pozbawienie odzieży, która 

w jakiś sposób świadczy o statusie społecznym jednostki, czyni człowieka istotą 

społeczną, poza tym, że upokarza, jest również narzędziem odczłowieczenia, które 

dodatkowo pogłebia wiktymizację, stanowi bowiem próbę pozbawienia ofiary 

cech ludzkich, odarcia jej z tajemnicy – wszak wielu kobietom zrywane są 

tradycyjne muzułmańskie dimije i chusty z głów. Seksualizacja i erotyzacja ofiar, 

jako literacka strategia przyjęta przez Kurspahić, może budzić pewne zaskoczenie 
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i opór natury etycznej (czyż nie jest przyjęciem punktu widzenia oprawców?) - 

zwłaszcza w kontekście opisów gwałtów i tortur. Wydaje się, że Kurspahić 

utożsamiła wewnętrzne dobro i pozytywne cechy Boszniaków (Boszniaczek) z ich 

zewnętrzną urodą. Zapewne kryje się w tym taka myśl: skoro boszniackiej urody 

nie są w stanie zniszczyć tortury, poniżanie i gwałt, nic nie jest w stanie 

zaszkodzić nieskazitelnemu pięknu boszniackiej duszy. Możemy też odczytać ten 

literacki gest Kurspahić jako przedłużenie stereotypowego postrzegania 

muzułmanek jako niedostępnych, piękniejszych i bardziej zmysłowych. Widzenie 

takie zostałoby przeniesione na wszystkie Boszniaczki postrzegane odtąd jako 

bardziej egzotyczne niż są w rzeczywistości. Przywołajmy zatem w tym miejscu 

stosowny fragment z opracowania Balordy:  

 

Ovakvo stereotipsko viđenje orijenta, koji je predstavljen kao simbol svega 
što je drugačije, čudno i mistično, služilo je stoljećima kao okvir za 
razumjevanje jedne etničke grupe koja je živjela i razvijala se u interakciji sa 
onima koji su ovaj stereotip koristili328.  
 

Krytyka feministyczna wielokrotnie podnosiła problematykę cielesności 

kobiet w literaturze opowiadającej o konfliktach zbrojnych. Przypomnijmy jednak, 

iż początki refleksji o ciele jako przedmiocie władzy i opresji wywodzą się od 

Foucalta329. Jak zwraca uwagę Hastings Donnan omawiając „politykę ciała“ na 

przykładzie wojny w Rwandzie:  

 

W każdnym przypadku fizyczna brutalność i bezczeszczenie oraz 
szczególnie znaczące formy, które te działania przybierają, są sposobami 
wyobrażania i konstruowania etnicznego „innego“, mapowania granic 
inkluzji i ekskluzji na ciele ujmowanym jako semiotyczny przedmiot330. 
 

                                                 
328 J.Balorda, op.cit.,s.142. 
329 Przypomnijmy, że Foucault poświęcił „praktykom cielesnym” większość swoich książek. Do 
najważniejszych należy Surveiller et punir (Nadzorować i karać) wydana we Francji w 1975 roku. 
Od lat sześćdziesiątych Foucault w serii rozpraw analizował relacje, jakie zachodzą między wiedzą 
a władzą, stanowiące – jego zdaniem – o kształcie współczesnego społeczeństwa. Ogólna teza 
autora "wiedza = władza" znajduje wymowną ilustrację w jego analizie przemian systemu karania. 
Narodziny więzienia w paradoksalny sposób wiążą się ze wzrostem poszanowania praw człowieka, 
gdyż znoszą wprawdzie arbitralność "monarchicznej" kaźni, ale w zamian ogarniają całe 
społeczeństwo systemem wszechobecnego nadzoru. Więzienie jest tylko jego spektakularnym 
przejawem. Zamiast jednorazowego ataku na ciało skazanego nieustająca obserwacja i 
podporządkowanie – uwolniony od jednostkowej despotii poddany popada w status obywatela 
zniewolonego inaczej. Por. M. Foucalt, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. tłum. T. 
Komendant, Warszawa 2009 (I wydanie książki 1975 r.), s. 160-172. 

330 H. Donnan, T.M. Wilson, Granice tożsamości, narodu, państwa, tłum. M. Głowacka – Grajper, 
Kraków 2007, s. 188. 



138 

Z powyższej opinii wynika, iż w symbolicznym powiązaniu ciał kobiet 

z kwestią narodową, realizuje się tożsamość etniczna331. Ciało staje się bowiem 

swego rodzaju terenem i polem walki. Ponieważ w Bośni, przez całe lata, system 

socjalistyczny wymu-szał na obywatelach ukrywanie ich religijności w zaciszu 

domowym, za murami avliji , wytworzył się mechanizm w którym to kobiety stały 

się strażniczkami islamskiej wiary i tradycji. Zajmując się domem i wychowaniem 

kolejnych pokoleń pozostawały w przestrzeni prywatnej, a więc tam, gdzie 

praktyka religijna była poza zasięgiem kontroli aparatu władzy332. Utożsamienie 

Boszniaczek z praktyką muzułmańską zaowocowało więc przeniesieniem na nie 

wszystkich stereotypów, przez pryzmat, jakich Serbowie postrzegali Boszniaków 

jako naród. Kurspahić podejmuje to stereotypowe spojrzenie, lecz nie po to by 

z nim walczyć. Dochodzi tu zatem do pewnego paradoksu – chcąc zaakcentować 

kulturową odmienność (wyższość) muzułmanów odwołuje się do zakodowanych 

głęboko w zbiorowej świadomości uprzedzeń i przeświadczeń, w efekcie – 

zaczyna dzielić je z tymi, przeciwko którym kieruje swoje oskarżenia.  

Warto dodać, że zasygnalizowanemu podziałowi literatury wojennej 

w Bośni na „intelektualne”, a więc symbolicznie przyporządkowane mężczyźnie, 

bliskie formie dokumentu teksty sarajewskie i „emocjonalne” teksty srebrenickie, 

z dominującym dys-kursem ciała i męczeństwa (kulturowo przypisywanym 

kobiecie), wymykają się utwory Razglednica iz grobnice Emira Suljagicia 

(traktujące Srebrenicę jako the biggest concentration camp on the world) oraz 

powieść Iščezavanje plavih jahača Nerminy Kurspahić, która - choć napisana 

w oblężonym Sarajewie – pod względem treściowym i formalnym ma więcej 

wspólnego z martyrologicznym ładunkiem tekstów srebrenickich, zwłaszcza ze 

względu na intensywną eksploatację tematu cielesności. W podziale tym nie do 

końca mieści się również zbiór opowiadań Almy Lazarevskiej Smrt u Muzeju 

moderne umjetnosti, który, choć wypadałoby go rozpatrywać w kategoriach 

wojennego pisarstwa kobiet, w żadnej mierze nie wpisuje się w poetykę wspólną 

np. Nurze Bazdulj-Hubijar i Mevliji Feković-Kulović.  

Jak już zauważyliśmy, w literaturze martyrologicznej, a taką bez wątpienia 

reprezentują teksty srebrenickie, w szczególny sposób daje o sobie znać „dyskurs 

                                                 
331 Por. C. Delaney, Father state, Motherland, and the Birth of Modern Turkey [w:] Naturalizing 
Power, pod red. S. Yanagisako, C. Delaney New York 1995, s. 191. Pod. za: H. Donnan, T.M. 
Wilson, op.cit., s. 197. 
332 Por. T.Bringa, op.cit., s. 91-101. 
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ciała”. Ciało jest w nich bowiem polem wojennych wydarzeń333, ściślej zaś 

obiektem agresji, tortur, uprzedmiotowienia i przemocy. W ciele i na ciele ofiary, 

choćby w postaci ran, blizn i zmian, jakie w nim zachodzą pod wpływem 

przeżywanych cierpień, zapisuje się historia. Kategoriami nieodłącznie 

związanymi z ciałem są kobiecość, męskość i seksualność, przy całej świadomości 

złożoności tych kategorii, na co wskazuje krytyka gender – płci kulturowej. 

W przypadku tekstów srebrenickich kategorie te wydają się być decydujące. Być 

może w Srebrenicy płeć w sposób szczególny determinowała wojenne 

doświadczenie, a co za tym idzie sposób jego przeżywania i narracji o nim. Ważne 

dla tego spostrzeżenia jest uświadomienie sobie, że kultura bośniacka, zwłaszcza 

jej boszniacki/muzułmański podwariant, reprezentuje model ściśle patriarchalny. 

Zastoso-wanie kategorii feministycznych wykraczających poza tradycyjnie 

stosowane narzędzia opisu tekstów literackich, także tekstów martyrologicznych, 

pozwala na zaobserwowanie  tego, co znalazło swój wyraz w tekście jakby na 

przekór językowi, który był dostępny autorom334. Pozwoliło ujawnić ukryte, 

literacko przemilczane, aspekty wojennego doświadczenia i ich rolę 

w kształtowaniu tożsamości boszniackiej, poprzez odwołanie do głęboko 

zakorzenionych w świadomości czytelników matryc kulturowych.  

 Wśród wskazanych wcześniej tekstów srebrenickich znalazły się cztery 

gatunkowo różne utwory. Kad je bio juli Nury Bazdulj-Hubijar to powieść 

w formie listu, którego nadawcą jest Mirza – nastolatek ocalały ze srebrenickiego 

pogromu, a adresatem jego zamordowany przez Serbów baba (ojciec). Pamiętny 

lipiec 1995 roku pojawia się w tekście w charakterze retrospekcji narratora 

i przyjmuje postać fikcji literackiej inspirowanej faktycznym zdarzeniem. 

Razglednica iz grobnice to natomiast tekst dokumentalny, wspomnieniowy 

autorstwa Emira Suljagicia – naocznego świadka srebrenickich zdarzeń. 

Prowadząc pierwszoosobową narrację, przemawia on jako uczestnik tamtych dni. 

Sam zresztą pisze o sobie w sposób, który przeżycie i „bycie ze Srebrenicy” czyni 

filarami jego tożsamości:  

  

Przeżyłem. Równie dobrze mógłbym się nazywać Muhamed, Ibrahim lub 
Isak, to bez znaczenia, przeżyłem, wielu nie przeżyło (…) Przychodzę ze 

                                                 
333 Por. Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010, s. 18. 
334 Ibid., s. 10. 
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Srebrenicy. Tak naprawdę przychodzę z innego miejsca, ale postanowiłem, 
że będę ze Srebrenicy335. 
 

 Živjeti i umirati za Srebrenicu mieszkającej na stałe w Szwajcarii 

Mihriji Feković-Kulović336 jest z kolei beletryzowanym zapisem autentycznych 

wspomnień grupy ocalonych ze Srebrenicy kobiet i mężczyzn. Kilkoro z nich 

autorka przedstawia imieniem i nazwiskiem, historie reszty anonimowych 

rozmówców, których poznała podczas nietypowego spektaklu teatralnego, podczas 

którego opowiadali przed szwajcarską publicznością o swoim doświadczeniu 

przeżycia srebrenickiego ludobójstwa, posłużyły pisarce jako źródło inspiracji.  

Analizując reguły rządzące omawianymi narracjami zauważymy, że 

scenariusz drogi przez srebrenicką gehennę jest niemal zawsze taki sam. Ściśle 

determinują go realia historyczne i przebieg srebrenickich wydarzeń. Serbowie, 

nazywani najczęściej w tych tekstach po prostu czetnikami, traktowani są przez 

Boszniaków z poczuciem moralnej wyższości, nie mogący aspirować do poczucia 

kulturowej równości. Konsekwentnie są więc portretowani jako nie-ludzie:  

 

Četnici uđoše u narod. Ima ih svakakvih. Ima bradatih, ima ih s crno-bijelim 
povezom oko čela, ima ih s crvenim povezom oko čela. Nekima su lica 
ofarbana u crno, nekima u zeleno (...) Mladićev Drinski korpus, Mladićeve 
drinske zvijeri. Mladićeva razularena banda337. 
 

Często za cały opis wystarcza sugestywny opis oczu – co zapewne ma służyć 

pokazaniu Serbów jako istot odczłowieczonych, bestii: oči su im pijane, 

zakrvavljene, lica im zadovoljna sakupljenim plijenom338. 

 

Gleda u daleku bakliju, hladi cijev iz koje je prethodno ispalio fosforni 
metak, i kaže onome do sebe (on nema oči, ima dvije zmije koje proviruju iz 
uskih rupa): – E, je li bilo dosta paljevine?339 
 

Podobne zadanie spełniają sugestywne opisy zwięrzęcego odoru bijącego od 

agresora, szczególnie w przypadku scen gwałtu:  

 

                                                 
335 E. Suljagić, Pocztówki z grobu, tłum. A. Łasek, Wołowiec 2007, s. 7. 
336 Autorka wcześniej napisała już podobny utwór poświęcony tematyce obozu koncentracyjnego w 
Manjačy. Powieść pod tytułem,Manjača została wydana w Sarajewie w 2006 roku. 
337 M. Kulović- Kulović, Umirati i živjeti za Srebrenicu, Sarajevo 2009, s. 76 
338 Ibid., s. 131 
339 A. Lazarevska, Pozdrav iz opkoljenog grada [w:] Smrt u Muzeju moderne umjetnosti, Beograd 
2000, s. 36. 
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Osjetih smrad mu žderenja i pića/ a podbuhle mu bjehu strašne oči (...) 
Kamo sreće da tah bih slijepa/ Šta ugledah mu izmeđ` svinjskih kraka/ s 
kakvom polotom prilazi mi vepar!340.  
 

Zwróćmy uwagę, iż w powyższym fragmencie Serb zostaje porównany do 

wieprza,  – zwierzęcia, którym, jak wiadomo, brzydzą się muzułmanie.  

Opisane wydarzenia srebrenickie stanowią sytuację graniczną zarówno dla 

kobiet, jak i dla mężczyzn, z tym że o ile w przypadku ofiar płci męskiej ciało 

zostaje symbo-licznie „odseksualnione”, o tyle wojna widziana z perspektywy 

kobiet, zwłaszcza gwałconych, nadal jest przeżyciem nacechowanym cieleśnie 

i seksualnie. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie bohaterów powieści 

Mihriji Feković-Kulović. Ciała wychudzonych mężczyzn błąkających się po lesie 

cuchną, chorują, tracą więc swoją zmysłowość – ten naturalizm jest jeszcze 

bardziej zauważalny w scenach zawierających opisy tortur, egzekucji i samych 

zwłok, również tych w stanie rozkładu. Kobiety przetrzymywane w Srebrenicy 

w dalszym ciągu są obiektem seksualnym, a ich ciała, wystawione na męskie 

spojrzenia, stwarza dla nich zagrożenie – „zbyt” atrakcyjna dziewczyna może paść 

ofiarą któregoś z serbskich żołnierzy; to dlatego starsze kobiety polecają 

młodszym oszpecenie się, a nawet samookaleczenie: Nek se zabrane tanim 

mahramama i nek spuste pogled kad oni budu gledali u njih. Nikako ne smiju 

dozvoliti da se njihova mlada i lijepa lica vide341. Ujawnia się to także w samym 

sposobie portretowania kobiet, który chyba nieświadomie przyjmuje Feković-

Kulović, a który krytyka feministyczna określa pojęciem „męskiego oka”342. Takie 

spojrzenie na kobietę znajdziemy, zarówno u Laticia, jak i w omówionej już 

powieści Iščezavanje plavih jahača Nerminy Kurspahić. Co ciekawe, 

rodzicielstwo wydaje się w tekstach srebrenickich kategorią nadrzędną wobec np. 

małżeństwa, choć np. u Laticia wiara i wierność islamowi są wartościami 

najwyższymi, ważniejszymi od więzi rodzinnych i społecznych, co jest doskonale 

widoczne we fragmencie opisującym torturowanie hodży i kolejnych członków 

jego rodziny. Hodża nie zgadza się na chrzest ani na oddanie czci krzyżowi, jego 

decyzji nie są w stanie zmienić egzekucje kolejnych jego dzieci oraz torturowanie 

                                                 
340 Dž. Latić, Srebrenički inferno. Šahovići. Pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, Sarajevo 2006, s. 
15-16. 
341 M.Feković- Kulović, op.cit., s. 21.  
342 Zob. Z. Melosik, Konstruowanie kobiecości a problem emancypacji. Czy „męskie oko” można 
zakwestionować? [w:] Eadem, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant…,s. 118. 
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żony, która zresztą pożegnawszy się z synem i córką zachęca męża do wytrwania 

w wierze: 

 

Ako preselim na Ahiret prije 
a Tebi ako Bog produži vijek, 
o, nemoj da bi, za vas bijeli svijet 
pokleko, hodža, pa najveći grijeh, 
ne dao Allah, počinio sade! 
To je jedini od mene vasijet!343 
 

Kulović nie zajmuje tak radykalnego stanowiska - jej bohaterki wyznają, jak 

się wydaje, całkiem inny system wartości: Ona je žena i njeno je da spašava djecu. 

Ona je progonjena zvjer i jedino smije misliti na svoje dvoje mladunčadi344. 

Ojcostwo sprowadza się tymczasem do słów – čuvaj mi djecu, które wypowiadają 

mężczyźni oddzielani w Srebrenicy od kobiet. 

Możemy dostrzec pewien powtarzalny schemat martyrologicznych narracji 

srebrenickich i niektórych popularnych powieści wojennych np. Nerminy 

Kurspahić i Nury Bazdulj-Hubijar. W przypadku tekstów o srebrenickim 

ludobójstwie najlepiej tę matrycę, odtwarzają  Srebrenicki inferno Laticia 

i przywoływana wielokrotnie powieść Mihriji Feković-Kulović. Schemat, 

o którym mowa polega na nagromadzeniu dramatycznych wydarzeń, 

ze„zdroworozsądkowego” punktu widzenia niemożliwych do przeżycia przez 

jedną osobę w tak krótkim czasie. Główny bohater występuje więc w podwójnej 

roli ofiary i świadka (Nieznana Bosznianka ze Srebrenickiego inferno poza tym, że 

sama jest ofiarą wielokrotnych gwałtów, jest także obserwatorką kilku egzekucji, 

między innymi wspomnianej już sceny męczenia hodży z rodziną i obdzierania ze 

skóry mężczyzny, muzułmanina, który odmówił zgwałcenia swojej „siostry 

w wierze”), a początkiem jego/jej wstrząsającej historii zawsze jest moment 

wygnania z domu, w przypadku kobiet często związany z pierwszym gwałtem 

i utratą męskich członków rodziny. W sposób symboliczny taka kolejność zdarzeń, 

z gwałtem jako pewnym makabrycznym wariantem rytuału przejścia, 

odzwierciedla status kobiety jako jednostki społecznie „zaopiekowanej”, a więc 

uprzedmiotowionej. Zostaje ona przemocą wyjęta spod opieki męża lub ojca, 

czasem dosłownie wyszarpnięta z jego ramion i cieleśnie „wzięta” przez innego 

mężczyznę, często w obecności poprzedniego „opiekuna”. U Laticia ta „obecność” 

                                                 
343 Dž. Latić, op.cit., s. 61. 
344 M. Feković-Kulović, op.cit.,s.12. 



143 

przybiera dodatkowo wymiar mistyczny. W scenie, w której Nieznana Bosznianka 

jest upokarzana przez Serbów zmuszających ją do odmawiania nago 

muzułmańskiej modlitwy z pokłonami, bohaterka doznaje widzenia – ukazuje jej 

się zamordowany mąż, moj čovjek, mój halal, co odczytuje następująco:  

 

Gola, prljava, ja sam pripadala 
i tada njemu – na onome svijetu, 
otkle me duša njegova gledala!345 
 

Mimo braku fizycznej obecności męża jako opiekuna, strażnika – jak też 

można tłumaczyć muzułmańskie słowo halal (zastrzeżone, święte, na wyłączność) 

– kobieta nadal jest pod jego protektoratem i do niego należy. Warto wspomnieć, 

że nagrodą za „przedstawienie” miało być spotkanie z córką, bohaterka podejmuje 

więc trudną decyzję, w której na jednej szali kładzie swoje macierzyństwo, na 

drugiej zaś przyzwoitość, wstyd i strach przed bluźnierstwem.  

Ciało, którego poprzez ukrywanie czy oszpecanie nie udało się uratować 

przed pożądliwym wzrokiem oprawcy – wyszarpywane, gwałcone, jest zatem 

przestrzenią i sceną, na której odgrywany jest akt męskiej dominacji, polem bitwy 

między mężczyznami, faktycznym „terenem”, na którym odbywa się wojna. 

Niezamężne dziewczęta (w domyśle: dziewice), odbierane są matkom, zgodnie 

z tradycją pełniących rolę strażniczek ich seksualności, strzegących ich 

niewinności nie dla samej wartości dziewictwa, ale dla przyszłego męża. Nieznana 

Boszniaczka z poematu Laticia woli nawet, by jej córka poniosła śmierć, niż stała 

się używką pijanych żołnierzy:  

  

O, gdje li truhne moja mivka draga? 
Bila bi sretna da je u tamnici, 
samo dušmanska da joj nije ruka 
prodala drugo, istoj besramnici, 
da njeno tijelo diljem smradnih luka 
ne nude tajno, u ponoć, pred zoru, 
po konobama gdje cvili, jauka!346 
 
Jak zauważa Bożena Karwowska, w warunkach obozowych na ogół 

odtwarzany jest system władzy, przewagi i dominacji właściwy dla relacji między 

płciami347, co, najprościej ujmując, przekładałoby się na rozkład ról według 

                                                 
345 Dž.Latić, op.cit., s. 37. 

346 Ibid., s. 12. 
347 B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków 2009. s. 33. 
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schematu: kobieta – ofiara, mężczyzna – oprawca. Pewne symboliczne aspekty 

takiego podziału można odnaleźć także w boś/sz/niackich narracjach 

martyrologicznych i nie chodzi tu, rzecz jasna, o dosłowną reprezentację płci 

w rolach obozowej/wojennej rzeczywistości. Ofiara skonfrontowana z katem, 

niezależnie od swojej płci biologicznej, zaczyna zachowywać się zgodnie 

z cechami kulturowo przypisywanymi kobiecie – staje się uległa, bezwolna, nawet 

jeśli stawia opór zachowuje spokój, po to, by następnie przebaczyć, lecz mimo to 

zachować pamięć o swoim cierpieniu. Spostrzeżenie Karwowskiej potwierdzałyby 

także powtarzające się w tekstach boszniackich wzmianki o przypadkach 

kastrowania Muzułmanów przez Serbów czy zmuszaniu ich do homoseksualnych 

gwałtów. Idzie za tym także sposób literackiej kreacji ofiar i oprawców.  

Najważniejszy jednak wydaje się w rozważaniach Karwowskiej wniosek, że 

dyskurs ciała zaczyna się tam, gdzie człowiek pozbawiony jest przez system 

(społeczny lub polityczny) możliwości komunikacji słownej.348 Można to 

spostrzeżenie rozbudować o sytuację symbolicznego „zaniemówienia” w wyniku 

traumatycznych przeżyć. Jeśli swoje doświadczenie ofiara przekłada bezpośrednio 

na język literatury, zaczyna operować tymi obrazami, które najgłębiej zapadają 

w pamięć i które będą „atrakcyjne” z punktu widzenia wrażenia, jakie ma zostać 

wywarte na czytelnikach. Wydaje się oczywiste, że autorzy i autorki tworzący 

fikcję literacką uosabiają kolektywne przeświadczenie Boszniaków o byciu ofiarą, 

przyjmują więc głos ofiary do opowiedzenia cudzych historii. Historie te 

natomiast, jako że są uniwersalne i operują dość ograniczonym zestawem 

motywów wspólnym dla wielu bośniackich ofiar, wpisują się w klasyczne narracje 

o niewinnym męczeństwie. David Cook jest zdania, że istotnym etapem 

męczeństwa jest kształtowanie pamięci historycznej. Odgrywa ona kluczową rolę 

w kolektywnym poczuciu wspólnoty, dlatego ważne jest, by traumatyczne 

wydarzenia opisywać w taki sposób, aby powstała najbardziej poruszająca 

relacja, jaką opisująca ją osoba jest w stanie stworzyć349, stąd tak wiele 

w boszniackich narracjach wojennych brutalnych, naturalistycznych scen gwałtów, 

egzekucji i okrutnych tortur zadawanych muzułmanom. 

Ekstremalną sytuację wojenną regulują, rzecz jasna, niespisane reguły 

i zasady przetrwania, które starsi ludzie, pamiętający jeszcze doświadczenia II 

                                                 
348 Ibid., s. 38. 
349 D. Cook, op.cit., s. 20 
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wojny światowej, przekazują nowym więźniom i uciekinierom, czasem 

przeczuwając nadciągające niebezpieczeństwo, zanim jeszcze ktokolwiek jest 

w stanie je przewidzieć. Idąc tropem Ewy Machut-Mendeckiej, która bada 

obecność archetypów islamu w muzułmańskich narracjach kulturowych, można 

dopatrzeć się w postaciach starców tradycyjnych dla kultury Orientu, 

wywodzących się z pustynnej tradycji beduinów, postaci Wielkiej Matki i Starego 

Mędrca350, będących realizacją wyższej, po Jungowsku pojmowanej, Jaźni. 

W Živjeti i umirati za Srebrenicu figura ta daje się odczytać w osobie Djeda Muja, 

który wieści rzeź Srebrenicy na długo przed pojawieniem się w niej Serbów, rzecz 

jasna – zgodnie z archetypowym szablonem roli Mędrca – nikt, zwłaszcza młodzi, 

nie chce go słuchać, spotyka się zatem z obojętnością, traktowany jest jak 

obłąkany prorok: 

  

– Vi ste ovce u toru! – vikao je. – Vi preživate svoje posljednje suhe vrati 
trave i zadovoljno mekćete, a ne okrećete travu i ne vidite za leđima nož. 
Okrenite se i pogledajte kako mu sija oštrica! Što ne učinite ono što vam 
kažem, što se ne okrenete da vidite ono što ja vidim, već mi se rugate 
smijuljenjem. Pogledajte kako šiklja krv iz vaših prerezanih vratova! Kolju 
vas i sprijeda i pozadi, a vi samo po naredbi zadižete vrat. Radite onako kako 
vam kažu jer protivljenje više nema smisla (...) Svi vaši putevi su poplavljeni 
krvlju i vi širite nozdrve da sa sobom u smrt ponesete miris svoga zavičaja. 
To je sve što ćete iznijeti iz njega. Težak miris tek prolivene i koji sat ustajale 
krvi. Ako iznesete živu glavu, to će vam biti vječito sjećanje. Ako umrete, to 
će vam biti posljednji miris što ćete udahnuti. Miris vaše sopstvene i tuđe krvi 
će vam se zavuci u pluća tako jako da će vas ugušiti. 
 – Starac je prolupao – prošapta neko u publici351. 
 

Podobna postać – tym razem jest to staruszka „kasandrycznie” wieszcząca 

wojnę i nieszczęście pojawia się także we wstępie powieści Ljubav je sihirbaz, 

babo Nury Bazdulj-Hubijar:  

Slutim, Azra, slutim. Daj, dragi Allahu, da samo slutim pa da se prevarim. 
Dosta se zla nakotlilo na dunjaluku. Zlo veliko a dunjaluk mali. Čuvaj se, 
dijete moje. Nek ti je veliki Allah na pomoći352. 
 

Zarówno djed Mujo, jak i nana Fatima są tymi, których wiedza o przyszłych 

zdarzeniach wynikać miała z ich doświadczenia i mądrości. Djed Mujo to postać 

autentyczna, która później miała być jedynym świadkiem wstrząsającej masakry 

dokonanej w pobliżu Srebrenicy (widział trwającą cały dzień egzekucję chłopców 

                                                 
350 Zob. E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu...s. 40. 
351 M. Feković-Kulović, op.cit., s. 7-8. 
352 N. Bazdulj-Hubijar, Ljubav je sihirbaz, babo, Sarajevo, 2007, s. 13. 
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zmuszonych by rozgrywać między sobą mecz piłki nożnej ludzką głową; wszyscy 

zostali straceni przez ścięcie). Nana Fatima została natomiast zabita w ten sam 

sposób jak jej mąż w czasie II wojny światowej. Djed Mujo fakt, iż przeżył 

odczytał jako boskie zadanie, by przenieść prawdę o rzezi setki młodzieńców353. 

Kwestia pamięci i tożsamości, która nieodłącznie łączy się z literaturą 

martyrologiczną, w przypadku tekstów srebrenickich jest pamięcią ciała, kości 

i przed-miotów pozostawionych przez ofiary. Akt zapamiętywania i rejestrowania 

trauma-tycznych zdarzeń w literaturze z cyklu sarajewskiego odbywa się na nieco 

innym poziomie. Tam historia zapisuje się w mieście, to „organizm miejski“ jako 

główna, choć nie jedyna ofiara, nosi na sobie „wojenne znaki szczególne“. Jest to 

konsekwencją prostego faktu: teksty srebrenickie są, co staliśmy się wykazać, 

tekstami o lodobójstwie – raz pojmowanym dosłownie, jako genocid obecny 

u Laticia czy Feković-Kulović, innym znów razem rozumianym w symbolicznym 

wymiarze zabijania człowieczeństwa w ludziach zmuszonych do egzystencji 

w nienormalnych warunkach miasteczka odciętego od świara (Pocztówki z grobu 

Emira Suljagicia). Utwory tematycznie związane z oblężonym Sarajewem są 

w dużej mierze tekstami o miastobójstwie (urbocid). Pamięć ciała, jest zatem 

pamięcią tych, którzy przeżyli. Bez znaczenia jest teraz to, czy mówimy 

o fikcyjnych bohaterach, czy postaciach rzeczywistych – ocaleni relacjonują 

doświadczenia swoje i innych przez pryzmat doznań cielesnych: głodu, pragnienia, 

fizjologii, chorób, słabości, niemocy, ran i bólu. Oto wybrane przykłady tego typu 

świadectw: 

 

Njega više to ujutro nije strah. Jedina dva osjećaja što ostadoše u njegovom 
tijelu i što imaju kao zvijer oštre kandže su glad i žeđ354. 
 
Ako povrati bit će joj malo lakše, ponada se. Okrenu se, iz nje izađe malko 
zelene tekućine (...) 
 
Cijelu noć se niko ne usudi da izađe iz mase i ode da mokri. Trpe ili to čine 
tu gdje su se našli. A zna se da od straha potreba za mokrenjem jača. Timina 
mlađa kći trpi. Skupila je butine i trpi. Čeka da svane dan. – Šta fali, piški 
ovdje, zaklonićemo te od djeda. – šapuće joj majka355 
 

Ispod kose gdje čelu sedža bude 
zapara kamom crtu okomitu 
do one tačke gdje se potok zbude 

                                                 
353 Zob. M. Feković-Kulović, op.cit., s. 239. 
354 Ibid., s. 185. 
355 Ibid., s. 122. 
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izmeđ`obrva, našto žalovitu 
(...) 
A kada krvnik i crtu poprijeku 
Trže sredinom, o, kakvo smo čudo 
Gledali u tom učenom čovjeku! 
Svojom duboko uzdahnuvši grudom, 
On, ko kad na vrh minareta kroči, 
Ko mlada ševa iznad klasja rudog356. 
 

Dyskurs ciała daje o sobie znać przede wszystkim w dosadnych 

opowieściach i drastycznych scenach, w celu przywołania traumatycznych 

wspomnień lub wywołania ich obrazu u czytelnika. Na widzenie gwałtu jako aktu 

wojennego, performansu zwycięstwa357 nakłada się doświadczenie ofiary, 

przepełnione przede wszystkim uczuciami wstydu i obrzydzenia. Oba te uczucia 

zarówno Melosik jak i Karwowska traktują jako „uczucia cielesne“, rodzące się 

i ulokowane w ciele. Wynika z tego, że cielesność, także w ciągłej konfrontacji ze 

śmiercią i cierpieniem, wciąż jest niezbędnym elementem istnienia kobiet 

w przestrzeni publicznej, nawet jeśli przestrzeń tę wyznacza specyfczna 

rzeczywistość wojenna. Można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku 

boszniackim, szczególnie w ciele kobiety, mówiąc słowami Baumana 

społeczeństwo odciska swój kształt358. 

Wśród wybranych utworów najwięcej miejsca poświęciliśmy tekstom 

autorstwa kobiet, po części dlatego, że najbardziej znaczące dla tożsamości 

boszniackiej, zasadniczo budowanej na poczuciu bycia ofiarą, są utwory 

srebrenickie. Na drugim biegunie znajdują się przeważnie męskie, 

niezaangażowane religijnie, „wystudzone”, wolne od terroru poszukiwania nowej 

tożsamości teksty sarajewskie, w których miasto, czasem pisanie wielką literą jako 

Miasto, jest toposem wojennej apokalipsy. Zrządzeniem historii tylko kobiety 

przeżyły masakrę muzułmańskiej ludności w Srebrenicy (nie licząc garstki 

mężczyzn i chłopców cudem ocalałych z pogromu), przejęły więc na siebie rolę 

narratorek tych dramatycznych wydarzeń. Kobiety przemówiły przede wszystkim 

jako istoty definiujące siebie wobec męskich ofiar srebrenickiej czystki etnicznej: 

jako matki, żony, siostry, córki i wnuczki zamordowanych tam Boszniaków, 

czasem tylko udzielając głosu poległym i ocalałym mężczyznom (Živjeti i umirati 

za Srebrenicu, Kad je bio juli).  

                                                 
356 Dž. Latić, op.cit, s. 65. 
357 Zob. B. Karwowska, op.cit.,s.156. 
358 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995, s. 70. 
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Z drugiej strony, nie bez znaczenia dla takiego podziału literatury pomiędzy 

mężczyzn i kobiety, w którym do mężczyzn należą typowe dla prozy wojennej 

teksty z frontu i oblężonych bośniackich miast, a do kobiet nacechowane – 

z jednej strony re-ligijnością i ideologią męczeństwa, z drugiej zaś – dyskursem 

ciała, jest zaobserwowane przez Tone Bringę przypisanie kobiet do domowego 

ogniska, kulturowe nadanie im kluczowej roli w pielęgnowaniu tradycji oraz 

zobowiązanie do dbałości o religijną tożsamość rodziny.  

Teksty sarajewskie to głównie utwory prozatorskie, przede wszystkich 

powieści, opowiadania i zapiski przypominające swoją formą dziennik, 

wspomnienia lub wręcz dziennikarskie sprawozdania z ogarniętej wojną stolicy, 

choć nie tylko, bo np. ważne miejsce wśród nich znajduje zbiór poetycko-

prozatorski Sarajevo blues (1992) Semezdina Mehmedinovicia czy tom liryki 

Abdullaha Sidrana Sarajevski tabut (1994). Znakomita większość utworów 

z korpusu tekstów sarajewskich, na ogół napisanych w oblężonym mieście, to 

relacje ad hoc zatrzymujące moment wojennej grozy, lub próbujące uchwycić, już 

z perspektywy czasu, reguły gry ze śmiercią, jaka nieustannie toczyła się 

w Sarajewie przez trzy długie lata serbskiego oblężenia.  

Autorzy tekstów sarajewskich ostentacyjnie odmawiają zaangażowania 

w wojnę i przyjęcia wojennej retoryki, poprzez zabieg symbolicznej wewnętrznej 

emigracji (literacka figura zamknięcia w schronie lub w mieszkaniu w otoczeniu 

książek). Jeśli już podejmują tematykę społeczną – opowiadają się za 

ponadwyznaniowym i wieloetnicznym charakterem Bośni, której symbolem miało 

być przedwojenne Sarajewo – Mała Jerozolima Bałkanów. 

Klasyczną ilustracją tekstów sarajewskich mogą być opowiadania Almy 

Laza-revskiej z tomu Smrt u Muzeju moderne umjetnosti359 (1995), naznaczone 

klaustro-fobiczną atmosferą życia w odciętym od świata mieście. Młoda rodzina 

(On, Ona i Chłopiec – w oryginale Dječak) starają się przetrwać wojnę 

symbolicznie zamknięci w małym mieszkaniu. Lazarevska obrazowo opisuje stan 

zamknięcia, przyrównując go do przebywania wewnątrz magicznego pierwotniaka, 

w którym poszczególni członkowie rodziny ścieśniają się blisko siebie, niczym 

wodniczki w ciele jednokomórkowego pantofelka. Tak ograniczoną przestrzeń 

„otwiera” tylko literatura. Wszelkie „wyjścia” narratorki i bohaterów poza 

bezpieczne schronienie ich domu, odbywają się poprzez lekturę – intertekstualne 

                                                 
359 A.Lazarevska, Smrt u muzeju moderne umjetnosti, Sarajevo 1995. 
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skojarzenia przywołują wspomnienia życia przed oblężeniem, „przenoszą” 

bohaterów do bezpiecznych i radosnych czasów. Ich symbolem stają się niegdyś 

znienawidzone, teraz budzące sentyment kiczowate pocztówki z napisem 

„Pozdrowienia znad Adriatyku”, będące swojego rodzaju listem nadanym kiedyś 

w szczęśliwej przeszłości. Rzeczywiste wyjścia bohaterów poza bezpieczną 

przestrzeń mieszkania nie kończą się dla nich dobrze – mężczyzna zostaje ranny, 

Chłopiec zaś, dotąd chroniony przez matkę, dowiaduje się o istnieniu śmierci – 

widzi zwłoki leżące w kałuży krwi360.  

Nawiązania do klasyków światowej literatury pojawiające się u Lazarevskiej 

(Tołstoj, Dostojewski, Herbert, Jankelevitch) są aktem sprzeciwu wobec 

bestialstwa i wandalizmu, których autorka – narratorka „nie wpuszcza” do swoich 

opowieści. Odnosi się wrażenie, że wojna, prowadzona przez złych ludzi, którzy 

weszli na wzgórza, zatrzymuje się na progu mieszkania bohaterów, jest obecna 

w ich życiu tylko jako daleki pogłos, echo detonacji i przerywający ciszę świst 

pocisków oraz jako świadomość obręczy bezlitośnie zaciskającej się wokół Miasta. 

Motyw rodziny szukającej schronienia w zamknięciu i odosobnieniu często 

powraca w bośniackiej prozie. Przykładem mogą być dwie powieści Nury 

Bazdulj-Hubijar Naše međutim je rat (1995), Baš mi je žao (1999) oraz a także 

humorystyczne powieści Nenada Veličkovicia: Konačari (1995) oraz Otac moje 

kćeri (2003). Równie często w tekstach sarajewskich, zwłaszcza w tych 

przyjmujących postać dzienników zaangażowanych w literackie i naukowe życie 

Bośni, pojawia się nurt „ucieczki w lekturę”, który opiera się na strategii 

intertekstualności361, będący swoistym buntem i sprzeciwem wobec bestialstwa 

(Antologija zla (1994) – wojenny dziennik Aliji Isakovicia i Istorija bolesti (1994) 

Tvrtka Kulenovicia). Dla przykładu – Istorija bolesti Kulenovicia, jest 

autobiograficznym zapisem zmagań intelektualisty i pisarza, próbującego 

zrozumieć otaczającą go rzeczywistość, która jawi mu się jako moment kryzysu 

wszystkich wartości etycznych. Poszukując w książkach i dalekowschodniej 

filozofii odpowiedzi na swoje egzystencjalno – etyczne pytania, zwłaszcza te 

                                                 
360 Symboliczny koniec jego dziecięcej niewinności Matka przypieczętowuje decyzją, że odtąd nie 
będzie zmieniać ad hoc nieszczęśliwych zakończeń książek, które czyta mu przed snem – nie ma 
bowiem potrzeby, by dłużej chronić dziecko przed wiedzą o przemijaniu, podczas gdy codziennie 
w Mieście (tak Lazarevska nazywa Sarajewo) giną dziesiątki jego rówieśników.  
361 Podobnie jak strategia intermedialności, obecna np. u Lazarevskiej. Por. A. Jawoszek, 
Intermedialność jako reakcja – fotografia, malarstwo i film w opowiadaniach Almy Lazarevskiej 
[w:] Słowo i obraz, pod red. E. Tabakowskiej, R. Rogowskiego, Kraków 2010, s. 87. 
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dotyczące śmierci, Kulenović próbuje odtworzyć tytułową „historię choro-by” – 

choroby, którą jest wojna. Jak zauważa Muhidin Džanko, próbę zmierzenia się ze 

śmiercią Kulenović mógł podjąć tylko w literaturze i za pośrednictwem literatury:  

 

Smrt u Sarajevu bila je nešto više od puke stvarnosti i da bi joj se 
suprotstavio - pisac je o smrti mogao razmišljati jedino kroz literaturu 
i pomoću literature. Pozivanje na literaturu u romanu Istorija bolesto 
predstavlja piščev književni postupak kojim se dezintegrira i razara 
romaneskna struktura na dva jasno izdvojena sloja: organsko-intuitivni, što je 
vezan uz stvarnost i anorgansko-diskurzivni, što je vezan uz literaturu. Ono 
što postoji u stvarnosti mora postojati i u literaturi362.  
 

Intelektualno-filozoficzne rozważania nad śmiercią podjęła także Lazarevska 

(niegdyś studentka Kulenovicia), choć czyni to w typowy dla siebie, 

„zawoalowany”, ukryty pod intertekstualnymi odwołaniami sposób. 

W opowiadaniu Pozdrav iz opkoljenog grada z tomu Smrt u muzeju moderne 

umjetnosti narratorka-bohaterka kolekcjonuje przetłumaczone na naš jezik książki 

ze słowem „śmierć” w tytule. Wyznaje, iż brakuje jej tylko jednej, jest nią La 

morte (Śmierć) Vladimira Jankelevitcha:  

 

A ono s knjigom Smrt i Vladimirom Jankelevičem…to je dug činjenici da je 
majka našeg djeteta studirala svjetsku književnost i da još od tih dana ima 
golem spisak literature čiji naslovi u sebi sadrže riječ smrt. Jankelevichev je 
naslov podvučen crvenom olovkom. To znači da knjiga još nije prevedena na 
naš jezik363. 
 
W tym nawiązującym do biografii samej autorki stwierdzeniu możemy 

doszukać się deklaracji pisarskiej. Przypomnijmy, że Jankelevitch w geście 

protestu przeciwko Holokaustowi i nazistowskim zbrodniom popełnionym 

w czasie II wojny światowej zaprzestał działalności literackiej i wycofał się 

z życia francuskiej bohemy artystycznej. Lazarevska wydała wprawdzie po wojnie 

jeszcze powieść U znaku ruže (1996) oraz tom opowiadań podejmujących wojenną 

tematykę Biljke su nešto drugo (2002), potem wystąpiła z Towarzystwa Pisarzy 

Bośni i Hercegowiny i wycofała się z sarajewskiego życia literackiego (jak sama 

mówi, po to, by poświęcić się jedynej wartościowej czynności, a mianowicie – 

czytaniu364). W wywiadach prasowych, których udziela, przy okazji kolejnych 

                                                 
362 M. Džanko, Vulkan i lava, pod za: http://www.openbook.ba/izraz/no05/05_muhidin_dzanko.htm 
(20.05.2011) 
363 A. Lazarevska, Smrt u Muzeju moderne umjetnosti...s. 16. 
364A. Lazarevska, A. Bešlija, Sarajevo je ispražnjena riječ, za: 
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tłumaczeń jej książek na inne języki podkreśla, iż Sarajewo „skończyło się” w jej 

odczuciu w latach dziewięćdziesiątych. Dziś jest już tylko wyświechtanym, nic 

nieznaczącym słowem365.  

Nieco inaczej przebiega refleksja tożsamościowa u Lazarevskiej. W autoiro-

nicznym i pełnym błyskotliwego humoru, napisanym tuż po wojnie, eseju 

Porijeklo svile366 autorka przytacza szereg sytuacji, w których zmuszona była 

tłumaczyć się ze swojego bośniacko-macedońskiego pochodzenia. Przykładem jest 

wizyta u dentysty, kiedy to podczas zabiegu stomatologicznego 

(uniemożliwiającego pacjentowi „normalną” komunikację), zadaje on 

Lazarevskiej znienawidzone pytanie: Jeste li vi Alma, Makedonka?:  

 

U trenu sam sračunala: odgovorim li mumljanjem koje ima predstavljati 
rječcu Ne, predstoji niz pitanja na koja se više neće moći ni mulajućim Ne ni 
Da, odnosno Aha. Jer, niz će početi sa: A otkud vam onda to makedonsko 
prezime?367 
 

Poruszony przez Lazarevską, z pozoru błahy i zabawny problem, dotyka 

jednak ważnej kwestii, mianowicie tego, co Ivan Čolović określa mianem „terroru 

tożsamości i kultury”368. Natrętne pytania o których pisze Lazarevska, a także 

uproszczone utożsa-mianie brzmienia nazwiska z całym kompleksem znaczeń, 

które się na tę tożsamość w powszechnym odczuciu, składają (pochodzenie, język, 

znajomość narodowego folkloru), świadczą o tym, że wskutek wojny z przestrzeni 

bośniackiej zniknęła idea wielokulturowości – bo czy inaczej ktokolwiek 

zwracałby uwagę na dysharmonię między muzułmańskim imieniem 

i macedońskim nazwiskiem, które nosi pisarka? Czy kogokolwiek interesowałoby 

kim z pochodzenia jest Alma Lazarevska? Przywołajmy w tym miejscu słowa 

Wojciecha Burszty odnoszące się do multikulturalizmu. W odczu-ciu badacza 

kluczowym zadaniem idei wielokulturowości jest godzenie sprzecznych interesów 

indywidualizmu i tożsamości zbiorowej369. Tożsamość grupowa formuje się 

                                                                                                                                                         
http://www.sarajevo-x.com/kultura/clanak/080616060.; M. Smajkić, Književnica Alma Lazarevska: 
Mnogo je oni, koji o Sarajevo htjeli bi se „očešati”, „Dnevni avaz”, 08.04.2011, s. 14-16. 
365A. Lazarevska, F. Fazlagić, Sarajevo je ispuistilo dostojanstvo, „Dnevni list” 
za:http://www.dnevni-list.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=18109:alma-
lazarevska-sarajevo-je-ispustilo-dostojanstvo&catid=7:kultura&Itemid=8. 
366 A. Lazarevska, Porijeklo svile, „Sarajevske sveske”, nr 4/2003, s. 9.  
367 Ibidem. 
368 I. Čolović, Bałkany – terror kultury. Wybór esejów, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 2007, s. 47. 
369 W. Burszta, Ideologia różnicy i tożsamość zbiorowa [w:] „Sprawy Narodowościowe”, z. 14/15, 
Warszawa 1999, s. 56. 



152 

w oparciu o różnice pojawiające się w konfrontacji z inną grupą posiadającą swoją 

kolektywną tożsamość. Analogicznie, tożsamość jednostkowa w społeczeństwie 

multietnicznym (multikulturalnym) wyraża się w odrębności i poczuciu różnicy 

wobec grupy etnicznie dominującej370. Multikulturalność przyzwala na różnice, 

lecz wyklucza możliwość, iż staną się podłożem konfliktu. Różnica, o której 

mowa, tak jak ją odczuwa Lazarevska, sprowadza się tylko do brzmienia nazwiska 

(Od svoje treće godine živim u gradovima gdje većinom žive ljudi sa –ić 

prezimenima371. Pytania stawiane przez przypadkowo spotykanych ludzi oraz 

nucenie przez nich macedońskich piosenek ludowych w reakcji na jej obco 

brzmiące nazwisko372 uświadamiają Lazarevskiej, że to, co w czasach Jugosławii 

budziło sympatię (na szkolnych akademiach wysławiających braterstwo i jedność 

występowała jako dyżurna Macedonka), teraz budzi niezdrową ciekawość 

i zdziwienie. W społeczeństwie prawdziwie multietnicznym (jak definiuje je 

Burszta) nie powinno zaskakiwać, że ktoś o macedońskim nazwisku nie mówi po 

macedońsku i nie reaguje entuzjastycznie na dźwięki macedońskiego folkloru. To 

pozwala wysnuć wniosek, że w powojennej bośniacko-hercegowińskiej 

rzeczywistości silnie daje o sobie znać potrzeba etnicznego „porządkowania” 

przestrzeni narodowej, gdzie każdy „inny” automatycznie staje się „podejrzany”. 

Miasto staje się w tych utworach przestrzenią niemal metafizyczną, 

magiczną, miastem filozofów i proroków. Zapełnia się duchami zmarłych, 

aniołami stróżami, jego plan wyznaczają trajektorie pocisków, bezpieczne strefy 

i tzw. martwe punkty, w których czyha śmierć. Konkretne ulice, place, 

skrzyżowania, budynki zostają odrealnione. Zniszczone miasto zaczyna znikać, 

a pozostająca po nim pusta przestrzeń nabiera znaczeń symbolicznych. 

Takie podejście sarajewskich autorów do „tematyki miejskiej” koresponduje 

ze zdiagnozowanym przez Bogdanovicia kulturowym podłożem bośniackiej 

wojny. Belgradzki filozof widzi w niej bowiem urzeczywistnienie fantastycznej 

idei wojny wsi z miastem, tzw. urbocid373, idei wyrażającej konflikt 

                                                 
370 Ibid., s. 56. 
371 A. Lazarevska, op.cit., s. 9. 
372 Na rolę folkloru jako symbolu tożsamości narodowej i etnicznej wielokrotnie zwracał uwagę 
Ivan Čolović. Zob. I. Čolović, Politički folklor i religija [w:] Bordel ratnika, Beograd 2007. Tekst 
Čolovicia dotyczy wprawdzie „groźniejszych” przejawów folkloryzacji religii i życia codziennego, 
ponieważ autor omawia rzeczone zjawisko w kontekście „uświęcenia wojny” przez tradycję, jednak 
niektóre jego spostrzeżenia, jak to o emblematycznym charakterze piosenek ludowych, możemy z 
powodzeniem odnieść do omawianego eseju autorstwa Lazarevskiej. 
373 Por. B. Bogdanović, Rytualne zabijanie miasta, tłum. K. Bąk, „Krasnogruda”, nr 6 (1997), s. 27. 



153 

prowincjonalnego, zakorzenionego w serbskiej epice ludowej, prymitywizmu 

(antykultury) z urbanistyczną nowoczesnością (kulturą)374. Ludzie ginący wraz 

z miastem giną tylko dlatego, że są jego częścią. Trudno jednak zrozumieć 

miastobójstwo bez odniesienia do poosmańskiego charakteru Bośni375. Bośniackie 

miasta, szehery i kasaby376, a zwłaszcza Sarajewo, zachowały swój poturecki 

koloryt, mogły więc być utożsamiane z obecnością „obcego czynnika” na 

Bałkanach, a za taki, w swoim antymuzułmańskim i wielkoserbskim uniesieniu, 

Serbowie uważali bośniackich wyznawców Allaha. W takiej ocenie rzeczywistości 

kryje się jednak pewien paradoks. Miasta, choć na pozór bardziej „osmańskie” niż 

wsie, w dużej mierze uległy „jugosłowiańskiej laicyzacji” i kulturowemu 

przemieszaniu. Zbudowane obok cerkwi, kościołów i świeckich budynków 

wszechobecne meczety, medresy (szkoły koraniczne) i hamamy (luksusowe łaźnie 

będące obowiązkowym elementem krajobrazu bośniackich miast), które Serbowie 

odczytywali jako sygnały wrogiej odmienności, spełniały raczej funkcję pamiątek 

historycznych. Wsie natomiast zachowały swój wyznaniowy charakter.  

Pierwszych oznak konfliktu miasta i wsi Bogdanović dopatruje się już 

w starej serbskiej literaturze, w tym zwłaszcza w epice ludowej z tzw. cyklu 

kosowskiego, chociaż tak sformułowany wniosek może wydać się nazbyt daleko 

idącym uproszcze-niem. Przypomnijmy, że w utworach rzeczonego cyklu 

skodyfikowany został ideał serbskiego bohatera, który do ostatniej kropli serbskiej 

krwi broni serbskiej wiary i serbskiej ziemi zagrożonej najpierw przez samych 

Turków, a następnie przez poturczeńców377. Stąd wniosek, że wojna w Bośni 

                                                 
374 Na znaczenie tzw. neofolku w retoryce serbskich tekstów o tematyce wojennej i narodowej 
zwróciła uwagę także Maria Dąbrowska – Partyka. Autorka pisze o „reinkarnacji tradycyjnych 
form, motywów i chwytów dziedzictwa bohaterskiej pieśni epickiej, która współcześnie znów 
objawiła się w swej „historiozoficznej” roli, uświęconej przez dziewiętnastowiecznych poetów i 
filologów”. Zob. M. Dąbrowska-Partyka, Gusle, knindže i civilno društvo. Retoryka serbskich 
tekstów o tematyce narodowej [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów 
Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s. 195-208. Zob. także: 
Dąbrowska-Partyka M., Domoljublje i kulturocid. Retoryka chorwackich tekstów o tematyce 
narodowej [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, 
pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s.131-152. 
375 Maciej Falski jest zdania, że traktat pokojowy w Dayton położył kres osmańskiemu, 
wielokulturowemu modelowi państwa bośniackiego, przyczynił się do jego likwidacji, akceptując 
niebezpośrednio praktyki zmierzające do wewnętrznego podziału kraju. Por. M. Falski, Likwidacja 
modelu osmańskiego w Bośni po 1995 roku a kryzys państwa, korzystam z komputeropisu tekstu. 
376 Podział na seher (miasto) i kasabę (prowincję) funkcjonował przez niemal cały czas 
osmańskiego panowania nad Bośnią. Odpowiada nadawaniu praw miejskich większym 
aglomeracjom w Europie Zachodniej. Rozwijająca się urbanistycznie kasaba mogła „awansować” 
do rangi seheru. Por. M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1998, s. 103. 
377 W ten pejoratywnie zabarwiony sposób Serbowie (i w mniejszym stopniu Chorwaci) przez wieki 
określali bałkańskich konwertytów na islam. Obok pogardliwego poturice, w języku serbskim 
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i Hercegowinie to poniekąd wojna w obronie „zagrożonej” tożsamości narodowej 

Serbów, wojna prowadzona z woli narodu i w jego interesie, którym miałaby być 

obrona „od zawsze” serbskiej „ziemi świętego Sawy”, skąpanej we krwi dzielnych 

serbskich bojowników o prawdę378. Najsłynniejszymi miastami, które padły ofiarą 

tych „urbanistycznych czystek etnicznych” są Vukovar, Dubrownik i Sarajewo 

oraz Srebrenica. Podczas gdy np. Vukovar w chorwackim dyskursie społeczno-

politycznym porównuje się do Golgoty (nie bez przyczyny pojawiły się narracje 

o męczeństwie Chorwatów, kształtowane poprzez symbolikę Drogi Krzyżowej379), 

o Sarajewie pisze się – jak już wspomniano – poszukując analogii, z jednej strony 

do Jerozolimy, z drugiej zaś do obozów śmierci. 

Sarajewo, które we wspomnianych utworach nazywane jest po prostu 

Miastem, urasta do rangi symbolu: miasta – pułapki, miasta – samotnej wysypy, 

umierającego miasta, miasta – labiryntu, miasta-cmentarza, miasta zapomnianego. 

Obrazowanie dokonuje się poprzez odnajdywanie w zniszczonym wojną mieście 

jego niedawnego piękna, niezwykłości i mitycznej już wielokulturowości. 

Równolegle z idealizacją życia w przedwojennym mieście w prozie wielu 

twórców dokonuje się weryfikacja mitu o szczęśliwym sąsiedztwie, co można 

odczytać jako próbę zmierzenia się z kolektywną, zasadzającą się na 

wielokulturowości i wielowyznaniowości tożsamością bośniacką, która być może 

najpełniej wyrażała się w „sarajewskości”. Przykładem może tu być opowiadanie 

Dževada Karahasana Pisma iz 1993 godine, będące aluzją do utworu Ivo Andricia 

Pismo z 1920 godine, za który noblista został pośmiertnie znienawidzony przez 

prawicowych publicystów i przedstawicieli sarajewskiego środowiska literackiego, 

                                                                                                                                                         
funkcjonuje również obraźliwe Balija. Określenie to będzie często pojawiać się w wojennej 
literaturze boś/sz/niackiej, by zobrazować agresywny i nienawistny stosunek Serbów do 
Boszniaków. W opowiadaniu Blagdan krunice ze zbioru Biljke su nešto drugo (Sarajewo 2003) 
Almy Lazarevskiej Balija stanie się swoistym słowem – kluczem. Ali, i onaj s durbinom je, mada s 
izvjesnom toplinom u glasu, prethodni iskaz tek izglačao: – Vidimo dakle tri balijke. I sažeo u: – 
Balijke. Sažetak je ispljunuo (s.102). Autorka, jakby w opozycji do pogardliwego określenia, swoją 
bohaterkę nazwie imieniem Bakija.  
O samym znaczeniu tych określeń dla kształtowania w zbiorowej świadomości bałkańskich, a więc 
także bośniackich, chrześcijan negatywnego wizerunku muzułmanów, wielokrotnie wspomina M. 
Zekić w swojej pracy doktorskiej Tożsamość kulturowa muzułmanów bośniackich, s. gdzie odsyła 
także do bogatej literatury przedmiotu. Warto też zwrócić uwagę na artykuł Bojana Aleksova 
Poturica gori do Turčina. Srpski istoričari verskim preobraćenjama, w którym autor skrupulatnie 
przedstawia historię islamofobii w serbskiej debacie naukowej, za: 
 (http://www.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/264/verski.mitovi.pdf. 
378 D. Gil, „Za krzyż święty i wolność złotą”  – Mistyczno-mitologiczny obraz dziejów narodu w 
oczach Serbów bośniackich [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów 
Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków, 1999, s. 211. 
379 Zob. A. Borowiec, Termin „droga krzyżowa” w najnowszej historii Chorwacji [w:] Przemiany 
w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999, s. 79-85. 
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optujących za narodowo czystym, muzułmańskim, charakterem literatury 

boszniackiej. Karahasan nawiązując do utworu Andricia tytułem, tematem 

i imieniem głównego boha-tera Moritza Mauricea Lewenfelda wchodzi w dialog 

z tym dla dzisiejszego bosz-niackiego literaturoznawstwa kłopotliwym 

i kontrowersyjnym tekstem. Przypomnijmy, że Andrić w opowiadaniu Pismo iz 

1920 pisząc o Bośni jako o kraju mržnje i straha zdekonstruował mit szczęśliwego 

sąsiedztwa. Krytyczna rewizja powszechnego przekonania o harmonii 

i równowadze między nacjami ukazuje w nowym świetle motyw Sarajewa jako 

Jerozolimy. Już nie tylko jako pięknej, wielowyznaniowej stolicy (jak 

przedstawiane jest Sarajewo w folderach turystycznych i na widokówkach), ani też 

nie Sarajewa – Nowego Jeruzalem – domu dla uciekinierów, ale jako miasta 

rozdzieranego konfliktami wynikającymi ze wzajemnego niezrozumienia 

wstydliwie skrywanego pod fasadą sąsiedztwa i przyjaźni.  

Rozróżnienie na teksty srebrenickie i sarajewskie, pozwala – jak mniemamy 

– wykazać zauważalną w obu nurtach różnicę w odniesieniu do problematyki 

tożsamościowej. Podczas gdy w tekstach podejmujących tematykę ludobójstwa 

w Srebrenicy wydaje się ona być prymarna (jak staraliśmy się wykazać – 

w oparciu o muzułmańską ideę szahadatu, kreowany jest w nich obraz 

Boszniaka/Boszniaczki jako niewinnej ofiary za wiarę), w utworach opisujących 

życie w oblężonym mieście traktowana jest marginalnie. Być może odpowiedzi na 

pytanie dlaczego tak się dzieje należałoby poszukać w tradycyjnym postrzeganiu 

Sarajewa jako multikulturalnego tygla – Małej Jerozolimy Bałkanów. Wszak 

w wieloreligijnym i wieloetnicznym środowisku metropolii, której domeną jest 

wysoka kultura i wysoki stopień świadomości humanistycznej, tożsamość 

budowana w oparciu o kategorie religijne może wydawać się czymś 

„niestosownym“. Nie należy zapominać także, iż twórcy sarajewscy to często 

wykładowcy akademiccy związani z Wydziałem Filozoficznym. Nietrudno 

dostrzec w ich utworach inspiracje literaturą światową, zainteresowania filozofią 

i etyką, co z kolei możemy odczytać jako potrzebę wzniesienia się ponad etniczne 

podziały i prymitywne reguły rządzące rzeczywistością wojenną. Teksty 

srebrenickie jawią się natomiast jako emocjonalna, psychologicznie uzasadniona 

reakcja na bezspośrednie doświadczenie wojny oraz na personalny, wręcz cielesny 

kontakt z wrogiem (gwałty, tortury, rzezie, które były codziennością w Srebrenicy, 

w Sarajewie zdarzały się niezwykle rzadko). Nie dziwi zatem inny ładunek 
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„tożsamościowy“ tekstów srebrenickich, będących w istocie rozpaczliwą próbą 

powiedzienia „oto jesteśmy“. 
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Na nama se lome talasi istorije, ko na grebenu…  

M. Selimović380 

 

Gdje se historija objavljuje i podnosi tako burno, 

intenzivno i teško kao u Bosni? A historija je, ne 

zaboravimo to, sudbina i realnost bicia osuđenih 

na boravak u vremenu.  

Dž. Karahasan381 

 

 

Jednym z kluczowych sposobów artykułowania tożsamości przez 

Boszniaków są ich narracje o własnej przeszłości – zarówno o tej rzeczywistej, jak 

i wyobrażonej, poddanej mitologizacji i swoistemu retuszowi. Historia jest 

bowiem w dużej mierze odpowiedzialna za „zasób leksykalny” wyobrażeń 

Boszniaków o nich samych. Jak zauważa Magdalena Dyras, pożyczanie znaków 

przeszłości uwalnia zbiorowość od obowiązku szukania nowego języka, który 

pozwoliłoby skomentować odpowiednio rzeczywistość, opisać aktualne wartości 

oraz nowe niepokoje i emocje382. Trudno ocenić czy Boszniacy faktycznie nie 

potrafią dokonać adekwatnej oceny rzeczywistości dlatego, że nie mogą, czy też 

dlatego, że nie potrafią znaleźć „nowego języka”. Z pewnością można by wskazać 

wiele prób zmierzenia się z teraźniejszością podejmowanych przez sarajewskich, 

i nie tylko sarajewskich, intelektualistów. Przykładem takiej trzeźwej oceny 

bolączek i „chorób” trapiących bośniackie (i boszniackie) społeczeństwo mogą 

być artykuły Nenada Veličkovicia, Envera Kazaza, Dubravka Lovrenovicia, Almy 

Lazarevskiej, Vuka Bećanovicia, publikowane w „niepokornych” mediach, takich 

                                                 
380 M. Selimović, Derviš i smrt, Sarajevo 1967, s. 298. 
381 Dž. Karahasan, Izvještaji iz tamnog vilajeta, Sarajevo 2007, s. 182. 
382 M. Dyras, Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009, s. 108. 
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jak portal internetowy Radio Sarajevo, czasopismo literackie „Sarajevske sveske”, 

czy w awangardowym czasopiśmie „Sic!”383, które choć ukazuje się zaledwie od 

roku, już zdążyło sobie zapracować na opinię bezkompromisowego 

i prowokacyjnego. 

Nie da się zaprzeczyć, że od lat dziewięćdziesiątych w Bośni 

„fabrykowany” jest język odwołujący się do symboli przeszłości, z pomocą 

którego podejmuje się próbę opowiedzenia tego, co dzieje się tu i teraz. W efekcie 

takich, niekiedy karkołomnych, poszukiwań powstaje narracja operująca zmitolo-

gizowaną wersją przeszłości, czerpiąca z repertuaru „dawności” – wszystko po to, 

by uzasadnić prawo Boszniaków do odrębności, usankcjonować ich młodą 

państwowość, wreszcie – zdefiniować i umocnić tłumioną przez lata boszniacką 

tożsamość.  

Zanim rozpoczniemy nasz wywód o narracjach historycznych Boszniaków 

w odniesieniu do konkretnych już tekstów literackich, przypomnijmy tu podsta-

wowe kategorie związane z pisarstwem historycznym, które zawdzięczamy 

koncepcjom Haydena White`a384. Już w swoich pierwszych pracach wskazał on na 

bliskie związki fabularyzacji historycznych z narracją literacką – zarówno 

opowiadanie historii, jak i „snucie” literackiej opowieści wiąże się z dokonaniem 

wyboru spośród wielu faktów, a następnie z układaniem ich w pewne sekwencje 

zdarzeń. White postrzegał zatem historyka jako „pisarza historii”, który kieruje się 

w swojej pracy pisarskiej określoną poetyką i polityką385. Możemy zatem skonsta-

tować, iż opowiadanie dziejów narodu jest zarazem uczestniczeniem w dyskursie 

tożsamościowym386 i czynnością pozwalającą na dokonywanie ideologicznych 

(re)konstrukcji przeszłości387. 

                                                 
383 O międzynarodowym projekcie interliterackim, jakim są „Sarajevske sveske”, a także o feno-
menie młodego sarajewskiego czasopisma „Sic!” zob. szerzej w rozdziale II poświęconym 
kształtowaniu się kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej. 
384 H. White, Metahistory, The Historical Imagination on Nineteenth Century Europe, London 
1973; Idem, The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical Representation, London 
1987. 
385 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej, M. Wilczyńskiego, tłum. 
E. Domańska, M. Loba, A. Marciniak, M. Wilczyński, Kraków 2000. 
386 Zob. H. White, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, tłum. E. Domańska, Kraków 2009. 

Na ten temat wypowiada się także: K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006, s. 83-85. 
387 Mamy w tym miejscu na myśli zideologizowane, często niestety nierzetelne, pseudonaukowe 
opracowania dotyczące historii i kultury Boszniaków (lub Muzułmanów – jeśli teksty te pisane były 
przed 1993 rokiem), w których szczególnie istotnymi kwestiami były: charakter tzw. kościoła 
bośniackiego, bogomiłowie, przebieg islamizacji w XV w. oraz status bośniackich muzułmanów 
w ramach Imperium Osmańskiego. Bardziej szczegółowo omówiliśmy tę problematykę w rozdziale 
o kształtowaniu się narodu boszniakciego i idei boszniackiej, przypomnijmy jednak w tym miejscu 
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W najnowszej literaturze boszniackiej przywoływanie przeszłości stosun-

kowo rzadko odbywa się w ramach klasycznie rozumianej powieści historycznej. 

Aluzje do przeszłych wydarzeń częściej pojawiają się w utworach opowiadających 

o teraźniejszości, gdzie pełnią funkcję swoistego komentarza, którego zadaniem 

jest zwrócenie uwagi na – zacytujmy tu Teresę Walas – repetycję znanych 

sytuacji388. Bośniacki (szczególnie zaś boszniacki) czytelnik wynieść ma z nich 

przekonanie, że oto „historia lubi się powtarzać”, na jego – czytelnika nieszczęście 

zaś powtarza się w taki sposób, że zawsze przypada mu w udziale rola ofiary. Jak 

postaramy się wykazać, niektórzy twórcy poprzestają na takiej konstatacji, 

umacniając tym samym jedną z najbardziej rozpowszechnionych boszniackich 

powojennych tożsamości – tożsamość ofiary389, inni natomiast diagnozę tę traktują 

jako punkt wyjścia do gruntownej przemiany. 

Podczas gdy na gruncie polskim badania nad kulturowym funkcjonowaniem 

pamięci trwają już od dłuższego czasu, w Bośni wszelkie tego typu próby są 

przedsięwzięciem nowatorskim. Brak jest adekwatnej terminologii i fundamentu 

jaki mogłyby stanowić rzetelnie opracowana historia literatury i kultury 

bośniackiej/ boszniackiej.  

W sytuacji, w której sam kanon literatur bośniacko-hercegowińskiej 

i bośniacko-muzułmańskiej, niepoparty właściwie żadną uporządkowaną historią 

tych literatur390 funkcjonuje jako niejasny i nie przez wszystkich akceptowany 

fantazmat grupy teoretyków i krytyków literatury skupionych wokół Wydziału 

Filozoficznego Uniwersytetu Sarajewskiego, próba szerszej refleksji nad pamięcią 

kulturową w literaturze boś/szniackiej wydaje się przedsięwzięciem karko-

łomnym. Nowatorskie badania prowadzone w tym zakresie przez rodzeństwo 

Sanjina i Lejlę Kodriciów391 pozwalają żywić nadzieję, że to, co od lat osiemdzie-

                                                                                                                                                         
najważniejsze publikacje: M. Hadžijahić, Od tradicije do identiteta, Zagreb 1990, S. Balić, Kultura 
Bošnjaka. Muslimanska komponenta, Tuzla 1994; M. Imamović, Istorija Bošnjaka, Sarajevo 1998; 
Š. Filandra, Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sarajevo 1998. 
388 T. Walas, Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, Kraków 2003, 
s. 192. 
389Por. J. Balorda, Preživjeti genocid..., s. 153. 
390 Nie licząc kilku rozproszonych po wielu tomach i przedmowach do antologii artykułów Muhsina 
Rizvicia, Midhata Begicia, Aliji Isakovicia, Enesa Durakovicia, wreszcie studiów Zdenka Lešicia 
analizujących w ujęciu synchronicznym i diachronicznym fenomen bośniackiego opowiadania oraz 
przełomowej książki Bošnjački roman XX vijeka autorstwa Envera Kazaza.  
391Badania prowadzone przez Lelję Kodrić dotyczą głównie digitalizacji i archiwizacji informacji 
w boszniackich instytucjach kulturalnych w kontekście pamięci kulturowej. Zob. L. Kodrić, 
O baštinskim ustanovama u kontekstu teorija kulturnog pamćenja, „Pismo”, VI/1, Sarajevo 2008, 
s. 357-371. Sanjin Kodrić jest natomiast autorem wielu artykułów z zakresu historii literatury 
bośniackiej z perspektywy pamięci kulturowej. Do najważniejszych publikacji Kodricia należą: 
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siątych przeczuwają różni pisarze i badacze zainteresowani zrozumieniem 

i opisaniem bośniackiego fenomenu podatności na kaprysy historii, wkrótce 

nabierze realnych kształtów rzetelnej naukowej refleksji. 

Powieść historyczna jawi się w kontekście zachodnioeuropejskich badań 

nad fenomenem pamięci zbiorowej i kulturowej jako szczególne miejsce jej 

realizacji. Narzędzi interpretacyjnych dostarczają w tym zakresie badacze z kręgu 

narratywistycznej filozofii historii (m.in. Paul Ricoeur, wspomniany już Hayden 

White oraz Frank Ankersmith).  

Próby opisania i zrozumienia tożsamości boszniackiej dokonują się – 

z jednej strony poprzez narracje odwołujące się do doświadczenia wojny 

i ludobójstwa, z drugiej zaś porzez narracje głęboko zanurzone w islamskiej 

duchowości. Zwrot ku religijności i rzeczywistości, której reguły wyznacza 

surowy i bezdyskusyjny system muzułmańskich nakazów i zakazów, można 

odczytać jako reakcję na dramatyczne wydarzenia wojenne, apokaliptyczny 

rozpad dobrze znanego, uporządkowanego świata. Swoista „ucieczka” Bosz-

niaków w codzienność, której domenę stanowi religia, podobnie jak zwrot ku 

dawnym czasom i egzotycznej przestrzeni Bliskiego Wschodu, jest – z jednej 

strony próbą znalezienia porządku w chaosie, ilustracją naturalnego poszukiwania 

przez człowieka oparcia w grupie wyznaniowej i w większym od niego Absolucie, 

z drugiej strony – jest odwołaniem się do tego, co stanowi filar ich tożsamości 

i odrębności, z całym kompleksem konsekwencji takiego, a nie innego wyboru 

„ja” i „my”. 

Badanie rozmaitych narracji tożsamościowych Boszniaków w sposób 

nieunikniony musi prowadzić do narracji o przeszłości, które, podobnie jak 

narracje zanurzone w islamie i kulturze Orientu392, otwierają pytanie o kształt 

symbolicznego imaginarium narodu boszniackiego. Projekcja kulturowa Bosz-

niaków, ich wyobrażenie o sobie samych sięga w głąb ich własnej, specyficznie 

pojmowanej, tradycji. Podejmując próbę opisania zjawisk składających się na 

                                                                                                                                                         
jego praca doktorska Književna prošlost i poetika kulture. Teorija novog historizma 
u bosanskohercegovačkoj književnohistorijskoj praksi (Sarajevo 2010), zwłaszcza rozdział 
poświęcony procesowi kodyfikacji kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej 
(Nevolje s kanonom: Slučaj bosanske i/ili bosanskohercegovačke književne historije. Na primjeru 
okolnosti i karaktera ranog kanonizacijskog rada M. Begića) oraz niedawno przygotowana praca 
habilitacyjna o imponujących rozmiarach pt. Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti 
u bošnjačkoj književnosti 20. stoljeća. 
392 Przypomnijmy raz jeszcze, że na potrzeby niniejszej pracy pod pojęciem Orient, w sposób być 
może nieco uproszczony, rozumiemy Bliski Wschód – kolebkę islamskiej cywilizacji. 
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chorwacki dyskurs tożsamościowy schyłku XX wieku, Magdalena Dyras wiele 

miejsca poświęca narracjom historycznym: powieści historycznej, przykładom 

współczesnej prozy o historii, a także wyodrębnionemu przez chorwackich 

badaczy gatunkowi powieści nowohistorycznej (novopovijesni roman)393. Rozpoz-

nanie krakowskiej slawistki pozwala zakładać, że w sąsiedniej Bośni – kraju 

podlegającym podobnym przemianom dziejowym i politycznym, rola dyskursu 

historycznego w kształtowaniu się nowej, powojennej tożsamości narodu bosz-

niackiego będzie analogiczna, tymczasem wnikliwa lektura boszniackich tekstów, 

które na pierwszy rzut oka można zakwalifikować jako historyczne, wykaże nieco 

inną rolę historii i historycznego kostiumu.  

W kraju nad Miljacką i Driną narracje historyczne, w swoich wielu 

postaciach: od postmodernistycznych, z końca lat osiemdziesiątcy (Irfan 

Horozović, Dževad Karahasan, Nedžad Ibrišimović, Zilhad Ključanin), po utwory 

poniekąd kontynuujące Selimoviciowski model polifonicznej powieści 

historycznej394 (Enes Karić, Hazim Akmadžić), które obrazują konieczność 

opowiedzenia się Boszniaków za konkretnym paradygmatem estetyczno-

duchowym i do symbolicznego zaznaczenia zasięgu „naszej”, bośniacko-

boszniackiej kultury. Enver Kazaz zauważa, że boszniacka powieść historyczna 

rzadko jest zwykłą opowieścią o przeszłości, częściej natomiast pełni funkcję 

ideologicznej projekcji kolektywnego „my”395. To bośniacko-

muzułmańskie/boszniackie „my” pragnie widzieć siebie jako spadkobiercę 

i członka szerszej muzułmańsko-orientalnej wspólnoty wyznawców islamu 

(umma). Jego miejsce jest więc nie tylko w Bośni, ale wszędzie tam, gdzie 

znajdują się bracia i siostry w wierze: w Carogrodzie/Konstantynopolu, innych 

egzotycznych zakątkach Turcji oraz na pustynnych, spalonych słońcem terenach 

Półwyspu Arabskiego. Tego typu “podprogową” deklarację można bez trudu 

rozszyfrować przyglądając się funkcjonującej jako podstawa kanonu literatury 

boszniackiej antologii Biserje Aliji Isakovicia oraz serii redagowanych przez 

zespół Enesa Durakovicia antologii poszczególnych gatunków literatury 

boszniackiej. Rys orientalny, przeładowanie tekstów bliskowschodnimi moty-

                                                 
393Zob. M. Dyras, Re-inkarnacje narodu...s. 127. 
394 W tego typu powieści historycznej uznanej przez Kazaza za specyficzną dla literatury 
boszniackiej, odległa epoka (najczęściej czasy Imperium Osmańskiego) staje się tłem dla 
kryminalnej intrygi, będącej pretekstem do etyczno-filozoficznych rozważań. Zob. E. Kazaz, 
Bošnjački roman XX vijeka, Zagreb – Sarajevo 2004, s. 141-146.  
395 E. Kazaz, Bošnjački roman...s. 128-129. 
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wami, nieco stereotypowo sprowadzonymi do przepychu, tajemniczości i zmysło-

wości, szczególnie wyraźnie ujawnia się w antologii relacji z podróży (Antologija 

bošnjačkog putopisa XX vijeka396), w której opisane wędrówki niemal zawsze są 

wyprawami na Wschód, do duchowej ojczyzny Boszniaków. Taki kierunek, nie 

tylko fizycznie, ale przede wszystkim w wymiarze duchowym, miał stanowić 

kontrapunkt dla postrzegania Bośni jako głuchej prowincji (tamni vilajet) w litera-

turze chorwackiej i serbskiej, zwłaszcza przez później wielokrotnie krytykowa-

nego Ivo Andricia – „wroga nr 1” Boszniaków. Problem „zamykania” Bośni 

w wąskim pojęciu tamnog vilajeta rozpoznaje Dževad Karahasan i w sobie 

właściwy sposób dokonuje jego reinterpretacji:  

 

„Tamni vilajet” je najčešće korišteno metaforičko ime za Bosnu. Kad god 
neko na Balkanu, govoreći o Bosni bez razumjevanja ali s nešto strasti, poželi 
izbjeći njezino službeno ime, on je nazove tamnim vilajetom. (...) Dvije stvari 
su tamnom vilajetu i Bosni nesumnjivo očigledno zajedničke – u Bosni 
realnost dostiže skoro onaj stupanj intenziteta koji ima u tamnom vilajetu 
a pri tom Bosna, poput tamnog vilajeta sadrži sjemena svih stvari koje 
postoje ili bi ovdje mogle postojati397. 
 

W tej opinii, którą Karahasan dzieli z Ivanem Lovrenoviciem398 – 

historykiem, który rozwiązaniu „bośniackiej zagadki” poświęcił wiele wartościo-

wych prac399, bośniacki tamni vilajet jest swoistym międzyświatem, mozaiką 

wzajemnie przeciwstawnych elementów, miejscem w którym głęboko zakorzenił 

się kismet400 – fatalizm, strach przed kolejnym przebudzeniem krwawej historii, 

jawiącej się jako nieprzychylna Bośni i Boś/szniakom Bestia401. 

                                                 
396 F. Rizvanbegović, Antologija bošnjačkog putopisa XX vijeka, Sarajevo 199. 
397 Dž. Karahasan, Izvještaji iz tamnog vilajeta...,s. 179-180. 
398 Por. I. Lovrenović, Najkompliciranija zemlja u Evropi [w:] Idem, Unutarnja zemlja, Zagreb 
2004, s. 110-114. 
399 Wymieńmy tu najważniejsze z prac Ivana Lovrenovicia: Labirint i pamćenje. Kulturopovjesni 
esej o Bosni (1989), Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine 
(1988), Bosanski Hrvati – esej o agoniji jedne evropske mikrokulture (2002). 
400 Tureckie słowo kismet (pochodzące od arabskiego quisma – udział) tłumaczone jest przeważnie 
jako fatum, los, lecz można interpretować je również jako poddanie się woli Allacha i ufność w 
jego moc. Przypomnijmy, iż terminem tym ludy tureckie, a także pozostające przez wieki pod 
panowaniem osmańskim określają przeznaczenie, które może w potocznym rozumieniu przyjmo-
wać dwa oblicza – nafaka (dostatek; to co potrzebne do życia) oraz baksuz (pech, bieda). 
Teologiczny aspekt kismet – przeznaczenia i predestynacji doprowadził do rozłamu wśród 
interpretatorów Koranu. Był obok kwestii grzechu jednym z najwcześniej dyskutowanych 
zagadnień w teologii islamu. W wyniku sporów wyodrębniły się dwa główne nurty: opowiadający 
się za determinizmem mugbira oraz quadariyya (od słowa quadar – predestynacja) - akcentujący 
udział wolnej woli w życiu człowieka. Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie...,s. 172- 
178. Jednym z najpopularniejszych w Bośni bractw sufickich podejmujących temat kismet i quadar 
był zakon kadarytów (kadarija), którzy całkowicie odrzucali fatalizm, lecz podkreślali potrzebę 
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Burzliwe przemiany społeczno-polityczne w Bośni i Hercegowinie 

u schyłku lat dziewięćdziesiątych (jak zresztą na niemal całych Bałkanach) 

przyniosły – mówiąc słowami M. Dyras – doskonałą koniunkturę dla wyobraźni 

regresywnej402. Rzeczywistość stworzyła warunki, w których poszukiwanie 

języka, jakim można by opisać grozę teraźniejszości, mogło być nakierowane 

jedynie na przeszłość, ta bowiem dostarczała zasobu znaków, które na zasadzie 

podobieństwa i analogii pozwalały wyjaśnić to, co dzieje się tu i teraz. O 

podobnym mechanizmie na gruncie polskim pisały T. Walas oraz J. Abramowska. 

Na prace obu badaczek powołuje się zresztą M. Dyras, traktując je jako swoisty 

komentarz do chorwackich narracji „obciążonych dawnością”, zwracając uwagę 

na znaczenie powtórki z historii (repetycja znanych sytuacji) oraz dumę 

z przeszłości narodu, jako na centralne elementy obecności historii w dyskursie 

literackim Chorwatów403.  W najnowszej literaturze boszniackiej częstym 

motywem jest porównywanie wydarzeń z lat dziewięćdziesiątych do 

historycznych wydarzeń z okresu II wojny światowej, przy czym odwołania te 

dalekie będą od „oficjalnej” historii wielkich bitew toczonych przez wojujące 

strony, a zbliżą się do prywatnych, „nieoficjalnych” historii, rodzinnych 

wspomnień o ludobójstwie i dziedziczeniu – przenoszeniu z pokolenia na 

pokolenie dramatycznych przeżyć i towarzyszącej im traumy. Pobrzmiewa w tym 

przekonanie, że największymi poszkodowanymi wielkich historii i wielkich wojen 

zawsze są „mali”, zwykli ludzie. Repetycja ta poza refleksją, że wszystko, co 

dzieje się teraz już kiedyś było, ma w dużej mierze ładunek krytyczny – oto 

Boszniacy, nie wyciągnąwszy wniosków z lekcji jakiej udzieliła im II wojna 

światowa, znów przez swoją naiwność i bezgraniczne zaufanie do sąsiadów-katów 

(głównie Serbów, rzadziej Chorwatów) zmuszeni są odgrywać tak dobrze im 

znaną rolę ofiary. Tego typu rolę historia, jako ignorowana przez krnąbrnych 

uczniów magistra vitae, odgrywa w powieściach Šehid (1998) Zilhada Ključanina, 

Roman o Srebrenici (2002) Ismaila Taljicia, Žrtvovanje vuku (2005) Mirsada 

Sinanovicia oraz w poematach Šahovici (2000) i Srebrenički inferno (2001) 

Džemaludina Laticia. Nawiąże do niej również Nedžad Ibrišimović 

                                                                                                                                                         
zaufania wobec boskich wyroków (kismet). Por. Z. Landowski, Islam - nurty, odłamy, sekty... 
s. 119-120. 
401 Ibid., s. 181. 
402 M. Dyras, op.cit., s. 108. 
403 Zob. T. Walas, Zrozumieć swój czas…oraz J. Abramowska, A. Brodzka, Z perspektywy końca 
wieku, Poznań 1997.  
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w opowiadaniu Knjiga Adema Kahrimana (1994) oraz Nura Bazdulj-Hubijar 

w kilku swoich powieściach, między innymi w Ljubav je sihirbaz, babo (2006). 

W nieco inny sposób, subtelniejszy i pozbawiony ideologicznego ładunku, na 

„refreniczność“ historii zwróci uwagę Tvrtko Kulenović w swojej powieści 

Istorija bolesti (1994), będącej, jak już wspomnieliśmy w poprzednim rozdziale, 

dziennikiem intelektualisty, pisarza i czytelnika, który zmaga się z życiem 

w oblężonym Sarajewie. II wojna światowa jako temat, albo raczej jako rama 

tematyczna dla wydarzeń, które można odczytać jako zapowiedź „bośniackiego 

piekła“ z początku lat dziewięćdziesiątych, pojawi się również w kilku 

opowiadaniach Zilhada Ključanina ze zbioru Sarajevska Haggada i druge priče 

(2006): Na početku, na samom kraju; Zlatna noga; Raj nikad nije daleko. Historia 

jest w nich obecna jako element postmodernistycznej gry oraz literackiego flirtu 

z gatunkami kryminalnymi i czarnym humorem, brzmiącego dość przygnębiająco 

w kontekście dramatycznych bośniackich wydarzeń ostatniej dekady XX wieku. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na teksty, które łączy zanurzona w historii 

tematyka żydowska: Sara i Serfaina (2007) oraz (w mniejszym stopniu – 

w sposobie symbolicznego portretowania rozdzieranego wojną Sarajewa jako 

Jeruzalem), Sarajevska sevdalinka (1994) Dževada Karahasana, a także 

Sarajevska Haggada (2006) Ključanina oraz Elijahova stolica (2006), autorstwa 

Igora Štiksa – młodego pisarza urodzonego wprawdzie w Sarajewie, lecz 

zaliczanego do literatury chorwackiej. Można również przy tej okazji wspomnieć 

cieszące się wielkim powodzeniem u bośniackich czytelników, wielokrotnie 

wznawiane kolejne tomy na poły autobiograficznej sagi o rodzinie sarajewskich 

Żydów, autorstwa Gordany Kuić404 (Miris kiše na Balkanu; Cvat lipe na Balkanu; 

Balada o Bohoreti; Legenda o Luni Levi).  

Dramatyczne wydarzenia, które skrywa historia (wspomnienie II wojny 

światowej, stosunkowo bliskie, mieści się w ramach tzw. pamięci biograficznej, 

którą wyodrębnia Assman, w odróżnieniu od pamięci fundacyjnej odmierzanej 

czasem historycznym405) mogą w każdej chwili znów ożyć. To, co wyparte, 

zapomniane i przemilczane powraca ze zdwojoną siłą. Podobnie jak u Štiksa 

problem wracającej przeszłości i powroty do przeszłości, symbolicznie ukazane 

                                                 
404 Urodzona w Belgradzie autorka funkcjonująca – z jednej strony w literaturze serbskiej, z drugiej 
– w „transgranicznej” literaturze bałkańsko-żydowskiej, wielokrotnie podkreślała swoje bośniackie 
pochodzenie. 
405 J. Assman, op.cit., s. 67. 
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jako wędrówka do korzeni w poszukiwaniu tożsamości i genealogii (pretekstem 

jest list lub czyjaś śmierć, która uruchamia całą machinę historii i wyrywa 

bohatera z odrętwienia i rutyny codzienności) jest obecny u kilku innych emigra-

cyjnych pisarzy bośniackich. Do Bośni – kraju przodków będą wracać bohatero-

wie żyjącego w Norwegii Bekima Sejranovicia (Nigdje, niotkuda, 2008; Ljepši 

kraj, 2010), piszącego po niemiecku Sašy Stanišicia (Kako vojnik popravlja 

gramofon406), a także mieszkającego i tworzącego w Chorwacji pisarza bośniac-

kiego pochodzenia – Miljenka Jergovicia (Freelander, 2008). W podobnym celu, 

w poszukiwaniu wymykającej się jednoznacznym definicjom tożsamości, lecz 

w nieco inną stronę świata – bo na Ukrainę, wyruszają bohaterowie cenionego 

w Stanach Zjednoczonych bośniackiego autora – Aleksandra Hemona (Projekat 

Lazarus (2008); Čovjek bez prošlosti (2004))407. 

 Historyczne wydarzenia przechowywane w archiwum pamięci kulturowej 

jawią się jako elementy pewnego continuum. Kolejne generacje uzupełniają i nad-

budowują to symboliczne archiwum, deponując w nim własne wspomnienia 

i przeżycia. W powszechnym przekonaniu żywionym przez Boszniaków, 

kontinuum bośniackiej historii naznaczone jest ich nieustannym męczeństwem. 

Masakra bośniackich muzułmanów dokonana przez Serbów na moście w Fočy 

1992 roku, opisana przez Sinanovicia w Žrtvovanju vuku, jest więc rozpatrywana 

poprzez analogię do wydarzeń z roku 1942: 

 
„Sve se ponavlja”, mislio je u strahu Mustafa. „Ovako je bilo i kada su 
Talijani predavali grad četnicima u prošlom ratu. Baš ovako, zrak je žutio 
pred onim što će doći, a to su tada svi vidjeli, ali niko smio  pomisliti…Samo 
su čekali (…) Ovo su Allahovi znaci408 
 

Sinanović nie jest odosobniony w swoim pojmowaniu bośniackich dziejów. 

Kolejnym przykładem tego typu opinii mogą być słowa jednego z bohaterów 

filmu według scenariusza sarajewskiego pisarza i dramaturga Zlatka Topčicia, 

                                                 
406 Książka Stanišicia najpierw ukazała się po niemiecku. Zob. S. Stanišić, Wie der Soldat das 
Grammofon repariert, Berlin 2006, na język bośniacki została przetłumaczona w 2010 roku. 
407 Obie wymienione książki Hemona najpierw ukazały się za oceanem: The Lazarus project 
(Chicago 2004), Nowhere man (Chicago 2000). Zwróćmy uwagę, że oryginalna wersja tytułu 
ostatniej z wymienionych powieści brzmi Człowiek znikąd, co przywodzi na myśl tytuł utworu 
Bekima Sejranovicia – w tłumaczeniu Nigdzie, znikąd. Przypomnijmy także tytuł oskarowego 
filmu w koprodukcji bośniacko-serbsko-chorwacko francuskiej – No Man`s Land (Ziemia niczyja). 
Można na tej podstawie wysnuć wniosek, iż Bośnia jawi się niektórym twórcom jako miejsce 
nieistniejące, zapomniane, niechciane i obce – zatem miejsce „żadne”, pozbawione tożsamośći 
i charakteru. 
408 M. Sinanović, Žrtvovanje vuku, Sarajevo 2005, s. 54, 
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który podejmuje temat dziedziczenia traumy z ojca na syna: U ovoj državi sve je 

uvijek isto: što je bilo – bit će, što se radilo – radit će se. Nema tome kraja409. 

Przekonanie o istnieniu serbskiego spisku przeciwko Muzułmanom podziela wielu 

bośniackich intelektualistów i pisarzy. Dowodem może być praca habilitacyjna 

sarajewskiej historyczki Ediny Bećirević Na Drini genocid410, której główna teza 

głosi, że serbscy sprawcy ludobójstwa przez stulecia udoskonalają swój 

„morderczy aparat”, mając za cel ostateczne unicestwienie (istrebljenje) Bosz-

niaków.  

 

Komparativna metodologija genocida nad Bošnjacima kroz različite 
historijske periode pokazuje nevjerojatan stepen sličnosti koji nas upućuje 
na zaključak da nije moguće da je riječ o slučajnosti. I ovo je jedan od 
argumenata da je genocid nad Bošnjacima historijski proces [podkreślenie, 
A.J.], te da su se srpski ideolozi i egzekutori genocida naslanjali na iskustva 
svojih prethodnika kako bi dodatno usavršavali svoje morbidne ideje411. 
 

Warto zwrócić uwagę na kryjącą się w tytule książki Bećirević aluzję do 

powieści Ivo Andricia Na Drini ćuprija, którą muzułmańscy nacjonaliści uznali za 

jawne szyderstwo z islamu i Muzułmanów, a niektórzy, bardziej radykalni, jej 

autora – noblistę okrzyknęli zbrodniarzem wojennym i ideologiem ludobójstwa412. 

Przywoływanie wydarzeń z II światowej odgrywa kluczową rolę 

w dyskursie tożsamościowym Boszniaków. W boszniackie „my” wpisane jest 

bowiem przekonanie o szczególnej predestynacji do bycia ofiarą, wynikające 

poniekąd z przyjęcia muzułmańskiej idei męczeństwa jako wzorca kulturowo-

religijnego, ale również z zakorzenionego głęboko w kulturze Bałkanów 

przekonania o cykliczności historii i – na poziomie zbiorowej nieświadomości – 

wahadłowej koncepcji czasu. Według Mircae Eliadego tego typu paradygmaty 

kultury są typowe dla patriarchalnych, przywiązanych do tradycji społeczeństw 

agrarnych413.  

                                                 
409 Remake (2003), reżyseria: Dino Mustafić, scenariusz: Zlatko Topčić, produkcja: Bośnia 
i Hercegowina/Francja/Turcja 
410 Książka Ediny Bećirević Na Drini genocid (Sarajevo 2009) stanowi imponujących rozmiarów 
analizę „wszystkich przejawów ludobójstwa dokonanych na Boszniakach przez stulecia”, 
począwszy od bitwy na Kosowym Polu (sic!), przez wojny bałkańskie, I i II wojnę światową, aż po 
wydarzenia lat dziewięćdziesiątych. 
411 Ibidem, s. 89. 
412 Na temat „wyklęcia” Ivo Andricia z boszniackiej literatury zob. G. Berić, Druga śmierć Iva 
Andricia, „Gazeta Wyborcza”, 4-5.12.1999, s. 14-16. Zob. także rozdział pt. Formowanie się 
kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej i boszniackiej. 
413 O koncepcji czasu, między innymi cyklicznego, powtarzalnego, nazywanego też powracającym, 
w którym przeszłość i przyszłość to jedno, pisali m. in.: M. Eliade z perspektywy kultów 
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Podobne wnioski dotyczące przekonania o powtarzalności historii nasuwają 

się podczas lektury poematu Džemaludina Laticia Šahovići414, który według 

bośniackich krytyków literackich stanowi „nierozerwalną całość“ z późniejszym 

utworem tego samego autora, przywoływanym już przez nas poematem 

Srebrenički inferno415. Utwór nawiązuje do dramatycznych wydarzeń z listopada 

1924 roku416, można go więc potraktować jako poetycką narrację historyczną, 

choć nie dostarcza nowych danych na temat przeszłości, lecz tworzy jej 

interpretację. Fakt ten pozostaje w zgodzie z zadaniami dyskursu historycznego 

w literaturze, jakie przypisuje mu Hayden White417, ojciec koncepcji 

narratywistycznej filozofii historii. Badacz zwraca uwagę, że literatura 

świadectwa, a do takiej należą teksty poruszające tematykę zagłady, mylnie 

uważana jest za literaturę faktu wnoszącą wkład do wiedzy historycznej418. 

W rzeczywistości emocjonalne, przepełnione cierpieniem i bólem narracje osób 

relacjonujących historię, która stała się ich udziałem, napotykają na opór języka, 

niewystarczającego by opisać to, co „niewyobrażalne“ i „niewyrażalne“419. Latić 

w poemacie Šahovići przyjmuje perspektywę narratora – ofiary. Trwającej narracji 

nie przerywa nawet moment śmierci bohatera, który z zaświatów relacjonuje 

swoją agonię. Taki zabieg przywołuje skojarzenie z powieścią Šehid Zilhada 

                                                                                                                                                         
religijnych społeczeństw tradycyjnych (zob. Czas święty i mity [w:] Sacrum, mit, historia, tłum. 
A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 89-125.); W. Werner, Historyczność i mit. Między 
rozróżnieniem a samookreśleniem [w:] Narracje o Polsce, pod red. B. Korzeniewskiego, Poznań 
2008, s. 85-96; J. Chłopecki, Czas, świadomośc, historia, Warszawa 1989; A. Zajączkowski, Czas 
w kulturze, Warszawa 1989. 
414 Dž. Latić, Srebrenički inferno. Šahovići. Pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, Sarajevo 2006. 
415 W posłowiu do wydania zawierającego oba utwory czytamy: „Kad sam u novembru 2000. 
godine, pisao o njegovoj poemi Šahovići, koja je bila upravo objavljena, konstatirao sam da je 
Džemaludin Latić derviš slomljenog serca. I u tim prenapregnutim pjesničkim slikama njegovoga 
grozničavog bilježenja tragedije Bošnjaka sandžačkoga sela Šahovićia – koje su četnici masakrirali 
10 i 11 jula 1924 godine- ostao je doživljaj uporedo misli i na istovrsnu tragediju koja se sručila na 
Bošnjake i sedamdeset godina poslije. Već početkom sljedeće, 2001, objavljeno je pro izdanje 
Srebreničkog inferna”.  Warto w tym momencie zaznaczyć, że masakra ludności we wsi Šahovići 
została dokonana w listopadzie, a nie w lipcu, jak twierdzi autor posłowia. Możliwe, że to zwykły 
błąd, do którego nie należy przywiązywać większej wagi, choć nie można wykluczyć, że Taljić, 
skądinąd autor powieści o wydarzeniach w Srebrenicy z 1995 roku (Roman o Srebrenici), chciał za 
pomocą tej drobnej manipulacji jeszcze dobitniej podkreślić powtarzalność dramatycznych 
wydarzeń historycznych. Zob. I. Taljić, Slova gorde gorčine [w:] Dž. Latić, op.cit., s. 159-162. 
416 Masakra, która miała miejsce we wsi Šahovići i pobliskim miasteczku Pavino Polje (dzisiaj 
wieś Tomaševo w Czarnogórze), była elementem zorganizowanych czystek etnicznych mających 
za cel oczyszczenie Królestwa Jugosławii z ludności muzułmańskiej. Mieszkańcy wsi, głównie 
kobiety i dzieci, zostali spaleni żywcem w stodole. W ciągu kilku dni zamordowanych zostało ok. 
600 osób. Por. M.Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1998, s. 491-492.  
417Zob. H. White, Proza historyczna, tłum. E. Domańska, Kraków 2009, s. 23. 
418Ibidem. 
419 Ibid., s. 202. 
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Ključanina, w której 33 szehidów420 – zamordowanych mieszkańców miasteczka 

Trnova – nie szczędząc naturalistycznych i makabrycznych szczegółów, opowiada 

o swojej męczeńskiej śmierci. Zabieg ten, w myśl maksymy niech przemówią 

umarli, polegający na wykorzystaniu stylistyki historii mówionej, wnosi nową 

jakość do bośniackiej literatury martyrologicznej. 

Latić już w pierwszych słowach poematu Šahovići odwołuje się do kategorii 

pamięci i niepamięci: To crna zemlja upamtila nije!421 Słowa w podobnym tonie 

zamykają utwór (I niko ne dođe da nas spomene422), co pozwala zinterpretować go 

jako poetycki nakaz, by pamiętać. Poeta jawi się przy tym jako człowiek, który 

przez sam fakt władania słowem jest niejako zobligowany do upamiętnienia 

dramatycznych wydarzeń (Pisari vjerno zapisuju sve što čine čovjekove ruke423). 

Warto również zwrócić uwagę na fragment w którym ujawnia się potrzeba 

wpisania boszniackiej traumy w szerszy kontekst prześladowań muzułmanów: To 

gori tvoj rod, tvoja krv i meso, gori, ummet Muhammedov gori!424 

Wśród narracji zbudowanych na paraleli między wydarzeniami z I poł. XX 

wieku i z ostatniej jego dekady na szczególną uwagę zasługuje opowiadanie 

Nedžada Ibrišimovicia Knjiga Adema Kahrimana (1994), którego tytułowy boha-

ter nie tylko wierzy w powtarzalność wydarzeń historycznych, ale jest głęboko 

przekonany, że jego pisarskie zdolności mają moc zmieniania biegu historii: Adem 

Kahriman piše knjigu. On hoće da napiše knjigu kojom bi spriječio zločine koji su 

se već dogodili. On je na ovoj strani, a zločinci su na onoj strani425.  

Fabuła opowiadania napisanego podczas serbskiej agresji na Sarajewo 

w latach 1992-1995 opiera się na paraleli pomiędzy wydarzeniami jakie rozegrały 

się w Fočy podczas II wojny światowej i wojny po rozpadzie Jugosławii:  

 

Godine 1942. hadžiji Tahiroviću iz Foče četnici su oderali kožu s leđa, 
prebacili mu je preko glave i stavili natpis: »Muslimanka s feredžom«.  

To je prva rečenica Ademove knjige koju je počeo da piše početkom aprila 
1992. godine, pedeset godina nakon što se zločin dogodio. Ali početkom 
aprila 1992, četnici su ponovo napali Foču, a dr Vojislav Vojvodić, čovjek 
koji također piše knjige, 21. aprila 1992. u selu Tabaci, poviše Foče, nogom 

                                                 
420 Symbolika liczby 33 uznanej w islamie za świętą: tespih – muzułmański różaniec liczy 33 
paciorki, tyleż imion Allacha winien wymienić muzułmanin w codziennej modlitwie.  
421 Dž. Latić, op.cit., s. 141. 
422 Ibid., s. 149. 
423 Ibid., s. 148. 
424 Dž. Latić, op.cit., s. 144. 
425 N. Ibrišimović, Knjiga Adema Kahrimana, Sarajevo 1994, s. 5. 
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je šutnuo ljudsku glavu. Dr V. Vojvodić je bio u Sarajevu pa je otišao u Foču 
i postao četnik; možda je bio četnik i u Sarajevu, ali se to nije vidjelo426. 
  

Historia i etyczna odpowiedzialność jednostki wobec dziejów zajmuje 

w twórczości Nedžada Ibrišimovicia bardzo znaczące miejsce. We wczesnych 

utworach autora historia, choć ważna i obecna w tekście na wielu poziomach 

(determinuje poczynania i decyzje bohaterów), stanowi jedynie tło, stwarza tema-

tyczne ramy, dostarcza egzotycznego instrumentarium, z pomocą którego autor 

rozwija swoje opowieści. Tak jest w napisanym pod koniec lat siedemdziesiątych 

dramacie Karabeg (w tym samym roku Ibrišimović napisał opowiadanie pod tym 

samym tytułem). Historyczna dekoracja, jaką jest aneksja Bośni i Hercegowiny 

przez Austro-Węgry i bunt opierającej się przemianom politycznym społeczności, 

skierowany przeciwko Karabegowi427, wydaje się mimo wszystko mniej ważna 

niż metaliterackie, odautorskie uwagi towarzyszące prowadzeniu narracji i inter-

medialna gra jaką autor prowadzi z czytelnikiem oddając mu miejscami rolę 

narratora zdarzeń. W tekście ujawniają się wyraźne sygnały fascynacji Ibrišimo-

vicia technikami filmowymi. Narrator jawi się jako dżin – przewodnik, który 

prowadzi czytelnika wydając mu polecenia, w efekcie których ten zaczyna 

pożądać i  „uwodzić” żonę Karabega, wskutek czego stanie się współwinnym 

tragedii. Ważną rolę w poszczególnych scenach odgrywa światło, obrazowanie 

naśladuje optykę kamery. Ibrišimović „pisze obrazami”, zmienia kadry i punkty 

widzenia, przenosi „wzrok” czytelnika z ogółu na detal, usuwa się, to znów 

„materializuje” czytelnika w świecie bohaterów. Niejednokrotnie ujawnia się 

w takich momentach odautorskie „ja”, które zwraca się bezpośrednio do adresata:  

 

Razbireš i drugi glas, Karabegov, a da Ti nisam ni rekao da je njegov, ali 
začudo, samo što si ga osluhnuo, glas utihnu i nestade. Sada samo čitaš. 
Ispred tebe se pomalja kadija mula Fetah Bahtijarević kao iz magle, uviđaj 
ga onako kako ga vide i zamišljaju i oni koji ga nikada nisu vidjeli...428. 
 

                                                 
426 Ibid., s. 7. 
427 Tytułowy Karabeg, właściwie: Dželaludin Taib Karabeg, jest autentyczną postacią historyczną. 
Urodził się, jak podaje we wstępie Ibrišimović, w Mostarze w 1265 roku hidżry, czyli w 1887 roku 
(przypomnijmy, że świat muzułmański operuje kalendarzem według którego rokiem „zerowym“ 
jest rok hidżry, czyli ucieczki proroka Mahometa z Mekki do Medyny). Był najmłodszym muftim 
w historii Bośni i Hercegowiny. Naraził się swoim wiernym wydając fatwę głoszącą, że wojna 
przeciwko Austriakom wkraczającym do Bośni byłaby w istocie wojną z Bogiem, Sułtanem 
i rozumem (rat protiv Boga, Sultana i razuma) Zob. N. Ibrišimović, op. cit., s. 7, por. 
M. Imamović, op. cit., s. 391-392. 
428 N. Ibrišimović, Karabeg, Sarajevo 1996, s. 29. 
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To postmodernistyczne, metafikcyjne przekraczanie granic tekstu literac-

kiego i historii, powróci u Ibrišimovicia kilkakrotnie. Swoją pełnię osiągnie 

w opowiadaniu Knjiga Adema Kahrimana, w którym dotyka problemu kolektyw-

nej, moralnej współwiny za popełnione zbrodnie, ale też za pośrednictwem 

„medium“ (jest nim tytułowy Adem Kahriman, porte-parole autora), ujawnia 

swoje pragnienie, by literaturą wpływać na rzeczywtość, zmieniać bieg wydarzeń, 

zarówno tych, które były, jak i tych, które nastąpią. Ibrišimović przesunął swoim 

tekstem granice prozy historycznej i prozy wojennej. Dokonał też, jak się wydaje, 

największego w historii literatury bośniackiej zapożyczenia z cudzego tekstu. 

W omawianym opowiadaniu Ibrišimović umieścił kilkustronicowy cytat z Mostu 

na Drinie Ivo Andricia będący wstrząsającym, naturalistycznym opisem nabijania 

na pal (Evo kako je to opisao književnik Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za 

književnost…429), przy czym używa opisu Andricia do zilustrowania rzeczywistej 

zbrodni jaka została popełniona w Fočy w 1942 roku (Mustafu Dovadžiju živog 

nabiše na kolac. Bilo je to 2. maja 1942.430). Taki gest autora, będący polemiką 

z noblistą, stanowi odwrócenie założenia ideowego utworu – skoro literatura może 

„zbawiać” i przywracać życie ofiarom ludobójstwa, może też być motorem 

zbrodni i faktycznie przyczyniać się do zabijania. Zdaje się, że to jedno z naj-

mocniejszych oskarżeń sformułowanych w boszniackiej literaturze wobec 

Andricia431. 

W sposób szczególny problematykę przeżywania historii Ibrišimović 

rozwija w Vječniku (2005). Główny bohater tej manierystycznej powieści w duchu 

Borgesowskim ma pięć tysięcy lat – wystarczająco dużo, by przeżyć wszystko 

i wszystkiego doświadczyć, wszak tyle lat liczy sobie historia cywilizacji ludzkiej. 

Muris Idrizović w swojej analizie bośniacko-hercegowińskiej metaprozy wyraża 

opinię, że Vječnik to nie tyle powieść o historii i metahistorii, co o pseudohistorii.  

 

Ibrišimović ovdje rastače historiju. On je relativizira i iz postojeće islamske 
tradicije pokazuje šta bi značila vječnost (...) On relativizira ime, postojanje, 
tradiciju, historiju i pokazuje apsurd njenog bilježenja i opisivanja432. 
 

                                                 
429 N. Ibrišimović, Knjiga Adema Kahrimana, Sarajevo 1994, s. 19. 
430 Ibidem. 
431 Przypomnijmy raz jeszcze, że literacką polemikę z noblistą podjął również Dževad Karahasan 
w opowiadaniu Pisma iz 1993 godine (Dž. Karahasan, Pisma iz 1993 [w:] Izvještaji iz tamnog 
vilajeta, Sarajevo 2007.) będącym nawiązaniem do opowiadania noblisty pt. Pismo iz 1920 godine. 
432 M. Bajramović, Bosanskohercegovačka metaproza, Sarajevo 2010, s. 209. 
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Stwarzając literacką postać człowieka, który przeżył wszystko i pamięta 

wszystko Ibrišimović, reinterpretuje samo pojęcie pamięci, także pamięci 

kulturowej, wspomnień i zapominania.  

Oddziaływanie literatury jako medium pamięci zbiorowej opiera się – jak 

zauważa niemiecka badaczka Astrid Erll – na tworzeniu trafnych figur pamięci 

oraz nadawaniu znaczeń postaciom, miejscom i wydarzeniom poprzez 

narratywizację i wzory gatunkowe. Innymi słowy, literatura to jeden z najlepszych 

„sposobów tworzenia pamięci”, z tego względu, że poprzez działania specyficzne 

dla sfery symbolicznej może wprowadzać nowe treści do kultury pamięci433. 

Dzieła literackie, zwłaszcza te operujące tematami historycznymi, funkcjonują 

jako źródła modeli i schematów, które kształtują nasze (czytelników) wyobrażenie 

o przeszłości. Według Halbwachsa literatura steruje pamięcią w stopniu równym 

społecznym interakcjom w grupach i przekazom niefikcjonalnym434.  

Jeśli przyjąć za niemiecką badaczką Birgit Neumann, że teksty narracyjne, 

niczym w zwierciadle pokazują, w jaki sposób jednostki i grupy zapamiętują, 

zapominają i na podstawie reminiscencji z przeszłości wyobrażają sobie własną 

tożsamość435, wtedy zakres historii przedstawianej w najnowszych boszniackich 

tekstach literackich składa się na swoistą „mapę pamięci” nie tylko autorów 

i czytelników, ale i całego narodu. Ważnymi punktami na tej mapie będą miejsca 

kaźni: te „najnowsze”, jak Sarajewo, Srebrenica, Foča, oraz starsze z II wojny 

światowej i czasów wcześniejszych - obóz koncentracyjny w Jasenovcu czy 

czarnogórska wieś Šahovići, w której w 1924 roku serbskie bojówki dokonały 

masakry muzułmańskiej ludności. Z drugiej strony na tej swoistej mapie pamięci 

znajdują się miejsca, które należą również do „inwentarza przeszłości”: Stambuł, 

Mekka, bliżej nieokreślone miasta Persji i Półwyspu Arabskiego, ale pełnią 

funkcję słupów granicznych szeroko rozumianej muzułmańsko-orientalnej kultury, 

z którą Boszniacy pragną się utożsamiać. Przydatne w tym miejscu wydaje się 

rozpoznanie antropologa kultury Wojciecha Burszty: 

 
Każda tożsamość kulturowa definiowana jest poprzez to, co odróżnią ja od 
innych tożsamości. Dzieje się tak, gdyż dla zachowania kulturowej 
odrębności wyznaczyć trzeba jej granice, których będzie się następnie strzec 
jako mentalnego „terytorium naszej kultury” (…) „Inwentarz” kultury każdej 

                                                 
433 Zob. A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. 
Współczesna perspektywa niemiecka, pod red. M. Saryusz-Wolskiej, Kraków 2009, s. 225. 
434Ibid., s. 227. 
435B. Neumann, Literatura, pamięć, tożsamość [w:] M. Saryusz-Wolska, op. cit., s. 249. 
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grupy etnicznej – styl życia, religia, język, kuchnia, muzyka, rytuały – 
wyznacza granice autentyczności i odrębności436. 
 

Za specyficzną postać narracji historycznej możemy uznać teksty wojenne, 

które powstając jeszcze w czasie wojny lub kilka lat po jej zakończeniu, opierają 

się na stosunkowo świeżych wspomnieniach, będących atrybutem pamięci 

biograficznej. Dotyczy to zarówno utworów fikcyjnych, jak również tych spod 

znaku stvarnosne proze, które obficie czerpią z tzw. historii mówionej, mającej 

wiele wspólnego z samą teorią tożsamości narracyjnej, czyli tożsamości 

budowanej w procesie opowiadania. Sama pamięć autobiograficzna, co podkreśla 

Neumann, uświadamiając sobie indywidualne doświadczenia, w pewnym stopniu 

dopiero je tworzy437. Nie wydaje się, by pomysłodawczyni (Sabina Šabić-Zlatar) 

i redaktor (Nihad M. Kreševljaković) zbioru relacji upamiętniających tytułowy 

dzień 2 maja 1992 zgromadzonych w książce 2 maja 1992: bio je lijep i sunčan 

dan438 byli świadomi tej sprawczej mocy wspomnień, z całą pewnością zdają 

sobie jednak sprawę z potęgi pamięci jako czynnika konsolidującego 

społeczeństwo, ale także jako podanego zawczasu „antidotum“ na ewentualne 

błędy przyszłości. Książka składająca się z kilkudziesięciu wspomnień sarajewian, 

artystów, polityków, ludzi kultury i sztuki, ale także zwykłych obywateli – jednym 

słowem wszystkich, dla których tamtego dnia rozpoczął się dramatyczny, trwający 

ponad tysiąc dni, okres życia w oblężonym mieście, została wydana w ramach 

programu o znamiennej nazwie Modus Memorije, towarzyszącego corocznemu 

międzynarodowemu festiwalowi teatralnemu MESS. W przedmowie czytamy:  

 
Oni koji su to preživjeli, htjeli ili ne, teško će moći zaboraviti doživljeno 
iskustvo. Ova knjiga je stoga namjenjena da se naša sjecianja sačuvaju za 
generacije koje dolaze. Nadati se da im nećemo biti dosadni i zvučati kao što 
su nama zvučali „naši starci” dok su nam prepričavali dešavanja iz i iza 
„onog rata”. Ostaje dilema kako to izvesti i objasniti im da sjećanje ima 
svoju vrijednost? Kako objasniti da je određena iskustva bolje usvojiti od 
drugih, nego ih osjetiti na svojoj koži?439 
 

Już w tym fragmencie ujawnia się powszechne w bośniackich dyskursie 

powojennym przekonanie o cykliczności czasu i powtarzalności historii. Innymi 

słowy, autorowi towarzyszy pewność, że do kolejnej tragedii z pewnością dojdzie, 

                                                 
436W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 
2004, s. 170. 
437Ibid., s. 256. 
438 2. maj 1992: bio je lijep i sunčan dan, pod red. N. M. Kreševljakovicia, Sarajevo 2010. 
439 Ibid., s. 5.  
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jeśli młodzi, a więc grupa odpowiedzialna za kształt przyszłości, nie posłuchają 

„starych”, którzy są nosicielami określonych wspomnień i doświadczeń. Odwołaj-

my się do Assmana i jego koncepcji pamięci komunikacyjnej, która obejmuje 

aktywną pamięć (wspominanie) i doświadczenie żyjących pokoleń440. Aktywność 

pamięci komunikacyjnej, a więc takiej, którą można przekazać w sposób 

bezpośredni, ogranicza się do żyjących w tym samym czasie pokoleń. Figury, 

które tworzy (tu: wspomnienie II wojny światowej, a następnie wojny po rozpa-

dzie Jugosławii) są przekazywane jako biblijny motyw odpowiedzialności za 

wspólną winę441, choć winą nie będzie tu zbrodnia, lecz zignorowanie ostrzeżeń. 

Niektóre z relacji zebranych w tomie zostały „dostosowane” do zamysłu 

redaktorów, zgodnie z którym książka 2. maj 1992 miała ułożyć się w kolektywne 

wspomnienie o pierwszym dniu oblężenia Sarajewa. Wbrew deklarowanemu przez 

nich demokratycznemu charakterowi publikacji, która miała się składać wyłącznie 

ze wspomnień nadesłanych przez „zwykłych” sarajewian, przeważają w niej 

teksty pióra „znanych i poważanych” (znaczących aktorów życia publicznego) 

oraz  fragmenty pożyczone, bądź wprost skopiowane z innych mediów, a więc 

teksty w jakiś sposób elitarne, choćby przez sam fakt ich „niezwykłego” autorstwa 

– stenogramy wystąpień telewizyjnych i radiowych (słynna lekarka 

z sarajewskiego szpitala – dr Silva Rizvanbegović), fragmenty wydanych książek 

(Zlata Filipović), kartki z kalendarzy (Safet Isović), rekonstrukcje odbytych 

tamtego dnia rozmów telefonicznych (reżyserka Jasmila Žbanić). Paradoksalnie, 

to jednak w relacjach zwykłych mieszkańców Sarajewa w sposób szczególny  

ujawnia się mechanizm pamiętania i zapominania. Relacje „znanych” podlegają 

zbyt oczywistym regułom gatunkowym i stylizacjom, mogą więc wydawać się 

w pewien sposób nieautentyczne. Wspomnienia „zwykłych” sarajewian, pisane 

prostszym językiem, zgodnie z poetyką tzw. historii mówionej (oral history) 

zaczynają się od słów sjećam se (pamiętam) lub ne sjećam se (nie pamiętam): 

 
Pamtim datume, ali datume lijepih događaja. Ratne datume na žalost ili na 
sreću, ne pamtim. (…) Ali eto, isprovocirao me ovaj datum da se vratim 
u prošlost, u svijet 2. maja 1992. godine. Simbolično to je bilo prije 15 
godina, kada sam imala 15 godina442 
 

                                                 
440 Assman, op.cit., s. 13. 
441 Ibid., s. 14. 
442 E. Tataragić, Dan kada smo prvi put [w:] Bio je lijep i sunčan dan, pod red. 
N.M.Kreševljakovicia, Sarajevo 2010. s. 25. 



175 

bądź też od przywoływania detali nieistotnych z punktu widzenia opowia-

danej historii, lecz istotnych z punktu widzenia przywoływania pamięci: 

 
Bio je lijep i sunčan dan. Zapravo, ne znam da li bi se toga sjećao da nismo 
imali malu „siemensovu” kameru. Zahvaljujući njoj moja memorija je 
potpomognuta trakom od 8 mm na kojoj su zabilježene mnoge dramatične 
scene koje su se dešavale tog dana443. 
 

Warto zauważyć, że wpisanie relacji „zwykłych” Bośniaków we wspom-

nienia przedstawicieli mediów, kultury, klasy politycznej (pozornie demokra-

tyczny gest połączenia relacji „elit” i „masy” w jednym tomie) można odczytać 

jako próbę ich nobilitacji i usankcjonowania, ale również jako tendencję do 

prywatyzowania wspomnień i niechęci wobec „wielkiej historii” podawanej 

wyłącznie we wspomnieniach „wielkich ludzi”444.  

W „małych” historiach „małych” ludzi, w odróżnieniu od „wielkich 

narracji” wojennych, obciążonych ideologią i polityką, może znaleźć się miejsce 

na humor i autoironię. Literatura bośniacka na ogół ze śmiertelną powagą traktuje 

temat wojny i ludobójstwa, możemy jednak wskazać przykłady utworów, 

w których rozpad Jugosławii, konflikt w Bośni i oblężenie Sarajewa przedsta-

wione są z dużą dozą humoru i dystansu (Konačari (1995) i zbiór opowiadań 

Đavao u Sarajevu (2005) Nenada Veličkovicia, Baš mi je žao (1999) Nury 

Bazdulj-Hubijar). Znamienne, że pretekstem do „odciążenia” wojennej tematyki 

w tych utworach jest wprowadzenie narratora dziecięcego. Zarówno u Bazdulj, jak 

i u Veličkovicia, wojna jest opowiadana przez małą dziewczynkę. Przyjęcie jej 

optyki i „niewinnego”, nieobciążonego ideologią rozumienia wydarzeń otwiera 

w tekście możliwość przekroczenia konwencji mówienia o wojnie i tabu śmierci. 

Enver Kazaz łączy pojawienie się tematyki historycznej w powieści 

boszniackiej ze zniknięciem z niej poczucia humoru: 

 
Odsustvo humora može se promatrati i kroz prizmu prevelikog inzistiranja na 
naslijeđu epskog kulturnog koda koji nastoji uvijek govoriti o presudnim 
temama za kolektiv na podlozi historijske „istine“, odnosno „historijske 
svijesti“, pri čemu se razvija samo jedna dimenzija historije, ona politička445.  

                                                 
443 N. Kreševljaković, O mm, 8 mm, 122 mm, 155 mm...te jednoj zbirci dova [w:] Idem, op.cit., 
s. 151. 
444 A. Szpociński zwraca na to zjawisko uwagę przyglądając się sposobowi relacjonowania 
ważnych wydarzeń przez media. Dopiero głos polityka lub komentarz osoby znanej, niekoniecznie 
autorytetu, nadaje wydarzeniu rangę klasyfikującą je do wpisania do „archiwum” pamięci 
zbiorowej. Zob. A. Szpociński, Przeszłość a środki przekazu [w:] Idem, Przeszłość jako przedmiot 
przekazu, Warszawa 2006, s. 48.  
445 E. Kazas, op. cit., s. 9-10. 
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Wojna i szeroko rozumiana walka o przetrwanie, pojmowane w kluczu 

ideologiczno-politycznym jako najważniejsza treść historii, a tym samym jeden 

z „najszlachetniejszych“ tematów literackich, wykluczają – według Kazaza – 

wszelkie przejawy autoironii i humoru w ramach nowoczesnej bośniackiej i bosz-

niackiej powieści. Podobny problem zauważa Kodrić, choć nie diagnozuje go tak 

jak Kazaz, jako bałkańskiej choroby nadmiaru historii446. Ten młody sarajewski 

literaturoznawca w swoim obszernym studium poświęconym problematyce pamię-

ci kulturowej i recepcji przeszłości w literaturze boszniackiej XX wieku 

konstatuje, że kluczowe powieści kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej 

i boszniackiej: Zeleno busenje (1898) Edhema Mulabdicia oraz Ponornica (1977) 

Skendera Kulenovicia447, są egzemplifikacją nadawania kształtu literackiego 

historycznej traumie448. Według autorskiej koncepcji Kodricia, zasadzającej się na 

kulturalnomemorijskoj historiji književnosti449, rozwój bośniackiej i boszniackiej 

powieści, nie tylko historycznej, wyznaczają będące figurami pamięci (locus 

memoriae), wielkie traumy dziejowe, jakie stały się udziałem Bośniaków 

i Boszniaków. Najdotkliwszymi i najbardziej znaczącymi traumami były aneksja 

Bośni i Hercegowiny w 1878 roku, którą Kodrić opisuje jako „bolesny“ moment 

przejścia z kultury muzułmańsko – orientalnej w obręb laickiej kultury 

zachoednioeuropejskiej, oraz rozpad Jugosławii i dramatyczne wydarzenia 

wojenne pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych. Przypomnijmy, że przejście 

Bośniaków na islam, a w zasadzie cały proces islamizacji jaki dokonał się w Bośni 

na przestrzeni XV i XVI wieku, nie jest przez boszniackich historyków 

i kulturoznawców postrzegany w kategoriach traumy tranzycyjnej. Odczytywany 

jest raczej jako akt przekory Boszniaków wobec Serbów i Chorwatów. Kodrić 

również zdaje się przyjmować takie stanowisko. 

                                                 
446 Ibid., s. 128. 
447 Ciekawe, że Kodrić marginalnie traktuje w swoich rozważaniach tak znaczące powieści 
z boszniackiego kanonu literackiego, jak Derviš i smrt Mešy Selimovicia, czy Grozdanin kikot 
Hamzy Humo, którym z kolei więcej miejsca poświęca w swojej książce Enver Kazaz. 
448 Ibid., s. 172. 
449 Według Kodricia, literatura boszniacka, a także kompozitna i policentrična literatura bośniacko-
hercegowińska, jest w przeważającej części „opowieścią o przeszłości”, w której realizuje się 
dyskurs kultury i tradycji. „Kulturalną gramatykę” tych literatur wyznacza zatem szereg 
międzyliterackich i międzykulturowych powiązań na szczeblu lokalnym (wspólnota 
południowosłowiańska) i wyższym: krąg kultury muzułmańsko-turecko-orientalnej oraz 
austriacko-węgiersko-środkowo-zachodnioeuropejskiej). Zob. ibid., s. 341. 
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Temat austro-węgierski (austro-ugarska tema) jest jednym z obsesyjnych 

tematów literatury bośniacko-hercegowińskiej, który najczęściej realizuje się 

poprzez prikaz austrougarske okupacije, u nizu slika o raslojavanju života 

muslimanske narodne i društvene sredine450. Temat przejścia Bośni z Imperium 

Osmańskiego pod panowanie Austro-Wegier porusza autorski tandem Osman – 

Aziz w powieści Bez nade (1895), oraz Edhem Mulabdić w Zeleno busenje 

(1898). W latach siedemdziesiątych powróci do niego Nedžad Ibrišimović 

w dramacie Karabeg (1971), a nieco później także Skender Kulenović w powieści 

Ponornica (1977). 

Wśród najnowszych bośniackich powieści, których akcja osadzona jest 

w zamierzchłej przeszłości, na szczególną uwagę zasługuje Kulin (2007) Mirsada 

Sinanovicia451. W utworze tym historia średniowiecznej Bośni, a dokładniej 

ostatnie lata panowania bana Kulina452, stanowi ramę, w którą wpisane zostają 

luźno ze sobą powiązane legendy i na poły baśniowe szkice o boszniackich 

bohaterach pieśni epickich. Punkt wyjścia w utworze stanowi moment przybycia 

do Bośni delegata papieskiego Ivana Kazamarisa, którego zadaniem było zbadanie 

prawowierności bośniackich chrześcijan (bosanski krstjani) podejrzewanych przez 

papieża o herezję. Kluczową postacią fabuły jest tytułowy ban Kulin, ojciec 

narodu, postać skrajnie wyidealizowana przez bośniacką historiografię. Jako 

takiego portretuje go też Sinanović, choć należy nadmienić, że Kulin nie 

występuje w powieści jako klasyczny protagonista. Głównymi bohaterami 

powieści są papiescy szpiedzy Marin i Ivan oraz Vlkoslav, dobri krstjanin, 

człowiek z ludu, bogomił, członek tzw. kościoła bośniackiego, postać ze wszech 

miar pozytywna, będąca idealistyczną projekcją  archetypowego Boszniaka. Ban 

Kulin i Ivan Kazamaris - autentyczne postaci historyczne, które Sinanović 

konfrontuje ze sobą, w samym tekście pojawiają się marginalnie, choć ich stale 
                                                 

450 Zob. M.Rizvić, Poetika bošnjačke književnosti [w:] Panorama bošnjačke književnosti, „Ljiljan” 
nr 7/1994, Sarajevo, s. 29. 
451 M. Sinanović, Kulin, Sarajevo 2007. 
452 Kulin Ban był drugim znanym z imienia władcą Bośni (pierwszym był ban Borić panujący 
w latach 1154-1164), prawdopodobnie doszedł do władzy w 1180 roku jako wasal Bizancjum. 
Bośnia pod panowaniem bana Kulina, „wielkiego bana”, „szlachetnego i potężnego męża” 
rozciągała się od Driny do Grmeča. Największe znaczenie dla politycznej i kulturalnej historii 
Bośni miał sposób w jaki ban Kulin rozwiązał spór z papieżem Innocentym i królem węgierskim o 
herezję szerzącą się w Bośni. Udając przed papieskimi delegatami, że nie rozumie czego dotyczą 
doktrynalne różnice między katolicyzmem a bogomilstwem, na jakiś czas zażegnał widmo wojny 
ze sprzymierzonymi wojskami rzymsko-węgierskimi. W pamięci kulturowej Boszniaków ban 
Kulin symbolizuje niezależność i krnąbrny charakter Bośni (topos Bosna prkosna), łączony jest też 
z tzw. kościołem bośniackim (bosanska crkva). Zob. M. Imamović, op.cit., s. 31-33 oraz 
N. Malcolm, Povijest Bosne, Sarajevo-Zagreb 1995, s. 17-57. 
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wyczuwalna obecność jest nośnikiem fabuły. Kazamaris, zgodnie z wersją zdarzeń 

zaproponowaną przez Sinanovicia i powszechnie obowiązującym w Bośni 

przekonaniem, że bogomiłowie (nazywani też bogumiłami, bogomilcami, 

babunami, patarenami, a w literaturze boszniackiej dobrymi Bosznianami lub 

rzadziej – tak jest np. u Sinanovicia - dobrymi chrześcijanami), to przodkowie 

późniejszych Muzułmanów/ Boszniaków, uosabia zakusy Rzymu i Węgrów do 

przejęcia kontroli nad Bośniakami, których chrześcijańska Europa okrzyknęła 

heretykami. Kulin ban, „wypreparowany“ przez Sinanovicia z planu zdarzeń, 

pozostaje symbolicznie zamknięty i osamotniony w swojej rezydencji, niczym 

„żywy eksponat” z muzeum historii Bośni. 

Pytanie kim byli Bośniacy, którzy w wyniku kilku podbojów tureckich 

między rokiem 1453 (zdobycie Konstantynopola przez Turków) a 1481 (podbicie 

Hercegowiny, po wcześniejszym zajęciu Bośni w 1463 roku) przyjęli islam 

i dlaczego to uczynili, bardzo długo było przedmiotem dyskusji, nie tylko wśród 

bośniackich historyków453. Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależało bowiem, 

w rozumieniu Boszniaków, uznanie ich za odrębny naród. Dyskurs tożsamościowy 

Boszniaków w odniesieniu do historii narodu boszniackiego zasadza się na kilku 

kluczowych punktach, będących jednocześnie miejscami spornymi dla stron 

serbskiej, chorwackiej i bośniacko-muzułmańskiej. Pierwszym z nich jest właśnie 

problem wyznania poddanych bana Kulina, kolejnym punktem jest przebieg 

islamizacji i określenie jej charakteru (dobrowolne przejście Boszniaków na islam, 

czy podbicie ich siłą przez Turków?), dalej: pozycja zislamizowanych 

Boszniaków w ramach Imperium Osmańskiego, wspomniana już „trauma 

tranzycyjna“ towarzysząca aneksji Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry. 

Przywołajmy w tym miejscu słowa Wojciecha Burszty, które pozwolą nam lepiej 

zrozumieć potrzebę odwoływania się do „zmitologizowanych” wersji wydarzeń 

historycznych w procesie kształtowania się tożsamości narodu: 

 

Mit korzysta z tego, że człowiekowi trudno godzić się na życie w świecie 
przypadkowym, który wyczerpuje się w kolejnych, nietrwałych, 
przemijających sytuacjach i zdarzeniach; historia jest linearna i składa się 
z wydarzeń, procesów i ich interpretacji, jest niepewna; mit – przeciwnie – 

                                                 
453 Jak już wspomnieliśmy, literatura omawiająca temat bośniackich bogomiłów i tzw. kościoła 
bośniackiego jest wprost ogromna i liczy ok. 200 podstawowych pozycji, najważniejsze z nich 
zostały podane w rozdziale II, poświęconym historycznemu rozwojowi narodu boszniackiego. 
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odsyła do pewności i poczucia przynależenia do wspólnoty wartości 
niezmiennych454 . 
 

To wyjaśnia dlaczego w powieściach podejmujących tematykę historyczną 

odnajdziemy „życzeniowo” pokazywane wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. 

Zadaniem takiego zabiegu jest umocnienie poczucia ciągłości historycznej, ale też 

dostosowanie tej historii do aktualnych potrzeb i wyobrażeń społeczeństwa. 

Wydarzenia z najnowszej historii Bośni ważne z punktu widzenia narracji 

i rozważań tożsamościowych to II wojna światowa oraz wojna w Bośni po 

rozpadzie Jugosławii. Kilku boszniackich badaczy, o których piszemy w rozdziale 

zatytułowanym Boszniacy, starało się wykazać, że średniowieczna Bośnia 

w okresie przedtureckim znajdowała się w strefe wpływów dualistycznej herezji 

neomanichejskiej, znanej na Bałkanach jako bogomilstwo. Bogomiłowie, przez 

swoją skłonność do wschodnich, niesłowiańskich, praktyk religijnych oraz 

z powodu rzekomego doktrynalnego podobieństwa między bogomilstwem 

a islamem mieliby być rzekomo „psychicznie przygotowani“ do przyjęcia wiary 

proroka Mahometa. Sinanović stara sie więc pokazać, że dobri i miroljubivi 

krstjani nie są odszczepieńcami, za jakich uważał ich Rzym i papież Innocenty, 

lecz świadomie pielęgnują swoją odmienną wiarę, dając w ten sposób wyraz 

swojej odwiecznej inności i samodzielności.  

 
- Pa, kakva nam je vjera? – započe drsko ban Kulin. 
- Sve dalje od Crkve u Rimu – odgovori mu svećenik Kazamaris. 
- Nama je bliža, što je dalje... 
- Nije vama do Rimske crkve. 
- Mi smo pravi krstjani (...) S nama će biti kako mi hoćemo455. 
 

Zwróćmy uwagę na pewną logiczną nieścisłość, która nasuwa się podczas 

uważnej lektury omawianej powieści. Według wersji zaproponowanej przez 

Sinanovicia Boszniacy nie są heretykami, a jednocześnie z pełną świadomością 

pielęgnują swoją odrębną wiarę. Po pierwsze należałoby się zastanowić jak 

Sinanović definiuje, na swój użytek, pojęcie herezji religijnej, które – jak 

pamiętamy – w świecie islamu, podzielonym na setki szkół, sekt i nurtów oznacza 

jednak coś innego niż w świecie chrześcijańskim), po drugie zaś – być może 

                                                 
454 W. Burszta, op.cit., s. 121. Zob. także: D. Lovrenović, Bosanski mitovi, „Erasmus” nr 18/1996, 

Zagreb, s. 26-37; D. Agičić, Bosna je...naša! www.iis.unsa.ba/posebna/mitovi/mitovi_agicic.htm. 
455 M. Sinanović, op. cit., s. 147-148. 
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klucza do owej „nieścisłości“ należałoby poszukać w przekonaniu, iż bogomilizm 

nie był sektą, a odrębnym, pełnowartościowym systemem religijnym. 

Jak pokazuje przywołany powyżej fragment, Boszniacy nie ukrywają dumy 

z powodu przypisywanej sobie przekory i nieustępliwości (wszak to te cechy 

miały zdecydować o przyjęciu islamu jako „trzeciej drogi“ wobec nacisków ze 

strony Rzymu i Konstantynopola na wyznawców tzw. kościoła bośniackiego456). 

Przypomnijmy w tym miejscu, że sprzeciw (prkos) został uznany przez 

Muhameda Filipovicia - boszniackiego filozofa, historyka i ideologa boszniactwa, 

za kluczową cechę „bośniackiego ducha“457, któremu najpełniej – według niego –  

dał wyraz Mak Dizdar w tomie poetyckim Kameni spavač (1966), 

zainspirowanym inskrypcjami na stećkach, będących prawdopodobnie nagrobkami 

bogomiłów458. W opublikowanym w 1967 roku eseju Filipović pisze o Bośni:  

  
Uvijek je nju razdiralo to unutarnje njeno vučje, pravdaško, moralitisčko 
i puritansko podvajanje, i svaki bajrak je u Bosni nalazio nekoga da ga 
ponese i drži uprkos drugom. (...) I teklo bi to danas da nismo napokon 
shvatili da Bosna nije ničija do svoja i onoga koji u njoj živi i koji sa njom 
živi459. 
 

Przyjęcie islamu przez Boszniaków, miałoby więc być kontynuuacją tej 

„praktyki sprzeciwu“ i bogomilskiej odmienności (Tako je samo u ovim brdima. 

Sve je drukčije ovdje460), w którą niejako z definicji miała być wpisana skłonność 

do praktyk muzułmańskich, co Sinanović ujmuje w swojej powieści następująco:  

 

Mi se ovdje pet puta molimo Bogu, a tako hoće Božiji miljenik, i da dajemo 
onome ko nema, i da volimo one s kojima živimo, i da se vodom peremo 
i gladovanjem ozdravljujemo dušu i tijelo461.  
 

Inność i przekora dumnych Boszniaków w dzisiejszym dyskursie 

tożsamościowym przekute zostały w etnopsychologiczny mit. Ewa Machut-

Mendecka uważa dumę i brak skłonności do kompromisu za jeden z najgłębiej 

zakorzenionych islamskich archetypów, którego korzenie sięgają jeszcze czasów 

                                                 
456Por. M. Zekić, op.cit, s. 38-43. 
457Zob. M. Filipović, Bosanski duh u književnosti-šta je to?..., s. 143. 
458Chodzi o fragment wiersza M. Dizdara Zapis o zemlji: „Bosna da prostiš jedna zemlja imade 
I posna i bosa da prostiš/ I hladna i gladna/I k tomu još/Da prostiš/Prkosna/Od/ Sna”. M. Dizdar, 
Zapis o zemlji [w:] Kameni spavač, Sarajevo 1966, s. 94. 
459M. Filipović, op.cit., s. 146. 
460Ibid., s. 72. 
461Ibid., s. 82. 
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Beduinów (tzw. epoka ciemności – dżahilija) i ustanowionego przez nich hono-

rowego kodeksu beduińskiego. Kodeks ów zainspirował proroka Mahometa i stał 

się, po pewnych modyfikacjach, podstawą sunny, czyli zapisanej w Koranie 

tradycji, regulującej postępowanie prawowiernych462. Niezłomność i upór – jako 

stany doskonałe, ku którym powinni aspirować muzułmanie, wpisują się też 

w ideę dżihadu (samodoskonalenia), przeważnie błędnie tłumaczoną jako „święta 

wojna”.  Przykładów na to jak wiele dla Boszniaków znaczy upór i przekora 

dostarcza także przestrzeń publiczna. Jednym z najważniejszych sarajewskich 

zabytków jest tzw. Inat kuća (Dom przekory), który jak głosi legenda, za 

panowania Austro-Węgier został przeniesiony cegiełka po cegiełce na drugą 

stronę Miljacki. Jego właściciel – zamożny zanatlija (rzemieślnik), nie zgadzał się 

na wyburzenie swojego domu pod budowę ratusza (później otwarto w nim 

bibliotekę – tę, która spłonęła podczas ostatniej wojny). Tak długo negocjował 

z austriackimi budowniczymi, aż zgodzili się odtworzyć jego domostwo w naj-

drobniejszych szczegółach po drugiej stronie rzeki. Również w powieści Nury 

Bazdulj-Hubijar znajdziemy odwołanie do „szlachetnej przekory Boszniaków”.  

Skłonność do doszukiwania się w teraźniejszości analogii, aluzji do 

przeszłości stała się na Bałkanach - jak zauważa Magdalena Dyras – zwyczajem, 

sposobem obcowania z rzeczywistością463. Jednym z wyrażeń – kluczy, stale 

pojawiających się w Kulinie, które pozwalają na interpretację powieści 

w odniesieniu do czasów współczesnych, są słowa wypowiadane przez Ivana 

Kazamarisa w odniesieniu do herezji bogomilskiej: ovu bolest ćemo suzbiti 464 

(wytępimy tę zarazę). Wielokrotnie powtórzone, czasem w nieco innym wariancie 

(np. ovu bolest treba istrijebiti – tę zarazę trzeba zlikwidować), mają wywołać 

skojarzenie z ludobójstwem dokonanym na Boszniakach w latach dziewięć-

dziesiątych.  

Wśród bośniackich literackich wypowiedzi o przeszłości specjalne miejsce 

zajmują powieści nowohistoryczne (novohistorijski roman), w trzech głównych 

odmianach (powieść kulturoznawcza, psychologiczna i poetycka) wyodrębnionych 

przez Kazaza465. Rozwój bośniackiej powieści nowohistorycznej, w której autor 

dokonuje przetworzenia faktografii w fikcję literacką, Kazaz wywodzi od Ivo 

                                                 
462 E. Machut-Mendecka, Archetypy... s. 26-27.  
463 M. Dyras, op. cit., s. 114. 
464 M. Sinanović, op. cit., s. 89. 
465 Zob. E. Kazaz, Bošnjački roman... s. 127-154. 
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Andricia (Travnička hronika; Na Drini ćuprija) i Mešy Selimovicia (Derviš i smrt 

– jak twierdzi Kazaz – to pierwsza nowoczesna powieść bośniacka), przy czym 

zwraca uwagę na fakt, że krytycznoliteracka recepcja powieści Andricia odbyła się 

niemal wyłącznie w kluczu ideologicznym: 

 
Ako je recepcija romana sastavni dio njegove geneze (…) onda je sasvim 
jasno zbog čega se i u bosanskoj književnosti dugo očuvao klasičan 
historijski roman romantičkog tipa s ideološkom šifrom, prosvjetiteljskom 
nakanom i ciljem homogenizacije nacije, odnosno idejom ideologije 
i konstruiranjem nacjonalnog identiteta466.  
 

Z tego schematu wyłamują się nieliczni twórcy. Kazaz wymienia tu 

Dževada Karahasana (objektivizacija naracije u Istočnom diwanu467) i Tvrtka 

Kulenovicia: subjektivizacija historiografske građe unutar prosedea prividno 

dokumentarnog romana kakav je Casino468. Dyskusję z historią podejmuje 

również Alma Lazarevska w swojej postmodernistycznej powieści U znaku ruže 

(1996), w której splatają się losy anarchistycznej rewolucjonistki Róży 

Luksemburg i mostarskiego poety Aleksy Š. (z dużym prawdopodobieństwem 

chodzi o Aleksę Šanticia) oraz Ivan Lovrenović w parabiograficznej powieści 

Putovanje Ivana Frane Jukicia (2003). 

Prototypem bośniackiej i boszniackiej powieści nowohistorycznej typu 

kulturoznawczego (lub, jak chce Kodrić, etnograficznego469) jest Ponornica 

Skendera Kulenovicia, w której autor z gorliwością etnografa rejestruje zwyczaje 

muzułmanów (mala historijska zbivanja tokom historije470), czerpiąc – jak 

dowodzi Kazaz – silne inspiracje z rozprawy Antuna Hangiego Život i običaji 

Muhamedanovaca u Bosni i Hercegovini (1910).  Kulenović, mimo że osadza 

opisywane przez siebie wydarzenia w odległej przeszłości (aneksja w 1878 roku), 

dokonuje w swoim utworze zerwania z obowiązującym, monolitycznym modelem 

bośniackiej/boszniackiej powieści skupionej na wielkich historycznych przemia-

nach, z wyraźną rolą protagonisty, będącego głównym nośnikiem ideologiczno-

politycznych znaczeń. Z tego źródła bierze swój początek szereg bośniackich 

i boszniackich powieści nowohistorycznych, które zasadzają się najczęściej na 

tematycznym opracowaniu zderzenia modeli kulturowych. Późniejsza proza 

                                                 
466 Ibid.,s. 131. 
467 Ibid., s. 135 
468 Ibidem. 
469 S. Kodrić, op. cit., s. 148. 
470 E. Kazaz, op. cit., s. 138. 
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wojenna rozwinie ten model w tematyczny wzorzec zderzenia kultury i antykul-

tury, możliwego do odczytania w semiotycznym kluczu Uspienskiego i Łotmana, 

lecz raczej nie w ujęciu Huntingtonowskiego zderzenia cywilizacji (choć nie 

można wykluczyć również takiej lektury wybranych powieści). W tego typu 

narracjach, niewolnych od ideologiczno-politycznych obciążeń i pułapek, historia 

zostaje niejednokrotnie sprowadzona do roli ciekawej, egzotycznej dekoracji, 

stylowego tła, stając się pewnego rodzaju matrycą wpisaną w horyzont oczekiwań 

bośniackiego czytelnika. Można pokusić się o stwierdzenie, że wraz z rozwojem 

samoświadomości Boszniaków na temat ich kulturowej i religijnej tożsamości, ów 

wzorzec staje się coraz bardziej konwencją, martwym sztafażem. Przykładem 

takiej instrumentalizacji historii i sprowadzania jej do roli kostiumu, w który 

„przebierają się” współczesne problemy i dylematy Boszniaków będą powieści 

Gazi-isa beg (2007)  Hazima Akmadžicia oraz Pjesme divljih ptica (2009) – 

debiut literacki Enesa Karicia, profesora teologii muzułmańskiej na Akademii 

Nauk Islamskich w Sarajewie.  

W powieści Pjesme divljih ptica, której akcja osadzona jest w ostatnim 

dwudziestoleciu XVI wieku, autor opierając się na długiej tradycji takiego typu 

modeli narracyjnych w bośniackiej prozie (Meša Selimović, Derviš Sušić, Nedžad 

Ibrišimović), zdecydował, że bohater – Skender Humo – syn mostarskiej poetki 

i zielarki Mevliji Humo sam opowie historię swojego życia (podobnie zresztą 

czyni Akmadžić w Gazi – isa begu, w którym historia życia tytułowego bohatera 

jest jednocześnie jego przedśmiertną spowiedzią). Humo, jako młody profesor 

teologii zatrudniony w medresie Gazi-Husrev bega, przyjeżdża do Sarajewa po 

wieloletnim pobycie w Carogrodzie. Historia w tekście funkcjonuje na dwóch 

poziomach: po pierwsze we wspomnieniach Skendera dotyczących lat spędzonych 

w Turcji, po drugie – poprzez nieustanne odwołania do XVI-wiecznych realiów 

bośniackich (wybuchy fanatyzmu religijnego w Bośni, ataki na derwiszów, palenie 

tekiji, niepokoje społeczne wynikające z nagłego ubożenia społeczeństwa). 

Zwłaszcza ten drugi poziom historycznego obrazowania pozwala czytelnikowi na 

odczytanie opowiedzianej historii w kontekście aktualnej sytuacji Bośni, na co 

zwraca uwagę Hadžem Hajdarević w posłowiu powieści:  

 

Snažno asocira na sasvim aktualne, ovovremene, unutarbosanske ideološke, 
naciokratske, stranačkopolitičke, regionalne podijeljenosti (...) Veliki romani 
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i jesu veliki u tome koliko sami iz sebe istisnu vlastito, aktualizirano vrijeme 
i postanu neko opće, zajedničko, neko „savremeno” vrijeme471.  
 

W omówionej pokrótce powieści Enesa Karicia ujawnia się potrzeba 

bośniackich autorów prozy o historii, by uchwycić istotne podobieństwa pomiędzy 

wydarzeniami, jakie miały miejsce w przeszłości, a tymi, które rozgrywają się 

w chwili obecnej. Odkrycie powtarzalności niektórych sytuacji oraz logiki 

dziejów, która nie zmienia się zasadniczo od stuleci, wydaje się znajdować 

w centrum zainteresowania pisarzy. Przywoływana w taki sposób „dawność“ nie 

służy niczemu innemu, jak podkreślaniu tragizmu ludzkiej egzystencji na tle zna-

czących wydarzeń dziejowych i – pośrednio – negacji tradycyjnej wiary w sens 

rozwoju historycznego, a także wyjątkowości któregokolwiek z wydarzeń472. 

Przeszłość jest więc tylko pretekstem, by mówić o teraźniejszości, podobnie jak 

intertekstualne i intermedialne wtręty, posługiwanie się „cudzym słowem“ lub 

zastępowanie słowa obrazem, miały pomóc sarajewskim autorom (Lazarevska, 

Kulenović, Lešić) w wyrażeniu wojennej grozy473.  

W utworach Istočni diwan (1989) oraz Šahrijarov prsten (1996) Dževad 

Karahasan wprowadza do powieści bośniackiej jeszcze inne „użycie“ historii. 

Akcja pierwszego utworu, będącego pod względem formalnym hybrydyczną 

postacią kryminału i powieści o zmaganiach pisarza z materią języka, osadzona 

jest w odległych czasach (przełom IX i X wieku), w persko-arabskim kręgu 

kulturowym. Utwór, podobnie jak Imię róży Umberto Eco,  można czytać na wiele 

sposobów, czyli jako romans, powieść obyczajową, thriller polityczny podnoszący 

temat perskiego manicheizmu przedostającego się w głąb Półwyspu Arabskiego, 

powieść filozoficzną, powieść o sztuce i tragicznych losach genialnych poetów: 

Mukafiego, Haladža, Tawhidiego, czy też postmodernistyczną powieścią będącą 

intertekstualno-polifoniczną grą łączącą wiele dyskursów: epistolarny, pseudo-

filozoficzny i naukowy ze stylistyką literatury trywialnej). W kontekście naszych 

roważań o znaczeniu narracji o historii dla formowania się tożsamości 

boszniackiej kluczowe może być jednak odczytanie zaproponowane przez Kazaza: 

Ovaj roman funkcionira i kao implicitni dijalog zapadnog kulturološkog obrasca 

                                                 
471H. Hajdarević, Roman o vrtložnoj zemlji Bosni (Pogovor) [w:] E. Karić, Pjesme divljih ptica, 
Sarajevo 2011, s. 401-410. 
472M. Dyras, op. cit., s. 136. 
473 Zob. A. Jawoszek, Intermedialność jako reakcja – fotografia malarstwo i film w opowiadaniach 
Almy Lazarevskiej [w:] Słowo – obraz, pod red. E. Tabakowskiej, R. Rogowskiego, Kraków 2009, 
s. 87. 
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sa istočnjačkom kulturom i duhovnošću474. Znamienne, że moment w którym 

Karahasan pisał Istočni diwan stawia Bośnię na pozycji kraju bardziej przynależ-

nego do kultury zachodniej (laickiej, środkowoeuropejskiej), aniżeli wschodniej 

(orientalnej). Literacka „wyprawa” na Półwysep Arabski miała być i była dla 

bośniackiego czytelnika doświadczeniem zetknięcia z egzotyką i świata Orientu. 

Model ten, wraz z radykalizacją bośniackiego islamu uległ przewartościowaniu 

w ostatnim dziesięcioleciu, co zmienia recepcję samego utworu. Dziś możliwe jest 

odczytanie omawianej powieści jako bardziej „udomowionej”, wszak Boszniacy 

po tzw. trzecim odrodzeniu narodowym, jakie miało miejsce w latach dziewięć-

dziesiątych, postrzegają Bośnię jako „przedsmak” Bliskiego Wschodu na Bałka-

nach, zatem literacki gest Karahasana, postmodernistyczna gra rozpoczęta ponad 

dwadzieścia lat temu, dziś może zostać zinterpretowany jako opowiedzenie się 

autora za bliskowschodnim modelem kulturalno-estetycznym. Bliski Wschód, 

kolebka islamu i orientalno-muzułmańskiej kultury, podobnie jak cała przestrzeń 

Imperium Osmańskiego, zostaje zatem niejako zaanektowany w obręb symbo-

licznego imaginarium Boszniaków, jako „terytorium kultury” boszniackiej. Warto 

w tym miejscu wyróżnić utwory nacechowane „domowym Orientem”, czyli takie, 

w których „dekoracyjna funkcja historii” i operowanie dawnością służy uwypukle-

niu orientalnego rysu bośniackiej przeszłości, co znów wpisuje się w potrzebę 

akcentowania własnej odmienności (w oparciu o kulturę i estetykę islamu) 

w procesie kształtowania boszniackiej tożsamości. Z tego typu zabiegiem mamy 

do czynienia w powieściach Ugursuz (1968) Nedžada Ibrišimovicia, Šahrijarov 

prsten (1996) Dževada Karahasana, Rod i dom (1998) Safeta Sijaricia, Imotski 

kadija (2000) Irfana Horozovicia, Gazi isa-beg (2007) Hazima Akmadžicia.  

Oprócz takiego instrumentalnego i „dekoracyjnego“ użycia przeszłości 

w bośniackiej prozie można również odnaleźć wiele przykładów narracji o historii, 

które należy - odczytywać przez pryzmat pamięci kulturowej, jako jednego 

z kluczowych narzędzi formowania się tożsamości. Warto podkreslić wagę 

tekstów zbudowanych na analogii pomiędzy tragicznymi wydarzeniami II wojny 

światowej i wojną z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz zawartą w nich 

ideologiczną przestrogę przed „zanikiem pamięci“. Podobnie nośne dla budowania 

boszniackiego poczucia tożsamości będą teksty, które akcentują chlubne momenty 

dziejowe lub odwołują się do głęboko zakorzenionych mitów narodowotwórczych 

                                                 
474 E. Kazaz, op. cit., s. 145. 
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(mit bogomilski475, mit bośniackiego ducha, mit o woluntarystycznym charakterze 

islamizacji Bośni).  

Enver Kazaz w artykule poświęconym kulturalno-historycznym aspektom 

metanarracji Boszniaków o Bośni z czasów osmańskich pisze w charakte-

rystycznym dla siebie stylu, że pamięć kulturowa w jego kraju została zawłasz-

czona przez ideologie, które próbują narzucić ogółowi społeczeństwa „swoją 

wersję zdarzeń”: 

  

Ono [ kulturalno pamćenje – A. J.] je istodobno i temelj ideologije i jedan od 
njenih osnovnih instrumenta, te podloga za političku moć kojom ideološki 
moćnik nastoji vlastitu interpretaciju kulture i prošlosti nametnuti ukupnoj 
društvenoj zajednici476.  
 

Jedym z najbardziej „zapalnych punktów” w tej walce o historię, którą 

prowadzą konkurencyjne względem siebie ideologie, są przede wszystkim czasy 

osmańskie, bowiem to z nimi wiążą się dwie – zdaniem Kazaza – jednakowo 

szkodliwe perspektywy widzenia historii samej Bośni. Mowa tu o podejściu 

islamofilskim i islamofobicznym. Przytaczaliśmy już za Marinko Zekiciem 

znaczenie obu perspektyw w interpretacji procesu islamizacji, teraz przyjrzymy się 

konsekwencjom, jakie płyną z przyjętej przez Boszniaków islamofilskiej „wersji 

zdarzeń”. Najważniejszymi zagadnieniami pozytywnej waloryzacji czasów 

osmańskich, poza samym przebiegiem islamizacji jest akcentowanie rozwoju 

miast pod panowaniem tureckim, rozwój architektury i sztuki (w literaturze 

skutkiem tego wpływu będzie – np. według kodyfikatorów kanonu boszniackiego 

– pojawienie się gatunków synkretycznych inspirowanych literaturą turecką, 

perską, arabską, wykształcenie się na gruncie boszniackim literatury alhamijado 

oraz literatury pisanej w językach orientalnych) a także reinterpretacja zjawiska 

devširmy, czyli daniny krwi.  

Jeśli przyjrzymy się w jaki sposób jest pisana historia Boszniaków – i mamy 

tu na myśli dosłowne pisanie historii, na przykład na potrzeby podręcznika do 

nauki tegoż przedmiotu, zrozumiemy jakie wydarzenia (i jak interpretowane) 

stanowią podstawę tego swoistego „kanonu dziejów boszniackich”. Historia 
                                                 

475 Kulin Mirsada Sinanovicia nie jest jedynym utworem, który podejmuje tematykę bogomilską. 
Warto przywołać tu również powieść Zemlja heretika (1972) Zaima Topčicia oraz zbiór 
opowiadań Bogomilske legende (1997) Zlatka Topčicia. 
476 E. Kazaz, Historiografski i kulturnopovijesni metanatativi o Osmanskoj Bosni, „Sarajevske 
sveske”, nr 32/33(2011), za: http://www.sveske.ba/bs/content/historiografski-i-kulturnopovijesni-
metanarativi-o-osmanskoj-bosni 
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Bošnjaka autorstwa Mustafy Imamovicia477 jest jak dotąd najważniejszym 

boszniackim opracowaniem tego typu. Autor zdecydował się „podzielić” historię 

Boszniaków na osiem okresów (tytuły rozdziałów przytaczamy w oryginale, by 

zobrazować kryjące się już w samym języku, jakim opowiadana jest historia, 

pozytywne lub negatywne wartościowanie kolejnych etapów boszniackiej 

historii): 1. Srednjovjekovna Bosna, 2. Doba osmanske vladavine, 3. Okupacija 

Bosne i Hercegovine (1875 – 1878), 4. Austro-ugarsko razdoblje 5. Prvi svjetski 

rat i stvaranje jugoslavenske države (1914 – 1918), 6. Razdoblje prve 

jugoslavenske države (1918-1941), 7. Rat 1941 – 1945, 8. Bošnjaci u razdoblju 

1945 – 1990. 

Zwróćmy najpierw uwagę na pierwszy rozdział, którego tytuł akcentuje 

istnienie silnego średniowiecznego państwa bośniackiego. W rozdziale tym 

czytamy, że: 

 

U određenju svakog naroda bitna su dva osnovna elementa: porijeklo, 
odnosno etnogeneza i prostor na kojem živi. Svaka rekonstrukcija povijesti  
Bošnjaka mora početi pitanjem njihovog porijekla kao naroda i njihove 
etnogeneze478.  
 

Celowo zaznaczyliśmy tu termin „rekonstrukcja historii”, aby unaocznić to, 

o czym wielokrotnie w niniejszej pracy wspominaliśmy, mianowicie fakt, iż lata 

dziewięćdziesiąte XX wieku upływają w Bośni pod znakiem rekonstrukcji, czyli 

odtwarzania historii Boszniaków jako narodu (w domyśle: historii nieznanej, 

dotąd fałszowanej, spychanej na margines przez nieprzychylne Muzułmanom 

ideologie) – czego wyrazem są przytoczone właśnie słowa Imamovicia. 

W pierwszym rozdziale autor omawia zagadnienie etnogenezy Boszniaków 

a następnie na dziejach Bośni pod panowaniem bana Kulina i dynastii 

Kotromanjiciów z zaznaczeniem kluczowej roli tzw. kościoła bośniackiego 

w formowaniu się bośniackiej państwowości. Wywód historyka ukierunkowany 

jest, rzecz jasna, tak by zaakcentować ich historyczną ciągłość:  

 

Izuzetak je u tom pogledu Bosna, koja se za razliku od okolnih zemalja, 
nije tokom povijesti selila niti cijepala, nego je u kontinuitetu, od njenog 
prvog spomena, sredinom X st. kao male zemlje oko izvora i gornjeg toka 

                                                 
477 M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo 1998. 
478 Ibid., s. 21. 
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istoimene rijeke, do Austrougarske okupacije, odnosno do danas postojala, 
bilo u svom užem bilo u širem prostornom okviru i obimu479.  
 
Idąc dalej, przyjrzyjmy się tytułowi kolejnego rozdziału: Doba osmanske 

vladavine. Już samo użycie słowa „doba” (epoka) sugeruje większą wagę 

omawianego etapu historycznego, niż innych nazwanych przez Imamovicia po 

prostu „razdoblje” (okres). Warto także skontrastować tytuł tego rozdziału 

z kolejnym, w którym pojawia się słowo „okupacija” – również w odniesieniu do 

aneksji Bośni i Hercegowiny w obręb Austro-Węgier. Innymi słowy – panowanie 

osmańskie nad Bośnią to „epoka” podczas gdy zwierzchnictwo Wiednia 

i Budapesztu postrzegane jest jako okupacja. Może zastanowić także zatytu-

łowanie rozdziału poświęconego II wojnie światowej po prostu „Rat 1941 – 

1945”, choć tutaj akurat łatwo „zdemaskować”  zamysł autora. II wojna światowa 

interesuje Imamovicia wyłącznie w jej „lokalnym” wymiarze. Cały rozdział 

podporządkowany jest omówieniu ludobójstwa dokonywanego przez Serbów na 

Boszniakach oraz przedstawieniu walki tychże z faszystowskim państwem NDH – 

Nezavisna Država Hrvatska ( w rozdziale tym znajdują się podrozdziały: Aprilski 

rat 1941 i raspad Kraljevine Jugoslavije; Bošnjaci prema NDH; Četnički genocid 

nad Bošnjacima  oraz Borba protiv genocida). Warto nadmienić, że w rozdziale 

tym Imamović niemal całkowicie przemilcza przynależnośc muzułmanów do 

ustaszowskich oddziałów i całą tę kwestię zamyka w kilku „uniewinniających“ 

Boszniaków zdaniach:  

Već 30.IV. 1941 donijeta je ustaška zakonska odredba o arijevskom rasnom 
karakteru „pripadnika muslimanske vjeroispovijesti” u BiH. Time se 
Bošnjacima negirao i oduzimao njihov narodni subjektivitet (…) to je bio 
jedan oblik genocida. Mada su Bošnjake, kao muslimane, krajnje licemjerno 
u svojoj propagandi nazivali „cvijećem hrvatskog naroda” ustaše nisu 
u praksi ništa preduzimale niti učinile da ih zaštite od četničkih pokolja. 
Osim toga, Bošnjaci su, kao navodni „Hrvati islamske vjeroispovijesti” us 
trukturi vlasti NDH bili krajnje zapostavljeni. Njima je praktično bio 
onemogućen pristup stvarnim polugama državne vlasti480. 
 

Nie pojawia się u Imamovicia żadna wzmianka o muzułmańskich 

komendantach obozu w Jasenovcu, ani też o podlegających Paveliciowi 

oddziałach złożonych z hercegowińskich muzułmanów, nazwisko Akifa Handžicia 

– zwanego ustaszowskim muftim – ginie gdzieś w natłoku informacji 

                                                 
479 Ibid., s. 23. 
480Ibid., s. 531. 
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o zmasowanym četničko – ustaškim genocidu na muslimanima481. Odwołajmy się 

w tym miejscu do teoretyka historiografii – Franka Ankersmitha, który jest zdania, 

iż w przypadku narracji historycznych, kryterium prawdy jest niewystarczające, 

bowiem zawsze i każda opowieść o przeszłości jest jej narracyjną reprezentacją, 

wyborem sposobu w jaki opowiadający tworzy znaczenia482. Jak wyjaśnia 

Ankersmith “rewolucja”, którą wywołał Hayden White we współczesnej teorii 

historii wiąże się z tzw. zwrotem lingwistycznym, bowiem główna teza White`a 

głosi, że nasze rozumienie przeszłości zależy nie tylko od tego, jaka ona była, lecz 

także od języka, jakim posługiwał się historyk, aby o niej mówić483. Z tego też 

powodu nie bez znaczenia jest język opracowania Imamovicia.  

Z tą świadomością na temat wagi sposobu narracji przejdźmy zatem do 

analizy zapowiedzianych wcześniej tekstów literackich. Zarówno w powieści 

Enesa Karicia Pjesme divljih ptica, jak i w obszernym utworze Gazi Isa – beg 

autorzy dokonują reinterpretacji czasów osmańskich. Akcję powieści Karicia, 

osadzoną w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku, otwiera scena powrotu do 

Sarajewa uczonego w Stambule Bośniaka – Skendera Humo - syna mostarskiej 

poetki i zielarki Mevliji Humo. Jedno z pierwszych miejsc jakie widzi bohater po 

blisko trzydziesu latach nieobecności jest meczet, tzw. Begova džamija, jedna 

z najpiękniejszych, najbardziej okazałych i najstarszych świątyń w Sarajewie, 

będąca vakufem (fundacją) gazi Isa – bega Isakovicia, założyciela stolicy Bośni 

(i tytułowego bohatera powieści Akmadžicia): 

 

Ušao sam u dvorište Begove džamije, nema Hasana, ne čeka me. (...) Prišao 
sam šadrvanu, najjačoj mlaznici, fiskija je kuljala šumećom okrijepom, 
rasipala je vodu snažnim mlazom, jedrim ko djevojačka ruka. Na mramornoj 
ploči sve se djelilo u kratkotrajno mnoštvo osunčanih kaplji, kao da su bile 
zvijezde koje su se prolivale noćnim svodom i umirale dok svjetlost 
pokazuju posljednji put. Prao sam ruke, izmio lice, mnogo puta, udisao lipov 
zrak i pio slanu vodu na vrelom septembarskom popodnevu484. 
 

Opis ten  utrzymany jest w stylistyce orientu, choć element słowiański 

(zapach lipy) ma zapewne za zadanie „udomowić“ ów orient, lub też „zorienta-

lizować“, to co swojskie. Dla porównania przytoczmy fragment z utworu 

                                                 
481 Ibid., s. 535. 
482F. Ankersmith, Zwrot lingwistyczny: teoria literatury a teoria historii [w:] Narracja, 
reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. E. Domańskiej, tłum. E. 
Domańska, Kraków 2004, s. 83 
483 Zob. F. Ankersmith, op.cit., s. 72. 
484 E. Karić, Pjesme divljih ptica, Sarajevo 2009, s. 19. 
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Akmadžicia, w którym przyszły założyciel Sarajewa śni o idealnym mieście, 

któremu nadaje nazwę Saraj – ovasi: 

 

San vodi kroz čaršiju. Dućani puni robe. Abadžije, suknari, tabadžije, sarači, 
kazazi, ćurčije, kovači, kujundžije, oružari...čaršija uzavrela od vaskolika 
svijeta pristiglog iz svih krajeva Carstva. Karavani s trgovcima ulaze 
u hanove i traže konačište, drugi odlaze blagosiljajući. Zadovoljan i uznosit, 
kanda negda moj otac, stojim i prerušen osluškujem riječi na razumljivim 
i nerazumljivim jezicima. Nema zlobe i zavisti, pohlepe i krađa, otimačine 
i razbojstva...485 
 
Oba opisy zasadzają się na idealizacji Sarajewa, eksponują jego 

malowniczość i panującą w nim atmosferę, przy czym marzenie Isa – bega 

przedstawione przez Akmadžicia przyjmuje raczej formę przepowiedni (czytelnik, 

który dobrze orientuje się w topografii Sarajewa bez trudnu rozszyfruje zapowiedź 

powstania wąskich uliczek wokół Baščaršiji, noszących nazwy wywodzące się od 

zawodów rzemieślników, którzy pojawiają się we śnie bohatera).  

Skender – bohater powieści Pjesme divljih ptica jako kilkuletni chłopiec 

został oddzielony od matki i wysłany do Carogrodu na nauki w medresie. 

Zjawisko to, choć nie jest przedstawione w powieści Karicia jako akt przemocy 

(mimo że chłopiec płacze i wydarzenie to pozostanie w jego pamięci jako dzień 

smutku: Idem kraj bezistana ogrijan toplinom septembra, a preda mnom u magli 

pamćenja jedan drugi septembar, iz 1570 godine, kad me je do lađe u Dubrovniku 

pratila majka Mevlija i predala u ruke svome bratu Halidu Pavloviću, kadiji...486, 

przywodzi na myśl praktykę osmańską, znaną pod nazwą devširma (czyli danina 

krwi), która polegała na wcielaniu nieletnich słowiańskich chłopców do oddziałów 

janczarskich lub porywanie ich a następnie wychowywanie i kształcenie na 

prawowiernych, posłusznych sułtanowi, muzułmanów487. Sens reinterpretacji 

jednego i drugiego zjawiska polega na nadaniu mu pozytywnego wydźwięku – 

wszak chłopcy wracają do Bośni (tak jak Skender Humo), pną się po szczeblach 

kariery, dokonują ważnych dla kraju czynów, są niejednokrotnie lepiej 

wykształceni od swoich niegdysiejszych mistrzów i nauczycieli w Bośni (Prošlo 

mi je deset godina u carigradskim medresama i pet u Firenci u učenju 
                                                 

485 H. Akmadžić, Gazi Isa – beg, Sarajevo 2007, s. 57. 
486 E. Karić, op.cit., s. 36. 
487 Także ten „motyw” z historii Bośni Imamović podaje w wątpliwość i zaprzecza, jakoby miał on 
związek z procesem islamizacji w XVI wieku: „Jednom rječiju, sama priroda historijskih procesa, 
pogotovo tako složnih kao što je prihvatanje islama, u jednoj zemlji burnih vjerskih previranja, 
kakva je već stoljećima prije pojave islama na njenom tlu bila Bosna, dovodi u pitanje 
vjerodostojnost Janjičarskog zakona.” Zob. M. Imamović, op.cit., s. 140.  
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astronomije. U Sarajevu nema niko da je u ta dva grada učio nauke. Malo ih zna 

govoriti s nadanjima u Kur'an slavni i zvijezde daleke488.)  

 Tego typu praktyki literackie Enver Kazaz nazywa islamofilskimi 

metanarracjami, które zasadzają się na idealizacji Imperium Osmańskiego 

poprzez akcentowanie panującej w nim tolerancji, dobrobytu, wysokiego poziomu 

estetycznego i ożywionego rozwoju umysłowego:  

 

Njihov temelj jeste slika prema kojoj je Osmansko carstvo, kao 
islamocentrična teokratska imperija, bilo u svojoj osnovi humano, 
emancipatorsko, veoma tolerantno, postalo izvorom bošnjačkog etničkog 
identiteta i bosanskohercegovačkog multikonfesionalizma, multietničnosti 
i multikulturalizma, da bi etnički funkcionalizirano kulturnopovijesno 
pamćenje smjestilo u osmansku vladavinu Bosnom predstave o rajskom 
dobu Bošnjaka i mit o stalnoj toleranciji islamocentrične, teokratske 
imperijalne vlasti prema onim etničkim zajednicama koje su nositelji 
neislamskog religijskog identiteta489. 
 
Podobny sposób prezentowania historii – być może nawet jeszcze bardziej 

wyrazisty niż u Karicia – możemy odnaleźć w powieści Jusufa Trbicia Legenda 

o Bijeloj džamiji490. Historia – fałszowana i różnie interpretowana przez pryzmat 

przeciwstawnych sobie ideologii (przy czym od razu zaznaczmy, że według autora 

ideologie są dwie: serbska i chorwacka, boszniacka zaś jest prawda i „prawdziwa 

wersja zdarzeń”) – stanowi u Trbicia główny przedmiot rozważań. Oś tematyczną 

powieści ustala dość sztampowy zabieg – oto do profesora historii Imperium 

Osmańskiego na uniwersytecie w Stambule, zwraca się jego były uczeń Achmed 

Derviš – Boszniak pochodzący z Bijeljiny, z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu 

badań nad historią tajemniczego Białego Meczetu, który według tureckich źródeł 

wybudował w Bijeljinie Sulejman Wspaniały. Autor dokonuje metatekstualnego 

zabiegu i buduje na poły kryminalną intrygę – powieść, która trafia do rąk 

czytelnika to nieuporządkowany rękopis książki Ahmeda Derviša zawierający 

jego korespondencję z profesorem Belaksimem Abdullahem oraz listy z serbskich 

i chorwackich bibliotek oraz instytucji kultury będące dowodem na fałszowanie 

przez Serbów i Chorwatów prawdziwej historii Bijele džamije. W jednym z listów 

Derviš tak komentuje manipulacje historią: I tako na kraju dolazimo do 

nerazmrsivog klupka istorije koje liči na vrtlog, na crni, kovitlajući vir u kojem se 

                                                 
488 E. Karić, op.cit., s. 5. 
489 E. Kazaz, op.cit. 
490 J. Trbić, Legenda o Bijeloj džamiji, Bijeljina 2011. 
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više ne razaznaje šta je stvarno, a šta izmišljeno491, zaś jako przykład jednego 

z najbardziej rażących nadużyć przytacza trzy wersje encyklopedycznej notki 

o Bijeljinie (boszniacką, serbską i chorwacką). Można odnieść wrażenie, iż 

przywołane dane odnoszą się do trzech różnych miast, podają bowiem trzy różne 

etymologie nazwy, trzy różne wersje dziejów, a także eksponują zupełnie różne 

zabytki i „miejsca pamięci”. Sięgnijmy zatem po przykłady – na początek cytat 

z Encyklopedii Bośni i Hercegowiny: 

 

Potražio sam odrednicu „Bijeljina”, najprije u Enciklopediji Bosne 
i Hercegovine – to je nedovršeni projekt, ali je u njemu obrađena Bijeljina, 
pošto je na početku, zbog svog početnog slova. Izdavač je Akademija nauka 
BiH Sarajevo. O Bijeljini tu piše: (...) Ukupni broj stanovnika do 1992 
godine bio je 105 hiljada, nakon agresije na našu državu oko 150.000. (...) 
O bogumilskoj prošlosti govore stećci nađeni na ovom području. U vrijeme 
uspona srednjovjekovne države to je bilo trgovačko mjesto492. 
 

Interesujący bohatera wzmianka na temat Białego Meczetu głosi natomiast:  

 
Među sakralnim objektima posebno se ističe džamija koju je 1566 godine ili 
prije toga podigao Sulejman Veličanstveni (...) Od pravoslavnih vjerskih 
objekata ističe se manastir Tvana, koji je postojao i u tursko doba, a sačuvani 
su i ostaci katoličkog samostana u blizini grada (s. 22). 
 

Powyższa notka zostaje w tekście skonfrontowana z hasłem z Velike 

enciklopedije srpskog naroda wydanego przez Maciery Srpską i Akademię Nauk 

Zachodniej Serbii (chodzi zapewne o Republikę Serbską w ramach Bośni 

i Hercegowiny, którą radykalne serbskie środowiska traktują jako integralną część 

tzw. Serbii właściwej). Wśród informacji czytamy:  

 

Najstariji vjerski objekat je manastir Tavna, smešten u južnom delu opštine, koji se 
prvi put spominje 1548 godine. (...) U prvim godinama turske okupacije manastir je bio 
ostećen, ali je uz pomoć pravoslavne zajednice obnovljen (s. 26)  

 

Oba przytoczone fragmenty ilustrują doskonale to, o czym pisze Kazaz: 

fragment z bośniackiej encyklopedii, reprezentujący islamofilskie widzenie 

historii, akcentuje otwartość i tolerancję panującą w Imperium Osmańskim, 

podczas gdy  cytat z encyklopedii serbskiej ma stanowić odzwierciedlenie 

dyskursu islamofobicznego. W boszniacką metanarrację historyczną wpisany jest 

                                                 
491 Ibid., s. 21. 
492 J. Trbić, op.cit., s. 22. Dalej cytuję za tym wydaniem, numery stron podaję w nawiasie. 
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bowiem mit o „mlekiem i miodem płynących“ czasach osmańskich, tak jak 

w metanarrację islamofobiczną – przekonanie o tureckiej okupacji, przemocy 

i zastoju kulturalnym. Oba dyskursy są zaś dwiema stronami tego samego 

„ideologicznego medalu“. 

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt powieści Trbicia.  Narrator, 

czyli nadawca listów do tureckiego profesora - Ahmed Derviš, występuje 

w podwójnej roli osoby, która jednocześnie referuje i komentuje historyczne 

przekłamania, przytaczając przykłady sprzecznych interpretacji i nierzetelnych 

opracowań naukowych. Z drugiej zaś strony – sam bierze udział w udowadnianiu 

słuszności wersji muzułmańskiej, tę bowiem traktuje jako wyjściową 

i obowiązującą. Może to budzić zdziwienie, choć z drugiej strony jest to 

powszechna strategia w literaturze boszniackiej, która sama zachowuje się jak 

Ahmed Derviš – tropi przekłamania, a zarazem kreuje własne nadinterpretacje. 

Jako wymowny przykład może posłużyć tu jeszcze jeden fragment z powieści 

Trbicia, w którym główny bohater konstatuje, iż serbska literatura naukowa 

przemilcza pozytywne strony panowania Osmanów na Bałkanach, eksponuje 

natomiast to co negatywne:  

U literaturi, koju sam ovdje našao govori se o ratovima i bunama, 
o ustancima i hajducima, o turskom zulumu i tako dalje, ali o kulturi, 
umjetnosti, etici, filozofiji, velikim umovima toga doba – skoro da ni retka 
nema. Recimo, osim Mehmed paše Sokolovića, za koga se u svakom tekstu 
kaže da je Srbin iz Bosne, nema ni riječ o drugim velikim vezirima koji 
potiču iz Bosne493. 
 

W tym kontekście powieści beletryzujące biografie wielkich Boszniaków 

z czasów tureckich, wydają się po prostu odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie. 

Wśród takich pozycji możemy wymienić np. Gazi – isa bega Hazima Akmadžicia, 

powieść Karabeg Nedžada Ibrišimovicia  czy Imotski kadija Irfana Horozovicia. 

Podsumowujac przypomnijmy raz jeszcze, że możemy wyróżnić dwa 

podstawowe nurty pisarstwa historycznego. Pierwszy z nich wspiera się na 

fatalistycznej koncepcji dziejów Bośni i Hercegowiny, w które jest wpisana 

powtarzalność tragicznego losu bośniackich Muzułmanów. Tego typu widzenie 

historii odnajdziemy w omówionych już powieściach: Šehid  Zilhada Ključanina, 

Žrtvovanje vuku Mirsada Sinanovicia, w opowiadaniu Knjiga Adema 

Kahrimana… Nedžada Ibrišimovicia oraz w poemacie Džemaludina Laticia 

                                                 
493 J. Trbić, op.cit., s. 60 
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Srebrnički infereno. Twórcy, których teksty zaliczyliśmy do tego nurtu, 

reprezentują różne style i różne poetyki pisarskie, wywodzą się także z różnych 

środowisk. Nedžad Ibrišimović, od czasu wydanej w latach sześćdziesiątych 

powieści Ugursuz, jest uważany za jednego z największych, żyjących 

boszniackich prozaików494 a utwór Knjiga Adema Kahrimana został włączony 

przez Durakovicia do wyboru prezentującego boszniackie opowiadanie XX 

wieku495. Latić i Sinanović są uznanymi w pewnych – raczej konserwatywno-

muzułmańskich – kręgach dziennikarzami. Ključanin, którego twórczość nie 

została uwzględniona w tzw. „alefowskim” kanonie literatury boszniackiej, 

funkcjonuje natomiast jako jeden z czołowych piszących Boszniaków. Autor ten, 

publikujący nigdyś w „Ljilijanie” i czasopiśmie „Muslimanski glas”, nie kryje 

swojej religijności (jest wszak redaktorem antologii boszniackiej poezji religijnej). 

Mudris Bajramović uznaje go nawet za jednego z najważniejszych i najlepszych 

boszniackich pisarzy – postmodernistów. Można mieć jednak do tej nobilitacji 

pisarza pewne zastrzeżenia i podejrzewać, że kryje się za nią – rzecz jasna do 

pewnego tylko stopnia – zażyłość jaka łączy badacza z autorem Šehida. Ključanin 

jest bowiem promotorem, a zarazem głównym recenzentem pracy doktorskiej, 

Bajramovicia, której książkową wersję stanowi opracowanie Bosansko-

hercegovačka metaproza. Mogliśmy jednak zauważyć jak wiele łączy utwory 

wymienionych twórców, choćby na przykładzie znaku równości postawionego 

przez nich między II wojną światową i wojną po rozpadzie Jugosławii. Oba 

konflikty zbrojne zostały wpisane w kilkusetletni serbski projekt stworzenia 

Wielkiej Serbii i odczytane zostały jako efekt odwiecznej nienawiści, jaką 

Serbowie żywią wobec muzułmanów. Szereg podobieństw – w sposobie 

obrazowania, prezentacji bohaterów, nawet w samej tematyce i wspomnianej już 

koncepcji historiozoficznej (którą najpełniej może wyrazić maksyma „wszystko 

się powtarza”) – może również świadczyć o tym, jak rozpowszechniony jest ten 

rodzaj pisarstwa historycznego w Bośni. 

Drugi nurt, który staraliśmy się przedstawić za pomocą wymownej 

syntagmy „Bośnia jako przedsmak Bliskiego Wschodu” – opiera się na 

przekonaniu, iż o inności i kulturalno-tożsamościowej odrębności Bośni przesądza 
                                                 

494 „U literarnom posredovanju životne materije iznađu dotad nepoznati oblici propovijedanja 
Nedžad Ibrišimović je nesumnjivo naš najinventiviji stvaralac u posljednih tridesetak godina koliko 
već traje njegov stvaralački put.“, zob. E. Duraković, Predgovor [w:] Antologija bošnjačke 
pripovijetke... s. 25. 
495 Zob. N. Ibriimović, Knjiga Adema Kahrimana...[w:] Antologija bošnjačke pripovijetke...s. 381. 
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islam i przynależność do muzułmańskiego kręgu kulturowego. Wprowadzenie 

w obręb boszniackiej (a tym samym i bośniacko-hercegowińskiej) literatury 

tekstów nawiązujących swoją tematyką i problematyką do świata Orientu – jest 

właśnie zabiegiem „orientalizacji” sfery boś/szniackiej kultury i sztuki oraz – jak 

możemy przypuszczać – ukształtowania w boszniackich czytelnikach 

„muzułmańskiej/orientalnej wrażliwości”. Klasycznym już przykładem tego typu 

zabiegów jest powieść Istočni diwan Dževada Karahasana, której akcja rozgrywa 

się – jak pamiętamy – na Bliskim Wschodzie. W ramach tego nurtu możemy 

wyodrębnić jeszcze jedną grupę tekstów, które nawiązując do osmańskiej 

przeszłości Bośni, dokonują gruntownej reinterpretacji wydarzeń i konsekwencji, 

jakie dla bośniackiej (a przede wszystkim – boszniackiej) kultury wynikały 

z blisko pięćsetletniego panowania tureckiego nad Bośnią. Cechy 

charakterystyczne prozy spod tego znaku zaprezentowaliśmy na przykładzie 

trzech powieści: Pjesme divljih ptica Enesa Karicia, Gazi  isa – beg Hazima 

Akmadžicia oraz Legenda o Bijeloj džamiji Jusufa Trbicia. Narracje historyczne 

w literaturze boszniackiej są w sposób widoczny uwikłane w dyskurs 

tożsamościowy. Z jednej strony służą eksponowaniu tożsamości Boszniaków jako 

niewinnych ofiar – możemy pokusić się o stwierdzenie, że „mocują” ideę 

szahadatu w szerszym kontekście dziejowym, jako zjawisko, które wydaje się być 

osnową boszniackiej tożsamości, z drugiej zaś – z ich pomocą poprzez kreowanie 

światów odległych i egzotycznych autorzy wypracowują u boszniackiego 

czytelnika pożądaną „muzułmańską wrażliwość”. Najciekawiej jednak rysuje się 

nurt rewaloryzujący czasy Imperium Osmańskiego. Boszniacy najwyraźniej 

odczuwają wielką potrzebę by pisać  

o onome što je donjela nova civilizacija, o sistemu uprvljanja, javnim 
građevinama, gradskim kupatilima, bibliotekama, putevima, mostovima, 
o načinu života i toleranciji, imanentnoj toj civilizaciji koja je primila 
u svoje okrilje i Jevreje iz Španije, kad im je katolički mač zafijukao nad 
glavom496.

                                                 
496 Ibid., s. 61. 
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Bošnjače ustani ponosan,  

islam je spas tvoj siguran! 

 

Sanela Bilalagić497,  

 

 

 

W bośniackich tekstach literackich odniesienia do islamu jako filaru nowej 

tożsamości muzułmańskiej/boszniackiej są dwojakiego rodzaju. Pierwszą i naj-

liczniejszą grupę stanowią teksty wojenne, napisane po 1992 roku, w których 

narracje o doświadczeniu ludobójstwa ściśle splatają się z muzułmańską 

duchowością i religijnością, przede wszystkim z ideą poświęcenia i męczeństwa 

za wiarę, tzw. ideą szahadatu. Drugą grupę stanowią utwory nawiązujące już nie 

tyle do samego islamu, co do muzułmańsko-orientalnej kultury, specyficznego 

bliskowschodniego lub osmańsko-tureckiego milieu w rodzimym, bośniackim, 

wydaniu. Wśród nich warto wyróżnić zwłaszcza powieści Imotski kadija Irfana 

Horozovicia (2000), Istočni diwan Dževada Karahasana (1991) oraz Ugursuz 

(1968), Karabeg (1971), Braća i veziri (1989) i Vječnik (2010) autorstwa jednego 

z najważniejszych boszniackich autorów – Nedžada Ibrišimovicia. Realizuje się 

w nich poetyka tzw. powieści nowohistorycznej – fikcyjne lub stylizowane na 

rzeczywiste wydarzenia osadzone są w bliżej nieokreślonym momencie dziejów 

Bośni lub któregoś z krajów arabskich. Niekiedy, np. u Ibrišimovicia, tło 

historyczne określają wyznaczniki wskazujące na rzeczywiste zdarzenia (np. 

antytureckie powstanie Gradaševicia w Karabegu oraz wiele wydarzeń z hisotrii 

ludzkości, między innymi ukrzyżowanie Chrystusa, ucieczka Mahometa z Mekki 

do Medyny, wypędzenie Żydów z Hiszpanii, wyprawa Krzysztofa Kolumba 

w Vječniku), innym razem faktografia i tło historyczne ustępują miejsca 

                                                 
497 S. Bilalalgić, Bošnjače ustani ponosan [w:] Miris duše, Sarajevo 2006, s. 11. 
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kontekstowi kulturalnemu (Karahasan, Horozović). U Karahasana akcja 

politycznego thrillera z elementami kryminału i powieści epistolarnej oscyluje 

wokół problemu herezji manichejskiej i zagadnień gnostycyzmu, który przenie-

siony został w VIII wieku z Persji na Półwysep Arabski i wywołał zamęt i filozo-

ficzny wstrząs wśród uczonych w piśmie nauczycieli, Horozović natomiast 

odtwarza dzieje Hasanaginicy – bohaterki bodaj najsłynniejszej bośniacko-

muzułmańskiej pieśni epickiej. Uzasadnione jest jednak rozpatrywanie tych utwo-

rów raczej w kontekście narracji historycznych. Dla konstruowania i umacniania 

tożsamości boszniackiej większe znaczenie ma w ich przypadku wybór określo-

nego momentu dziejowego, niż orientalna stylizacja. Egzotyczne otoczenie i ele-

menty orientalno-muzułmańskiej kultury życia codziennego, również herme-

tyczny język nasycony orientalizmami498 (arabizmami, turcyzmami), pełnią raczej 

funkcję sztafażu i dekoracji, choć oczywiście symptomatyczny jest tu zwrot 

w stronę Wschodu, kolebki islamu, który można interpretować jako wybór lub 

„wymyślanie” tradycji. 

Na tle przejawiających skłonność do egzotyki powieści nowohistorycznych 

wyróżniają się szczególnie dwie: Rod i dom (1998) pochodzącego z Sandżaka, 

lecz utożsamiającego się z boszniacką Bośnią Safeta Sijaricia oraz Pjesma divljih 

ptica (2003) Enesa Karicia. Oba te, relatywnie nowe utwory wpisują się w korpus 

tekstów składających się na islamsko-historyczne narracje tożsamościowe 

Boszniaków. Pierwszy z nich eksponując zacofanie wynikające z przywiązania do 

tradycji i starych obyczajów podejmuje dyskusję z ograniczeniami, jakie narzuca 

muzułmańska kultura, krytykuje też patriarchalną niesprawiedliwość, drugi 

w powieści – paraboli poruszającej problem sekt i herezji wewnątrz bośniackiego 

islamu, dotyka tematu fanatyzmu religijnego, o czym powiemy szerzej w dalszej 

części rozdziału.  

Zanim przejdziemy do analizy tematyki religijnej w wybranych bosz-

niackich tekstach literackich, zatrzymajmy się na chwilę przy badaniach, jakie 

przeprowadziła Tone Bringa. Wynika z nich, że muzułmańska tożsamość Bosz-

niaków zasadza się nie tyle na kryteriach etnicznych (korijen), ile na kategoriach 

moralnych i religijnych (korijen u religijskom sistemu) – co zresztą sygnali-

zowaliśmy już opierając się na spostrzeżeniach Hervieu-Léger dotyczących 

                                                 
498 W wielu utworach jako aneks pojawia się słowniczek manje poznatih riječi. Znajdziemy go 
u takich twórców boszniackich jak Karahasan, Karić, Ibrišimović czy Akmadžić. 
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emblematycznego, wykraczającego poza religijność, znaczenia islamu w Bośni. 

Przypomnijmy, że kobiety są – według Bringi – „symbolicznym odzwierciedle-

niem domostwa”, a ich moralność, religijność i tożsamość przekłada się na 

moralność, religijność i tożsamość rodziny. Badaczka zjawisko to nazywa 

„ucieleśnieniem domu” (utjelovljenje kuće) i ściśle wiąże je z cielesnością kobiet 

i znaczeniem jakie przypisuje im islam: 

 

Ženska tijela i kretanje u prostoru simbolično su definirani i zaštićeni. 
Moralnost koja je u samoj srži identiteta jedne nacije ( u kulturnom 
i religijskom smislu), vidi se kao nešto što je određeno onim što se smatra 
društvenim okruženjem ili sredinom (...) Središte bilo čijeg pojedinačnog  
društvenog okruženja je kuća. To je društveni prostor u kojem prvenstveno 
obitavaju žene, to je mjesto gdje se djeca inicijalno socijaliziraju499.  
 

Można mnożyć literackie przykłady takiego podziału ról kulturowych kobiet 

i mężczyzn w bośniacko-muzułmańskiej literaturze. Postaci kobiet: matek i babek, 

niejednokrotnie pojawiają się w charakterze strażniczek religii i jej pierwszych 

nauczycielek. Dobrze obrazującym to spostrzeżenie przykładem możemz znaleźć 

w powieści Kad je bio juli Nury Bazdulj-Hubijar. Główny bohater – chłopiec 

o imieniu Mirza, w liście do ojca zamordowanego w Srebrenicy wyznaje, co 

powstrzymuje go od modlitw w meczecie i od publicznego praktykowania wiary:  

 

Nije da se ja tebi opravdavam, ni ti gotov nikad nijesi išo ni klanjo al je mati 
klanjala svaki vakat i vazda od Boga iskala da me na pravi put izvede to jest 
da budem vjernik ko ona i da se Školam u medresi. Nije da ja ne vjerujem 
u boga al nevjerujem u ljude500. 
 
 
Matka zapisała się we wspomnieniach chłopca jako osoba odpowiedzialna 

za życie duchowe rodziny i nauczycielka religii: 

 
Od kad sam prve riječi progovorio mati bi me posadila preda se i pričala 
o Bogu i da je čoek brez vjere ko kad bi zemlja bila brez sunca (...) mlogo 
me naučila, farzove i sure i klanjat sabah i akšam al ja eto u džamiju ne 
mogu (s. 37). 
 
Religijność ojca zatrudnionego w fabryce, a więc przebywającego 

w przestrzeni publicznej, poza „religijnym“, prywatnym obszarem domu, jawi się 

                                                 
499 T. Bringa, Biti musliman...s. 92. 
500 N. Bazdulj-Hubijar, Kad je bio juli, Zagreb 2005, s. 37. Dalej cytuję według tego wydania, 
numery stron podaję w nawiasach w tekście . 
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chłopcu jako „zakamuflowana“: Ti dragi babo nijesi klanjo ni postijo ni išo 

u džamiju ni bijo imam, a nikad nikom nijesi slago nikad tuđe uzeo nikom ružnu 

riječ rekao (s. 39). Nie pamięta on, by ojciec kiedykolwiek modlił się, ale mimo to 

zakłada, że był muzułmaninem na swój, można by rzec, bośniacki sposób: A ti 

babo makar nijesi išo u džamiju, nikad nijesi dušu opoganijo neg vazda bio čoek 

a to dragi Bog mora viđet kad kažu vidi i ono što misliš, kako neće ono što radiš 

(s. 95). Dobrze zachowała się jednak w jego wspomnieniach niezachwiana wiara 

ojca w „braterstwo i jedność”: u tom groblju ima babo tvog bratstva i jedinstva za 

koje si se borijo čitav svoj život i to babo i ti (s.107), oraz zdjecie Tity nad jego 

łóżkiem (atrybutem matki jest chusta i tepsija – muzułmański „różaniec”). Można 

pokusić się o wniosek, że figura ojca w powieści Bazdulj-Hubijar jest 

wyidealizowaną i „uniwersalną” figurą Boszniaka, który choć nie przywiązuje 

wagi do praktyk religijnych, to jednak żyje zgodnie z duchem islamu - dlatego też 

ginie właśnie „za wiarę”. Przy takim postrzeganiu „muzułmańskości” 

jugosłowiańska idea „braterstwa i jedności” (rozumiana jako przejaw tolerancji 

i zgody) nie kłóci się  z islamem – religią pokoju, wydaje się nawet jego 

naturalnym dopełnieniem. 

O „podwójnym” życiu muzułmanów (choć już bez pochwały dla idei 

socjalistycznej) pisał Alija Izetbegović w swojej książce Islam između Istoka 

i Zapada, będącej próbą reinterpretacji wybranych zagadnień z historii Europy 

i rozwoju cywilizacji zachodniej z perspektywy islamu. W rozdziale zatytuło-

wanym Moral i religija czytamy:  

 

Religija je poznavanje, priznavanje, a moral je život, praksa u skladu sa tim 
znanjem. Kao i svuda između znanja i prakse postoji podvojenost 
i nedosljednost (...) Kur`an ukazuje kako religija može da nađe snažan 
poticaj u moralu: Nećete vjerovati dok ne budete obilno davali od onoga što 
vam je srcu priraslo. To nije više ono: vjeruj pa češ biti dobar čovjek. Sada 
je red obrnut: budi dobar čovjek, pa češ vjerovati501. 
 
Wydaje się, że takie rozumienie religijności i wynikającej z niej dobroci 

podziela autorka Kad je bio juli. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na 

przemianę duchową Mirzy, która ma miejsce między dženazą – pogrzebem wuja, 

podczas której chłopiec odkrywa, iż nie radzi sobie ze skomplikowanymi 

rytuałami modlitewnymi, a symbolicznym pogrzebem ojca, namiastką którego jest 
                                                 

501 A. Izetbegović, Islam između Istoka i Zapada, Novi Pazar 1996, s. 132 (I wydanie Beograd 
1988). 
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odmówienie za jego duszę sury al-Fatiha. Bohater dojrzewa duchowo do 

świadomego uczestnictwa w rytuałach religijnych, jednak nie dlatego, że dochodzi 

w nim do duchowego przebudzenia, lecz dlatego, że religijność wydaje mu się 

czymś naturalnym, wynikającym z całokształtu jego poglądów. Jest też – według 

niego – jedynym sposobem, by zachować łączność z zamordowanymi członkami 

rodziny. Decyzja, by stać się muzułmaninem „z wyznania”, a nie tylko 

„z urodzenia” symbolicznie czyni go też mężczyzną. Mirza czuje, że jest dorosły, 

prosi dziewczynę o rękę a nad grobem ojca pali pierwszy, zgodnie z boszniacką 

tradycją „dedykowany” zmarłemu, papieros:  

 

Naučijo sam klanjat dženazu pa ću je prvi put u životu tebi klanjat. Još ne 
znam kad će i đe kopat mati i Emiru. Dolaziću vam na mezarove. Na tvom 
ću pušiti jednu cigaru (...) znam kolko si volijo pušit ibar i kolko te puta mati 
molila da manje žmariš (s. 159). 
 

Mimo nowo odkrytej religijności Mirza nie zamyka się w getcie wspólnoty 

wyznaniowej, czego wyrazem jest jego nabożny stosunek do czasów Jugosławii 

i Tity (naj je više uradijo baš za muslimane) oraz zaręczyny z Serbką: Kad smo 

gazdi rekli, veli on nama - halal vam vjera i svaka vam čast, po čemu ste to vi 

drukčiji osim što jedno boga zove Allah. Ima ko čuvat bratstvo i jedinstvo (s. 153). 

Łączy on w ten sposób religijność matki z politycznymi poglądami ojca. 

Problem duchowej przemiany powtarza się również w innych utworach 

Bazdulj-Hubijar (np. w Ljubav je sihirbaz, babo), nigdy jednak nie oznacza ona 

rezygnacji z „jugosłowiańskich” przekonań bohatera. Religijność, do której 

dojrzewają bohaterowie niejako „nakłada się” na ich wcześniejszą, nie związaną 

z praktykowaniem islamu dobroć i szlachetność (budi dobar, pa češ vjerovati, 

o którym pisał Izetbegović), ale nie wyklucza sympatii dla wielokulturowości 

wpisanej w charakter Bośni. Przypomina to również mit o islamizacji 

Boszniaków, którzy zanim stali się wyznawcami Allaha, byli „dobrymi 

Bosznianami” predestynowanymi do przyjęcia islamu – religii najbardziej pasują-

cej do ich „narodowego charakteru” i wrodzonych cech502. Koresponduje to 

również z postrzeganiem islamu jako religii pokoju i tolerancji. 

Zatrzymajmy się na chwilę przy wspomnianej wcześniej powieści Ljubav je 

sihirbaz, babo. Na szczególną uwagę zasługuje w niej – w kontekście naszych 

                                                 
502 Por. rozdział pt. Boszniacy. 
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rozważań o duchowych przemianach bohaterów Bazdulj-Hubijar – scena śmierci 

głównej bohaterki utworu. Azra – młoda lekarka zaangażowana w pomoc ofiarom 

wojny, zraniona odłamkiem granatu umiera w ramionach swojego przyjaciela – 

imama travnickiego meczetu. W chwili agonii powtarza za nim słowa modliwy 

w języku arabskim: Ešhedu en illahe illalah503. Odmawianie sury al-Fatiha przez 

konających nie jest czymś niezwykłym, w przypadku Azry świadczy jednak 

o nawróceniu w ostatnich minutach życia. Jej przyjaźń z Mehmed – efendiją 

opierała się bowiem na prowadzonych przez nich rozmowach na temat islamu 

i sensu wiary w Boga. Azra niejednokrotnie dawała wyraz swojemu scepty-

cyzmowi i podobnie jak Mirza – bohater Kad je bio juli, swoją niechęć wobec 

religii przypisywała cierpieniu po śmierci najbliższych oraz rozczarowaniu 

ludźmi, którzy z błogosławieństwem duchownych doprowadzili do przelewu krwi. 

Bohaterów (Mirzę i Azrę), poza monologami adresowanymi do nieżyjącego ojca, 

łączy również zwątpienie w islamski dogmat o życiu wiecznym i świętości, jako 

nagrodzie za męczeńską śmierć: 

 
Na kraju našeg prvog razgovora rekli ste mi citat iz Kur`ana koji kaže kako 
oni što umru na božijem putu nisu mrtvi, da su oni živi samo mi to ne 
osjećamo. Efendija, pored onih dragih a mrtvih koje sam tada spomenula, 
sada je mrtva i moja majka. Kako mogu osjećati da nije tako?504 
 

Warto także zwrócić uwagę na to, jak zmienia się sposób mówienia Azry. 

Początkowo wszystkich, także Mehmed-efendiego, wita świeckim pozdrowieniem 

dobar dan lub dobro veče, z czasem jednak zaczyna używać również 

muzułmańskiego selam alejkum. Modlitwa odmówiona po arabsku uspokajająca 

jak muzyka, podczas której tako je ugodno i toplo505 wydaje się więc punktem 

kulminacyjnym duchowej przemiany bohaterki. Zauważa to jej przyjaciel imam, 

którego słowa: Hvala ti, moj Allahu. Shvatila je, poslušala me (s. 249) zamykają 

utwór. 

W przedstawionej scenie możemy odnaleźć także omówione w poprzednim 

rozdziale różne oblicza męczeństwa muzułmanów w literaturze boszniackiej. 

Choć wszyscy bohaterowie giną i doświadczają prześladowań z powodu bycia 

Muzułmanami w sensie narodowym, kobiety i mężczyźni ściśle związani 

                                                 
503 N. Bazdulj-Hubijar, Ljubav je sihirbaz, babo, Sarajevo 1994, s. 248. 
504 Ibid., s. 181. 
505 Ibid., s. 248. 
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z funkcjonowaniem wspólnoty muzułmańskiej: hodże, imamowie, muezini 

najczęściej giną za to, że są i czują się muzułmanami w sensie religijnym, a więc 

za otwarte praktykowanie swojej wiary. Ich śmierć jest najczęściej literacko 

stylizowana na męczeństwo za islam, co wpisuje ją w ideę szahadatu. Azra, choć 

nie ginie za wiarę, to jednak umiera jak muzułmanka – z modlitwą na ustach. 

Podobny motyw możemy zauważyć także w omówionym w poprzednim rozdziale 

Srebrenickim inferno Džemaludina Laticia w scenie męczenia hodży i jego 

rodziny, a także w noweli Nedžada Ibrišimovicia Knjiga Adema Kahrimana 

ispisana Nedžadem Ibrišimovićem Bosancem, czy w Žrtvovanju vuku Mirsada 

Sinanovicia. Do podobnych wniosków dojdziemy, przyglądając się swoistej 

kronice śmierci, jaką jest trudna do sklasyfikowania pod względem gatunkowym 

powieść Zilhada Ključanina pt. Šehid. Tu kreatywność Serbów pod względem 

wymyślania spektakularnych tortur i sposobów śmierci, zawsze będących 

nawiązaniem do religii lub zawodu i charakteru ofiary, zdaje się nie mieć granic. 

Nie należy jednak gubić z pola widzenia pytania, z czyją kreatywnością mamy 

w tych tekstach do czynienia – Serbów, czy też autorów przekuwających 

rzeczywiste doświadczenia wojenne w teksty literackie, w których dają o sobie 

znać inne, pozaliterackie potrzeby, takie jak demonizacja wroga, idealizacja 

„swoich”, wpisanie bośniackiego doświadczenia z ostatniej dekady XX wieku 

w historyczne pasmo światowych wojen i aktów ludobójstwa. 

Miejsce kobiet, zarówno autorek, jak i bohaterek w literaturze wojennej, 

odzwierciedla ich miejsce w bośniackiej przestrzeni kulturalnej i, jak się okazuje, 

pozostaje w ścisłym związku z religią. Figura matki – strażniczki islamskiej 

moralności i tradycji oraz matki – nauczycielki religii, idzie w parze z problemem 

gwałtów wojennych. Z taką figurą, i to na dwóch poziomach: po pierwsze na 

planie fabuły i sposobu kreacji bohaterów, po drugie zaś w odautorskim „ja” 

ujawniającym się w tekście, mamy do czynienia w opowiadaniu Almy 

Lazarevskiej Blagdan krunice ze zbioru Biljke su nešto drugo (2002). Narratorka, 

a wiemy, że jest nią kobieta, matka i z dużym prawdopodobieństwem autorka 

utworu, przy okazji opowiadania historii o zgwałconych i zabitych mieszkankach 

jednej z bośniackich wsi, wyjaśnia chłopcu, któremu dedykowany jest utwór, 

podstawowe pojęcia z zakresu muzułmańskiej duchowości i tradycji. Czasem po 

prostu tłumaczy je na słowiańskie odpowiedniki, przeważnie jednak, na wzór 
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czytanki lub katechizmu, osadza ich znaczenie w szerszym, kulturalno-

historyczno-religijnym kontekście: 

 

Muslimani kažu dunjaluk. Za čovjeka kažu insan, za dijete maksum. Kažu 
Allah misleći na Boga jedinog. Bosanski Srbi razumiju riječi bosanskih 
Muslimana. Riječi su im, većina njih, zajedničke. (...) Juni je mjesec kojeg je 
bilo i u vrijeme kada je Bosnom vladao kralj Tvrtko. To je bilo mnogo, 
mnogo prije Tita i Jugoslavije506. 
 

Powodu tych wyjaśnień można doszukać się w poniższym fragmencie:  

 
Pred njom je insan, pogođen nečim iz daljine, u trenu postao mejt. Mejt je 
mrtvac. (...) Trebalo je ruku spustiti na mrtve oči i izgovoriti molitvu kojom 
se duša preporučuje Allahu. Ovdje se ruka nije imala ninašta spustiti. Ovo je 
bio mejt koji se ne da gledati. A valjalo ga je jos što prije ukopati. To kod 
Muslimana čine samo muškarci. Ali tog dana je nastupilo vrijeme kad 
mnogo šta neće biti kao što jeste (s. 107). 
 

Narratorka – matka – autorka wydaje się bowiem przeczuwać, że pewne 

pojęcia i kulturowe zjawiska mogą odejść w niepamięć wraz z mordowanymi 

Muzułmanami. Opowiadanie ich chłopcu jest więc metodą zapamiętywania, 

przekazania ich dalej, utrwalania w świadomości kolejnego pokolenia. 

Kobieca perspektywa autorki, tak wyraźnie tu eksponowana, ujawnia się 

w większości tego typu uwag, choć nigdy nie przekracza etnograficzno-

kulturalnych ram (choćby przez sam fakt odniesień do odczuwanej przez nią jako 

bliższa, świeckiej, miejskiej kultury). Dzięki przyjęciu takiej perspektywy 

Lazarevska osiąga pożądany dystans, wrażenie wiedzy wynikającej z obserwacji, 

a nie z bezpośredniego uczestniczenia w praktykach kulturalnych muzułmanów: 

 

Dimije su dio ženske odjeće. Nose se umjesto suknje. Duge su do članka, sa 
nogavicama koje se vezuju ispod koljena. Široke su i bogato nabrane 
u struku. Za dimije treba više platna nego za haljinu. Nekad su ih u Selu 
nosile sve žene. Poneka, mlađa, je...naročito kad bi nekim poslom išla van 
Sela, počela oblačiti i haljinu (s. 115). 
Sedžada je prostirka koju Muslimani koriste pri molitvi (...) Tespih je 
muslimanska krunica, ružarij, brojanica, čislo. Njime se odbrojavaju molitve, 
kontrolira broj izgovorenih riječi kojima se veliča Bog. Zatvoren niz od 33 
ili 99 zrna (s. 116). 
 

Można też dostrzec u Lazarevskiej potwierdzenie tego, co Balorda określiła 

mianem „ucieleśnienia domu“, tj. przypisania kobiecie odpowiedzialności 
                                                 

506 A. Lazarevska, Blagdan krunice [w:] Biljke su nešto drugo, Sarajevo 2002, s. 105. Dalej cytuję 
według tego wydania, strony podano w nawiasach w tekście. 
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moralnej i praktycznej za jego bezpieczeństwo. W tradycji bośniackich Muzuł-

manów klucze od domu o który dbają kobiety, są rodzajem amuletu, ale także 

potwierdzeniem ich statusu507. Wyrastająca z islamu sunnickiego ludowa tradycja 

Boszniaków przywiązuje dużą wagę do różnego rodzaju przedmiotów magicznych 

– jednym z nich jest właśnie klucz. Mieli w tym swój udział derwisze, których 

uważa się za propagatorów „magicznych” praktyk i rytuałów508. Epizod, w którym 

uciekające przed Serbami Boszniaczki gubią na łące klucz od domu, jest 

pretekstem do wyjaśnienia, że  

 
običaj je da Muslimanka brine o ključu. Ali je neobično da Muslimanka 

koja bježi iz sela što gori, dva puta u bravi okrene ključ, i ponese ga, a ništa iz 
kuće ne nosi509.  

 

Podobny motyw wyjaśniania, dodatkowo wyodrębniony w tekście i opisany 

jako pojašnjenje, a czasem jako pojašnjenje pojašnjenja, pojawia się 

w opowiadaniu Knjiga Adema Kahrimana Nedžada Ibrišimovicia, tam jednak 

stanowi metatekstualną grę z czytelnikiem. Wojenna rzeczywistość i niezro-

zumiałe pragnienie szalonego pisarza Adema Kahrimana, by uratować ofiary 

czetnickich czystek z czasów II wojny światowej, zmieniając bieg minionych 

wydarzeń, choćby w sferze fikcji literackiej, wydają się tak trudne, że aby je 

zrozumieć należy na nowo zdefiniować podstawowe pojęcia bośniackiej rzeczy-

wistości. Trudno jednak zaprzeczyć, że zarówno u Lazarevskiej, jak i Ibriši-

movicia można dostrzec próby, może nawet nie „wymyślania” tradycji, ale 

z pewnością jej repetycji oraz próby jej „zakonserwowania” w formalinie pamięci. 

Problem gwałtów wojennych i doświadczenia ludobójstwa jako przyczyn 

przebudzenia religijności podejmuje Azra Širovnik w powieści Božje strpljenje 

(1999). Publikująca po słoweńsku autorka wpisuje przemoc domową jakiej 

doświadcza bohaterka – mieszkająca w Holandii Boszniaczka – w szerszy 

kontekst wojny. Dostrzega przy tym paralelę między uległością bezbronnej 

kobiety a niezdolnością do samoobrony, którą dostrzega u Boszniaków. Sceny 

                                                 
507 Balorda wspomina, że w badanej przez nią wsi istniał zwyczaj zabierania przez kobiety tespiha 
(muzułmańskiego różańca) i kluczy od domu, gdy wyjeżdżały do pobliskiego miasta rodzić 
dziecko. Tespih symbolizuje sferę sacrum, ma przypominać kobiecie, że jest muzułmanką. 
W interpretacji Bringi, klucz od domu symbolicznie „wi ąże” ją z przynależną jej przestrzenią 
profanum. W ten sposób dopełnia się system trzech ról społecznych przwidzianych dla kobiet: 
wyznawczyni, pani domu i matki. Zob. T.Bringa, op.cit., s. 104. 
508 Por. Z. Landowski, Sufizm...,s. 83-90  
509 A. Lazarevska, op.cit., s. 108. 
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gwałtów małżeńskich i akty przemocy przeplatają się z oglądanymi w telewizji 

scenami wojny w Bośni i Hercegowinie. Zło, które spotyka bohaterkę w czterech 

ścianach jej domu, zaczyna odczytywać jako jeszcze jeden aspekt prowadzonej 

w jej ojczyźnie wojny. Przemoc, której doświadcza ze strony męża, wydaje jej się 

tą samą przemocą, której dopuszczają się żołnierze, nie tylko serbscy, ale wszyscy 

żołnierze w czasie wszystkich wojen: 

 

Daj mi objasni! Zašto? Zašto vi muškarci, kada ste u ratu, već stoljeća kao 
vojnici režete dojke, parate stomake, masovno nas silujete? Kakav užitak je, 
deseti po redu, silovati onesviješćenu ženu, kao prestrašenu životinjicu 
u otupjelom smrtnom grču iz koje u potocima ističe još vruča, krvava sperma 
onih koji su bili čas prije vas u njoj? Kakva je to pobjeda? I kakva je to 
osveta? Kome? Vašim majkama?(...) Jer muškarac koji voli i poštuje svoju 
vlastitu majku, sestru, ženu, kćerku, vjerojatno nije u stanju uraditi nešto 
tako...Što kažeš? On šuti510. 
 
Diagnoza fenomena bosanskog čovjeka, którą stawia Širovnik, a która 

skutkuje bezbronnością i bezradnością w obliczu zła, nawiązuje do umocowanego 

w etnopsychologii wyobrażenia o Boszniakach, jako o narodzie niezdolnym do 

odczuwania nienawiści, posiadającym cechy, takie jak wrodzona tolerancja, 

naiwność i dobroduszność: 

 

Bosanski čovjek je sa interesovanjem posmatrao kako se različite kukture 
doseljavaju u njegovu sredinu i dozvoljavao im, mirno i prostodušno, da 
žive pored njega i s njim...Je li duša toga bosanskog čovjeka toliko široka? 
Široka je, i preširoka, razmišljam. Široka je i dobrodušna, dobrohotna...Ne, 
ne vjerujem da će bosanski čovjek uzeti oružje, oružje će uzeti samo onaj ko 
hoće da ga napadne...jer da uzmeš oružje moraš znati barem malo 
mrziti...A mi, Bosanci, usprkos višestoljetnim nastojajnjima, jedino to nismo 
mogli naučiti – mrziti (s. 186). 
 

To wyjaśnia, dlaczego kobieta nie potrafi przeciwstawić się mężowi, 

a Boszniacy nie potrafią stawić czoła serbskiemu agresorowi. Trudne 

i traumatyzujące doświadczenia stają się u Širovnik przyczyną religijnego 

nawrócenia jej bohaterki. Decyduje się znosić swoje cierpienie dla dobra dzieci, 

ale też zachować swoją godność. Jeśli odejdzie od męża, nie zwiąże się już 

z innym mężczyzną, gdyż w świetle ślubów złożonych przed Bogiem, jest żoną 

                                                 
510 A. Širovnik, Božije strpljenje, Sarajevo 1999, s. 158 (dalej cytuję według tego wydania, numery 
stron podaję w nawiasach w tekście). 



 

 207 

swojego oprawcy. W swoich modlitwach (nigdy nie nazywa Boga imieniem 

Allah) wyznaje: 

 
Znam da ti i to vidiš, Bože, koliko su oni, muškarci, kao faraoni, nedodirljivi 
u svojoj nadutosti – sva prava i privilegije zadržali za sebe. I ja, moj Bože, 
priznajem jedino Tebe, poštujem Tvoje zakone, koje, evo, vremenom 
pokušavam samoj sebi razjasniti i razumjeti ih (...) Pa po Muhammedu ti si 
poslao poruku da čovjeku ne treba posrednik za susretanje s Tobom. Pružio 
si mi mogućnost da, spoznajući Tebe, spoznam samu sebe, da spoznam 
suštinu života i pri tome ne prihvatati nikakvih ograničenja koja, zarad sebe 
samih, postavljaju muški zakoni (s. 227). 
 

Religijność i wiara muzułmańska stają się dla niej schronieniem przed 

światem, którym rządzą twarde reguły „męskich praw”. Osobisty kontakt 

z Bogiem staje się czymś w rodzaju „własnego pokoju”, o którym pisała Virginia 

Woolf – przestrzenią wolną od męskiej, agresywnej dominacji, niezbędną, by 

kobieta mogła się rozwijać i poznawać samą siebie511. W ten sposób Širovnik 

wymową swojej powieści zbliża się do postulatów tzw. muzułmańskiego 

feminizmu (w Bośni przykładem jego obecności jest stowarzyszenie Majke 

Srebrenice), którego działaczki akcentując niezależność i odrębność kobiety, 

idealnego miejsca dla niej i jej kobiecości poszukują w ramach islamu i nauki 

zawartej w Koranie. 

Użyteczne w opisie współczesnej boszniackiej kultury i literatury mogą być 

kategorie zaproponowane przez tartuskich semiotyków. Przypomnijmy, że nie-

kultura w ujęciu Jurija Łotmana i Borisa Uspienskiego to domena nieuporząd-

kowania, można rzec: brak kultury, antykultura zaś to „system ze znakiem 

ujemnym”, kultura odwracająca „nasze” wartości. Zatem, niekultura może 

obejmować coś, co nie należy do określonej religii, do pewnej dziedziny wiedzy, 

do pewnego typu życia i zachowania512. Jak słusznie zauważa wielokrotnie 

przywoływana przez nas Tone Bringa, trójetniczna (trójnarodowa) i trójwyzna-

niowa struktura kulturalna Bośni zasadza się na ciągłej potrzebie akcentowania 

własnej odmienności przez Muzułmanów/Boszniaków, bośniackich Serbów 

i Chorwatów513. Dzieje się to w taki sposób, że tworzy się swoista pajęczyna 

przeciwstawnych kodów kulturowych, w myśl zasady „wszyscy przeciw 

                                                 
511 Por. V. Woolf, Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. A. Grzybek, Warszawa 2002. 
512 J. Łotman i B. Uspienski: O semiotycznym mechanizmie kultury [w:] Semiotyka kultury, wybór i 
oprac. E. Janus i M.R. Mayenowa, Warszawa 1975, s. 45 
513 T. Bringa, op.cit., s. 13. 
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wszystkim”514. Zróżnicowane między sobą narody bośniackie definiują siebie 

w oparciu o świadomość kulturalnej i duchowej łączności z macierzą znajdującą 

się poza granicami kraju oraz o poczucie bośniackości, jako sekundarnej, 

ponadwyznaniowej tożsamości. Warto w tym miejscu nadmienić, że dla Bosz-

niaków taką macierzą, przynajmniej pod względem religijno-kulturowym, była 

Turcja, o czym już pisaliśmy w rozdziale pt. Boszniacy. W ostatnich latach, choć 

pewne symptomy takiego stanu rzeczy można było zauważyć już we wczesnych 

wystąpieniach pierwszego prezydenta niepodległej Bośni Aliji Izetbegovicia 

i skupionych wokół niego muzułmańskich intelektualistów, w boszniackim 

dyskursie tożsamościowym dominuje poczucie przynależności do ummy - 

światowej wspólnoty wyznawców islamu515. Często głęboko zakorzenione poczu-

cie bycia „innym” przybiera postać ekskluzywizmu wyznaniowego i przekonania 

o wyższości własnej kultury, religii i tradycji nad kulturą, religią i tradycją 

sąsiada. Od upadku Titowskiej Jugosławii, co jak pamiętamy, położyło kres idei 

„braterstwa i jedności” - przynajmniej w teorii niwelującej różnice między 

narodami – powszechną praktyką w bośniackim życiu społecznym jest wzajemne 

ocenianie się przedstawicieli poszczególnych narodów według dwustopniowej 

skali tego, co „kulturalne” i „niekulturalne”, lub w innym wariancie: „zacofane” 

i „nowoczesne”. Podział na tych, którzy „mają kulturę” i tych, którzy kultury są 

pozbawieni, przebiega wielostopniowo i składa się na niego kilka opozycji. Wśród 

nich Bringa wymienia następujące: islam – chrześcijaństwo, religijność – 

partyjność, wieś – miasto, przy czym kategorie te nie tworzą jednego, 

uniwersalnego systemu wartości, lecz zmieniają się w zależności od punktu 

widzenia. Dla przykładu, dla ludności wiejskiej miasto zawsze było synonimem 

                                                 
514 Lovrenović specyficzną tkankę wzajemnych bośniackich powiązań i kulturowych sprzeczności 
określa mianem množini u jednini lub jednosti u razlikama, akcentując w ten sposób 
niepodzielność kultury w „najbardziej skomplikowanym kraju w Europie“, na którą składają się 
cztery wzajemnie się przeplatające i uzupełeniajce konteksty kulturowe: muzułmański, 
prawosławno-serbski, katolicko-chorwacki i żydowsko-sefardyjski, nazywany też hiszpańsko-
żydowskim. Zob. I. Lovrenović, Labirint i pamćenje. Kulturnohistorijski esej o Bosni, Sarajevo 
1989. 
515 W Islamskiej deklaracji (Sarajevo 1990) Alija Izetbegović poddaje krytyce nowoczesny system 
polityczno-społeczny zeświedczonej przez reformy Atatürka Turcji. „Turska kao islamska zemlja 
vladala je svijetom. Turska kao europski plagijat predstavlja trećerazrednu zemlju kakvih ima još 
stotinu na svijetu.”, zob. A. Izetbegović, Islamska deklaracija, Sarajevo 1990, s. 7) i choć 
w tekście deklaracji ani raz nie pada nazwa Bośni, jasnym jest, że jako jedyny model polityczny 
kraju Izetbegović dopuszcza islamską republikę, na wzór Iranu, Pakistanu czy Afganistanu: „Prvi 
i najvažniji takav zaključak svakako je zaključak o nespojivosti islama i neislamskih sistema. 
Nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih 
institucija”. Zob. Ibid., s. 25. 
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nowoczesności i wielokulturowości. Muzułmanki, wśród których Bringa przepro-

wadzała swoje badania, jadąc do miasta, rezygnowały z tradycyjnej 

muzułmańskiej odzieży, mając poczucie, że to ne bi bilo lijepo. Dostosowywały 

więc kod swojego ubioru (rezygnując z szarawarów i chusty516) do miejskich 

standardów, po części dlatego, by nie odróżniać się od miejskich kobiet i nie być 

wziętymi za seljakuše (wieśniaczki). Częściej jednak uważały, że w multi-

kulturalnym i laickim mieście nie ma potrzeby akcentowania swojej przynależ-

ności etniczno-religijnej517. Przez praktykujących islam mieszkańców wsi 

(literatura, którą omówimy poniżej, dostarcza tego przykładów) mieszczanie, 

zwłaszcza zaangażowani w politykę, określani są mianem niedbających o tradycję 

ateistów, którzy utracili kontakt z duchowością i bośniackością, a więc z kulturą 

pojmowaną w perspektywie religijnej, w której wiara i system powiązanych z nią 

zachowań oraz praktyk stanowi układ odniesienia.   

Podobnym kryteriom oceny podlegają innowiercy, w kontekście prozy 

wojennej przede wszystkim Serbowie. Powróćmy jeszcze na chwilę do opinii 

Łotmana i Uspienskiego. Twórcy semiotyki kultury są zdania, że antykulturę 

buduje się izomorficznie w stosunku do kultury, czyli traktuje się ją jak system 

znakowy, który jest lustrzanym odbiciem kultury, kulturą ze znakiem ujemnym518. 

Zgodnie z tym założeniem inna kultura i inne wartości (np. wartości religijne) 

odbierane są z punktu widzenia kultury rodzimej i postrzegane jako antykultura. 

Rozpoznanie to wydaje się być szczególne pomocne dla badania sposobów 

                                                 
516 Wielokrotnie już podkreślaliśmy, że kobiety zostały niejako “oddelegowane” przez 
społeczeństwo do pełnienia roli strażniczek religijności. Przykładem może być ich ubiór, bowiem 
od czasów, gdy w powszechnym użyciu przestały funkcjonować stroje ludowe (początek XX 
wieku) w zasadzie brak było jakichkolwiek wyznaczników przynależności religijnej w ubiorze 
męskim. Jeszcze w czasach Austro-Węgier rolę taką pełniły turecki fez albo tzw. francuzica, czyli 
popularny francuski beret „z antenką”. Fez w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych 
odczuwany był już jako osmański relikt modowy i traktowano go jako eksponat muzealny, 
francuzicę zaś noszą dziś już tylko hodże i starcy. Muzułmanie ubierali się więc według 
europejskich, świeckich standardów, podczas gdy Muzułmanki bardzo długo, bo do połowy lat 
dziewięćdziesiątych, w wielu zakątkach Bośni pozostały wierne tradycyjnym dimijo – 
szarawarom. Najnowsze przemiany w życiu społecznym Bośni wprowadziły więcej orientalnych i 
egzotycznych elementów do codziennych męskich strojów. Na ulicach Sarajewa spotkać można 
brodatych mężczyzn ubranych w stylu bliskowschodnim, w taquijach (czapka zakładana przez 
muzułmanów na czas modlitwy), w dżallabijach – długich haftowanych sukniach założonych na 
lniane spodnie sięgające ponad kostkę. Wciąż jednak odbierane jest to jako ekstrawagancja i nieco 
sztuczne przeszczepianie arabskich obyczajów na grunt bośniacki. Specyficzny „dress code” 
przyjęli też wahhabici – noszą skrócone nieco spodnie (nogawka nie może dotykać „brudnej” 
ziemi), długie kamizelki i szydełkowe czapki na ogolonych głowach. Charakterystycznym 
elementem ich wyglądu jest także długa broda. 
517 Zob. T. Bringa, op.cit., s. 68. 
518 J. Łotman i B. Uspienski, op.cit., s. 37-38. 
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konstrukcji bohaterów negatywnych (Serbów) we współczesnej bośniackiej, 

a zwłaszcza boszniackiej literaturze. W poprzednim rozdziale omówiliśmy już 

kilka przykładów kreacji serbskich bohaterów, gdzie na pierwszy plan wysuwa się 

ich prymitywizm i agresywność (np. w Iščezavanju plavih jahača Nerminy 

Kurspahić), które omawiani autorzy łączą z wyznawanym przez Serbów 

prawosławiem. Często stosowanym zabiegiem jest tu także animalizacja, a jako jej 

przykład przywoływaliśmy fragment z poematu Srebrenički inferno Džemaludina 

Laticia zawierający scenę gwałtu dokonanego przez Serba na Muzułmance. 

W tym miejscu przytoczmy go, by raz jeszcze przyjrzeć się mu, tym razem 

z perspektywy semiotyki kultury i symboliki religijnej. 

Vrisnuh! On na me odmah s praga skoči, 
i da me savlada, ispod mi rebara 
udarac zada podmukao, bočni...! 
Osjetih mu smrad žderenja i pića, 
a podbuhle mu strašne oči (...) 
Kamo sreće da tad bijah slijepa 
Što ugledah mu izmeđ` svinjskih kraka , 
s kakvom polotom prilazi mi vepar !519 

 

W powyższym fragmencie czytelne wyznaczniki kultury islamu zostały 

zanegowane i w wariancie negatywnym przypisane agresorowi. Najbardziej 

oczywiste wydaje się przywołanie alkoholu i wieprzowiny, czy raczej świni –  

zwierzęcia nieczystego dla muzułmanów). Tabu występujące jako część składowa 

ogólnego systemu danej kultury, może być rozpatrywane jako element tekstu 

(znaki) odzwierciedlającego moralne doświadczenia społeczności i jako zbiór 

reguł magicznych zalecających określone zachowanie520 – zauważa Łotman. 

W tym wypadku tabu obejmujące zakaz spożywania przez wyznawców islamu 

alkoholu i wieprzowiny521, zostaje przekute w znak ujemny – Serbowie upajają się 

alkoholem, nie tylko jedzą wieprzowinę, ale wyglądają jak wieprze, ergo: powinni 

wzbudzać (i wzbudzają!) odrazę. Nie jest ważne, że jako innowierców nie 

                                                 
519 Dž. Latić, Srebrenički inferno [w:] Idem, Srebrenički inferno, Šahovici, Pismo Denteu 
Alighieriju iz Bosne, Sarajevo 2006, s. 15-16. (podkreślenia moje) 
520 J. Łotman i B. Uspienski, op.cit., s. 50 
521 Przypomnijmy, że praktyki życia codziennego muzułmanów, zwłaszcza związane z nawykami 
żywieniowymi, reguluje skomplikowany system nakazów (to co jest halal) i zakazów (to, co jest 
haram). Halal w kulturze zachodniej znany jest jako sposób odżywiania się muzułmanów, 
podobny do żydowskiej koszerności. Koran kategorycznie zakazuje spożywania krwi, mięsa 
wieprzowego, padliny oraz wymaga, aby zwierzęta ubijano w sposób rytualny. Zakazane jest, choć 
mniej kategorycznie i zależnie od szkoły prawa religijnego, spożywanie alkoholu. Zob. J. Danecki, 
Kultura islamu. Słownik, Warszawa 1997, s. 320 oraz Podstawowe wiadomości o islamie, 
Warszawa 2008, s. 220 i 471. 
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obowiązują ich zasady haram. „Pogańskie” i nieczyste praktyki Serbów i tak 

wzbudzają wstręt muzułmanów. To, co reprezentują, jest zarazem anty-kulturą 

i nie-kulturą i podlega surowej moralnej ocenie. 

Bez wątpienia najbardziej jaskrawym przykładem boszniackiego tekstu 

literackiego zbudowanego na opozycji między tym, co religijne (wierne i czyste), 

a tym, co pogańskie (niewierne i nieczyste) jest powieść Mirsada Sinanovicia 

Žrtvovanje vuku522. 

Powieść zbudowana jest na zasadzie paraleli pomiędzy wydarzeniami 

z ostatniej wojny a tymi, które rozegrały się w tym samym miejscu pięćdziesiąt lat 

wcześniej. Przypomnijmy, że w 1942 roku czetnicy z Fočy dokonali masakry 

kilku tysięcy muzułmanów ze wsi Čelebići. Miejscem kaźni, podobnie jak 

w przypadku wydarzeń z początku lat dziewięćdziesiątych, był zawieszony nad 

Driną most. Akcja powieści podporządkowana jest przekonaniu o powtarzalności 

historii (mottem książki są słowa: Sve se ponavlja): ludobójczego dzieła dziadków 

dopełniają ich synowie i wnuki, przekonani o swojej dziejowej misji i niemal 

genetycznym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, zobowiązaniu do 

„oswobadzania kraju z rąk Turków”. Poza klasycznym już portretowaniem 

Serbów we współczesnych powieściach boszniackich przez pryzmat ich 

rozwiązłości, pijaństwa i braku higieny (w kontraście do muzułmańskiego 

ascetyzmu, wstrzemięźliwości i wymaganej przepisami religijnymi dbałości 

o czystość ciała), u Sinanovicia pojawia się pewne novum – pokazanie Serbów 

przez pryzmat fanatyzmu religijnego oraz poganizacji i mitologizacji ich kultury 

narodowej. W innych, omówionych przez nas wcześniej powieściach wojennych, 

Serbowie osadzeni byli poza jakimkolwiek systemem etycznym i religijnym, 

a zbrodnie, które popełniali, wynikały z ich wrodzonej agresji, czystej nienawiści 

wobec Muzułmanów, żądzy krwi i chęci zysku. U Nerminy Kurspahić, Mihriji 

Feković-Kulović, Nury Bazdulj-Hubijar, Džemaludina Laticia, Nedžada 

Ibrišimovicia i częściowo także u Emira Suljagicia Serbów cechuje „wewnętrzne 

zło” i nieludzkie okrucieństwo, to dlatego ukazywani są głównie jako nie-ludzie, 

istoty prymitywne, zwierzęce (wieprze, bestie, ludzie o oczach żmii) i w jakiś 

sposób ułomne (np. w opowiadaniach Almy Lazarevskiej serbscy żołnierze jąkają 

                                                 
522 Nadmieńmy, że autor urodzony w 1955 roku w Fočy od 1991 roku zaangażowany był 
w tworzenie pism „Muslimanski glas” i „Ljiljan”, co z pewnością nie jest bez znaczenia dla jego 
promuzułmańskiej orientacji politycznej. 
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się, mają różne wady wymowy i tiki nerwowe). Wszystkie te zabiegi mają za 

zadanie spotęgować wrażenie „inności” Serbów, w której, niczym w krzywym 

zwierciadle odbija się „normalność” Muzułmanów. Na problem dehumanizacji 

agresora jako na zjawisko towarzyszące traumie wojennej wielokrotnie zwracała 

uwagę Slavenka Drakulić. W książce Oni ne bi ni mrava zgazili, będącej zbiorem 

reportaży z rozpraw przed Trybunałem w Hadze ds. zbrodni w byłej Jugosławii, 

chorwacka autorka podjęła próbę ponownego „uczłowieczenia” zbrodniarzy, 

którym opinia społeczna przykleiła łatkę potworów523. Na ten aspekt utworu 

zwraca uwagę Maciej Czerwiński:  

 

Gdyby zbrodniarze byli urodzonymi bestiami, zdaje się mówić autorka, 
łatwiej byłoby przejść do porządku dziennego nad ich czynami, 
w przekonaniu, że istnieje zło organiczne, które w określonych momentach 
się uaktywnia. Ktoś jest zły i już. Wówczas łatwo go oceniać, krytykować, 
sądzić... Ale skoro na ławie Trybunału Haskiego znalazło się tylu 
„zwyczajnych" ludzi oskarżonych o ludobójstwo, oznacza to, że zbrodnie 
„mógłby popełnić każdy z nas"524.  
 

Do tego zagadnienia, tym razem odnosząc się do problemów, z którymi 

boryka się współczesna Bośnia, Drakulić powróciła w budzącym wiele kontro-

wersji tekście Imaju li žrtve pravo na cenzuru525, w którym padają słowa:  

 
Počinitelji za žrtve bili i ostali nehumane zvijeri, čudovišta, monstrumi – što 
li se već sve ne govori o ratnim zločincima, što počinitelji nesumnjivo jesu. 
No evo u čemu je komplikacija ovakvog stava: negiranjem njihove 
ljudskosti žrtve čine ono isto što su počinitelji učinili njima. Da bi ih uopće 
mogli silovati (ili ubiti) počinitelji su prvo morali dehumanizirati žrtve, 
svesti ih na neljude, na ološ i smeće526. 
  

Zaklęty krąg działań noszących znamiona programowej dehumanizacji 

niewiele wyjaśnia i dodatkowo pogłębia niemożność prowadzenia dialogu między 

stronami. Nadawanie ofiarom numerów, masowe zabijanie i grzebanie, w którym 

zatraca się indywidualność i osobnicze cechy poszczególnych ludzi, służy ich 

„łatwiejszej” eksterminacji. Z drugiej strony możemy zaobserwować zjawisko 

polegające na literackim „odczłowieczaniu” oprawców i postrzeganiu ich wyłącz-
                                                 

523 Na temat tego i innych aspektów twórczości Slavenki Drakulić piszę w artykule Ciekawość 
Slavenki D., „ LiteRacje”, nr 2 (17) 2010 s. 66-70. 
524 M. Czerwiński, „Zwyczajni” zbrodniarze, „Tygodnik Powszechny”, 29.08.2006, za: 
http://czytelnia.onet.pl/0,68970,0,17789,recenzje.html (data dostępu” 01.04.2011). 
525 S. Drakulić, Imaju li žrtve pravo na cenzuru, http://www.tportal.hr/komentari/91254/Imaju-li-
zrtve-pravo-na-cenzuru.html. 
526 S. Drakulić, op.cit. 
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nie jako krwiożerczych bestii – zapewne stąd tak częsty w tekstach literackich 

zabieg animalizacji. Na tym tle pomysł Sinanovicia, by serbskich bohaterów 

osadzić w kontekście religijno-ideologicznym, na który składają się 

świętosawie527, mit kosowski i polityczny program Wielkiej Serbii, a więc 

poniekąd zracjonalizować i uzasadnić ich zbrodniczość, wydaje się dość 

oczywisty, a jednak na gruncie bośniackim jest pomysłem nowatorskim. 

Sinanović daleki jest jednak od obiektywizacji wojennych zdarzeń, a kulturę 

Serbów, jako pogańską, prymitywną i fanatyczną przedstawia w opozycji do 

kultury muzułmanów nierozerwalnie związanej z islamem. Nie przekracza przy 

tym granic schematycznych ujęć tematu i kreacji serbskich postaci, choć realizuje 

ten schemat w sposób odmienny. 

Akcję Žrtvovanja vuku otwiera opis wieczerzy, której kulminacyjnym 

punktem jest symboliczne oddawanie przez Serbów czci drewnianej figurze wilka. 

Rytuał poprzedza kazanie o znaczeniu tegoż zwierzęcia w serbskiej tradycji ze 

szczególnym uwzględnieniem bitwy z Turkami na Kosowym polu w 1389 roku 

(Vi ste zaboravili da se na Kosovu žrtvovalo vuku, a kada je Badnje veče, vuk se 

poziva na večeru)528. Cały rytuał naznaczony jest „powrotem do czasów 

minionych”, w domyśle: do czasów świetności Serbów z epoki panowania cara 

Dušana oraz ożywianiem tradycji ludowej (folkloryzacja, poganizacja i mitolo-

gizacja). W roli rekwizytów, poza zajmującą centralne miejsce figurą wilka, 

któremu następnie składa się w ofierze Muzułmanów idących na rzeź dobrowolnie 

jak owce, występują dziwne ubiory biesiadników komponowane z elementów 

mundurów i strojów ludowych, noże oraz rakija. Alkohol zresztą wydaje się mieć 

w całym utworze rolę dużo większą niż tylko ta przypisywana mu jako zwykłej 

używce. Rakija pełni w utworze rolę substancji, która podobnie jak opium 

i mikstury z ziół podczas rytuałów szamańskich, przenosi świadomość biesiad-

ników na wyższe poziomy, ożywia historyczne mity, konsoliduje ich – np. pojeni 

są nią z rozkazu dowódców ci, którym brakuje sił w pełnieniu „przykrych” 

                                                 
527 O znaczeniu kultu św. Sawy i zideologizowanym świętosawiu w ludowej tradycji Serbów zob. 
D. Gil, Świętosawie a dzisiejsze oblicze kultury duchowej Serbów. Zob. także inny artykuł autorki 
na temat miejsca Kosowa we współczesnej tradycji ludowej Serbów: „Za krzyż święty i za wolność 
złotą" – mistyczno-mitologiczny obraz dziejów narodu w oczach Serbów 
bośniackich [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 
roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s. 11-48 oraz 209-223. 
528 M. Sinanović, Žrtvovanje vuku, Sarajevo 2005, s. 14. Przy kolejnych cytatach numery stron 
podaję w nawiasach. 
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obowiązków kata czy też osoby sprzątające miejsca egzekucji. Jeden z nich 

zachwala: Svi bismo je morali piti, jer ona Srbe drži na okupu. (s.7) 

Sama figura wilka związana jest z wielokrotnie opisywanymi w literaturze 

serbskiej, zwłaszcza zaś w podaniach, bajkach i legendach, zwyczajami ludowymi 

narosłymi wokół kultu św. Sawy, które jednak biorą swój początek z wierzeń 

przedchrześcijańskich. W kulcie tym, będącym syntezą elementów pogańskich 

i prawosławnych, św. Sawa – patron Serbów, pojawia się jako pasterz i władca 

wilków529, z tego też względu sam wilk stał się z czasem totemem narodu 

serbskiego. Według Dragana Žunicia wilk, który ma swoje miejsce w ludowych 

wierzeniach wszystkich Słowian, to nie tylko „diabelskie stworzenie“, 

„demoniczna bestia“ ożywiająca w ludziach krwawe instynkty, ale i amulet 

(wierzono, że odrobina wilczej sierści lub wilczy kieł może chronić od chorób 

i uderzeń pioruna)530.  

W omawianej powieści Sinanovicia na pierwszy plan wysunięty jest 

agresywny aspekt wilka – figura zwierzęcia ma obudzić w Serbach pragnienie 

zemsty, ożywić wojownicze instynkty, przypomnieć dawne krzywdy ze strony 

Turków. Rytualnemu oddawaniu mu czci przed każdą zaplanowaną masakrą 

muzułmańskiej ludności towarzyszą prawosławne modlitwy i błogosławieństwo 

udzielane serbskich ochotnikom przez popa z przywoływaniem narodowych 

bohaterów i świętych:  

 
Jovanova rakija ih je uzdisala i zanosila, a nije ih u govoru izdavala. Bili su 
jedno, i nazdravljali su, veselili se. (...) Kada je ustao pop Sekula, svi su 
pogledali u njega, zašutjeli i čekali... Pop je blago poljubio krst na grudima, 
pogledao prema svakom od stolova i progovorio: Sviju mučenika (...) Sime 
starca mironosca, Save sveca, Arsenije učitelja, Maksima vladike, Stevana 
prvog kralja, Milutina, Stevana Dečanskog i cara Uroša Dušana mlađeg, 

                                                 
529 Według wierzeń i legend, św. Sawa miał stworzyć wilki, które odtąd jako „psy św. Sawy” 
(kerovi sv. Save) słuchają jego rozkazów. Pobrzmiewa w tym echo prasłowiańskich wierzeń 
o władcy podziemi tzw. Leśnym duchu (šumski duh), który odbierał duszę młodzieńcom, skazując 
ich na pożarcie przez wilki (zob. L. Radenković, Sveti Sava u narodnom predanju [w:]  Kult svetih 
na Balkanu, pod red. N. Tasicia, M. Detelicia, Kragujevac 2001, s. 101. Poganizacja kultu św. 
Sawy jest natomiast, jak wskazuje B. Jovanović, wynikiem szerszego procesu religijno-
kulturalnego, który ogarnął Serbię w chwili, gdy Cerkiew Prawosławna zaczęła tracić na 
znaczeniu. Elementy pogańskie: magiczno-mitologiczne wierzenia i ludowe przesądy przyjęły 
wtedy rolę form religijnych. Zob. B. Jovanović, Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj 
kulturi, Novi Sad 2000, s. 47-58.  
530 Ambiwalencja w stosunku do wilka bierze się u Žunicia stąd, że z jednej strony zwierzę 
wzbudza strach (szatański aspekt kultu) karmiący się fantastycznymi legendami na temat jego 
krwiożerczości, a z drugiej, próby jego kulturowego „obłaskawienia” włączyły wilka obręb kultu 
wielu świętych, m.in. św. Mrata, św. Jerzego i Archaniołów (aspekt opiekuńczy). [w:] D. Žunić, 
Nacionalizam i književnost, Beograd 1996, s. 162-163. 
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Cara Lazara, našeg viteza i Miloša junaka, na Kosovu postradaše, na 
Vidovdan glave izgubiše za vjeru rišćansku i rod srpski  
(s. 30). 
 

Modlitwie towarzyszą wystrzały z pistoletów, na stole leżą kawałki mięsa, 

które goście wieczerzy jedzą rękami. Z tak opisaną sceną serbskich przygotowań 

do ataku kontrastuje scena modlitwy muzułmanów, którzy według Serbów to 

poturice, prebjeglice, otpadnici od vjere (poturczeńcy, przechrzty). Choć 

symetrycznie powtórzony jest w niej moment jedności i skupienia, to różne są 

jego przczyny i źródła – u Serbów czynnikiem konsolidującym jest alkohol 

i wspólna historia (Ima li krvavije istorije od istorije srpskoga naroda? Nema!); 

Muzułmanie czerpią swoją jedność z czystej wiary: 

 

Iz Careve džamije, u starom dijelu grada blizu Pazarišta, čuo se poziv na 
namaz: Allahu ekber! – Allah je najveći! Svjedočim da nemam drugih Boga 
osim Allaha. Svjedočim da je Muhammed Božiji poslanik. Dođi na namaz. 
Dođi na spas. Allah je najveći! Nema drugog Boga osim Allaha (...) 
Predavali su se Bogu i tijelom i dušom jer je on oboje stvorio. Molitva je iz 
tijela i duše, te nije ni moglo biti drukčije sa imam Halilom Muftićem. 
Okrenuti prema Kabi, svetom Božijem hramu u Meki, kud su okrenuta lica 
svih muslimana, kao jedno su tijelo i jedna duša s molitvom upućenom 
Jednome i Jedinome (s. 40). 
 

Muzułmanie powinni więc – zdaniem Sinanovicia – skonsolidować się 

wokół wspólnej historii, z której należy wyciągnąć wnioski i zmienić wreszcie jej 

bieg:  

 

Sve se ponavlja još od Kosova, Srbi trijebe svoje komšije, jer su oni za njih 
otpadnici od vjere, s njima ne mogu imati svoju državu. Svi su Srbi 
uglavnom isti, ali su kroz vijekove i muslimani ostali isti, pa to dođe isto (s. 
49).  
 

Poczucie historycznej powtarzalności pojawi się u Muzułmanów dopiero 

wtedy, gdy spotkają ich pierwsze ataki ze strony Serbów. Warto zwrócić uwagę na 

to, że nie sam akt przejścia Boszniaków na islam jest punktem od którego 

odmierza się historię serbsko-muzułmańskiego konfliktu. Muzułmanie przyjmują 

serbską chronologię nienawiści, wywodząc ją od wydarzeń na Kosowym Polu, 

lecz jak sami przyznają - od tego czasu trwają w uśpieniu: Muslimani su narod, 

koji od Kosova spava a Srbi su narod koji se Kosowom budi (s. 48), dla siebie 

rezerwując odgrywaną od stuleci rolę ofiary. Potwierdzałoby to diagnozę stanu 
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tożsamości boszniackiej, którą postawiła Bringa twierdząc, że Muzułmanie budują 

swoją kolektywną identyfikację przede wszystkim na poczuciu kulturalnej 

i religijnej jedności oraz na wspólnych zasadach moralnych. Nie dotyczą ich, lub 

dotyczą w mniejszym stopniu, takie wyznaczniki tożsamości etnicznej, jak 

wspólnota krwi i historii531. 

W powieści Sinanovicia islam pojawia się przede wszystkim jako „czysta 

i nasza wiara“ (čista i naša vjera), która dopuszcza prowadzenie wojny jedynie 

w obronie własnej w odróżnieniu od prawosławia532, które uświęcając zbrodnie 

i sankcjonując ludobójstwo (obecność popa Sekuły na wojennych naradach) 

przestaje być wiarą „czystą”. Cerkiew świętego Mikołaja, stanowiąca centrum 

życia religijnego i społecznego lokalnych Serbów, stając się magazynem broni 

i punktem zbiorczym bojówek straciła w oczach muzułmanów swój charakter 

świętego miejsca (O svemu se tamo dogovaraju, unose oružje, municiju, uniforme 

(s. 49). Co ciekawe, nie tyle sam sakralny charakter cerkwi ma tu dla Boszniaków 

znaczenie, ile fakt, że zbudowali ją muzułmanie: Turci su Srbima napravili veliku 

crkvu, a oni iz nje kreću u oslobađanje Foče (s. 49). Ujawnia się tu przekonanie 

o tolerancji religijnej Boszniaków wobec ich sąsiadów, w odróżnieniu od 

zacietrzewienia i fanatyzmu religijnego Serbów. Przypomnijmy, że chodzi o „mit 

o szczęśliwym sąsiedztwie”, czyli wyidealizowane przekonanie o wyjątkowości 

multikulturalnej Bośni, w której, za sprawą Boszniaków, Serbowie, Chorwaci 

mieli wraz z nimi bezkonfliktowo koegzystować pod jednym dachem 

bośniackiego nieba. O tym jak głęboko mit ten jest zakorzeniony w świadomości 

Boszniaków, świadczy zapis Antuna Hangiego, autora pierwszego etno-

graficznego opracowania o tradycjach i kulturze życia codziennego bośniackich 

Muzułmanów. W 1907 roku Hangi pisał: 

 
Da je islam sam po sebi tolerantan naspram drugih vjeroispovjesti uče nas ne 
samo kitabi, knjige vjerskog sadržaja, nego i istorija. (...) Šerijat zapovijeda 
muslimanima da budu prema svakom čovjeku bez razlike snošljivi i učtivi, 
i baš radi te nauke ne samo da je u turskom carstvu nego i u cijeloj Bosni 
bilo više paša, vezira i većih činovnika kršćanske i jevrejske vjeroispovjesti, 

                                                 
531 T. Bringa, op.cit., s. 34-35. 
532 Paradoksalnie, w skodyfikowanej przez Petara Petrovicia Njegoša w Gorskim vijencu wersji 
mitu kosowskiego, w znacznym stopniu określającego także współczesną świadomość zbiorową 
Serbów, wszystkie wojny prowadzone przez naród serbski były walką w obronie własnej 
i w obronie wiary. 
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koji su u državi i u dvoru zauzimali vrlo važan položaj, a nijesu se za to 
morali odreći svoje vjere533. 
 

W wyobrażeniu tym, które ewoluowało do czasów współczesnych, rozwi-

jając się np. w mit o Sarajewie jako wielokulturowej Jerozolimie Bałkanów 

zburzonej przez czetników, Serbowie postrzegani są jako grabarze tej doskonałej 

rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę na słowo „sąsiad” (komšija), które pojawia 

się w tym kontekście także w powieści Sinanovicia. Poza pozorną bliskością 

zawierającą się w tym określeniu skrywa się w nim także przekonanie o odmien-

ności i narodowej odrębności Boszniaków. Sąsiad wszak to ktoś bliski, ale 

niespokrewniony534. 

Žunić zwraca także uwagę, że jednym z „zadań” św. Sawy było, wedle 

ludowych wierzeń, sankcjonisanje i blagosiljanje vučijeg prava na lov535. Można 

przypuszczać, że w związku z tym figura wilka pojawia się w powieści 

Sinanovicia nie tylko jako symbol zapomnianej tradycji, ale przede wszystkim 

jako znak namaszczenia Serbów przez „wyższą instancję” i usankcjonowania 

dokonywanych przez nich zbrodni. W tej grze symboli Muzułmanie występują 

jako owce dobrowolnie idące pod nóż, Serbowie zaś jako krwiożerczy (i święty!) 

wilk, który ma prawo żądać swojej ofiary. Jeden z bohaterów, Serb, ujmuje to tak:  

 

Baliju je lakše zaklati od svinje. Svinja se opire, moraš se namučiti dok je 
oboriš, dvojica je moraju držati, pa i kad zabiješ nož, ona se još batrga, tako 
da ju je teško skoliti, a balija sam dođe pod nož. (...) Da imaju malo pameti, 
napali bi nas goloruki na mostu. Naši bi pucali, ali bi samo prve ubili. Pola bi 
ih preživjelo. Ovako, oni u redu stoje dok ih ja koljem, kao da čekaju ručak 
u „Maglićevom“ restoranu (s.91). 
 

                                                 
533 A. Hangi, Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1907, s. 26; wersja on-line: 
http://www.scribd.com/doc/22143957/%C5%BDivot-i-obi%C4%8Daji-muslimana-u-Bosni-i-
Hercegovini-Antun-Hangi. 
534 W kulturze życia codziennego bośniackich muzułmanów sąsiedztwo, czyli komšiluk odgrywa 
bardzo ważną rolę. Jednym z niezwykle znaczących aspektów sąsiedztwa jest fakt, że są oni 
dopuszczani do tak ściśle chronionej prywatności muzułmanów. Przed sąsiadami otwierały się 
wrota muzułmańskich avliji , chronionych wysokim murem podwórek. Por. M. Serdarović, 
A. Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja, Sarajevo 2000, s. 189-192. W niektórych regionach 
Bośni muzułmanki nie odczuwały potrzeby przykrywania włosów chustą w towarzystwie 
sąsiadów, także innowierców, co świadczy o familiarnym stosunku i zażyłości. Fakt ten 
wielokrotnie przywołuje Bringa, wspominając m.in. że młodym muzułmankom wracającym 
z miasta mógł towarzyszyć ktoś krewny lub sąsiad, co poniekąd łamie tabu ich przebywania 
w towarzystwie obcych, tj. niespokrewnionych mężczyzn. Pisał o tym również I. Lovrenović, m.in. 
w książkach Unutrašnja zemlja (Zagreb 1996), Labirint i pamćenje (Sarajevo 1990). 
535 D. Žunić, op.cit., s. 164. 
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Wystarczy skonfrontować powyższy fragment z przytoczonym poniżej, by 

rozszyfrować zaznaczoną przez Sinanovicia już w tytule utworu (Składanie ofiary 

wilkowi) paralelę między starym serbskim rytuałem a wydarzeniami 1992 roku:  

Sveti Sava odredio je da vuku pripada žrtva, njemu treba dati ovcu. Kada sutra svi 

dođu, treba otići u šumu i prvo pozvati vuka na ručak. Zakoljite ovcu, nemojte 

žaliti (s.14). 

W samej scenie mordowania Muzułmanów na moście ukrywa się kilka 

znaczeń. Po pierwsze, masakra dokonuje się na moście zawieszonym nad Driną, 

co budzi konotacje z powieścią Na Drini ćuprija Ivo Andricia (1945), o której 

rzekomo antyturecki i islamofobiczny charakter kruszyły kopie zastępy ideologów 

boszniactwa i kodyfikatorów kanonu literatury bośniacko-hercegowińskiej. Po 

drugie, śmierć na moście ma dla muzułmanów głębokie znaczenie teologiczne, 

w eschatologii islamu pojawia się bowiem Sirat (dla Boszniaków sirat – ćuprija) – 

cienki jak brzytwa, przerzucony ponad otchłanią most łączący świat doczesny 

z niebem. Dusza zmarłego musi przejść po tym moście, by dostąpić zbawienia 

i trafić do dżennetu, czyli do raju536. Sam sposób, w jaki giną Muzułmanie 

(podrzynanie gardeł i cios nożem w serce) przywodzi na myśl rytuał kurban-

bajram, czyli składanie ofiary z barana na pamiątkę niedoszłej ofiary Abrahama 

z jego syna Izaaka (w tradycji muzułmańskiej starotestamentowy prorok i jego syn 

występują pod imionami Ibrahim i Ismail). Święto, które ustanowił sam prorok 

Mahomet, obchodzone jest dziesiątego dnia miesiąca zu al-hidżdża, czyli 

w okreście hadżdżu, świętej pielgrzymki do świątyni Kaba w Mekce537. Przypom-

nijmy, że sama pielgrzymka do Mekki jest jednym z tzw. pięciu filarów islamu 

obok wyznania wiary (šahāda), postu (sawm), jałmużny (zakāt) i modlitwy 

(salāt). Niektóre szkoły koraniczne jako obowiązek wiernych podają też dżihad 

(ğihad), rozumiany jako święta wojna z samym sobą na drodze ciągłego 

samodoskonalenia538. Zwierzę składane w ofierze musi być zabijane zgodnie 

z zasadami halal, które regulują, między innymi, odpowiednie naostrzenie noża 

i nakaz uspokojenia zwierząt przed śmiercią. Zwierzęta należy zabijać kolejno, 

jedno po drugim, poprzez podcięcie gardła i doprowadzenie do wykrwawienia, 

                                                 
536 W polskiej literaturze można znaleźć wiele pozycji omawiających legendy i wierzenia związane 
z islamem. Szczególnie warte polecenia są książki R. Piwińskiego: Mity i legendy w krainie 
proroka (Warszawa 1983), Mitologia Arabów (Warszawa 1989) oraz Ewy Machut-Mendeckiej: 
Archetypy islamu (Warszawa 2003) i Świat tradycji arabskiej (Warszawa 2005). 
537 Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości...s. 141-143. 
538 J. Danecki, s. 124-143. 



 

 219 

lecz tak, by inne nie widziały zabijania poprzedniego. Ponadto w islamie krew 

kurbanu uważana jest za świętą (haram), nie należy dopuścić do jej rozlewu, nie 

wolno po niej deptać, zalecana jest także ostrożność, by nie pobrudzić nią 

odzieży539. Scenę masakry na moście można odnieść do przywołanej za 

Łotmanem i Uspienskim opozycji między kulturą i anty-kulturą. Każdy gest 

Serbów jest pozornym odbiciem praktyk muzułmańskich, będąc jednocześnie ich 

wypaczeniem i zaprzeczeniem – z semiotycznego punktu widzenia jest więc 

kulturą ze znakiem ujemnym. Rzeź muzułmanów na moście przypomina kurban-

bajram, ale ze złamaniem wszystkich świętych reguł. 

 
Radoman je ispružio lijevu ruku i Mehmeda zgrabio za kosu, sagnuo mu 
glavu do pasa, a onda je hitno nožem presjekao grkljan Mehmedov, gotovo 
da mu je prerezao i vrat. Šiknula je krv da je zalila Radomana, ali njemu to 
nije smetalo da dugački vrh noža zarije svojoj žrtvi u grudi (s. 79). 
 

Prymarną funkcją odwołań do kultury islamu, które pojawiają się 

u Sinanovicia, jest uzasadnienie uległości Muzułmanów oraz obudzenie w nich 

ducha oporu poprzez wskazywanie na niezmienność historii, w której Boszniacy 

od zawsze odgrywają rolę ofiar.  

Scena, w której boszniaccy „obrońcy ojczyzny” sprawdzają tożsamość 

Serba podającego się za Muzułmanina (dowodem tożsamości muzułmańskiej ma 

być obrzezanie) jest jedyną w powieści Sinanovicia, w której w tak widoczny 

sposób wyznanie, zostawiające ślad na ciele, staje się równoważnikiem 

tożsamości. Pozytywny wynik sprawdzianu wieńczy przyjęcie muzułmańskiego 

Serba do wspólnoty braci w wierze - odtąd wszyscy zwracają się do niego jak do 

brata. 

Wśród utworów, które islam i wyrosłą z niego tradycję prezentują w „ujęciu 

etnograficznym” na szczególną uwagę zasługuje powieść pochodzącego 

z Sandžaka Safeta Sijaricia540 pt. Rod i dom, jest bowiem bodaj jedynym ze 

                                                 
539 Zob. J. El-Karadawi, Halal i haram u islamu, Sarajevo 1999, s. 70-83; boszniackie zwyczaje 
związane z kurban-bajramem opisuje też A. Hangi, Život i običaji muslimana....,s. 37. 
540 Warto w tym miejscu przypomnieć sylwetkę innego pochodzącego z Sandżaku Sijaricia. Mowa 
tu o Ćamilu Sijariciu (1913-1989), muzułmańskim pisarzu urodzonym w Czarnogórze, ktrego 
opowiadania podejmujące tematykę pogranicza kultur i religii zostały włączone przez Enesa 
Durakovicia do Antologiji bošnjačke pripovjetke XX vijeka. Badacze i krytycy jego twórczości 
akcentują przede wszystkim znaczenie Sijaricia dla rozwoju boszniackiej powieści historycznej 
przesyconej elementami zaczerpniętymi z folkloru i ludowych oraz religijnych tradycji 
mieszkańców Sandżaka. To łączy twórczość omawianego w niniejszym rozdziale Safeta Sijaricia 
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współczesnych utworów boszniackich, który podejmuje krytykę patriarchalnych 

porządków w Bośni. W posłowiu zamieszczonym na okładce książki autor 

kilkakrotnie wyraża swoje poczucie przynależności do narodu boszniackiego, 

choć nie bez goryczy konstatuje, że wciąż traktowany jest jako Boszniak 

„drugiego gatunku”:  

 

Stranac! Tuđin! Uljez! (…)Tako se za mnom, k`o za nekim lopovčetom 
faktički povikalo, u srcu zemlje po kojoj se i zovem Bošnjak, i na izvoru 
vode po kojoj se zovem tako kako se zovem, u zemlji Savfet-bega Bašagića, 
Safeta Isovića, Safeta Oručevića, Safeta Plakala i još toliko Safeta, da mi se 
uz svako zna učiniti da me neko zove541.  
 

Nawiązuje tym do wydarzenia z 1998 roku, kiedy jako zwycięzcy konkursu 

na najlepszą powieść roku, organizowanego przez fundację Sorosa, jury złożone 

z bośniacko-hercegowińskich krytyków literackich odebrało mu nagrodę za 

nieboszniackie (sic!) pochodzenie.  

Rod i dom to historia osadzona w wiosce w Sandżaku, gdzie losy pięknej  

dziewczyny determinowane są patriarchalnymi strategiami muškocentričke 

marginalizacije i kolonizacije žena542. Tytułowe rodzina i dom stanowią dla Pašy 

więzienie, z którego nie może uciec. Wydana wcześnie za mąż, za człowieka, 

którego nie zna i który budzi jej odrazę, poniżana, gwałcona i bita w swoim 

nowym domu nie znajduje zrozumienia u ojca i braci, którzy wymierzywszy jej 

cielesną karę za opuszczenie męża (biczowanie) z powrotem odsyłają ją do niego, 

w swoim mniemaniu ratując honor i cześć rodziny.  Szczególną wartość tej 

powieści stanowi realistyczny język oraz bogactwo etnograficznych detali 

zaczerpniętych z muzułmańskiej tradycji (na przykład opisy zwyczajów 

weselnych oraz związanych z pierwszą nocą nowożeńców). W ciekawy sposób 

Sijarić ujął tabuizowany w boszniackich opracowaniach dotyczących kultury 

życia codziennego temat rytualnego poniżania synowej przez teściową. Islam 

ipraktyka muzułmańska funkcjonuje w powieści Sijaricia jako skostniała tkanka 

bezrefleksyjnie powtarzanych zwyczajów i tradycji. Muzułmańskie pozdrowienia: 

selam alejkum i alejkumu selam oraz frazy związanie z gościnnością: bujrum, 
                                                                                                                                                         

ze spuścizną literacją Ćamila. Do najważniejszych utworów Sijaricia należą: Raška zemlja rascija 
(1979), Zapisi o gradovima (1976), Kad djevojka spava to je kao da mirišu jabuke (1973). 
541 S. Sijarić, Rod i dom, Sarajevo 1999 (cytat pochodzi z eseju autora zamieszczonego na 
okładce). 
542 E. Kazaz, Krvavi lom društva i poetički prevrati romana [w:] Idem, Neprijatelj ili susjed u kući, 
Sarajevo 2009. 
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merhaba, šućur jarabi, inšala, halate, halalosum są głęboko zrytualizowane, ich 

potwarzalność, zawsze w niezmiennych porządku, przypomina teatr odgrywanych 

gestów, w którym nie ma miejsca na szczerość i spontaniczność. Każdy gest został 

już dawno zdefiniowany i ustalony, a ten kto usiłuje wprowadzić w tym porządku 

jakąś zmianę, musi zostać ukarany. Takiej zmiany dopuszcza się Paša – najpierw 

nieuważnie zakrywając włosy i odsłaniając przed mężczyznami svoj stid (Njena 

neviđena ljepota dovedena tako preblizu, bila živa napast i zlo, te su se oni prema 

njoj i postavljali kao prema zlu, koje bi im moglo i gnijezdo razvaliti543) – 

w efekcie czego zaczynają jej pożądać, a następnie uciekając od brutalnego męża, 

czyli łamiąc tabu społeczne, jakim objęta jest przemoc domowa wobec kobiet.  

Šehid Zilhada Ključanina jest powieścią, w której zarówno idea męczeństwa 

bośniackich Muzułmanów i zwrot w stronę tradycji i wierzeń ludowych 

związanych z islamem najlepiej ilustrują zmiany zachodzące w obrębie literatury 

boszniackiej i bośniacko-hercegowińskiej. Šehid jest powieścią o strukturze 

arabeski - jej fabuła prowadzona jest tak, że trudno jest wskazać na jej wyraźny 

początek i koniec, poszczególne historie przeplatają sie ze sobą, zazębiają, 

niektóre watki „giną”, zatracają się w toku narracji, następnie niespodziewanie 

powracają, płynnie przechodzą w inne. Stanowi również kombinację kroniki 

rodzinnej, prozy wspomnieniowej, sagi utrzymanej w manierze iberoamery-

kańskiego realizmu magicznego. Jest subiektywną kroniką cierpień i śmierci, 

które w ciągu kilku lat ostatniej dekady XX wieku miały miejsce w miasteczku 

Trnova, będącym metaforą samej Bośni – niezwykłej, magicznej, fantastycznej, 

nieco zacofanej, ale dzięki temu funkcjonującej na granicy światów doczesnego 

i wiecznego – ni na nebu, ni na zemlji. W powieści Ključanina pobrzmiewa 

przekonanie o niezwykłości i wyższości Boszniaków z Trnovej (jedyni śnieżni 

muzułmanie na świecie), nie tylko nad innowiercami, ale także nad współ-

wyznawcami z innych zakątków świata. Utwór otwiera sparafrazowany cytat 

z sury al-Fatiha, będacej rodzajem błogosławieństwa na każde nowo rozpoczęte 

dzieło. Odmawia się ją przy konających i za spokój duszy zmarłych:  

 
Bismillahir-rahmanir-rahim. Molim Allaha, gospodara svjetova, kako 
vidljivih tako i nevidljivih, da me na pravi put uputi, na put oni kojima je 

                                                 
543 S. Sijarič, op.cit., s. 81. 
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Milost svoju darivao, a ne ovih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti oni 
koji su zalutali544.  
 
Główną ideą utworu jest przekonanie o pamięci kulturowej jako kluczowym 

elemencie długotrwałego procesu samoidentyfikacji jednostki i grupy. Trnova, 

mała prowincjonalna kasaba w której rozgrywa się akcja powieści, jest 

symbolicznym miejscem bośniackiej tragedii, bośniackim mikrokosmosem – 

wszystko, co zdarza się w Bośni, zdarza się też w Trnovie. Najbardziej 

oryginalnym i najbardziej wartościowym aspektem utworu jest nasycenie wątkami 

zaczerpniętymi z folkloru i ludowej mitologii słowiańskich muzułmanów. Świat 

Trnovy roi się od aniołów (meleci), złych duchów (džinovi) powracających 

z zaświatów męczenników, rusałek i dziwaków, będących zgodnie z wierzeniami 

islamu istotami nadprzyrodzonymi - wybranymi dziećmi Allaha. W Trnovie 

ożywają też epiccy bohaterowie, niektórzy z mieszkańców Trnovy widują np. 

Alij ę Đerzeleza545, który przybywa na białym koniu bronić miasteczka przed 

zakusami wroga. Religijność mieszkańców Trnovy jest nieortodoksyjną syntezą 

religijnych dogmatów i wątków pogańskich. Choć chodzą do meczetu, słuchają 

nauk imama, ich wiarę reguluje i modyfikuje życie codzienne. Przykładem na to 

jest całkiem spontaniczne uznawanie przez Ćeman-efendiego wszystkich 

umierających w różnych okolicznościach Trnovian za szehidów. Według niego 

świętym męczennikiem jest każdy, kto umiera: topielec, kobieta w połogu, 

młodzieniec, który nie zaznał rozkoszy obcowania z kobietą, ktoś, kto spada 

z minaretu ktoś, kto zbudował coś za życia (choćby „wygódkę”!), także ktoś, kto 

umiera na skutek zatrucia pokarmowego lub próbuje odwieść małżonka od 

zdrady. Sięgnijmy po przykłady: 

 

Na nama je bio sutradan još samo kraj džamijskog zahoda za Ćeman – 
efendijom ponovimo hadis koji kaže da je “šehid onaj koji ne nešto uvakufio, 
a nagrada mu u džennetu teče dok traje vakuf” i na džennazi nepoznatog 
putnika – namjernika proučimo fatihu (s. 77). 
 
Na džennazu tetke Mine tetak Salih je došao vidno neispavan i bez osmjeha. 
Ćemanfendija je tetku Minu ispratio na džennet riječima:“ Žena koja 
sprječava muža da ide drugim ženama je šehid”. Za muža ništa nije rekao (s. 
142). 

                                                 
544 Ibid., s. 13 (dalej cytuję według tego wydania, strony w nawiasach w tekście). 
545 Alija Đerzelez jest według tradycji śpiącym bohaterem narodowym Boszniaków, który obudzi 
się, gdy ojczyzna będzie potrzebować jego pomocy. Ivo Andrić uczynił go bohaterem swojego 
opowiadania z 1920 roku pt. Put Alije Đerzeleza. 
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Odseparowana od świata i „trującej cywilizacji” Trnova zdaje się być grą ze 

stereotypem Bośni postrzeganej jako tamni vilajet. Świat poza miasteczkiem 

usytuowanym na serbskim terytorium, będącym rodzajem muzułmańskiej 

enklawy, jawi się bohaterom jako zło i ogarnięte nie-wiarą, i nie-kulturą królestwo 

Szatana (Szatanem w utworze wielokrotnie nazywany jest Tito lub ateizm). 

Domeną Trnovy jest zatem religijność i wynikająca z niej kultura, realizująca się 

pod postacią wierności tradycji i ludowym wierzeniom. Nawet pociąg, który 

przejeżdża przez Trnovę do miasta - siedliska zła budzi strach i niechęć. Tak jeden 

z bohaterów opisuje miasto iza zavičajne granice: 

  

Grad je načičkan ćirilicom kao bodlijkavom žicom. Prepun svinjaca, 
sklepanih pokraj garaža, ispred zgrada, uz glavni put, na balkonima. 
Nepregledno carstvo svinja (s. 50). 
 

W tym królestwie świń bohater spotyka muzułmanów, z obawy przed 

otaczającymi ich Serbami ukrywających swoją prawdziwą wiarę (Oni su kao prvi 

muslimani skriveni i tihi, s. 51). Przygląda się potajemnie organizowanej dženazie, 

którą niespodziewanie przerywa patrol policji: Iza obljižnjih kuća iskoči nekoliko 

ljudi u uniformama i sa puškama na gotovs. Povikaše: Ruke u vis! Ruke u vis! 

Mala skupina francuzica diže ruke. Digoše ruke i oni što su nosili tabut, tako da 

mejt osta visoko dignut u zrak (s. 51).  W scenie tej zawiera się cała wymowa 

ideowa utworu Ključanina. Aby ją zrozumieć sięgnijmy po „encyklopedię” 

zwyczajów Boszniaków – książkę Bošnjačka kultura ponašanja546. Autorka – 

Mevlida Serderević – pisując zwyczaje pogrzebowe muzułmanów, zwraca uwagę 

na sposób składania ciała (mejt) do grobu. Zmarły niesiony jest na specjalnej 

desce, nazywanej tabut, przykrytej zielonym suknem. Męczennicy i szczególnie 

ważne osoby niesione są na wysoko wyciągniętych rękach. Jako że gest ów 

zwykle jest spontaniczny, przyjęło się twierdzić, że zmarły, którego ciało zostanie 

podczas pogrzebu podniesione do góry uznawany jest za szehida547. Scenę opisaną 

przez Ključanina można zatem odczytać również tak: Serbowie, prześladując 

i mordując naród boszniacki, niezamierzenie wyrządzają mu wielką przysługę, 

                                                 
546 M. Serdarević, A. Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja, Sarajevo 2000. 
547 „Dženaza se nosi na rukama, tako da se drške tabuta naslone na ramena. Prisutni lagahno 
prolazeći jedan iza drugog smjenjuju se, pa izgleda da mejt plovi. Naročito značajne ličnosti nose 
se na rukama, tako da su ruke visoko podignute i tabut iznad glava”. Zob. M. Serdarević, 
A. Omanić, op.cit., s. 131. 
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wszyscy przez nich zabici stają się szehidami, grzechy popełnione za życia 

przestają się liczyć, zmarli – dzięki Serbom – trafiają prosto do raju.  

Warto również zwrócić uwagę na rolę imion, zarówno w Šehidzie Zilhada 

Ključanina, jak i w Žrtvovanju vuku Mirsada Sinanovicia. W obu utworach 

nagromadzenie imion bohaterów, zarówno serbskich jak też muzułmańskich, 

czasem sprowadza się do ich żmudnego wyliczania, co przypomina długie listy 

nazwisk poległych umieszczane zwykle na pomnikach upamiętniających miejsca 

kaźni. Nazwiska i imiona pełnią z jednej strony funkcję uwiarygadniającą 

(zwłaszcza u Sinanovicia, który konsekwentnie stosując formę paradokumentu, 

przywołuje faktyczne nazwiska fočańskich ofiar i zbrodniarzy), z drugiej strony 

stają się swoistymi emblematami i tożsamością „w pigułce”. Imię definiuje 

pochodzenie, przynależność religijną i światopogląd polityczny, systematyzuje 

rzeczywistość, segreguje ludzi na prawosławnych (złych) i Muzułmanów 

(dobrych). Wiele imion, które pojawiają się w boszniackich powieściach, ma 

swoje znaczenie. Imiona Serbów najczęściej dobierane są przewrotnie, tak by 

uwypukliły lub ośmieszyły szczególnie eksponowaną cechę charakteru bohatera, 

albo w sposób rażący kontrastowały z jego zachowaniem. Dla przykładu, brutalna 

strażniczka, która znęca się nad Muzułmankami w Iščezavanju plavih jahača 

Nerminy Kurspahić, ma na imię Spasenija (spasenije znaczy zbawienie, ratunek), 

natomiast Serb z powieści Sinanovicia, który nie ustaje w zautomatyzowanym 

zabijaniu fočańskich Muzułmanów, nosi imię Radoman (od rad – praca, lub rado 

– chętnie). Imiona muzułmańskie odwołują się do subtelniejszych rejestrów. 

Bohater noweli Ibrišimovicia, który zapragnął uratować historyczne ofiary 

zbrodni czetnickich, nosi imię Adem (co znaczy człowiek), a imię głównego 

bohatera Žrtvovanja vuku – Hamza znaczy czysty (zapewne dlatego postać ta 

skonstruowana jest na zasadzie całkowitej idealizacji i pełnej harmonii urody 

fizycznej i duchowego piękna). 

W wielu tekstach boszniackich odniesienia do samego islamu, jak 

i wynikających z niego realiów kulturowych, służą jedynie zilustrowaniu 

kontekstu, w którym osadzona jest akcja powieści. Czasem można też odnieść 

wrażenie, że poczytni autorzy wprowadzają do swoich utworów scenę 

muzułmańskiej modlitwy, czy fragment Koranu w oryginale, tak jakby był to 

wymóg konieczny, bez którego tekst nie może ukazać się w Bośni. Można pokusić 

się o stwierdzenie, że taki gest jest ukłonem wobec obowiązującej boszniackiej 
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normy kulturowo-estetycznej, ale także flirtem z bośniackim czytelnikiem, który 

chętniej czyta utwory będące miłosnymi historiami z wojną, ludobójstwem 

i subtelną duchowością islamu w tle548. Specyficzny, egzotyczny z punktu 

widzenia zachodniego czytelnika, nastrój panujący w powieściach rodzimych 

twórców nawiązujących do poetyki utworów z Bliskiego Wschodu (np. Pjesme 

divljih ptica Enesa Karicia) lub kontynuujących postmodernistyczny model 

powieści nowohistorycznej, spełnia w nich rolę naturalnego sztafażu i podobnie 

jak nacechowany orientalizmami język stanowi element uwiarygadniający 

i osadzający zdarzenia w bośniacko-muzułmańskich lub bliskowschodnich 

realiach.  Jest zatem opowiedzeniem się za konkretną tradycją i kręgiem 

kulturowym. Nie należy jednak zapominać, że również takie dekoracyjno-

kompozycyjne wykorzystanie muzułmańskiego milieu jest podyktowane 

świadomym wyborem autora. Przykładem takiego „dekoracyjnego” użycia 

bliskowschodnich realiów oraz przesyconego orientalizmami języka jest także 

powieść Vječnik Nedžada Ibrišimovicia, której bohater naznaczony jest przez 

Boga piętnem (sihir) nieśmiertelności. Długowieczność sprawia, że dane jest mu 

uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach z historii ludzkości, niemal od 

zarania dziejów. Wieczny Tułacz – jak nazywa go Ibrišimović – spotyka, m.in, 

faraonów, Jezusa z Nazaretu, Mahometa, ale także Krzysztofa Kolumba i gazi – 

Husrev bega. 

Dla zilustrowania muzułmańsko – orientalnego klimatu powieści Ibrišimo-

vicia przytoczmy fragment rozmowy bezimiennego bohatera, tytułowego 

Vječnika, z uczonym w piśmie Ebu HatimSehl ibn Muhammed ibn Osman es – 

Sidžistanim: 

Ti si s Muhammedom alejkumuselam pravio ćerpiće za džamiju u Medni, da 
mu prisegu na Hdejbijji, čuo kur'anske ajete iz njegovih usta, zažto mu nisi 
razotkrio svoje godine? (...) Što mu nisi rekao da si vidio Nuhovu sjenku, ili 
barem faraonovu ženu Asiju, koja se još u ono doba, nije klanjala nikome 
osim Allahu...?549 
 

                                                 
548 Do najchętniej czytanych w Bośni książek, co łatwo sprawdzić przeglądając witryny 
bośniackich księgarń internetowych, które zamieszczają regularnie aktualizowaną listę 
bestsellerów, należą powieści Nury Bazdulj-Hubijar oraz tłumaczenia współczesnej popularnej 
literatury tureckiej, arabskiej i irańskiej. Orhan Pamuk, Kader Abdullah, Tariq Ali, Rabih 
Almeddine, Khaled Hosseini, to piątka autorów znajdujących się na liście najczęściej kupowanych 
w roku 2010 w sklepie wysyłkowym wydawnictwa Buybook, zaraz za bijącą na świecie rekordy 
popularności amerykańską pisarką Elizabeth Gilbert. 
549 N. Ibrišimović, Vječnik, Sarajevo 2008, s. 190. 
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Analizując omawiany utwór warto też zatrzymać się przy obecnej w nim 

muzułmańskiej filozofii, którą najlepiej oddają często powtarzające się w tekście 

słowa: Allahova moć sve nadilazi. Przeznaczeniem Vječnika jest bowiem 

wędrówka w czasie, która prowadzi go do odkrycia, że Allah był i jest wieczny, 

a wszystkie wydarzenia, wszystkie cywilizacje, kultury i religie zawierają się 

w nim, islam zaś jest syntezą świata. Drogą, która prowadzi go do wyzwolenia 

z klątwy nieśmiertelności, zawiera się w wyznaniu wiary: 

 

Moj život je u Allahovim rukama, Njemu hvala. On zna, ja ne znam (...) 
Allahova milost je neizmjerna i u nju sam se mogao pouzdati sva stoljeća do 
sada i u nju se mogu pouzdati sva stoljeća od sada (s. 273). 
 

Wśród utworów podejmujących tematykę związaną z islamem 

i muzułmańską duchowością na uwagę zasługuje także powieść Pjesme divljih 

ptica Enesa Karicia, głównie z tego względu, że opisana przez autora złożona 

sytuacja szesnastowiecznego Sarajewa, zwłaszcza zaś walki i spory pomiędzy 

poszczególnymi bractwami i szkołami koranicznymi, jest w istocie parabolą 

problemów, z jakimi dziś boryka się Bośnia. Ze szczególna surowością Karić 

krytykuje młodzież, z racji swojego niedoświadczenia podatną na herezje: Ništa 

nije kao prije. Ne uče, ne poštuju starije, ne cijene knjige ni znanje. Zavedeni su 

mnogi. U srcu su im hamzevije i melametije. I nekakve bergilije550. Mowa tu 

o sektach muzułmańskich, które rozwinęły się w VIII wieku w rejonie 

Chursanu551. Jeszcze lepszy wgląd w złożoność różnych teologicznych 

koncepcji, które mieszają się i wzajemnie ścierają w Bośni, daje fragment kazania, 

który główny bohater – muderis Skender Humo wygłosił przed Wielkim 

Wezyrem. Jest to jednocześnie próba uporządkowania wiedzy o poszczególnych 

odłamach i nurtach wewnątrz islamu. Przypomnijmy, że Karić jest nie tylko 

pisarzem, ale przede wszystkim muzułmańskim teologiem i wykładowcą 

sarajewskiej Akademii Nauk Islamskich: 

Pogledajte kakva se pogana učenja šire našim carstvom! Hubimesihije slave 
nazore, otrovne koliko i mutne, u kojima u poslaniku Muhammedu priznaju 
samo to što je bio poslanik Isa! A u poslaniku Isu niječu to što je bio 
poslanik Muhammed! Vrijeđaju tako i muslimane i kršćane, od dvije žele 
jednu vjeru, kao da se može spojiti ono što je Bog ostavio rastavljenim do 
Dana Sudnjega? (...) Hamzevije po rubovima carstva osnivaju svoje vlastito 

                                                 
550 E. Karić, Pjesme divljih ptica, Sarajevo 2009, s. 27. 
551 Por. Z. Landowski, Islam – nurty, odłamy, sekty, s. 91.  
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i oni ujedinjuju islam i kršćanstvo, i misle da će e kršćani pohrliti 
hamzevijskom pričinu jedne vjere za sve ljude (...) Bektašije su još davno 
digle ustanak na šerijat, i to su ponovili mnogo puta, zato što nisu bili 
zaustavljeni prvi put. Sad zavedena mladost slijedi nebrojne zablude, briše 
razliku između vina i vode, između pijanstva i trijeznosti, tame i svijetlosti 
(...) Melemetije su digle ustanak protiv tijela i svježih sokova u njemu, misle 
i posvunoć uče da će čovjek biti bliže Boga ako je sa svoga ljudskog lica 
prognao svaki osmjeh! Da je tako , bog bi odredio da se ljudi rađaju stari 
i iznemogli, i da se na ljudskom licu nikad ne skrasi ozarenost552. 
  

Wielu pisarzy o muzułmańskim pochodzeniu piszących o współczesnej 

Bośni, a czasem nawet umieszczanych w antologiach i opracowaniach literatury 

boszniackiej, np. Alma Lazarevska, Azra Širovnik Lamija Begagić, Muharem 

Bazdulj, Bekim Sejranović, czy Nenad Veličković wprowadza do swoich utwo-

rów muzułmańskie realia niezwykle rzadko. Wymienieni twórcy w odróżnieniu od 

pisarzy zorientowanych boszniacko, świadomie unikają sygnałów religijności czy 

elementów odwołujących się do muzułmańskiej kultury. Taki gest można 

odczytać jako deklarację sprzeciwu wobec ponownej, tym razem kulturowej 

„reislamizacji“ Bośni oraz wszechobecnej orientalizacji języka sztuki i literatury 

zmierzającej do zmarginalizowania innych aspektów kulturowych bośniackiej 

rzeczywistości. Zapewne nie przypadkiem wspomniani pisarze i pisarki uchodzą 

w swoim środowisku za outsiderów niebiorących udziału w rytualnych wymia-

nach grzeczności, których przejawem jest zaopatrywanie kolejnych wydań 

powieści w pozytywne recenzje autorstwa kolegi po piórze. Nenad Veličković, 

tłumaczony na wiele europejskich języków, nie cieszy się w Bośni taką popular-

nością jak pisarze o wyraźnie boszniackich preferencjach. Wydanie entuzjastycz-

nie przyjętej na zachodzie Europy powieści Sahib (2001), okrzykniętej zresztą 

pierwszą bośniacką gay story, a będącą raczej bezlitosną satyrą na bałkańską 

mentalność i europejską biurokrację i stawiającą sobie za cel ustabilizowanie 

podaytonowskiej Bośni, zostało niemal przemilczane w bośniackich mediach. 

Recenzje książki zamieściły tylko liberalne i programowo „antyboszniackie“ 

czasopisma i portale internetowe, w których na próżno szukać pozytywnych 

recenzji książek Nury Bazdulj-Hubijar czy Zilhada Ključanina. Dowodem na 

„nieprzydatność” Veli čkovicia we współczesnym literackim dyskursie 

tożsamościowym Boszniaków jest fakt, że borykając się z ciągłymi problemami 

ze znalezieniem wydawcy swoich książek, założył własne wydawnictwo 

                                                 
552 Ibid., s. 102. 
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“Omnibus”, sam też zajął się promocją swojej twórczości. Na początku 2008 roku 

została zamknięta kultowa dla niezależnych twórców i czytelników poszukujących 

czegoś więcej niż „muzułmański kicz” kawiarnia literacka „Karabit” należąca do 

wydawnictwa „Buybook” prowadzonego przez Gorana Samardžicia- 

sarajewskiego pisarza serbskiego pochodzenia Wydawało się oczywiste, że coraz 

wyższe podatki nakładane na lokal, zaskakujące przepisy zakazujące np. 

sprzedaży alkoholu, otwierania okien, czy wystawiania stolików na ulicę 

zmierzały do jego zamknięcia. W mieście, czy mówiąc po sarajewsku u čaršiji, 

przekazywano sobie z ust do ust wieść, o tym że Buybook przeszkada władzom 

miejskim w prowadzeniu polityki „czyszczenia centrum miesta z elementów 

niemuzułmańskich“. W jednym z wywiadów Samardžić sam wyraził podobną 

obawę: Izgleda da smo bili previše egzotični za ovu sredinu i daleko ispred svog 

vremena. Bili smo jedini nezamagljeni prozor koji je gledao u bližu i dalju 

okolinu553.  

Alma Lazarevska od lat popularniejsza jest na zachodzie Europy i w Ame-

ryce niż w Bośni. Jej wystąpienie ze Związku Literatów Bośni i Hercegowiny 

było zaś wyrazem sprzeciwu wobec nacjonalistycznych wystąpień Nedžada 

Ibrišimovicia. Autorka słynie też z tego, że niechętnie bierze udział w życiu 

literackim swojego kraju, w pewnym sensie udała się na duchową emigrację 

wycofując się z działalności artystycznej w Bośni. Jej słowa Sarajevo je 

ispraznjena riječ554, jakie padły w wywiadzie dla jednego z potrali internetowych, 

najlepiej oddają stosunek autorki do obowiązującego dyskursu mediów 

i współczesnej literatury bośniackiej. W niedawnym wywiadzie autorka 

powtórzyła swoje zdanie na temat aktualnej kondycji zislamizowanej przestrzeni 

bośniackiej i miejsca, jakie widzi dla swojej twórczości: 

  

Kada sam za radnim stolom, nad njim je samo nebo, ma ko na njemu 
stanovao. Uzgred, ja sam potpuni autsajder. (…) Ono što me do gađenja 
odbija od politike je jezik. Ružan, jadan, zakržljao, patrljak od jezika. Onda 
se taj jezik prenosi na medije i tako u začaranom krugu. U krajnjoj posljedici 
imate situaciju u kojoj Srebreničanka stoji pred kamerom i govori jezikom 

                                                 
553 N. Voloder, Nismo bili u stanju plaćati visoku kiriju. Razgovor s Goranom Samardžićem., 
“Nezavisne novine”, nr 3384, 09.01.2008, s. 26. 
554 A. Lazarevska, Sarajevo je ispraznjena riječ, za:  
http://www.sarajevo-x.com/kultura/clanak/080616060 
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presahlim, kržljavim. Usvojila jezik političara. Ako ni zbog čega, onda zbog 
ovoga, pisci i knjige jesu važni. Ako su dobri, naravno555. 
 
Warto również przyjrzeć się, w kontekście naszych rozważań na temat 

narracji o islamie, twórczości Boszniaków przybywających na emigracji. Wśród 

nich szczególne miejsce zajmuje Bekim Sejranović, uważany za pisarza – 

anarchistę. Jego obie powieści, Nigdje, niotkuda (2010) i Ljepši kraj (2010) można 

czytać jako wyraz sprzeciwu wobec wszechobecnego na Bałkanach terroru 

tożsamości i religijności. Podobnie jak w powieściach dwojga innych młodych, 

emigracyjnych pisarzy boszniackich, Aleksandra Hemona i Sašy Stanišicia (obaj 

zresztą, podobnie jak Sejranović piszą głównie w języku kraju, do którego 

wyemigrowali – Hemon po angielsku, Stanišić po niemiecku, Sejranović zaś 

tłumaczy literaturę bośniacką na norweski i odwrotnie - norweską na bośniacki), 

powtarza się w jego autobiograficznej twórczości motyw powrotu do kraju 

dzieciństwa w poszukiwaniu wymykającej się tożsamości.  

Tożsamość Bekima – głównego bohatera Nigdje, niotkuda jest tożsamością 

hybrydyczną: urodzony w Bośni, studiował w Chorwacji, dla żartu mówi po 

serbsku (uważa, że „na belgradzki akcent najłatwiej złapać dziewczynę”), mieszka 

w Norwegii. Pierwszoosobowa narracja przesycona krytyką układów społeczno-

politycznych współczesnej Bośni prowadzona jest z perspektywy outsidera i 

w sposób przewrotny podważa świat ortodoksyjnych etniczno-nacjonalistycznych 

kanonów etycznych i estetycznych. Bohater, przyglądając się swojemu życiu 

z perspektywy czasu, co pozwala mu na lepszy wgląd w minione wydarzenia, 

próbuje poskładać w całość swoją rozbitą i niejasną tożsamość: 

  

Moj se identitet, priznavao sam to sebi ponekad, sastoji od hrpe poluistina 
i maštovito ispričanih laži, te iskrivljenih i nedorečenih odnosa sa ženama. 
Ničeg više tu nema, niti bi trebalo biti556.  
 
Przed czytelnikiem otwiera się tożsamościowy dramat narratora, który nie 

ukrywa intymnych, poniekąd wstydliwych wspomnień. Jego historia jest odważną 

autobiograficzną prezentacją układów rodzinnych i bolesnych doświadczeń. 

Opowiedziana historia skupia się wokół dženazy wujka Aliji, która jest zresztą 

                                                 
555 A. Lazarevska, Mnogo je onih, koji bi se o Sarajevo htjeli „očešati”, „Dnevni avaz”, 
09.04.2001, za: http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/intervju/30139-knjizevnica-alma-lazarevska-
mnogo-je-onih-koji-bi-se-o-sarajevo-htjeli-ocesati.html. 
556 B. Sejranović, Nigdje,niotkuda... s. 131. Przy kolejnych cytatach numery stron podaję w 
nawiasie w tekście. 
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centralnym punktem powieści. Narrator wszystkie wydarzenia dzieli na te przed 

pogrzebem i po nim. Smutna uroczystość, z powodu której wrócił do Bośni, 

wydobywa zamierzchłe wydarzenia z mroków przeszłości, otwiera grób pamięci, 

wydaje się też być pochówkiem pewnej epoki i życia. Sam bohater powie zresztą, 

że całe jego życie jest kao jedna velika dženaza (s. 181). 

Odtwarzając sfragmentaryzowaną pamięć (ilekroć zadaje sobie pytanie, kim 

jest, wraca do sceny pogrzebu wuja), Sejranović zręcznie bawi się nowoczesnymi 

strategiami narracyjnymi, takimi jak intro - i retrospekcja. Jest świadomy swojego 

uzależnienia od ciągłego „kartkowania” wspomnień i pamięci: Samo sam ja taj 

koji teglim sa sobom sjećanja, poput vreće rastočenih kostiju (s.101). Powrót 

bohatera do ojczyzny przynosi bolesną konfrontację z nową, obcą rzeczy-

wistością. Bekim nie potrafi odnaleźć się wśród pozmienianych nazw ulic, nie 

wie, kim są ludzie, których muzułmańskie nazwiska widzi na przymocowanych do 

murów tabliczkach, nie rozpoznaje sąsiadów – w jego mahali, na jego sokaku  

mieszka już kto inny. Czuje się przez to człowiekiem znikąd i donikąd 

zmierzającym. Nie ma korzeni, religia nie może być jego „korzeniem”, gdyż jest 

ateistą. Nie potrafi też przywiązać się do jednej narodowości (ojczyznę ironicznie 

nazywa domofiną) – towarzyszy mu więc przeświadczenie, że znajduje się nigdje, 

przychodzi zaś niotkuda – znikąd. Sejranović prowadzi nas przez meandry 

bośniackiej, a nade wszystko boszniackiej, współczesności, w której wygrywa ten, 

kto potrafi się przystosować, opowiedzieć po „właściwej” stronie i odpowiednio 

„opracować” swoją tożsamość i pochodzenie.  

Na zakończenie naszych rozważań przyjrzyjmy się jeszcze, wciąż 

stosunkowo nieśmiało rozwijającej się w ramach literatury boszniackiej, 

twórczości pobożnych (noszących hidżab) muzułmanek557. Przykładem może 

być wydany w 2006 roku tom poetycki Saneli Bilalagić pt. Miris duše. 

W nieskomplikowanych w swojej formie wierszach (są to przeważnie wiersze 

sylabotoniczne z prostym układem rymów) poetka podejmuje tematykę kobiecości 

wyrażającej się i w pełni rozwijającej w religijności. Niewielkich rozmiarów zbiór 

poetycki Bilalagić otwiera zaczerpnięte z Koranu błogosławieństwo: Bismillahir – 

                                                 
557 Nurt ten zaznacza się także w innych dziedzinach sztuki. W 2009 roku na europejskich 
festiwalach popularnością cieszył się film pt. Snijeg w reżyserii noszącej chustę Boszniaczki – 
Aidy Begić. Wszystkie bohaterki filmu, kobiety, które zostały same w górskiej wiosce, również 
noszą chusty. Oś tematyczną filmu stanowi natomiast refleksja nad losem matek, żon i córek, które 
„osierocone” przez swoich mężczyzn z trudnem borykają się z niełatwą powojenną rzeczy-
wistością.  
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rahmanir – rahim oraz wiersz Allah, Allah. Stylizowana na ilahiję pieśń Bošnjače 

ustani ponosan558 zawarte w niej słowa: Bošnjače budi se iz mašte i sna. Samo je 

jedna istina. I mi smo prije snivali, u snu nas teško ranjili. Bošnjače ustani 

ponosan, islam je spas tvoj siguran559 wydają się być swoistym manifestem 

programowym młodej autorki, w którym pobrzmiewa nawiązanie do wiersza 

Maka Dizdara Zapis o zemlji. Życie jawi się młodej autorce jako džihad – święta 

wojna, której nie wygra bez pomocy Najwyższego. Interesujące są też bliskie 

stylistyce erotyków wiersze adresowane do Aliji Izetbegovicia (Istok i zapad, dva 

tvoja krila, i strah i nada u tebi je bila560) oraz Proroka Muhammada (Miljeniku 

svijeta, Tvoja je duša ukras na oba svijeta, Sretan je kamen na koji si stao...561). 

Miris duše zasługuje na uwagę także dlatego, że jest pierwszym (i jak dotąd 

jedynym tego typu) zbiorem poetyckim wydanym po wojnie w dużym, świeckim 

wydawnictwie562. Podobne publikacje ukazują się w małych, finansowanych ze 

środków Wspólnoty Muzułmańskiej oficynach wydawniczych oraz w różnego 

rodzaju muzułmańskich oficynach (np. „Zehra”, „Izvor”, „Merhaba”) nie 

docierają jednak do szerszego grona odbiorców. Ich dystrybucją zajmują się 

zlokalizowane w przedsionkach meczetów księgarnie oraz poszczególne bractwa 

muzułmańskie. 

Proces budowania nowej tożsamości boszniackiej, zapoczątkowany już 

w latach osiemdziesiątych (przypomnijmy, że chodzi o zespół zjawisk, które Šačir 

Filandra określa mianem trzeciego odrodzenia narodowego Boszniaków), 

a następnie kontynuowany w latach dziewięćdziesiątych znalazł swoje 

odzwierciedlenie się na literaturze, zwłaszcza zaś w literaturze popularnej. Fakt 

ten można odczytać jako wyraz aktualnych oczekiwań i potrzeb Boszniaków, 

którzy wciąż poszukują swojej innej niż serbska i chorwacka tożsamości oraz 

uzasadnienia własnej odrębności kulturowej. Owa odrębność zasadza się w dużej 

mierze na poczuciu bycia ofiarą, co staraliśmy się wykazać w rozdziale omawia-

jącycm problematykę szahadatu w najnowszej literaturze boszniackiej. Skłonność 

do składania siebie w ofierze lub poddawania się bez walki, niczym prowadzone 

na rzeź owce, bierze swoje źródło – przynajmniej tak widzą to boszniaccy twórcy 

                                                 
558 S. Bilalagić, Miris duše, Sarajevo 2006, s. 11. 
559 Ibidem. 
560 Ibid., s. 37 
561 Ibid.,s. 39. 
562 Tom poetycki Saneli Bilalgić ukazał się nakładem wydawnictwa Connectum. 
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– z wyznawania „religi pokoju“, jaką jest islam. Przekonanie to pozostaje 

w zgodzie z powszechnym na Bałkanach stereotypem Bośniaków, a zwłaszcza 

bośniackich Muzułmanów, jako głupców, którzy nie potrafią zadbać o swoje 

własne dobro563. 

Omówione w tym rozdziale popularne powieści Mirsada Sinanovicia, Safeta 

Sijaricia, Zilhada Ključanina oraz przywołane jako komentarz omawianych 

zjawisk utwory Nury Bazudlj Hubijar, Nedžada Ibrišimovicia i Enesa Karicia, 

należą do najchętniej czytanych, najlepiej też ilustrują procesy zaszczepiania 

w literaturze boszniackiej, na stałe i na wielu poziomach, wątków muzułmańskich. 

Utwory stroniące od tematyki islamu, bliskowschodniej duchowości i ideologii 

męczeństwa Boszniaków nie cieszą się zainteresowaniem krytyków ani 

czytelników właśnie dlatego, że podejmują tematykę tożsamościową na przekór i 

w opozycji do obowiązujących standardów utrzymanych w kluczu narodowo-

muzułmańskim.  

 

                                                 
563 Od kilku lat w Bośni niesłabnącym powodzeniem cieszą się publikacje spod znaku 
etnopsychologii, które stawiają sobie za cel wyjaśnienie przyczyn ludobójstwa, którego ofiarami 
padli Boszniacy na początku lat dziewięćdziesiątych i poszukują jego źródeł w genetycznych lub 
wyuczonych skłonnościach bośniackich Muzułmanów. Jusuf Kardeš w książce Psihologija 
Bošnjaka (Mostar 2009) jako cechy, które predestynują Boszniaków do odgrywania ciągle tej 
samej roli ofiary wymienia: skłonność do kulturowej i religijnej mimikry, wyuczoną bezbronność, 
system wartości, który wyklucza wojnę inną niż prowadzona w obronie własnej oraz wciąż 
powtarzaną i odtwarzaną traumę, która prowadzi do wiktymizacji dyskursu społecznego. 
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Podstawowym problemem, którego zbadanie postawiliśmy sobie za cel 

w niniejszej pracy była analiza tożsamości Boszniaków przez pryzmat narracji 

literackich. Za punkt wyjścia przyjęliśmy kulturalistyczną teorię formowania się 

narodu, czerpiąc z wniosków Gellnera i Andersona o jego woluntarystycznym 

i wyobrażeniowym charakterze. Przydatne w toku naszej analizy okazały się 

również spostrzeżenia Hervieu-Lèger dotyczące etnicyzacji religii. Przyjęcie 

takiej perspektywy pozwoliło nam uzasadnić tezę, iż w przypadku Boszniaków 

ich tożsamość narodowa (polityczna) jest zarazem tożsamością kulturalną 

i religijną. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, nasunęło nam wymowne 

w swojej prostocie zdanie Ewy Machut-Mendeckiej: Islam jest z jednej strony 

religią, a z drugiej kulturą564. Moglibyśmy rozbudować tę opinię o stwierdzenie, 

iż islam jest również polityką, a bycie muzułmaninem oznacza jednocześnie bycie 

członkiem wspólnoty wyznaniowej, ale i poddanym kalifa – bożego namiestnika 

na ziemi.  

W Bośni, w której kalifów nie ma, być muzułmaninem znaczy być 

obywatelem państwa, które przyjmuje muzułmańskie wartości jako centralne 

i nadrzędne. Choć traktat pokojowy w Dayton stanął na przeszkodzie realizacji 

planu Aliji Izetbegovicia zmierzającego do zbudowania niepodległej Bośni na 

kształt bliskowschodnich państw wyznaniowych, przeświadczenie o podwójnym 

„umocowaniu” muzułmanów w – będących w tradycji islamskiej jednością – 

systemach świeckim i religijnym, jest głęboko zakorzenione w świadomości 

i mentalności bośniackich wyznawców Allaha. Nie dziwi zatem fakt, że 

tożsamość Boszniaków jest tak mocno osadzona w islamie i muzułmańskiej, po 

                                                 
564 E. Machut- Mendecka, Archetypy…,s. 64. 
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części na nowo adaptowanej, tradycji kulturowej. Specyficznie bośniackim rysem 

w procesie konstruowania boszniackiej tożsamości wydaje się być wiktymizacja 

własnej historii i tożsamości. Boszniacy czują się ofiarami i jako ofiary pragną 

być postrzegani. Właśnie na micie niewinnej, miłującej pokój ofiary (za wiarę, za 

wolność, za bliźnich) zbudowali swój wizerunek. Pomogła w tym między innymi 

martyrologiczna literatura, odwołująca się do historii (rozgrywającej się od 

genocida do genocida) oraz do muzułmańskiej idei szahadatu. 

W naszych rozważaniach przyjrzeliśmy się rozwojowi Boszniaków jako 

narodu, za ich teoretyczną podstawę przyjęliśmy teorię Hrocha o trzech etapach 

kształtowania się tzw. małych narodów – z których pierwszy jest fazą naukową, 

kolejne dwa to faza agitacyjna oraz faza dystrybucji idei. Pozwoliło nam to 

zauważyć, iż w przypadku Boszniaków kolejne etapy ich kulturalnego 

przebudzenia były inicjowane przez polityczne dekrety i znaczące wydarzenia 

historyczne, z których najważniejsze to uznanie Muzułmanów za konstytutywny 

naród Jugosławii w 1963 roku, następnie sympozjum poświęcone literaturze 

w Bośni i Hercegowinie w 1970 roku, oraz będące (pośrednio) jego efektem 

spotkanie boszniackich intelektualistów z jugosłowiańskimi politykami 

w Stojčevcu, na którym ostatecznie uznano i zadekretowano istnienie literatur 

muzułmańskiej i bośniackiej, odrębnych od serbskiej i chorwackiej.  

Kolejnym ważnym momentem w procesie kształtowania się narodu 

boszniackiego, a zarazem niezależnego państwa Bośni i Hercegowiny, było 

przeprowadzone w 1992 roku referendum o odłączeniu się od Jugosławii. Jego 

tragicznym skutkiem okazała się wojna, która w Bośni skończyła się dopiero 

w 1995 roku.  

Odzwierciedleniem takiego sposobu kształtowania się boszniackiej 

tożsamości jest przebieg kodyfikacji literatury bośniacko-hercegowińskiej i bosz-

niackiej oraz próba ustanowienia bośniacko-hercegowińskiego i boszniackiego 

kanonu literackiego. Na przykładzie dyskusji towarzyszących kolejnym 

wydaniom antologii, których autorzy uzurpują sobie prawo do udzielenia odpo-

wiedzi na pytanie „jaka i czyja jest literatura powstająca w Bośni i Herce-

gowinie”, mogliśmy zaobserwować, jak Bośnia i Boszniacy pokonywali kolejne 

stopnie na drodze swojej emancypacji narodowej i jak zabiegali o uznanie ich 

przez Serbów i Chorwatów. Na przestrzeni czterdziestu lat swego funkcjonowania 

w obrębie Jugosławii – a ściślej dwudziestu, gdyż dyskusja nad problematyką 
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tożsamościowo-kulturalną rozpoczęła się w Bośni na dobre na przełomie lat 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku - bośniaccy Muzułmanie z grupy 

wyznaniowej „awansowali” do statusu pełnoprawnego narodu. Ich kultura 

i literatura postrzegana dotąd w kategoriach zjawiska regionalnego (przypisanie 

do „małej ojczyzny”, zavičaju) stała się, w wyniku przemian zachodzących 

w świadomości Boszniaków, emblematem narodowym i podstawowym 

argumentem w procesie narodowej emancypacji.  

W podsumowaniu nie może zabraknąć odpowiedzi na pytanie, które od 

początku towarzyszyło naszym próbom omówienia narracji tożsamościowych, 

mianowicie jaka była i jaka jest nadal rola literatury w kształtowaniu boszniackiej 

tożsamości. Kulturowa i religijna identyfikacja Boszniaków stała się dominu-

jącym tematem nie tylko w powojennej debacie politycznej, która przypadła na 

lata dziewięćdziesiąte XX wieku, ale także w literaturze, żywo reagującej na 

przemiany społeczno-polityczne. Wnioski, które płyną z przeprowadzonej analizy 

wybranych tekstów literackich, pozwalają stwierdzić, że narracje tożsamościowe 

Boszniaków, zgodnie z założeniami teorii tożsamości narracyjnej, można 

podzielić na trzy podstawowe rodzaje narracji wyznaczające jednocześnie trzy 

główne obszary rodzącej się tożsamości kulturowej bośniackich Muzułmanów. 

Pierwszą grupę omówionych przez nas tekstów stanowiły utwory literackie 

odnoszące się do najbardziej aktualnej problematyki, a mianowicie do 

doświadczenia wojny i ludobójstwa. Słusznie założyliśmy – na wzór podobnych 

badań dotyczących literatury chorwackiej565 – że teksty wojenne stanowić będą 

najliczniejszą reprezentację bośniackiej i boszniackiej produkcji literackiej. 

Wyraźnie zaznaczył się tu tematyczny rozłam literatury wojennej w Bośni 

i Hercegowinie na dwa różnie realizowane modele estetyczno-ideologiczne. 

Podział ów zaakcentowaliśmy, wprowadzając do naszych rozważań 

(z konieczności nieco uproszczone) rozróżnienie na teksty srebrenickie 

i sarajewskie. To, co wydawało nam się najważniejsze i najbardziej interesujące 

z punktu widzenia naszych dociekań, a mianowicie sposoby kreowania 

tożsamości boszniackiej, odnaleźliśmy w tekstach podejmujących problematykę 

srebrenickiego ludobójstwa oraz w utworach powstających poza Sarajewem. 

Znamienne wydaje się, iż teksty te – doceniane w konkursach i plebiscytach, 

                                                 
565 Por. E. Miedzielski, Dwa oblicza chorwackiej prozy. Piśmiennictwo wojenne i krótkie 
opowiadanie, Poznań 2006. 
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a więc uznane przez boszniackich czytelników za ważne – pozostają daleko w tyle 

za artystycznie bardziej wartościowymi utworami pisarzy związanych ze stolicą 

Bośni, u których częściej znajdowaliśmy filozoficzno-etyczne rozważania na 

temat śmierci, będące efektem poczucia kryzysu sztuki i humanistycznych 

wartości nowoczesnego świata, niż uwikłane w ideologię rozważania na temat 

tożsamości i losu Boszniaków. Teksty podejmujące tematykę wojenną 

z perspektywy bośniackiej prowincji (Srebrenicy, Travnika, Fočy) wyraźnie 

wpisujące się w dyskurs martyrologiczny. Poprzez liczne odwołania do islamu 

i zakorzenionej w ludowej tradycji islamu idei uświęconego męczeństwa – 

szahadatu odzwierciedlają posttraumatyczny aspekt tożsamości Boszniaków. 

Zasadniczą rolę odgrywa w nich autokreacja Boszniaków na niewinne, nieskore 

do agresji, szlachetne i czyste ofiary. Co znamienne, autorami tekstów najbardziej 

epatujących przemocą i będących zarazem najbardziej jaskrawą ilustracją 

zideologizowanego boszniactwa są kobiety. Obserwacje poczynione przez 

wielokrotnie przywoływaną w niniejszej pracy norweską badaczkę Tone Bringę 

pozwoliły nam uznać, iż ma to związek z głęboko zakorzenionym w bośniackiej 

kulturze, symbolicznym przypisaniem kobiet do sfery domu i przestrzeni 

prywatnej, będącej ostoją religijności i wierności tradycji. Z takiego miejsca 

kobiety mogły przemówić jako ofiary wojny, męczennice za wiarę i strażniczki 

religii, a ich teksty wpisujące się w jednocześnie w literaturę martyrologiczną 

i kobiecą nasycił dyskurs ciała i cielesności. 

Drugą grupę tekstów, które poddaliśmy analizie, stanowiły utwory 

podejmujące temat historii, dające wgląd w mechanizmy reinterpretacji 

i aktualizacji wydarzeń historycznych i postaci w oparciu o rekonstrukcję tradycji, 

ale także manipulacje zbiorową pamięcią oraz wizją przeszłości. Narracje 

o historii stały się dla nas okazją do sprawdzenia siły oddziaływania przeszłości 

na wyobraźnię współcześnie żyjących Boszniaków. II wojna światowa oraz 

odległe wydarzenia historyczne, zwłaszcza zaś zamierzchłe czasy panowania 

osmańskiego na Bałkanach, stanowią w analizowanych tekstach płaszczyznę 

porównań i punkt odniesienia dla bieżących problemów trapiących dzisiaj Bośnię. 

Wśród narracji historycznych szczególnie istotne wydają się te, które akcentują 

powtarzalność historii, zawsze rozgrywającej się na niekorzyść Boszniaków, oraz 

te, które nawiązują do literatury i kultury bliskowschodniej. 
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Kolejną grupę omówionych przez nas utworów stanowiły narracje o islamie 

i świecie Orientu, ściśle związane z konstruowaniem tożsamości boszniackiej 

(będącej jednocześnie tożsamością religijna i kulturową). Analizowane w tej 

grupie teksty wpisują się w trwający nieprzerwanie od początku lat 

dziewięćdziesiątych proces reislamizacji bośniackiej kultury, są też znakiem 

zorientowania współczesnej literatury boszniackiej na Wschód – rozumiany jako 

kolebka islamu. Szczególne znaczenie mają wśród nich utwory, w których 

dokonuje się pozytywna waloryzacja czasów osmańskich i reinterpretacja historii 

Bośni, jak i samych historii samych Boszniaków. Odrębną grupę stanowią teksty 

młodego pokolenia pisarzy, którzy w czasie ostatniej wojny wyemigrowali do 

krajów Europy Zachodniej. W powieściach Sašy Stanišicia, Bekima Sejranovicia 

i Aleksandra Hemona ujawnia się buntowniczy, niepokorny model tożsamości 

(anty)boszniackiej, krytycznie nastawionej wobec nowej, zislamizowanej, obcej 

i narzuconej rzeczywistości powojennej Bośni. Tożsamość bohaterów książek 

wspomnianych autorów (nie bez znaczenia jest ich silnie eksponowany 

autobiografizm) określić można mianem tożsamości, która się wymyka, mającej 

wiele wspólnego z postmodernistycznymi kategoriami tożsamości hybrydycznej, 

płynnej i zmiennej. 

Możemy zatem przyjąć, iż tożsamość narodową Boszniaków kreują przede 

wszystkim wypowiedzi przedstawicieli tej grupy na jej temat – także, a może 

przede wszystkim, wypowiedzi literackie, w których daje o sobie znać zbiór 

podzielanych przez członków grupy wartości, przekonań, wzorców zachowań 

i postaw.  

Rdzeń kultury narodowej, czyli kanon kulturowy, jest wyrazem tożsamości 

zbiorowej, obiektywizacją tożsamości grupy jako całości. Kanon kulturowy 

zmienia się w czasie, dlatego przemianom podlega również tożsamość 

grupowa566. Możemy na podstawie przytoczonej opinii przyjąć, iż kształtowanie 

się kanonu kultury (także kanonu literackiego) stanowi pewnego rodzaju 

tożsamościową narrację prowadzoną przez naród. Kanon literatury narodowej jest 

więc często manifestem wystosowanym wobec sąsiadów i swoistym znakiem 

oporu wobec ich dominacji i kulturowej „kolonizacji”. Niejednokrotnie staje się 

elementem tożsamości etnicznej lub narodowej. W perspektywie 

                                                 
566 M. Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010, s. 95-96.  
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interakcjonistycznej natomiast to, kim jesteśmy, zostaje określone przy pomocy 

relacji pomiędzy naszą wspólnotą wyobrażoną a innymi567, a utrzymanie 

tożsamości etnicznej opiera na dbałości o odrębność i akcentowaną w stosunku do 

grup sąsiednich odmienność. W przypadku Boszniaków czynnikiem 

przesądzającym o ich odmienności była i jest religia. Stąd w ich hybrydycznej, 

złożonej z wielu odmiennych elementów tożsamości szczególne miejsce znajduje 

identyfikacja religijna, która może być określana jako wielopłaszczyznowy 

sposób pojmowania i budowania własnej egzystencji i na bazie osobistego 

przeżywania wiary, wspólnotowych sposobów jej wyrażania w obrzędach 

religijnych oraz przekazu religii, do której jednostka lub społeczność 

przynależy568. Socjologowie religii podkreślają społeczny wymiar tożsamości 

religijnej (mimo iż konfesja należy do sfery prywatności i nie podlega ocenom), 

dlatego też wiążą ją przede wszystkim z przynależnością do wspólnoty 

wyznaniowej, której ramy wyznacza w dużej mierze kategoria pamięci zbiorowej, 

jako fundament poczucia tożsamości grupy. 

Nowoczesna, współczesna tożsamość Boszniaków opiera się – z jednej 

strony na poczuciu historycznej ciągłości i więzi z terytorium Bośni (co obrazuje 

rezygnacja z wąskiego – bo ograniczającego się do kwestii wyznania – etnonimu 

Muzułmanie, na rzecz szerszego, pozornie ponadwyznaniowego etnonimu 

Boszniacy), z drugiej natomiast – na stosunkowo nowym doświadczeniu 

martyrologicznym. Pewnym paradoksem jest, iż mimo tej zmiany, podobnie jak 

na początku lat dziewięćdziesiątych, również i dziś punkt odniesienia i filar 

tożsamości Boszniaków stanowi islam. Przeżycia wojenne, ludobójstwo, czystki 

etniczne, oblężenie kilku bośniackich miast, stały się dla nich źródłem dwu 

najistotniejszych i najbardziej spójnych wyznaczników tożsamości (co, mamy 

nadzieję, udało nam się wykazać w analizie narracji wojennych, historycznych 

oraz narracji o islamie). Mamy tu na myśli tożsamość wojennej ofiary (jej 

najbardziej nośną figurą są matki Srebrenicy opłakujące swoich synów i mężów, 

którzy padli ofiarami serbskich czystek etnicznych) oraz tożsamość męczennika 

za wiarę (zgodna z muzułmańską ideą szahadatu). 

W parze z takim kryterium tożsamości idzie reislamizacja bośniackiej 

kultury i życia społecznego, której przejawy (zakaz sprzedaży alkoholu 

                                                 
567 Ibid. s. 97 
568 Ibidem. 
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w historycznym centrum Sarajewa, obecność ortodoksyjnych nurtów islamskich, 

takich jak wahhabizm, czy stale rosnący odsetek kobiet decydujących się na 

zakrycie włosów (w skrajnych przypadkach nawet całego ciała) hidżabem lub 

nikabem, są coraz bardziej zauważalne. 

Oczywiście nie mamy pewności jak potoczy się wciąż trwający proces 

kształtowania się boszniackiej tożsamości, możemy jednak przypuszczać, iż 

w niedalekiej przyszłości będzie dokonywać się dalsza radykalizacja bośniackiego 

islamu (o czym po części pisaliśmy w rozdziale pt. Boszniacy). Trudno także 

obecnie wskazać perspektywy rozwoju literatury boszniackiej i bośniacko-

hercegowińskiej, choć na podstawie dokonanych analiz sądzić można, że 

w kolejnych latach nastąpi ich wyraźna polaryzacja. Ku takim wnioskom skłania 

także obserwacja życia literackiego w Bośni i Hercegowinie, wyraźnie 

podzielonego pomiędzy autorów i autorki, zarówno prozaików, poetów jak 

i dramatopisarzy, akcentujących swoją religijność i boszniacką identyfikację 

narodową oraz młodych „zbuntowanych”, którzy publikują w niepokornych 

czasopismach literacko-kulturalnych, takich jak „Sic!”. Z roku na rok przybywa 

w Bośni ciekawych i odważnych literackich debiutów - Lamija Grebo, Lamija 

Begagić, Merima Kamerić, Lejla Kalamujić oraz Mirnes Sokolović, Edin 

Kamenica wnoszą do bośniacko-hercegowińskiej literatury nowe nurty i nową 

tematykę – wolną od zmitologizowanej przeszłości i obciążonej traumatycznymi 

doświadczeniami teraźniejszości. Szczególnie interesująco prezentuje się tu 

literatura tworzona przez nowe pokolenie dwudziestokilkulatków (a właściwie, 

dwudziestokilkulatek) którzy nie pamiętają już czasów socjalistycznej Jugosławii. 

Warto także pamiętać o młodych pisarzach emigracyjnych, którzy debiutują 

w językach swoich nowych ojczyzn (pisane po angielsku, niemiecku, norwesku) 

i choć tworzą z dala od Bośni, problematyka tożsamościowa zajmuje w ich 

twórczości bardzo ważne miejsce. Papierkiem lakmusowym umysłowej 

otwartości i tolerancji jest na Bałkanach stosunek wobec problematyki 

mniejszości seksualnych. Otwartość poszczególnych społeczeństw odmierza 

obecność problematyki LGBT569 (nazywanej też problematyką queer) 

                                                 
569 Skrót ten wywodzi się z języka angielskiego i oznacza osoby nieheteroseksualne: lesbijski, 
gejów, biseksualistów oraz osoby transseksualne i transgender. 
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w literaturze oraz ich stosunek wobec tzw. Pride parade570. Znamienny wydaje 

się więc fakt, że w Bośni, jako jedynym kraju postjugosłowiańskim, nie 

zorganizowano jeszcze Marszu Równości (pierwszy, mający się odbyć w 2008 

roku, został odwołany z powodu krwawych zamieszek w Sarajewie 

sprowokowanych przez muzułmańskich radykałów z ruchu wahhabickiego), choć 

pewne wątki queer przenikają już do literatury (np. w twórczości Lejli Kalamujić 

czy Nenada Veličkovicia). Wydaje się oczywiste, iż taki stan rzeczy ma związek 

z wciąż radykalizującym się w Bośni islamem, który surowo osądza wszelkie 

odważne obyczajowo zachowania. Można zatem przypuszczać, iż w najbliższych 

latach literatura powstająca w Bośni będzie rozwijać się dwutorowo, zmierzając 

w stronę skrajnych stanowisk i opcji polityczno-światopoglądowych. Na 

przeciwległym biegunie wobec literatury tworzonej w modelu otwartym, 

europejskim – zgodnie z naszymi przypuszczeniami – może plasować się 

literatura boszniacka, reprezentująca model konserwatywny i zamknięty. Jej 

dotychczasowy rozwój pozwala sądzić, że tematyka martyrologiczno-islamska 

będzie w niej nadal dominować. Wydaje się, że potrzebna jest tu zmiana 

pokoleniowa – boszniaccy twórcy to przede wszystkim wciąż przedstawiciele 

pokolenia, które dojrzewało na przełomie lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych, zatem wojna jawi się jako wspólne dla nich przeżycie 

generacyjne tożsamościowej literatury bośniacko-hercegowińskiej. Podjęte przez 

nas rozważania nie stanowiły próby kompleksowego opisu problematyki 

tożsamościowej literatury bośniacko-hercegowińskiej, lecz jedynie prezentację 

ograniczonej subiektywnym wyborem części literatury boszniackie. Uznane przez 

nas za właściwy materiał egzemplifikacyjny utwory, które powstały w ostatnich 

dwudziestu latach, w dostatecznym zakresie, jak nam się wydaje, prezentują 

prawidłowości (i anomalie) rządzące narracjami tożsamościowymi Boszniaków. 

Podstawową trudność w ich ocenie stanowi fakt, iż większość opisywanych przez 

nas procesów wciąż trwa. Nasze wnioski zweryfikuje czas, okaże się także, którzy 

z zaprezentowanych przez nas autorów i które z omówionych przez nas tekstów 

staną się częścią boszniackiego kanonu, a które odejdą w niepamięć jako efekt 

chwilowej koniunktury. 

                                                 
570 W języku polskim przyjęło się tłumaczenie „marsze równości”, podczas gdy w językach 
serbskim, chorwackim, bośniackim, na określenie manifestacji mniejszości seksualnych, 
funkcjonuje syntagma „parada ponosa”. 



 

 242 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

 



 

 243 

 

 

            BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA: 

 

(W bibliografii zostały uwzględnione tylko najważniejsze opracowania i teksty 

źródłowe przywoływane w pracy.) 

 

1. Antologija bošnjačke drame XX vijeka, pod red. G. Muzaferiji, Sarajevo 1996. 

2. Antologija bošnjačkog eseja XX vijeka, pod red. A. Isakovicia, Sarajevo 1996. 

3. Antologija bošnjačke poezije XX vijeka, pod red. E. Durakovicia, Sarajevo 1995.  

4. Antologija bošnjačke poezije na orijentalnim jezicima, pod red. L. 

Hadžiosmanović, E. Memiji, Sarajevo 1997. 

5. Antologija bošnjačke pripovijetke XX vijeka, pod red. E. Durakovicia, Sarajevo 

1995. 

6. Antologija bošnjačkog putopisa XX vijeka, pod red. F. Rizvanbegovicia, Sarajevo 

1997. 

7. Antologija bošnjačke usmene epike, pod red. Đ. Buturović, Sarajevo 1997. 

8. Antologija bošnjačke usmene lirike, pod red. M. Maglajlicia, Sarajevo 1997. 

9. Antologija bošnjačke usmene priče, pod red. A. Softić, Sarajevo 1997.  

10. Antologija starih bosanskih tekstova, pod red. M. Dizdara, Sarajevo 1997. 

(I wydanie: Stari bosanski tekstovi, pod red. M. Dizdara, Sarajevo 1971) 

11. Biserje. Antologija bošnjačke književnosti, pod red. A. Isakovicia, Sarajevo 1994. 

( Biserje. Izbor iz muslimanske književnosti, pod red. A. Isakovicia, Sarajevo 1972.) 

 

12. Akmadžić H., Gazi Isa – beg, Sarajevo 2007. 

13. Bazdulj-Hubijar N., Ljubav je sihirbaz, babo, Sarajevo 2007. 

14. Bazdulj-Hubijar N., Kad je bio juli, Zagreb 2005. 

15. Bilalagić S., Miris duše, Sarajevo 2006. 

16. Feković - Kulović M., Živjeti i umirati za Srebrenicu, Sarajevo 2009. 

17. Ibrišimović N., Karabeg, Sarajevo 1996. 

18. Ibrišimović N., Knjiga Adema Kahrimana ispisana Nedžadom Ibrišimovićem    

Bosancem, Sarajevo 1994. 

19. Ibrišimović N., Vječnik, Sarajevo 2008. 



 

 244 

20. Karahasan Dž., Istočni diwan, Sarajevo 1989. 

21. Karahasan Dž., Pisma iz 1993 godine [w:] Idem, Izvještaji iz tamnog vilajeta, 

Sarajevo 2007, s. 67 – 108. 

22. Karahasan Dž., Sarajevska sevdalinka, tłum. M. Petryńska, D. Cirlić – 

Straszyńska,  Sejny 1995. 

23. Karić E., Pjesme divljih ptica, Sarajevo 2009.  

24. Ključanin Z., Šehid , Sarajevo 1999. 

25. Kulenović S., Na pravi put sam ti majko izišo [w:] Idem. Pjesme/Ponornica, 

Sarajevo 1991, s. 37-43. 

26. Kurspahić N., Iščezavanje plavih jahača, Sarajevo 1996. 

27. Kreševljaković N. M., 2. maj 1992: bio je lijep i sunčan dan, Sarajevo 2010. 

28. Latić Dž., Srebrenički inferno. Šahovići. Pismo Danteu Alighieriju iz Bosne,   

Sarajevo 2006. 

29. Lazarevska A., Biljke su nešto drugo, Sarajewo 2003 

30. Lazarevska A., Porijeklo svile, „Sarajevske sveske”, nr 4 (2003), s. 9-19. 

31. Lazarevska A., Smrt u Muzeju moderne umjetnosti, Beograd 2000. 

32. Sejranović B., Nigdje, niotkuda, Zagreb 2008. 

33. Sijarić S., Rod i dom, Sarajevo 1999. 

34. Sinanović M., Kulin, Sarajevo 2007. 

35. Sinanović M., Žrtvovanje vuku, Sarajevo 2005. 

36. Suljagić E., Pocztówki z grobu, tłum. A. Łasek, Wołowiec 2007. 

37. Širovnik A., Božje strpljenje, Sarajevo 1999. 

38. Trbić J., Legenda o bijeloj džamiji, Bijeljina 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA: 

 

1. Abramowska J., Brodzka A., Z perspektywy końca wieku, Poznań 1997. 

2. Andrić i Bošnjaci, pod red. M. Maglajlicia, Tuzla 2000. 

3. Andrić I., Predgovor [w:] Z. Džumhur, Nekrolog jednoj čaršiji, Sarajevo 1958,  

s. 5-8. 

4. Ankersmith F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie, tłum. E. Domańska, 

Kraków 2004. 

6. Agić S., Muslimanska lična imena, Sarajevo 1990. 



 

 245 

6. Aleksov B., Perception of Islamization in the Serbian National Discours, Oxford 

2005. 

7. Alija Isaković. Djelo univerzalnog uma, pod red. E. Durakovicia, Sarajevo 2005. 

8. Alispahić F., Koja je cijena bošnjačko-srpskog dijaloga, „Dnevni avaz”, 

20.09.2010, s. 8.  

9. Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, tłum. G. 

Sowiński, Kraków 1998. 

10. Anderson B., Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu 

się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków 1997. 

11. Ankersmith F., Zwrot lingwistyczny: teoria literatury a teoria historii [w:] Idem, 

Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, tłum. E. 

Domańska, Kraków 2004. 

12. Assman J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość 

w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008. 

13. Assordobraj N., Żywa historia. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje 

badawcze, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (1963), s. 5-15. 

14. Babić A., Bosanski heretici, Sarajevo 1963. 

15. Bajramović J., Jalovost plodne autorice, „Sic!”, nr 4 (3-4/2010), s. 23–25. 

16. Bajramović M., Bosansko-hercegovačka metaproza, Sarajevo 2010. 

17. Balić S., Das unbekannte Bosnien (Nepoznata Bosna),Köln-Weimar- Beč 1992. 

18. Balić S., Der Islam im mittelafterlichen Ungarn, Forshungen 1965. 

19. Balić S., Die Moslems in Bosnien. Renaissance des Islams, Graz-Wien-Köln, 

1980. 

20. Balić S., Kultura Bošnjaka. Muslimanska komponenta, Tuzla 1994. 

21. Balić S., Ruf vom Minaret, Hamburg 1984. 

22. Balorda J., Preživjeti genocid. Analiza postratnih etničkih identiteta Bošnjaka, 

Sarajevo 2009. 

23.Bamburać-Moranjak N., Nevolje s kanonizacijom,”Sarajevske sveske” nr 8 (2005), 

s. 51-75. 

24. Bamburać-Moranjak N., Czym jest wojna w piśmie wojennym [w:] Literatury 

słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, tom III : 

„Podmiotowość” , pod red. B. Czapik-Lityńskiej, , Warszawa 2005, s. 198-206. 

25. Banac I., Nacionalno pitanje u Jugoslaviji, Zagreb 1995. 



 

 246 

26. Banaszczyk T., Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni 

w durkheimowskiej szkole socjologicznej, Wrocław 1989. 

27. Bauman Z., Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń 1995. 

28. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007. 

29. Bašić G., Položaj Bošnjaka u Sandžaku, Beograd 2002. 

30. Bećirbegović M., Džamije sa drvenom munarom u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 

1999. 

31. Bećirević E., Na Drini genocid, Sarajevo 2009. 

32. Begić M., Četiri bosanskohercegovačka pjesnika. Skender Kulenović, Mak Dizdar, 

Dara Sekulić, Anđelko Vuletić, Sarajevo 1981. 

33. Begić M., Djela I –VI, knj.V, pod red. H. Kapidžić Osmanagić, Sarajevo 1987. 

34. Begić M., Književna kretanja u BiH od 1945 do danas. Nacrt, „Odjek“, nr XXIII 

(1970), s. 11-12, 15-18, 21-24. 

35. Begić M., Naš muslimanski pisac i njegova raskršća [w:] Idem, Raskršća IV: 

Bosanskohercegovačke književne teme, Sarajevo 1973, s. 130-142. 

36. Begić M., Epitafia kao osnova poezji. O Kamenom spavaču Maka Dizdara [w:] 

Bošnjačka književnost u književnoj kritici, pod red. E. Durakovicia, knj.III, Sarajevo 

1998, s. 350 – 356. 

37. Begić M., U čemu su razlike, „Odjek”, nr XXIII (1970), s. 14-15, 23-24. 

38. Berić G., Samotny Ivo Andrić, tłum. D. J. Ćirli ć, „Gazeta Wyborcza”, 2.VI. 2005, 

s. 20-21. 

39. Bieńkowska E., Sąsiedzi z metra, czyli o kanonie kultury dzisiaj, „Znak”, nr 7 

(1994), s. 45-49. 

40. Biserko S., Srebrenica – jezgro velikosrpskog projekta, Beograd 2005. 

41. Błoch A., W poszukiwaniu tożsamości, „Pamiętnik Słowiański”, nr L/2000, s. 121 

– 128. 

42. Bobrownicka M., Narkotyk mitu, Kraków 1995. 

43. Bobrownicka M., Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach 

słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006. 

44. Bogdanović B., Rytualne zabijanie miasta, tłum. K. Bąk, „Krasnogruda”, nr 6 

(1997), s. 27 – 33. 

45. Borowiec A., Termin „droga krzyżowa” w najnowszej historii Chorwacji [w:] 

Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, pod 

red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s. 79 – 85. 



 

 247 

46. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005. 

47. Bringa T., Biti musliman na bosanski način. Identitet i zajednica u jednom 

srednjobosanskom selu. tłum. S. Krešo, Sarajevo - Zagreb 2009. 

48. Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 

2010. 

49. Buras-Marciniak A., Kilka uwag o języku i literaturze ludowej bośniackich 

Sefardyjczyków, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, 

kultura”, nr 5 (2004), s. 141-151. 

50. Buras-Marciniak A., Żydzi Sefardyjczycy Bośni i Hercegowiny [w:]  Bałkany 

w oczach młodego człowieka, pod red. I. Petrova,, Łódź 2005, s. 89-95. 

51. Burszta W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa 

refleksyjność, Poznań 2004. 

52. Burszta W., Ideologia różnicy i tożsamość zbiorowa, „Sprawy Narodowościowe”, 

nr 14/15 (1999), s 51-60. 

53. Buturović Đ., Bosanskomuslimanska usmena epika, Sarajevo 1992. 

54.  Buturović Đ., Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od 

početka 16 v. do pojave zbirke Koste Hörmana (1888), „Glasnik Zemaljskog muzea 

Bosne i Hercegovine”, nr XXVII/XXVIII (1972/1973), pod za: Antologija bošnjačke 

usmene epike, pod red. Đ. Buturović, Sarajevo 1997, s. 37. 

55. Chłopecki J., Czas, świadomośc, historia, Warszawa 1989. 

56. Cook R., Męczeństwo w islamie, tłum. Ł. Müller, Kraków 2007. 

57. Czapik B., Budowanie tożsamości, doświadczanie kryzysu [w:] Kryzys tożsamości, 

pod red. B. Czapik, E. Tokarza, Katowice 1992, s. 7-14.  

58. Czapik-Lityńska B., Tezy o podmiocie, podmiotowości, tożsamości – perspektywa 

przełomu wieków [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, 

perspektywy, tom III : „Podmiotowość”, pod red. Eadem, Warszawa 2005, s. 7-19. 

59. Čehajić Dž., Derviški redovi u jugoslavenskim zemljama, Sarajevo 1986. 

60. Čolić L., Derviški redovi muslimanski. Tekije u Skoplju, Beograd 1995. 

61. Čolović I., Bałkany – terror kultury. Wybór esejów, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 

2007.  

62. Čolović I., Politički folklor i religija [w:] Idem, Bordel ratnika, Beograd 2007, s. 

171-181. 

63. Čolović I., Polityka symboli. Eseje o antropologii politycznej, tłum. M. Petryńska, 

Kraków 2001. 



 

 248 

64. Danecki J., Dżihad – rozważania o muzułmańskiej wojnie świętej, „Puls” nr 49 

(1991), s. 67 – 76. 

65. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007. 

66. Dąbrowska-Partyka M., Andricia świat okrutnego miłosierdzia [w:] Eadem, 

Świadectwa i mistyfikacje. Kraków 2003, s. 281-290. 

67. Dąbrowska-Partyka M., Ivo Andrić a paradoksy pogranicza [w:] Narodowy 

i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, pod red. B. 

Zielińskiego,  Poznań 2002, s. 195-208. 

68. Dąbrowska-Partyka M., Gusle, knjindže i civilno društvo. Retoryka serbskich 

tekstów o tematyce narodowej, [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej 

narodów Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s. 195 – 

208. 

69. Dąbrowska-Partyka M., Domoljublje i kulturocid. Retoryka chorwackich tekstów 

o tematyce narodowej, [w:] Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów 

Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, Kraków 1999, s.131-152. 

70. Dąbrowska-Partyka M., Literatura pogranicza, pogranicza literatury, Kraków 

2004. 

71. Dąbrowska-Partyka M., „Sarajevske sveske” – (nie)możliwa alternatywa? [w:] 

Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem 1989 - 2004, pod 

red. Eadem, Kraków 2009, s. 377-395. 

72. Dejzings G., Religija i identitet na Kosovu, tłum. G. Glišić, S. Miletić, Beograd 

2005. 

73. Dizdar M., Kameni spavač, Sarajevo 1966. 

74. Donia R., Islam pod dvoglavim orlom: Muslimani Bosne i Hercegovine 1878-

1914, tłum. T. Praštalo, Sarajevo – Zagreb 2010. 

75. Donnan H., Wilson T. M., Granice tożsamości, narodu, państwa, tłum. M. 

Głowacka-Grajper, Kraków 2007. 

76. Duraković E., Arka riječi. Izabrane studije i eseji, Tuzla 2006. 

77. Duraković E., Govor i šutnja tajanstva (Pjesničko djelo Maka Dizdara), Sarajevo 

1979. 

78. Duraković E., Lekcija, za Bošnjake „Ljiljan“, 27.11.1992, s. 15-17. 

79. Duraković E., Muslimanska književnost u dvadeset pet knjiga, „Muslimanski glas”, 

17.05.1991, s. 21-23. 

80. Duraković E., Bošnjačke i bosanske književne neminovnosti, Zenica 2003. 



 

 249 

81. Dyras M., Re-inkarnacje narodu. Chorwackie narracje tożsamościowe w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku, Kraków 2009. 

82. Đulabić S., Korijeni i budućnost savremenih muslimana. Od Spahije do Alije, 

Zenica 1994. 

83. Džanko M.,  Strah od teksta: ogledi o bošnjačkoj književnosti, Tešanj 1998.  

84. El-Karadawi J., Halal i haram u islamu, Sarajevo 1999. 

85. Eliade M., Czas święty i mity [w:] Idem, Sacrum, mit, historia, tłum. A. 

Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 97 – 132 

86. Elsässer J., Džihad na Balkanu. Kako je džihad stigao u Evropu?, Beograd 2006. 

(polskie wydanie: Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne 

służby na Bałkanach, tłum. M. Bochwic-Ivanovska, Warszawa 2007). 

87. Erll A., Literatura jako medium pamięci zbiorowej [w:] Pamięć zbiorowa 

i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, pod red. M. Saryusz-Wolskiej, 

Kraków 2009, s. 211-249.   

88. Europejski protektorat Bośnia i Hercegowina w perspektywie europejskiej. Raport 

Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, pod red. M. Gniazdowskiego, 

Warszawa 2008. 

89. Falski M., Bośnia – kultura podziałów czy dialogu? Przyczynek do dyskusji na 

materiale XIX-wiecznych relacji wspomnieniowych i etnograficznych, „Slavia 

Meridionalis”, nr 7, Warszawa 2007, s. 31-50. 

90. Falski M., Likwidacja modelu osmańskiego w Bośni po 1995 roku a kryzys 

państwa. (komputeropis). 

91. Falski M., Porządkowanie przestrzeni narodowej. Przypadek chorwacki, 

Warszawa 2008. 

92. Filandra Š., Bošnjaci i Moderna, Sarajevo, 1997. 

93. Filandra Š., Bošnjačka ideja, Sarajevo 2002. 

94. Filandra Š., Bošnjačka politika u XX stoljeću, Sarajevo 1998. 

95. Fenton S., Etniczność, tłum. E. Chomicka,  Warszawa 2007. 

96. Fogl I., U ime onih kojih nema, „Život“, nr 2 (1954), s. 59-63. 

97. Foucalt M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. tłum. T. Komendant, 

Warszawa 2009. 

98. Frankl V., Homo Patients, Warszawa 1984. 

99. Gazali el Muhammed E. H., Zablude sufija, Sarajevo 2011. 

100. Gellner E., Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2009 . 



 

 250 

101. Gil D., „Za krzyż święty i wolność złotą” [w:] Przemiany w świadomości 

i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, pod red. J. Kornhausera, 

Kraków, 1999, s. 209-223. 

102. Gil D., Prawosławni muzułmanie, kryptochrześcijanie. Współczesne oblicza 

prawosławia i islamu na Kosowie i w Sandżaku [w:] Mozaika religijna Bałkanów, pod 

red. M. Walczak - Mikołajczakowej, Gniezno 2008, s. 105-115. 

103. Gil D., Serbscy Boszniacy (Bošnjaci). Pomiędzy fundamentalizmem a dialogiem 

międzyreligijnym prawosławnych i muzułmanów w Sandżaku, PAU, Prace Komisji 

Kultury Słowian, pod red. L. Suchanka, t. IV: Słowianie i ich konfesje, Kraków 2007, 

s. 197 – 224. 

104. Gil. D., Prawosławie. Historia. Naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej 

tradycji i współczesności, Kraków 2005. 

105. Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009. 

106. Goodwin G., Prywatny świat kobiet ottomańskich, tłum. K. Lossman, Warszawa 

2006. 

107. Grbo I., Ogledalo nasilja. Stradanje sakralnih objekata u BiH u ratu 1992 – 1996 

na prostoru koji je kontrolirala armija BiH, Sarajevo 1997. 

108. Hadžijahić M., Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1977. 

109. Hadžijahić M., Od tradicije do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih 

Muslimana, Sarajevo 1974.  

110. Hajdarević H., Musliman? Bošnjak?Jesam!, „Ljiljan“, 07.10.1993, s. 9. 

111. Hajdarević H., Roman o vrtložnoj zemlji Bosni [w:] E. Karić, Pjesme divljih 

ptica, Sarajevo 2011, s. 401 – 410. 

112. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969. 

113. Halilović S., Bosanski jezik, Sarajevo 1998. 

114. Halimi K., Derviški redowi i njihova kultna mesta na Kosovu i Metohiji, “Glasnik  

Muzeja Kosowa i Metohije”, nr 2 (1957), s. 193-206. 

115. Hangi A., Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1907. 

116. Hemon A., Čovjek bez prošlosti, tłum. L. Brekavac, Zagreb 2004. 

117. Hemon A., Projekat Lazarus, tłum. I. Žlof, Zagreb 2009. 

118. Hervieu-Léger D., Religia jako pamięć, tłum. M. Bielawska, Kraków 1999. 

119. Hobsbawm E., Ranger T., Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. Godyń, 

Kraków 2008. 



 

 251 

120. Hoffman-Pianka A., Socjolingwistyczne aspekty współczesnego języka 

bośniackiego, Kraków 2000. 

121. Hroch M., Małe narody Europy. Perspektywa historyczna, tłum. G. Pańko, 

Wrocław – Warszawa – Kraków 2003. 

122. Humo H., Pjesme, Sarajevo 1974. 

123. Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, tłum. S. Dymczedyk, Warszawa 2003. 

124. Ibrahimović N., Čitalac na raskršću.Uvod u Midhata Begića, Tešanj 2001. 

125. Imamović M., Kako uvesti istoriju i književnost Muslimana uvrstiti u književni 

program „Oslobođenje“, 30.05.1968, s. 19-21. 

126. Imamović M., Historija Bošnjaka, Sarajevo 1998. 

127. Imamović M., Značenje ideje na Simpozijumu, „Odjek”, nr XXIV (1971), s. 8. 

128. Isaković A., Antologija zla, Sarajevo 1994. 

129. Isaković A., Građa za bibligrafiju muslimanske književnosti 1883-1971, „Život” 

XXI (1972)  s. 4-6; 437-467; 571-605. 

130. Isaković A., Hodoljublje. Izbor iz bosansko-hercegovačkog putopisa (1842-

1870), Sarajevo 1973. 

131.Isaković A., O nacionaliziranju Muslimana. 101 godina afirmiranja i negiranja 

nacionalnog identiteta Muslimana, Sarajevo 1970. 

132. Ivanković Ž., Bosanstvo kao novo jugoslavenstvo ili...? [w:] Idem, Tetoviranje 

identiteta, Sarajevo 2009, s. 45-47. 

133. Izetbegović A., Čudo bosanskog otpora, Sarajevo 1995. 

134. Izetbegović A., Govori, pisma, intervjui ` 95, Sarajevo 1996. 

135. Izetbegović A.,Godine rata i mira, Sarajevo 1997. 

136. Izetbegović A., Islamska deklaracija, Sarajevo 1970. 

137. Izetbegović A., Islam između Istoka i Zapada, Novi Pazar 1996. 

138. Jahić Dž., Bošnjački narod i njegov jezik, Zenica 2000. 

139. Jaliman S., Studija o bosanskim bogumilima, Tuzla 1996. 

140. Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2006. 

141. Jarzębski J., Metamorfozy kanonu, „Znak”, nr 7(1994), s. 12.-17. 

142. Jawoszek A., Czwarty element – obecność w przestrzeni kulturalnej Bośni 

i Hercegowiny sefardyjskich Żydów a motyw Sarajewa jako Małej Jerozolimy , 

„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe.Język, literatura, kultura ”, nr 8 (2011), s. 

123-133.  



 

 252 

143. Jawoszek A., Intermedialność jako reakcja – fotografia, malarstwo i film 

w opowiadaniach Almy Lazarevskiej [w:]  Słowo i obraz, pod red. E. Tabakowskiej, R. 

Rogowskiego, Kraków 2010, s. 87-93. 

144. Jawoszek A., Portret oblężonego miasta. Sarajewo 1992-1995 [w:] Miasto – 

między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, pod red. F. Czech, M. Banaszkiewicz, P. 

Winskowski, Kraków 2009, s. 307-321. 

145. Jawoszek A., Sarajewo – Nowe Jeruzalem czy Nowy Babilon [w:] Źródła 

humanistyki europejskiej, tom 2, pod red. K. Korusa, Kraków 2009, s. 117-130. 

146. Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. 

Oczko, Kraków 2007. 

147. Jovanović B., Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj kulturi, Novi Sad 

2000. 

148. Kania I., Kanon kultury: sztywna forma czy żywa treść?, „Znak”, nr 7(1994), s. 

40-52. 

149. Kardeš J., Psihologija Bošnjaka, Sarajevo 2009 

150. Karić E., Bošnjaci su ummetu osvjetlali obraz, „Ljiljan”, 16.03.1994, s. 31-32. 

151. Karić E., Islam u savremenoj Bosni, Sarajevo 1993. 

152. Karwowska B., Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków 2009. 

153. Kazaz E., Bošnjački roman XX vijeka, Zagreb-Sarajevo 2004. 

154. Kazaz E., Nacionalni kanon – mjesto moći, „Sarajevske sveske”, nr 8 (2005), s. 

123-135. 

155. Kazaz E., Neprijatelj ili susjed u kući, Sarajevo 2009. 

156. Kazaz E., Morfologija palimpsesta, Tešanj 1998.  

157. Ključanin Z., Ni beg, ni fukara, „Ljiljan”, 10.XI.1993, s. 25. 

158. Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005. 

159. Kodrić L., O baštinskim ustanovama u kontekstu teorija kulturnog pamćenja, 

„Pismo”, nr VI/1, s. 357 – 371.  

160. Kodrić S., Književna prošlost i poetika kulture. Teorija novog historizma 

u bosanskohercegovačkoj književnohistorijskoj praksi, Sarajevo 2010. 

161. Kodrić S., Nevolje s kanonom: slučaj bosanske i/ ili bošnjačke književne historije 

(Na primjeru okolnosti i karaktera ranog kanonizacijskog rada M.Begića) [w:] Idem, 

Književna poetika i prošlost kulture, Sarajevo 2010, s.  151-177. 

162. Kohlmann E.F., Džihad Al-Kaide u Evropi. Avgano – bosanska mreža, Beograd 

2006.  



 

 253 

163. Kornhauser J., Antologia jako projekt historycznoliteracki, „Pamiętnik 

Słowiański”, nr 2-1 (2005), s. 123-131. 

164. Kornhauser J., Konflikt Kultur, „Krasnogruda”, nr 7 (1997), s. 101-112. 

165. Kornhauser J., Literatura bośniacko-hercegowińska. W poszukiwaniu nowego 

kanonu [w:] Współczesne literaturoznawstwo slawistyczne, pod red., L. Suchanka,  

Prace Komisji Kultury Słowian PAU, t. III: Kraków 2004, s. 89-99. 

166. Kovo J., Zavodljivost trivijalnoga, ili vrijedi li to čemu?, „Sic!”, nr 4 (3-4/2010), 

s. 20 – 23. 

167. Krnjević V., Etnička i etička raksršća Midhata Begicia, „Odjek”, nr XXIV 

(1971), s. 7-8. 

168. Krupić A., Žene ratni zločinci, Sarajevo 2010. 

169. Kubiak Z., Kilka uwag o kanonie naszej kultury, „Znak”, nr 7 (1994), s. 4-11 

170. Kundera M. Imagologia [w:] Idem, Nieśmiertelność, tłum. M. Bieńczyk, 

Warszawa 2002. 

            171. Kurczewska J., Kanon kultury narodowej [w:] Kultura narodowa i polityka, pod    

            red.  Eadem, Warszawa 2000, s.25-63.  

172. Landowski Z., Islam-nurty, odłamy, sekty, Warszawa 2008. 

173. Landowski Z., Sufizm, Warszawa 2010. 

174. Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007. 

175. Levy M., Sefardi u Bosni, Sarajevo 1998. 

176. Lanoux A., Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego 

romantyzmu w latach 1815-1865, tłum. M. Krasowska. Warszawa 2003. 

177. Lovrenović D., Bosanski mitovi, „Erasmus”, nr 18/1996, s. 26-37. 

178. Lovrenović D., Bosansko-humski mramorovi – stećci, “Bosna Franciscana”, nr 

V/7 (1997), s. 94-139. 

179. Lovrenović D., Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske 

ideologije (Na trećem putu tzv. "monarhijske pobožnosti"), “Bosna Franciscana”, nr 

V/8 (1998), 156-193. 

180. Lovrenović D., Bošnjačka recepcija bosanskog srednjovjekovlja, “Zeničke 

sveske – Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku”, nr 02(2005), s. 

241-290. 

181. Lovrenović D., Modeli ideološkog isključivanja: Ugarska i Bosna kao ideološki 

protivnici na osnovu različitih konfesija kršćanstva, “Prilozi Instituta za istoriju”, nr 

33, Sarajevo 2004, 9-57. 



 

 254 

181. Lovrenović D., Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze, 

“Bosna Franciscana”, nr VI/9 (1998), s. 85-125. 

183. Lovrenović D., Srednjovjekovna Bosna i srednjoeuropska kultura (Prožimanja 

i akulturacija), “Forum Bosnae”, nr 5 (1999), s. 177 – 206. 

184. Lovrenović I., Bosanski Hrvati – esej o agoniji evropsko-orijentalne 

mikrokulture, Zagreb 2002. 

185. Lovrenović I., Labirint i pamćenje. Kulturopovjesni esej o Bosni, Sarajevo 1989.  

186. Lovrenović I., Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne 

i Hercegovine, Sarajevo 1988. 

187. Łotman J., Uspienski B., O semiotycznym mechanizmie kultury [w:] Semiotyka 

kultury, wybór i oprac. E. Janus i M. R. Mayenowa, Warszawa 1975, s. 46-70. 

188. Mac Adams D.P., The stories we live by: Personal myths and the making of the 

self, New York 1994. 

189. Machut-Mendecka E., Archetypy islamu, Warszawa 2006. 

190. Machut-Mendecka E., Świat tradycji arabskiej, Warszawa 2005. 

191. Mac Leod D., Narrative and Psychotherapy, London 1977. 

192. Malcolm N., Povijest Bosne. Kratki pregled, tłum. Z. Crnković, Zagreb - 

Sarajevo 1995.  

193.Manić D., Bogumilska crkva bosanskih krstjana, Chicago 1962. 

194. Mehmedinović S., Sarajevo blues, Sarajevo 1992. 

195. Melosik Z., Konstruowanie kobiecości a problem emancypacji. Czy „męskie 

oko” można zakwestionować? [w:] Idem, Tożsamość, ciało i władza w kulturze 

instant, Kraków 2010, s. 118-123. 

196. Mićanović K., U ime onih koji su tu, „Život“, nr 3 (1954), s. 17. 

197. Miłosz Cz., Kanon, ale czyj?, „Znak”, nr 7 (1994), 50 – 53. 

198. Miodyński L., Kryzys podmiotowości człowieka a model dzieła (na przykładach 

ze współczesnych literatur jugosłowiańskich) [w:] Kryzys tożsamości, pod red. B. 

Czapik i E. Tokarza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1301, Katowice 

1992, s. 16-28. 

199. Mulamuhić B., Aziza Šaćirbegović „znamenitija” od Tesle, „Oslobođenje“, nr 

21354, 04.07.2006, s. 40 

200. Muslimani i bošnjaštvo, pod red. A. Purivatry, M. Imamovicia, R. 

Mahmutćehajicia, Sarajevo 1991. 



 

 255 

201. Narracja i tożsamość. Antropologiczne problemy literatury, pod red. R. Nycza, 

W. Boleckiego, Warszawa 2004 (t. I i II.). 

202. N.N. Deklaracija bošnjačkog sabora [w:] Bosanski jezik ili pravo na identitet 

kroz dokumenta i štampu, pod red. E. Džudžević, Tuzla 2005. 

203. Nezirović M., Jevrejsko-španjolska književnost, Sarajevo 1992. 

204. Nuhić M., Za dijalog dobre volje, „Odjek“, nr XXIV (1971) s. 1-2, 7, 15. 

205. Oraić-Tolić D., Muška moderna i ženska postmoderna, Zagreb 2005.  

206. Pamięć, przestrzeń, tożsamość, pod red. S. Kapralskiego, Warszawa 2010. 

207. Parzymies A., Islam a terroryzm, Warszawa 2003. 

208. Parzymies A., Muzułmanie w Europie, Warszawa 2005. 

209. Pašić M., Politički slučaj u kulturi, „ Ljiljan”, 16.08.1999, s. 8. 

210. Pinto A., Jevreji Sarajeva i Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1987. 

211. Pirić A., Imaju li Bošnjaci još pjesnika osima Ćatića?, „Ljiljan”, 12.08.1997, s. 

41. 

212. Piwiński R., Mity i legendy w krainie proroka, Warszawa 1983. 

213. Piwiński R., Mitologia Arabów, Warszawa 1989. 

214. Pobožne pjesme bosansko-hercegovačkih Muslimana, pod red. R. Kadicia, 

Sarajevo 1971. 

215. Popo-Bohoreta L., Sefardska žena u Bosni, Sarajevo 2005. 

216. Popović A., Balkanski derviši i rifaije, Zbornik za orijentalne studiuje I, Beograd 

1992, s. 155-224. 

217. Prokop J., Kanon literacki i pamięć zbiorowa [w:] Idem, Lata niby Polski, 

Kraków 1998, s. 42-64. 

218. Prekinuto djetinstvo Srebrenice, pod red. I. Dizdarevicia, Srebrenica 2009. 

219. Purivatra A., Hadžijahić M., ABC Muslimana, Sarajevo 1990. 

220. Purivatra A., Imamović M., Mahmutćehajić R., Muslimani i bošnjaštvo, Sarajevo 

1991. 

221. Purivatra A., Nacionalni i politički razvitak Muslimana, Sarajevo 1972. 

222. Radenković L., Sveti Sava u narodnom predanju [w:] Kult svetih na Balkanu, 

pod red.  N. Tasicia, M. Detelicia, Kragujevac 2001, s. 101-111. 

223. Ramadan H., Uloga Sarajeva, Sarajevo 1999. 

224. Ramet S.P., Balkan Babel. The Disintegration od Yugoslavia from Death of Tito 

to the Fall of Milošević, Boulder 2002. 

225. Ricoeur P., Czas i opowieść (I, II, III) , tłum. M. Frankiewicz, Kraków 2006. 



 

 256 

226. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków 2007. 

227. Rizvić M., Behar. Književnohistorijska monografija, Sarajevo 1971. 

228. Rizvić M., Bosanski muslimani u Andrićevu svijetu, Sarajevo 1995. 

229. Rizvić M., Bosansko-muslimanska književnost u doba preporoda 1887-1918, 

Sarajevo 1990. 

250. Rizvić M., Bosna i Bošnjaci. Jezik i pismo, Sarajevo 1996. 

251. Rizvić M., Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata, Sarajevo 1980. 

252. Rizvić M., Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini 

u dobra austro-ugarske vladavine, Sarajevo 1973. 

253. Rizvić M., O lirsko-psihološkoj strukturi sevdalinke, Sarajevo 1969. 

254. Rizvić M., Panorama bošnjačke književnosti, Sarajevo 1994. 

255. Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006. 

256. Rozważania o tradycji i ethosie, pod red. J. Baradzieja, J. Goćkowskiego, 

Kraków 1998. 

257. Said E., Orientalizm, tłum. M. Wyrwaś-Wiśniewska, Poznań 2005. 

258. Saryusz-Wolska M., Wprowadzenie [w:] Eadem, Pamięć zbiorowa i kulturowa. 

Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków 2009, s. 7-39. 

259. Sawisz A., Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świadomości 

historycznej inteligencji polskiej 1965-1988, Warszawa 2006. 

260. Schwartz S., Sarajevska ruža, Sarajevo 2006. 

261. Sejranović B., Ljepši kraj, Sarajevo 2010. 

262. Selimović M., Derviš i smrt, Sarajevo 1967 

263. Serdarević M., A. Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja, Sarajevo 2000. 

264. Shah I., Droga sufich, tłum. T. Bieroń, Poznań 2009. 

265. Simpozijum o savremenoj književnosti Bosne i Hercegovine, pod red. N.N., 

Sarajevo 1971. 

267. Smailović I., Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini, 

Sarajevo 1997. 

268. Smajkić M., Književnica Alma Lazarevska: Mnogo je onih, koji o Sarajevo htjeli 

bi se „očešati”, „Dnevni avaz”, 08.04.2011, s. 21. 

269. Smith  A.D., Nacjonalizm, tłum. E. Chomicka, Warszawa 2007. 

270. Smolarkiewicz E., „Przerwana” tożsamość. Odtwarzanie i tworzenie tożsamości 

w społecznościach postmigracyjnych, Poznań 2010, s. 170-203. 

271. Sokolović M., Angažman atrakcija, „Sic!”, nr 5 (6-5/2010), s. 96. 



 

 257 

272. Stanišić S., Wie der Soldat das Grammofon repariert, Berlin 2006. 

273. Stankowicz A., Między bośniackością a jugoslawizmem. Z dziejów kultury 

boszniackiej, Bielsko-Biała 2004. 

274. Surdykowska S., Idea szahadatu w kulturze Iranu, Warszawa 2006. 

275. Svetlo i tamno, pod red. S. Leovca, Sarajevo 1957. 

276. Szacka B., Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006. 

277. Szacki J., O kanonie kultury europejskiej uwagi sceptyczne, „Znak”, nr 7 (1994), 

s. 18-34. 

278. Szczerkowski P., Bośniacka baza A -Kaidy, „Gazeta Wyborcza”, 19.04.2006., s 

22-23. 

279. Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, pod red. A. 

Szpocińskiego, Warszawa 2009. 

280. Przeszłość jako przedmiot przekazu, pod red. A. Szpocińskiego, P. 

Kwiatkowskiego, Warszawa 2006. 

281. Sztompka P., Koźmiński A. K., Rozmowa o wielkiej przemianie, Warszawa 2004. 

282. Sztompka P.,  Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzy 

społeczne czasów transformacji, Warszawa 1999. 

283. Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005. 

284. Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne skutki transformacji, Warszawa 

2000. 

285. Šabić-Ibrišimović A., Kameni spavač Maka Dizdara i ruska književna 

avangarda, Sarajevo 2010. 

286. Šidak J., Crkva bosanska i problem bogomilstva u Bosni, Zagreb 1940. 

287. Šidak J., Studije o crkvi bosanskoj i bogumilstvu. Zagreb 1975. 

288. Škaljić A., Turcizmi u srpskohrvatskom – hrvatskosrpskom jeziku, Sarajevo 1966. 

289. Šuvaković M., Mnogostruka lica kanona: kanon ili kanoni. Mnoštvo pitanja sa 

odgovorima,”Sarajevske sveske“, nr 8 (2005), s. 111-123. 

290. Taljić I., Slova gorde gorčine [w:] Dž. Latić, Srebrenički inferno. Šahovići. 

Pismo Danteu Alighieriju iz Bosne, Sarajevo 2006, s 159 – 162.  

291. Tanasković D., Islam i mi, Beograd 2002. 

292. Tanasković D., Islam. Dogma i život, Beograd 2010. 

293. Tikveša A., Kanonizacja bošnjačke književnosti kao kanonizacja žene, „Sic!”, nr 

2 (11-12 /2009), s. 24-28. 



 

 258 

294. Todorowa M., Bałkany wyobrażone, tłum. M. Budzińska, P. Szymor, oprac. 

L.Miodyński, Wołowiec 2008. 

295. Topčić Z., Zemlja heretika , Sarajevo 1972.  

296. Traba R., Pamięć kulturowa – pamięć komunikatywna. Teoria i praktyka 

badawcza Jana Assmana [w:] J. Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie 

i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 11-25. 

297. Trifković R., Pred licem i fenomenom bosanskohercegovačke literature – biti ili 

ne [w:] Idem, Savremena književnost u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1968, s 7-20. 

298. Trzebiński J., Narracja jako sposób rozumienia świata [w:] Praktyki 

opowiadania pod red. B. Owczarka,  Z. Mitosek, W. Gajewskiego, Kraków 2001, s. 

23-126. 

299. Veličković N., Dijagnoza – patriotizam, Sarajevo 2010. 

300. Vešović M., Tunjo, Bosanski duh i Mak Dizdar [w:] Idem, Tunjo mali i Tunje 

veliki, Sarajevo 2009, s. 43 – 53. 

303. Visković V., Uvodnik, „Sarajevske sveske”, nr 1 (2002). s. 7-10. 

304. Walas T., Zrozumieć swój czas. Kultura polska po komunizmie – rekonesans, 

Kraków 2003. 

305. Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny 

kosowskiej, Warszawa 2003. 

306. Weiner E i A, The Martyr`s conviction, Atlanta 1991. 

307. White H., Metahistory, The Historical Imagination on Nineteenth Century 

Europe, London 1973. 

308. White H., Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska, M. Loba, A.  

309. Marciniak, M. Wilczyński, Kraków 2000. 

310. White H., Proza historyczna, tłum. E. Domańska, Kraków 2009. 

311. White H., The Content of the Form. Narrative Discourse and Historical 

Representation, London 1987. 

312. Winter J., The Generation of Memory: Reflection on the „Memory boom”, 

London 2006. 

313. Woolf  V., Własny pokój. Trzy gwinee, tłum. A. Grzybek, Warszawa 2002. 

314. Zacharias M. J., Komunizm. Federacja. Nacjonalizmy, Warszawa 2004. 

315. Zajączkowski A., Czas w kulturze, Warszawa 1989. 

316. Zalewski K., Naród, religia, rasa. Muzułmańskie ideologie i ruchy pogranicza 

w Południowo-Wschodniej Europie, Warszawa 2010.  



 

 259 

317. Zalewski K., Między narodem, religią a ideologią klasową. Kwestia tożsamości 

muzułmańskiej w Sandżaku nowopazarskim w latach 1943- 1993, praca doktorska 

napisana na Wydziale Historycznym UW, pod kierunkiem prof. dr hab. J. M. Kuli, 

Warszawa 2008 (komputeropis). 

318. Zekić M., Tożsamość kulturowa muzułmanów bośniackich, praca doktorska 

napisana na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, pod kierunkiem prof. dr 

hab. B. Zielińskiego, Poznań 2003 (komputeropis). 

319. Zieliński B., Andrić kao afirmator kulturne simbioze u Bosni [w:] Zbornik. Ivo 

Andrić i njegovo djelo, pod red. Š. Musy, Mostar 2003, s. 25-37. 

320. Zieliński B., Powieść Andricia: pomiędzy historią a historiozofią [w:] Idem, 

Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju, 

Poznań 1998, s. 193-212. 

321. Zirojević O., Carigradski drum od Beograda do Budima u XVI i XVIII veku, 

Beograd 1976.  

322. Zirojević O., Islamizacija na južnoslovenskom prostoru. Dvoverje, Beograd 

2003. 

323. Zirojević O., Konvertiti – kako su se zvali, Podgorica 2001.  

324. Zirojević O., Srbija pod turskom vlašću 1459-1804, Beograd 1995.  

325. Zirojević O., Tursko vojno uređenje u Srbiji 1459-1683, Beograd 1974. 

326. Zlatar B., Dolazak Jevreja u Sarajevo [w:]  Sefard`92. Zbornik radova, pod red. 

M. Nezirovicia, Sarajevo 1992, s. 22-45. 

327. Zukorlić M., Bošnjaci su u Sandžaku opstali zahvaljujući privrženosti vjeri, 

„Glas Islama”, oktobar 2004, s. 9-11. 

328. Zulfikarpašić A., „Bosanski pogledi“, nr 28-29 (god. IX/X)/1963, s. 325 – 340. 

329. Zulfikarpašić A., „Bosanski pogledi”, nr 15 (god. II)/1962, s. 131- 157. 

330. Zulfikarpašić A., „Bosanski pogledi”, nr 3 (god. I)/1960, s. 49-60. 

331. Žalica A., Ślad smoczej łapy, tłum. M. Pertyńska, Sejny 1996. 

332. Žanić I., Slike iz zanemarene književnosti,“Muslimanski glas“, 26.05.1991, s. 26. 

333. Žero M., Sevdah Bošnjaka: 430 sevdalinki sa notnim zapisom, Sarajevo 2010.  

334. Žunić D., Nacionalizam i književnost, Beograd 1996. 

 

 

 

 



 

 260 

 

 

 

 

         ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

 

www.bosnjackiinstitut.org 

 

www.bosnjaci.net 

www.bosnjacimuslimani.com 

www.bosnamuslimmedia.com 

www.dervisi.org 

www.islambosna.ba 

www.islamskazajednica.org 

www.islamskazajednica.hr 

www.ljilijan.ba 

www.mesihatsandzaka.rs 

www.navrelumudrosti.com 

www.preporod.com 

www.rijaset.ba 

www.radiosarajevo.ba 

 

 

1.Agičić D., Bosna je...naša!, za: 

www.iis.unsa.ba/posebna/mitovi/mitovi_agicic.htm. 

2.Aleksov B., Poturica gori do Turčina. Srpski istoričari o verskim preobraćenjama, za: 

www.filg.uj.edu.pl/~wwwip/postjugo/files/264/verski.mitovi.pdf. 

3. Berić G., Druga śmierć Iva Andricia, tłum. D. J. Ćirli ć, „Gazeta Wyborcza”, 4-5.XII. 

1999, za:  www.wyborcza.pl/2020020,86675,3953359.htm. 

4. Balić S., Bosanski muslimani. Nerazumjevanje Bošnjaka i njihov jezik, „Most” , nr 99 

(9), XXIII juni-juli 1997, za: źródło: www.bosnjaci.net/aktuelnosti.polje=historija.   

5. Džanko M., Vulkan i lava, za: www.openbook.ba/izraz/no05/muhidin_dzanko.htm. 

6.Hasanbegović D., Nura Bazdulj-Hubijar u polemici sa „Sic-om”, za: 

www.radiosarajevo.ba/content/view/28596/32/. 



 

 261 

7.Kazaz E., Đerzelez iz našeg džemata, „Novi izraz” nr 12 (2001), za: 

www.openbook.ba/izraz/no13/13_enver_kazaz1.htm. 

8.Kazaz E., Historiografski i kulturnopovijesni metanarativi o Osmanskoj Bosni, 

„Sarajevske sveske”, nr 32/33(2011), za: 

www.sveske.ba/historiografski-i-kulturnopovijesni-metanarativi-o-osmanskoj-bosni. 

9. Kazaz E., Mirnesu Sokoloviću uzgredna bilježka, za: 

www.sic.ba/rubrike/stav-esej/enver-kazaz-mirnesu-sokolovicu-uzgredna-biljeska/. 

10.Kamberović H., Turci i kmetovi- mit o vlasnicima bosanske zemlje, za: 

www.ii.unsa.ba/posebna/mitovi/mitoviperica.htm. 

11. Lazarevska A., Bešlija A., Sarajevo je ispražnjena riječ, za: 

www.sarajevo-x.com/kultura/clanak/080616060. 

12. Lazarevska A., Fazlagić F., Sarajevo je ispustilo dostojanstvo, „Dnevni list” za: 

www.dnevni-list.ba/-sarajevo-je-ispustilo-dostojanstvo. 

13. Marić-Vogel M., Jezik kao ogledalo rata i mira, za: 

www.pulsdemokratije.ba/index.php?id=1657&l=bs, 10.03.2011. 

14. Sečić A., Zašto Andrić nema ulicu u svom rodnom gradu?, „Oslobođenje”, za: 

www.oslobodjenje.com.ba/index.phpoption=com_content&task=wiew&id=44174.  

15.Stojić M., Ivo Andrić – kandidat za Hag? Sramnička hronika, „Dani” nr 116 

(20.VIII.1999), za: www.bhdani.com/arhiva/116/t164a.htm.  

16. Skieterska A., Nie każdy wahhabita jest terrorystą, „Gazeta Wyborcza”, 24.04.2008,                                

za:  http://wyborcza.pl/1,76842,5154208.html 

17. Šamić J., Islam u dogmatskom ključu, „Dani” nr 143 (25.II. 2000), za: 

www.bhdani.com/arhiva/143/t432a.htm  

18. Veličković N., Hoće li Bristol umeti da peva?, za: 

www.radiosarajevo.ba/novost/51549/nenad-velickovic-hoce-li-bristol-umeti-da-peva. 

19. Zukorlić M., Vlada vodi politiku opasnu za Sandžak, „Blic” 13.04.2006, za: 

www.blic.rs/stara_arhiva/politika/107626/Vlada-vodi-politiku-opasnu-za-Sandzak  

20. Żukowska K., Pomieszani Amer i Nina, „Wysokie Obcasy”: 

www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53662,9273980,Pomieszani_Amer_i_Nina. 

21. N.N. Alija je islamizirao Zukorlić će da „bošnjanizira“ Bošnjake, 

www.radiosarajevo.ba/novost/alija-islamizirao-zukorlic-ce-bosnjanizirati-bosnjake.  

23. N.N. Osnovana Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti 

www.vkbi.ba/index.phpoption=com_content&view=article&id=56&Itemid=69. 

24. N.N. Deklaracija Prvog Bošnjačkog Sabora, praca zbiorowa, za: 



 

 262 

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca: 

         www.vkbi.ba/index.phpoption=com_content&view=article&id=56&Itemid=69. 

23. N.N. Junaci bez ulica – Izet Sarajlić, RadioSarajevo.ba, za: 

www.radiosarajevo.ba/novost/45916/junaci-bez-ulica-izet-sarajlic 

24. N.N. Mustafa Cerić opravdava prisutstvo vehabija u BiH, „Slobodna Bosna”, 

07.02.2009, za: 

www.slobodnabosna.com/BiH/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/41230. 

 


