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O pragnieniu źródła – judeochrześcijańskie 
i śródziemnomorskie korzenie Europy 

w eseistyce Predraga Matvejevicia

W czasach, gdy wszelkie wartości zostały już przewartościowane i kiedy pa-
mięć o korzeniach Europy ulega zamazaniu, twórczość Predraga Matvejevicia, 
chorwackiego pisarza, eseisty i człowieka kultury staje się zjawiskiem wyjątko-
wym, niemożliwym do przeoczenia. O niezwykłości tej l i t e r a t u r y  świadczy 
fakt, że jest to głos „z Europy Środkowej – ze świata kontynentalnego, z szero-
kich chorwacko-panońskich nizin” (Magris 2003: 6), a więc z tej części naszego 
kontynentu, która najczęściej była teatrem konfliktów, wojen i kolejnych zma-
gań o władzę, której niejednokrotnie odmawiano prawa do samodzielnego sta-
nowienia bądź też udawano, iż jej nie ma. Urodził się i wychował w bośniackim 
Mostarze, mieście, gdzie most przez wieki łączył żyjących tu ludzi, reprezentu-
jących rozmaite kultury i wyznających różne religie. Życie w tym szczególnym 
miejscu nauczyło go, że siłą spajającą świat jest właśnie różnorodność, wielość. 
W wyniku sytuacji politycznej, jaka nastała po rozpadzie Jugosławii, decyduje 
się na wyjazd do Francji i do Włoch, gdzie do dziś najczęściej przebywa. Jego 
intelektualny i eseistyczny dorobek, tak bogaty i trudny do sklasyfikowania, 
można przyporządkować wielu kulturom, z którymi w jakimś stopniu się iden-
tyfikuje (chorwacka, bośniacka, włoska, francuska, rosyjska). Jednak do żadnej 
z nich nie należy całkowicie – poza kulturą śródziemnomorską, którą postrzega 
jako kulturę różnorodności, człowieczeństwa, dialogu i prawdy.

W dziele Matvejevicia dokonuje się połączenie różnych perspektyw, porząd-
ków, światów. Niczym mityczny Proteusz, chorwacki pisarz przyjmuje różne 
role: raz jest podróżnikiem, filologiem, filozofem, innym razem teologiem czy 
poetą. Nie bez powodu Claudio Magris nazwał go „protagonistą współczesnego 
dyskursu intelektualnego” (Magris 2003: 7). Jego bowiem liczne teksty, dotyka-
jące różnorakich problemów kultury, historii czy literatury, pomagają czytelni-
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kowi stawić czoła współczesnemu zamętowi, który naznaczony jest przez kry-
zys zachodniej czy w ogóle europejskiej świadomości. Europejczyk miota się, 
jak to ujmuje wspomniany Magris, między Scyllą a Charybdą. Z jednej strony 
„grzęźnie w pozbawionych sensu fatalnych rozterkach wokół postępowego rea-
lizmu lub klasycyzmu”, z drugiej zaś zostaje zamknięty „w nieokiełznanej, beł-
kotliwej i wstecznej proliferacji, w tym, co Nietzsche nazywa anarchią atomów” 
(Magris 2003: 7).

Mogłoby się wydawać, że autor pokroju Matvejevicia może pochwalić się 
ogromną pod względem ilości bibliografią na swój temat. Nic bardziej mylnego. 
Na próżno szukać wyczerpujących, całościowych opracowań i monografii na 
temat bogatej i różnorodnej twórczości tego pisarza. Brewiarz śródziemnomor-
ski, o którym będzie mowa w niniejszym artykule, uznawany za dzieło życia 
Matvejevicia i przetłumaczony na 22 języki (dzięki czemu stał się dziełem zna-
nym, dla niektórych wręcz kultowym), nie pociągnął za sobą lawiny opracowań 
i komentarzy. Ten wspaniały utwór, tak różnorodny, tak trudny do jakiegokol-
wiek zaklasyfikowania, tyleż nowatorski, ile wyrastający z tradycji literatury 
europejskiej, nie doczekał się – poza licznymi entuzjastycznymi i bezkrytycz-
nymi komentarzami w formie przedmów do jego książek – omówień. Dyskurs, 
któremu Matvejević jest wierny przez całe swe twórcze życie, kontynuuje rów-
nież w najnowszej książce, Kruh naš (Chleb nasz). W tym szczególnym dziele, 
podobnie jak w Brewiarzu, podejmuje wędrówkę w czasie i przestrzeni w po-
szukiwaniu zapomnianych źródeł europejskiej cywilizacji.

O badaniu nieobecności 

Josif Brodski, próbując niegdyś znaleźć powód fascynacji pewnymi krajobraza-
mi i miastami, pytał, czy jest to nasz indywidualny wybór, czy to raczej te miej-
sca wybierają nas (zob. Czaja 2009). Gdzie szukać tej płaszczyzny porozumie-
nia między człowiekiem a miejscem, płaszczyzny, na której wchodzą w dialog? 
Mimo że Matvejević jest świadom tego, że o Śródziemnomorzu napisano już 
wszystko, mimo zrozumiałych lęków i obaw przed konfrontacją z całą skarbnicą 
wiedzy o tej przestrzeni, decyduje się na fizyczną, realną pielgrzymkę. Śród-
ziemnomorze ze wszystkimi swoimi portami, zatokami, skałami znajduje się 
w Matvejeviciu; miejsca te czekają tylko na swoje odsłonięcie, na odsłonięcie 
nad błękitną wodą laguny, pod lazurem greckiego nieba. Pojawia się jednak py-
tanie, dlaczego akurat Śródziemnomorze?

Matvejević poszukuje środka, do którego dąży. Śródziemnomorskie prze-
strzenie są dla niego miejscem, w którym j e s t, gdzie jego świadomość tego, 
kim j e s t, staje się sama dla siebie wszechogarniającą wiedzą, fundamentem 
istnienia t e r a z  i z a w s z e, t u  i t a m. Nieuchronność trwania prowadzi go jed-
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nak do refleksji nad sobą tam, kiedyś i wśród innych ludzi. Może właśnie w tym 
tkwi owo powołanie do misji, do poświadczenia i reprezentowania całego poko-
lenia, któremu się nie udało. Jego obecność w tych wszystkich miejscach można 
traktować jak wstęp do refleksji nad sobą samym, nad swoim miejscem w śród-
ziemnomorskiej przestrzeni.

Na wspomnianą już wątpliwość Brodskiego Matvejević nie dałby satysfak-
cjonującej odpowiedzi. Doświadczać bowiem świat śródziemnomorski, pozna-
wać i podziwiać go można w dwóch wymiarach. Pisarz pragnie żyć w tej szcze-
gólnej przestrzeni, ale chce także, by ona żyła w nim. Chce odnajdywać siebie 
w kształtach rzeczywistości i chce postrzegać rzeczywistość jako wewnętrzną 
prawdę własnego życia. Innymi słowy, to, co w nim, jest także poza nim. I może 
rację miał Jorge Luis Borges, twierdząc, że człowiek chcący odmalować świat 
będzie go zaludniał obrazami prowincji, gór, rzek i wysp, by w końcu przekonać 
się, że tak naprawdę naszkicował siebie samego1.

Śródziemnomorze okupuje wyobraźnię Matvejevicia. Wydaje się, że stwier-
dzenie to najkrócej i najpełniej streszcza status Śródziemnomorza w świadomo-
ści twórcy. Jego dominująca pozycja w Brewiarzu jest sekwencją nakładających 
i dopełniających się miniobrazów miast, portów, budowli, dzieł sztuki. One to 
właśnie, niczym elementy wielkiej układanki, tworzą różnorodny obraz Medi-
terranii, swoiste mikrokosmosy. Postrzeganie tej przestrzeni jako całości nie-
uchronnie prowadzi do oglądu jej poszczególnych elementów. Nie jest możliwe 
mówienie i pisanie o Śródziemnomorzu na poziomie abstrakcyjnego uogólnie-
nia, co, jak sądzę, pokazuje Matvejević w Brewiarzu. Dotrzeć do Śródziemno-
morza można jedynie etapami, małymi krokami, poprzez wędrówkę od jednego 
miasta do drugiego, poprzez kontemplację różnych zjawisk i dzieł. Tworzy się 
w ten sposób katalog śródziemnomorskości, niewyczerpany zbiór, którego każ-
dy element istnieje poprzez odniesienie do innego, stwarzając go i dopełniając.

Charakter Śródziemnomorza, jego nasycenie różnorodnością, bogactwem 
i kulturalnym dziedzictwem, sprawia, że przyjęło się wskazywać na liczne miej-
sca i obszary, które swoją wyjątkowością świadczą o cywilizacyjnym znaczeniu 
tej przestrzeni. W basenie Morza Śródziemnego odnaleźć można regiony, które 
kumulując wielość zjawisk, stają się miniaturą całego Śródziemnomorza. Dla 
Matvejevicia jest nią Adriatyk, a także Wenecja – miasto, które nosi w sobie jed-
ną wielką cywilizację (zob. Roić 2003: 94), ale tego typu regionów czy miejsc, 
które zachowując swój własny koloryt, jednocześnie oddają prawdziwy obraz 
całości, jakiej są częścią, znaleźć można znacznie więcej.

Traktując Śródziemnomorze, jak czyni to Matvejević, niczym ogromny zbiór, 
katalog, dochodzimy do pojęcia makrokosmosu, a więc całości, której przyjrzeć  się 

1 Jest to oczywiście nawiązanie do znanych słów J.L. Borgesa: „Człowiek postanawia od-
malować świat. Przez lata będzie zaludniał przestrzeń obrazami prowincji, królestw, gór, 
zatok, okrętów, wysp, ryb, pokoi, instrumentów, gwiazd, koni i ludzi. Na chwilę przed 
śmiercią odkryje, że ów cierpliwy labirynt linii jest podobizną jego własnej twarzy” 
(tłum. Z. Chądzyńska) (cyt. za: Magris 2002: 8).
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można jedynie z pewnego dystansu. Próba jego opisu i ogarnięcia nastręcza wie-
lu problemów. Gdy zawęzimy pole oglądu, skupiając się na poszczególnych ele-
mentach tego zbioru, zauważymy mikrokosmosy, wycinki z całości, nabierające 
kształtów i form w odpowiednim powiększeniu. To powiększenie, skupienie na 
szczególe prowadzi nie tylko do istoty obserwowanej i odwiedzanej przestrzeni, 
ale jednocześnie ukazuje w zbliżeniu człowieka, który to miejsce przeżywa, bo, 
jak przekonywali filozofowie, to człowiek jest miarą mikrokosmosu. 

Ten krótki wstęp, ledwie próba zakreślenia problematyki wielości w jedności 
w obrębie Śródziemnomorza, otwiera możliwość przyjrzenia się Matvejeviciowi 
w spokoju przeżywającemu odwiedzane i oglądane miejsca. Interesujące jest 
jego powolne, często żmudne zagłębianie się w miejsca znane i wielokrotnie 
już opisywane, ale także w zaułki, miejsca zapomniane albo mające dziś już 
swą świetność dawno za sobą. Intrygujący wydaje się moment, gdy Matveje-
vić wyraża potrzebę odnalezienia siebie we wschodach i zachodach słońca na 
wysepkach w Zatoce Weneckiej. Owa „poetycka obserwacja zbliżenia” (La Ca-
pria 2005: 7), jego niemal intymne obcowanie z pomnikami przeszłości pozwala 
przyjrzeć się zbieranej przez niego tożsamości, którą buduje skrzętnie i wytrwa-
le z napotkanych, wygrzebanych, przypomnianych elementów, skrawków, od-
łamków wspaniałej historii i minionej świetności.

Matvejević podkreśla wielokrotnie, że urodził się nad rzeką, choć niedaleko 
od adriatyckiego wybrzeża i w miejscu, gdzie dało się odczuć tchnienie morza. 
Doświadczenie to nie jest jego pierwszym doświadczeniem nabytym w chwili 
narodzin. Niuanse morza, jego zmienność, czucie są udziałem pisarza, dla któ-
rego doświadczenie rzeki stało się przed-doświadczeniem morza. „Ten, kto pisze 
o Morzu Śródziemnym albo pływa po nim, zazwyczaj czyni to z powodów oso-
bistych” (Matvejević 2003: 75). A zatem źródło jego twórczości wypływa z we-
wnętrznych fascynacji, z potrzeby ducha. Wielkie dzieła powstają właśnie jako 
sublimacja duchowych dążeń i pragnień. Ogarnięcie Wenecji, poznanie wysp 
w Zatoce Weneckiej jest próbą zamknięcia w słowie całego bagażu doświad-
czeń, wrażeń i odczuć.

Podobne motywacje, podobną pasję poszukiwania nieobecności odnaleźć 
można w najnowszej książce chorwackiego twórcy zatytułowanej Kruh naš. 
Autor pisał ją właściwie przez całe życie. Pomysł jej stworzenia zrodził się już 
w dzieciństwie, gdy jako mały chłopiec słuchał opowieści ojca z pobytu w nie-
mieckim obozie. Często jednak odkładał pióro i zajmował się innymi sprawami, 
pisał inne książki, ale wciąż pamiętał o historiach ojca. Wydarzenia z własnego 
życia nie pozwalały mu zrealizować artystycznego zamierzenia, ale nie pozwa-
lały też o tym zapomnieć. Pomysł napisania takiej książki odżył, gdy w Odessie, 
rodzinnym mieście swojego ojca, poznał znajomego swojego stryja, który spę-
dził lata w stalinowskim łagrze. Chleb nasz powstawał w podróży, w rozjaz-
dach, na emigracji, między azylem i egzylem2, na marginesach innych książek.

2 Taki tytuł nosi także jedna z najważniejszych książek w dorobku Predraga Matvejevicia.
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Potrzeba opowiedzenia o chlebie wynika zatem z osobistych, wręcz intym-
nych przeżyć człowieka, świadomego ogromnej roli chleba w życiu jednostek 
i narodów. Chleb, ten powszedni atrybut człowieczeństwa, dziś postrzegany 
przede wszystkim jako produkt żywieniowy, przez stulecia, od zarania dzie-
jów był pokarmem także duchowym, inspiracją dla filozofów, artystów, impul-
sem do zdobywania, odkrywania, poznawania. W chlebie zamyka się historia 
człowieka, albo może inaczej: chleb jest częścią ludzkiej historii. Jak pisał Pi-
tagoras, o czym wiemy z przekazu Diogenesa Laertiosa, „kosmos zaczyna się 
od chleba” (Matvejević 2009: 10)3. Towarzyszył więc człowiekowi od zawsze, 
zaspokajał jego głód, ucieleśniał jego wiarę, zbliżał do drugiego człowieka. Naj-
większą wartością chleba jest jednak fakt, że sam przypomina człowieka i jego 
ciało. Przyjrzyjmy się przytaczanym przez Matvejevicia słowom Anaksagorasa 
z Lampsakos:

Spójrzmy na chleb. Zrobiony jest z roślinnego surowca, karmi nasze ciało. A ludzkie ciało 
składa się z licznych elementów: skóry, mięsa, żył, ścięgien, kości, okostnej, włosów. Jak 
to w ogóle możliwe, że tyle różnych części pochodzi od jednolitych składników chleba? 
(cyt. za: Matvejević 2009: 11).

Myśl ta, tak charakterystyczna dla starożytnych filozofów, dociekających 
praprzyczyn rzeczy, jest objawem poszukiwań związków między człowiekiem 
i chlebem. Rozwinięciem tych dążeń było dopełnienie, jakiego dokonał tłumacz 
owych słów na łacinę. Jego zdaniem filozof wychodzi od chleba, by dojść do 
zboża, od zboża do ziemi, od jednego i drugiego do wody, ognia, pierwszych 
elementów i ogólnej zasady ziemi (zob. Matvejević 2009: 11). Chleb stał się za-
tem podstawą wszechrzeczy.

Matvejević stosuje podobny zabieg w swojej książce: chleb staje się dla niego 
okazją do rozważań na temat historii, polityki, mitologii. Chleb odnosi go bo-
wiem do zbóż, kłosów i ziaren; przywodzi na myśl sztukę i literaturę.

Chleb nie doczekał się osobnego utworu, w którym zawarłaby się jego histo-
ria i rola, jaką odegrał w historii narodów i jednostek, podobnie jak Śródziemno-
morze, wciąż czekające na to najważniejsze dzieło (zob. Matvejević 2003:107). 
Mimo że powstało kilka znaczących książek, które w jakiś sposób mówią o chle-
bie, to jednak Matvejević mówi raczej o wspólnym dziele na temat chleba (zob. 
Matvejević 2009: 139–140). Powstawało ono przez stulecia, pisane przez poetów 
i filozofów, z których każdy dodawał coś od siebie, dopełniał, rozszerzał. Nie 
sposób zawrzeć historii chleba w jednej księdze, dzięki czemu chleb staje się 
kolektywnym tworem nie tylko ludzkich rąk, ale też ludzkiej duszy. Matvejević 
wyróżnia nawet swoistą poetykę chleba, będącą sposobem jego istnienia:

3 Wszystkie cytaty z książki Kruh naš przytaczane w niniejszym artykule w tłumaczeniu 
własnym autora.
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Poetyka chleba rozpostarta jest niczym ziarno w czasie i przestrzeni, między państwami 
i narodami, w teraźniejszości i wieczności. Jej obecność odkrywamy w wierszu, obrazie, 
modlitwie. Jest we śnie i na jawie, „między snem a jawą” także, w chwilach i „długim 
trwaniu”.
Nosimy ją w sobie samych, pamiętamy i równocześnie zapominamy (Matvejević 2009: 108).

Istnienie chleba jako tworu ludzkiego wysiłku wymyka się próbom jedno-
znacznego uporządkowania. Wydaje się, że chleb wypełnia całą dostępną prze-
strzeń i czas, łącząc się z człowiekiem.

Chleb jest zapisem tożsamości człowieka cywilizacji judeochrześcijańskiej.

Mosty i drogi

Matvejević na kartach Brewiarza przywołuje dwie nazwy na określenie podró-
ży. Pierwsza z nich – periplous (i bliskie mu periegesis) – oznacza podróż do-
okoła, po lądzie i morzu. Druga natomiast – anabasis – jest wejściem pod górę, 
w głąb lądu (Matvejević 2003: 113); nazwa odnosząca się oczywiście do dzie-
ła Ksenofonta pod tym samym tytułem przywołuje trasę Greków od wybrzeża 
Azji Mniejszej do Kunaksy, gdzie schodzili już ku morzu. Zbigniew Herbert 
w swoim wierszu Anabaza dokonuje jednoznacznej interpretacji tej tułaczki: 
„znaleźli po prostu morze to znaczy wyjście z lochu” (Herbert 1998: 485). Trud-
no niniejsze rozróżnienie przyporządkować do podróży samego Matvejevicia. 
Rację miał zatem autor Brewiarza, że pojęcia żeglowania i podróżowania często 
są mieszane i używane zamiennie. Matvejević, niczym mityczny Odyseusz, nie-
przerwanie pozostaje w obrębie Śródziemnomorza, błądząc po jego niezmierzo-
nych labiryntach. Jest to zatem podróż między lądem a morzem, ciągłe lawiro-
wanie między dwoma żywiołami, poznawanie ich wzajemnych relacji.

Trasy wędrówek Matvejevicia – jego przemieszczanie się między poszczegól-
nymi stacjami Śródziemnomorza – składają się na odyseję. Uciekinier opuszcza 
swą Itakę i udaje się w podróż. Będąc na łasce bogów, podąża zapomnianymi, 
ale też znanymi szlakami wielu żeglarzy i podróżników. Spotyka ślady wiel-
kiej historii, która w tym rejonie wyraźnie zaznaczyła swą obecność. Obcuje 
z mitem, który wplótł się w rzeczywistość stwarzającą śródziemnomorski świat. 
Można zatem mówić o zewnętrznej odysei Matvejevicia; zewnętrznej, jeśli weź-
miemy pod uwagę formę jego podróży, wrażenie, jakie odnosi zewnętrzny ob-
serwator. Na tym się jednak nie kończy sens tego podróżowania po bezmiarze 
Śródziemnomorza. Matvejević odbywa także swego rodzaju pielgrzymkę, ale 
jest to pielgrzymka wewnętrzna, pielgrzymka ku samemu sobie. Warto podkre-
ślić, że te dwie formy podróżowania nakładają się na siebie. Odyseja, będąca 
symbolicznym, zewnętrznym właśnie odtworzeniem wyprawy Odysa, przeplata 
się z wewnętrznym, duchowym pielgrzymowaniem ku sensowi życia, odnajdy-
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waniem siebie w zewnętrznych znakach cywilizacji śródziemnomorskiej. Nie 
ma sprzeczności między tymi dwiema formami podróżowania; chodzi tu raczej 
o ich wzajemne dopełnianie się. Wraz z pokonywanymi punktami na trasie wę-
drówki dokonuje się postęp w podróży do własnego j a. Odyseja wynika z po-
trzeby formy, ujęcia przemierzanej trasy w określone ramy, a pielgrzymka jest 
poszukiwaniem sensu. Wydaje się jednak, że odyseja jest podróżą po okręgu, 
rozpoczyna się i kończy w tym samym punkcie (celem jest dom, punkt wyjścia), 
Odys będzie zatem dążył do domknięcia trasy, powrotu do źródła. Pielgrzymka 
z kolei jest raczej przemieszczaniem się z jednego punktu do drugiego, między 
punktami A i B, a więc przemieszczaniem się po linii prostej (celem jest punkt 
dojścia). Nakładające się więc perspektywy podróży zewnętrznej i wewnętrznej 
wskazywałyby zatem na dojście do centrum własnej tożsamości i powrót do 
domu, by tu przeżywać ją i nią żyć.

Poruszanie się po labiryncie Śródziemnomorza przez stulecia umożliwiała 
sztuka kartografii. Jest sztuką, gdyż mapa zawsze była pewnym sposobem wi-
dzenia świata, jego wizją. Co więcej, mapa stanowiła szczególnego rodzaju dzie-
ło sztuki: „Mapa to synteza wiedzy i doświadczenia: przestrzeń i pojmowanie 
przestrzeni, świat i światopogląd” (Matvejević 2003: 109). Studiowanie starych 
map jest dla Matvejevicia patrzeniem na świat oczyma dawnych geografów, po-
dróżników, odkrywców. Takie „współ-widzenie” oznacza patrzenie i podążanie 
z kompasem w ręku. Stara mapa wyznacza drogę, pokazuje, dokąd się wybrać, 
co odkryć. Dzięki niej można kontynuować dawno rozpoczęte podróże albo za-
cząć całkiem nowe. Wywołuje ona w wędrowcu ciekawość świata: „Wszystkie 
pytania o morze i ląd ożywają przed nami na mapie: jakie są ich kształty, ich 
wzajemne stosunki, jak można je przedstawić” (Matvejević 2003: 109). Mapa 
jest pierwszym kontaktem z morzem, śledzeniem tras faktycznych, które nakła-
dają się na szlaki wyryte przez wyobraźnię. Jak zaznacza Matvejević, odkrycie 
Nowego Świata było przede wszystkim podświadomym pragnieniem urzeczy-
wistnienia własnych wyobrażeń, znalezienia Atlantydy, Eldorado czy Arkadii. 
Na innych morzach tacy odkrywcy szukali poniekąd Morza Śródziemnego.

Mapy są dla chorwackiego autora zaczynem poznania, impulsem do wyjazdu, 
do odkrycia tego, czego mapa nie przedstawia. Ona pokazywała tylko port, z któ-
rego się wypływało, a reszta była ogromem nieznanego świata. W Innej Wenecji 
Matvejević rozprawia o weneckich mapach, w centrum których zawsze znajdo-
wała się Serenissima. Sporządzanie planu miasta i mapy okolic odzwierciedla-
ło relację między ziemią a morzem. Przy tej okazji wspomina także, że „ten, 
kto rysuje »plan miasta«, pozostaje w jego granicach” (Matvejević 2005: 129). 
Mapa zamyka w sobie człowieka, jak dzieło stwarzane przez geniusza. Kreśląc 
obraz przestrzeni, człowiek sporządza własny wizerunek, jego widzenie świata 
na stałe jednoczy się z przedstawianą rzeczywistością. W tym sensie pokazuje 
ona szczególne połączenie naukowej refleksji z dziedziny urbanistyki, topogra-
fii, ale także narracji i wyobrażeń. Dlatego studiowanie map jest zarazem po-
znawaniem ludzi, którzy je tworzyli, ich obaw, lęków, zachwytów, motywacji. 
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Podążanie drogami wyznaczanymi przez stare mapy jest więc w pewnym stop-
niu podążaniem przez „niedocieczone korytarze” (Kubiak 1998: 410) z kłębkiem 
nici w dłoni. I choć morze szykuje dla odważnych podróżników wiele niebez-
pieczeństw i zasadzek, to jednak mogą być pewni, że przechodziło je już wielu 
takich jak oni. Mapa jest oswobodzeniem labiryntu świata, a także żądzą jego 
poznania.

Chleb dla Matvejevicia stanowi nieodłączną część ludzkiego losu i historii nie 
tylko Europy, lecz także całej tej przestrzeni cywilizacyjnej, która nierozerwal-
nie związana jest ze Starym Kontynentem. Pryzmat patrzenia na Europejczyka 
i jego kulturową tożsamość poprzez opowieść o chlebie pomaga chorwackiemu 
pisarzowi stawić czoła bogactwu i różnorodności cywilizacyjnej tradycji. Chleb 
jak w soczewce skupia w sobie ludzkie dążenia do przekraczania granic, prze-
łamywania barier, poszukiwań. Będąc zapisem naszej cywilizacyjnej kondycji, 
wyrazem ludzkiego losu, przez wieki funkcjonował jako łącznik z innymi kul-
turami. Obcy, pochodzący z różnych światów ludzie przełamujący się chlebem, 
jak w opowieści ojca Matvejevicia, stają się sobie równi, bliscy. Ten akt jest 
próbą połączenia odmienności światów, z jakich pochodzą, jest dialogiem lu-
dzi, którzy świadomi swojej indywidualności z szacunkiem stają przed drugim 
człowiekiem i jego światem. Wysnuta przez Matvejevicia opowieść o chlebie 
streszcza europejskość jako kategorię, która przez wieki była cywilizacyjnym 
wyzwaniem rzuconym niedoskonałości świata, małostkowości i zawiści. Z niej 
to wypływa potrzeba przemiany świata, poszerzania horyzontów oraz akcepta-
cja inności. Wszystko to, według Matvejevicia, mieści w sobie chleb.

„Drogi chleba wiodły przez historię i czas, pamięć i zapomnienie” (Mat-
vejević 2009: 23) – pisze Matvejević, podkreślając, że trudno znaleźć miejsce 
i moment, gdzie się jego droga zaczęła. Istnienie chleba wymyka się niejako 
konkretnemu czasowemu przyporządkowaniu, istnieje poniekąd w bezczasowo-
ści. Matvejević podejrzewa tylko, że drogi te musiały prowadzić ze wschodu na 
zachód, podążając za słońcem, w czym, jak można przypuszczać, autor widzi 
nawiązanie do myśli ex oriente lux. Drogami zagubionymi wśród gór, dolin, 
pustyń wędrowali pielgrzymi, prorocy, karoce, orszaki i karawany – tymi dro-
gami, na których dochodziło do spotkań, wymian, dialogów wędrowców, chleb 
wchodził na karty historii, stając się częścią cywilizacji. Próbując odtworzyć te 
ścieżki, zagubione gdzieś w ludzkich dziejach, Matvejević usiłuje dotrzeć do 
centrum judeochrześcijańskiej cywilizacji.

O zbożu, z którego robiło się chleb, wspominają gliniane tabliczki z Uruk, 
hieroglify z Memfis i Teb. Rolę i szacunek dla chleba wyraża akadyjski epos 
o Gilgameszu. Rozważaniom Matvejevicia nad wylewami Nilu, żyznością gleb, 
obrzędami związanymi z siewem i zbiorami towarzyszy przekonanie o wędro-
waniu całej tej swoistej kultury uprawy zbóż, nawadniania, technik wypiekania 
chleba. Czym byłby chleb grecki i rzymski, gdyby nie doświadczenia zrodzo-
ne w Mezopotamii i Egipcie? Jak chrześcijaństwo adaptuje i wykorzystuje kult 
bogini Demeter? Na te pytania chorwacki eseista nie odpowiada wyczerpująco, 
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pokazuje jedynie możliwe odpowiedzi. Nie to jest jednak dla niego najważniej-
sze. Ukazując drogi, jakimi wędrowały zboża, doświadczenia i chleb, chorwacki 
pisarz na nowo scala kultury, o których zazwyczaj zwykło się mówić oddzielnie, 
poszukuje ich wspólnych, wyrosłych z tych samych źródeł, fundamentów.

Książka Matvejevicia o chlebie jest wędrówką przez historię i mitologię, wia-
rę i kulturę. Ta podróż w czasie i przestrzeni, przełamująca wszelkie granice 
polityczne, etniczne i kulturowe, spaja obraz człowieka, który w epoce postmo-
dernistycznego wątpienia w integralność ludzkiej osobowości uległ rozbiciu. To 
także wyraz i zwieńczenie jego kulturowej wizji człowieka stwarzającego świat 
różnorodny i właśnie dzięki temu piękny i wartościowy. Wśród tej różnorodno-
ści artysta widzi jednak płaszczyznę, na której wszyscy ludzie mogą czuć się 
tacy sami, równi sobie. Na tej płaszczyźnie zrodził się chleb.

Jedność, która dzieli 

Predrag Matvejević unika postawy absolutnie admirującej w odniesieniu do 
Śródziemnomorza. Jego stosunek do tej przestrzeni nie wynika z czarno-białego 
wartościowania, lecz z akceptacji tego wszystkiego, co realnie wpłynęło na cy-
wilizację europejską. Dorobek ten wraz z upływem czasu wymaga odświeżenia, 
przemyślenia na nowo. Istotą kulturowej świadomości jest umiejętność przyzna-
nia i potwierdzenia nie tylko tego, co było wielkie, znane i godne naśladowania, 
ale także, a może przede wszystkim, sztuka zmierzenia się z tą częścią przeszło-
ści, która budzi wstyd, zażenowanie i o której z tego właśnie powodu nie chce 
się wspominać i pamiętać.

Byłoby wielkim uproszczeniem, przekłamaniem i przemilczeniem stwierdze-
nie, że Matvejević widział w Morzu Śródziemnym jedynie most łączący światy, 
kontynenty, cywilizacje, kultury, religie i narody. To, co przez wieki łączyło, 
funkcjonowało również z piętnem podziałów, przeciwieństw i różnic. Matveje-
vić nie omieszka zatem zauważyć, że tu właśnie narody i rasy łączyły się i prze-
ciwstawiały, zbliżały i oddalały się bardziej niż w jakimkolwiek innym miejscu 
na świecie (zob. Matvejević 2003: 14). „Specyficzne cechy śródziemnomorskie 
nie wtapiają się bez reszty w inne całości, nie wchodzą we wszystkie związki 
pomorza z kontynentem, Południa z Północą, Wschodu czy Zachodu z Połu-
dniem” (Matvejević 2003: 15) – zaznacza pisarz, podkreślając, że te przeciwień-
stwa, które mogły i często stawały się przyczyną podziałów, często także na-
znaczały stare i nowe kultury, decydując o ich kształcie, profilu i wyjątkowości.

Terenem, na którym te podziały i przeciwieństwa można odczuć najbardziej, 
są Bałkany, gdzie – jak pisze autor – „wybrzeże Morza Śródziemnego przełama-
ło się i rozsypało” (Matvejević 2003: 226). Obie przestrzenie są na tyle ze sobą 
powiązane, że trudno mówić o jednym, zapominając o drugim. Bałkany nie sta-
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nowią jednej, stabilnej całości geograficznej, historycznej czy kulturowej. Za-
wsze cierpiały z powodu „nadmiaru historii”4, która, można by rzec, rozbijała je 
od środka. Bałkany są niejako obszarem w „stanie oblężenia”, a ich mieszkańcy, 
których reprezentantem jest homo balcanicus, próbują z tej oblężonej twierdzy 
uciec. Częściej obserwuje się raczej odłączanie od Bałkanów niż przyłączanie 
do nich, i to właśnie z tej przyczyny, że jest to przestrzeń raczej wyobrażona5, 
a przez to trudna do ogarnięcia, zaklasyfikowania i zrozumienia.

Nie tylko jednak przestrzeń stawała się, według Matvejevicia, przyczyną 
konfliktów i nieporozumień. Podziały, o których wspominał w Brewiarzu, teraz 
ukazuje na przykładzie chleba, gdyż również on nosi w sobie brzemię podzia-
łów, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków w cywilizacji judeochrześci-
jańskiej. Spór, który doprowadził do rozbicia jedności, u swych źródeł dotyczył 
problemu, czy chleb sprawowany w liturgii powinien być na zakwasie czy też 
nie. Duchowni prawosławni widzieli w zakwasie „znamię ludzkiego losu Zba-
wiciela” (Matvejević 2009: 63), zakwas był jak dusza w ciele (zob. Matvejević 
2009: 64), natomiast łacinników krytykowali za używanie niekwaszonego chle-
ba, w czym widzieli wpływ judaizmu i herezji. Konflikt ten zaznaczył się także 
na Bałkanach i mimo wielu prób jego załagodzenia nie tylko nie wygasł, ale 
stał się jeszcze bardziej zacięty, gdy powodem kolejnej niezgody stały się „dwa 
słowa połączone w jedno” (Matvejević 2009: 63) – filioque. Antagonizm, który 
na wieki podzielił chrześcijaństwo, zaczął się od chleba: „Było to za mało i za 
dużo na tysiącletni konflikt wiary i cywilizacji” (Matvejević 2009: 63). Mimo że 
rodzaj eucharystii, jakiej używa się podczas mszy, dla przeciętnych ludzi tak na-
prawdę nie miał znaczenia (jak utrzymywał Piotr Antiocheński), to jednak stał 
się symbolem podziału na dwa światy, na dwie cywilizacje. Chleb zatem symbo-
licznie ucieleśnił w sobie wszystkie przyczyny, jakie doprowadziły do rozbicia 
chrześcijaństwa, sprowadzając fundamentalne, choć dla przeciętnego wiernego 
niedostrzegalne i niezrozumiałe różnice do poziomu codzienności, utrwalając je 
w obyczajach i obrzędach. Powszechność chleba sprawiła, że zamiast symboli-
zować jedność chrześcijaństwa, rozłam w Kościele stał się nie tylko faktem, ale 
czymś odczuwalnym przez każdego człowieka.

Historia cywilizacji judeochrześcijańskiej naznaczona jest podziałem, w któ-
rego centrum – choć niesłusznie – znalazł się chleb. Dzielił on więc w sferze 
duchowej, kulturowej, dziś natomiast chleb dzieli ludzi na tych, którzy go mają, 
i na tych, którzy odczuwając jego brak, pragną go.

4 Warto w tym miejscu przytoczyć znaną myśl autorstwa Bronisława Geremka powtarza-
ną w odniesieniu do Bałkanów: „Bałkany zawsze produkowały tyle historii, że nie były 
w stanie jej skonsumować” (cyt. za: Bilski 2000: 411).

5 Maria Todorova przeprowadza gruntowną analizę wizji Bałkanów w świadomości Za-
chodu, jak również mieszkańców półwyspu. Ten wyobrażony charakter Bałkanów jest 
wynikiem wielowiekowego narastania imaginacji, mitów i iluzji na temat regionu (zob. 
Todorova 2008).
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Człowiek wobec Mitu i Historii, czyli o wyzwaniach Kultury

Opisom i analizom świetlanej przeszłości Śródziemnomorza towarzyszy reflek-
sja nad jego teraźniejszością i przyszłością. Matvejević słusznie zauważa, że 
przestrzeń ta cierpi na nadmiar historii i mitu, zastępujących jej obraz. Gdy 
Matvejević w swoim szkicu Mediteran na pragu novoga milenija6 (Śródziemno-
morze na progu nowego milenium) pisze, że Śródziemnomorze cierpi na wszech-
obecne podziały, wskazuje, iż nie może ono samo z siebie zabezpieczyć włas-
nego istnienia. Bagaż ogromnego dziedzictwa, przeszłych stuleci i dziejowych 
zaszłości wywoływać może poczucie pewnego dyskomfortu, widocznego w po-
trzebie ustosunkowania się do jego znaczenia dla teraźniejszości. Śródziemno-
morze nie stanowi dziś jedności, zresztą przez większą część swojego istnienia 
było podzielone. Dziś jest podobnie, nad czym Matvejević ubolewa. Nawet bę-
dąc człowiekiem urodzonym nad brzegiem Morza Śródziemnego, można do-
świadczyć tej zamykającej i dzielącej tendencji. Nikogo nie trzeba przekonywać, 
że urodzić się w Algierii, Albanii czy Syrii to nie to samo co urodzić się we 
Francji czy we Włoszech. Ostatni czynnik mówi o typowym dla nowoczesności 
rozbiciu tożsamości człowieka, którego świadomość określa się w pespektywie 
różnorakich odniesień: narodowych, społecznych, wyznaniowych, kulturowych.

W zakończeniu książki Kruh naš Matvejević zadaje pytanie, które z jednej 
strony uznać należy za wyraz jego zaangażowania i poczucia wagi, jaką spełnia 
literatura, z drugiej zaś za echo pojawiających się idealistycznych dążeń poetów, 
pisarzy i artystów chcących zmieniać świat: „Co może uczynić literatura, żeby 
chleba było dla wszystkich i dla każdego?” (Matvejević 2009: 140). Pióro poety 
czy pisarza zmienia jednak świat co najwyżej na papierze. A książki, niestety, 
nie są chlebem powszednim, którym pożywiają się i z którego czerpią inspira-
cję miliony. Dlatego jego odpowiedź jest smutnym rozrachunkiem z kulturą, 
zwłaszcza zaś konfrontacją literatury z rzeczywistością, którą się żywi, i iluzją, 
którą tworzy: „Może tylko wyrazić troskę i niepokój” (Matvejević 2009: 140).

Parafrazując znaną myśl Claude’a Lévi-Straussa ze Smutku tropików („Świat 
powstał bez człowieka i bez niego może się skończyć”), Matvejević stwierdza, 
że historia człowieczeństwa zaczęła się bez chleba, ale bez chleba może zanik-
nąć (zob. Matvejević 2009: 140).

***

Mówiąc o amatorach starożytności, Zbigniew Herbert zauważył, że Grecja 
i Rzym były dla nich „czymś w rodzaju wysp szczęśliwych, gdzie pod słońcem 
rozumu kwitły cnoty, harmonia i równowaga” (Herbert 2008: 158). Trudno się 

6  Tu korzystam z tekstu, który otrzymałem od Predraga Matvejevicia drogą elektroniczną.
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oprzeć wrażeniu, że to wędrowanie ku centrum jest w pewnej mierze poszuki-
waniem azylu, schronienia:

Nad Morzem Śródziemnym powstały pierwsze azyle dla tych, których duch wypłynął na 
pełne morze, którzy stracili kompas (Matvejević 2003:18).

Matvejević nigdy nie stracił swojego kompasu, którego igła naturalnie – jak-
by pomna na jego życie i podziw dla śródziemnomorskości – wskazywała Po-
łudnie. Ten kompas sprawiał, że gdy naszych przodków pytano o uniwersalne 
wartości, myśl ich kierowała się ku starożytności, ku Grecji i Rzymowi. Ten 
kompas pozwalał, by duch wypłynął na pełne morze i potem szczęśliwie wracał 
do swego portu. Podróż nad Morze Śródziemne była wędrówką do źródeł rzeczy 
najważniejszych: prawdy, jasności i rozumu. Podążając w kierunku wyznacza-
nym przez wewnętrzny kompas, Matvejević odzyskuje nie tylko źródło, ale tak-
że pewną część swego istnienia, gdyż jak pisał Józef Tischner:

Tragedią Zachodu jest to, że człowiek stopniowo tracił samego siebie. Utrata ta szła w pa-
rze z utratą źródła, kontaktu człowieka z bytem, z istnieniem (Tischner 1993: 134).

Rozważania o cywilizacji judeochrześcijańskiej nieuchronnie prowadzą do 
Europy, która jest dziedziczką Śródziemnomorza. Stary Kontynent rodził się 
i kształtował właśnie nad brzegami Morza Śródziemnego. Kiedyś tu przecież 
było centrum świata, jak słusznie przypomina chorwacki pisarz (zob. Matveje-
vić 2003: 16). Europa cierpi jednak dziś na niemożność określenia samej siebie; 
cierpi, ponieważ oderwała się od łożyska, z którego się narodziła i rozwinęła. 
W wyniku tego kultura europejska stała się „kulturą niepewności, kulturą nie-
pokoju, udręki i wątpliwości” (Bauman 2007: 21), co znalazło swe odzwiercied-
lenie w rozbiciu, a może nawet pozbawieniu Europejczyka poczucia tożsamości. 
W tym sensie ponowne zespolenie kontynentu z jego kolebką może okazać się 
decydującą próbą przełamania tego wielowiekowego niedostatku świadomości. 
Takie ambitne zamierzenie towarzyszy Matvejeviciowi, co potwierdza Robert 
Bréchon, który nazwał bałkańskiego autora „obywatelem jednej zagubionej Eu-
ropy” (Bréchon 2003: 47)7, wskazując, iż jest on pisarzem-badaczem, przywo-
łującym nieobecność, zapomnianą część dziedzictwa europejskiej cywilizacji.
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Wołowiec.

O želji izvora – judeokršćanski i mediteranski korijeni Europe
u esejistici Predraga Matvejevića 

R EZI M E

Članak pokušava ostvariti jedan osnovni cilj: prikazati Matvejevićev stav prema medite-
ranskoj civilizaciji i njegov način doživljaja kulture. Predmet razmatranja su dvije knjige: 
najpoznatije i najistaknutije Matvejevićevo djelo Mediteranski brevijar te posljednja, nastav-
ljajuća i prateća njegov diskurs knjiga Kruh naš. U tim se knjigama Matvejević pokazuje ne 
samo kao čovjek kulture, istaknut promatrač europske stvarnosti, nego i kao originalni, kre-
ativni mislilac te „protagonist suvremene intelektualne rasprave” (Magris 2003: 7). Njegova 
esejistika ukazuje „na postojane, konsekventno građene i dokazivane dimenzije” (Kalanj 
2003: 14) njegovog književno-kulturnog rada. U ovom članku posebna pozornost posvećena 
je istraživanju odsutnosti ili skrovitosti pravih izvora Europe.
Ova se želja za odsutnošću objavlja u Matvejevićevom putovanju kroz zaboravljene ili do-
bro već poznate puteve i staze na kojim traži tragove starih kultura. Sredozemlje za njega 
predstavlja prvenstveno civilizacijski prostor koji je utjecao na oblik cijele Europe. Ondje 
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su počeci europske znanosti, kulture i umjetnosti. Ipak, obraća također svoju pozornost na 
sve one stvari koje se danas smatraju sramnima i nepristojnima, kao što su križarski ratovi, 
demagogija, fanatizam i druge. Uprskos svemu, Mediteran funkcionira u njegovoj esejistici 
kao izvor Europe koji je trenutno pomalo zaboravljen. Ovo naše more, koje oblijeva tri konti-
nenta, dakle tri svijeta, povezivalo je i dalje povezuje ljude te je prostor zajedničkih osjećaja. 
Kao što je pisao Herbert, antička Grčka i Rim su bili neka vrsta sretnih otoka, gdje su pod 
suncem uma cvale plemenitost, harmonija i ravnoteža. Na toj su obali našli azil autori poput 
Matvejevića.
Nakon prostora svog kulturnog života, hrvatski se esejist obraća kruhu, „stvarnosti istodob-
no simboličkoj i konkretnoj“ (Bréchon 2003: 58). Dugotrajna autorova zaokupljenost kruhom 
koja je rođena već u njegovoj mladosti, tražila je formu književne rasprave, formu eseja. Ma-
tvejević piše o kruhu koji ljudima omogućuje život, prikazuje njegovu svakdašnjost i vječ-
nost, svjetovnost i svetost. Povijest i sadašnjost, legenda i vjera, stvarnost i umjetnost nazna-
čeni su kruhom, njegovom prisutnošću, oblikom, ukusom. Kruh je spajao ljude i kulture, ali 
je postao također povodom raspola i sukoba. Zbog toga da je kruh prisutan skoro u svakoj 
kulturi, može se reći da govoriti o kruhu, žitu, klasju, ratarima u stvari znači govoriti o proš-
losti i sadašnjosti judeokršćanske civilizacije.
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