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1 .

Rama dyskursu historycznego jest oparta na pojęciowej metaforze drogi, ponieważ 
o czasie – który nie jest dostępny naszemu bezpośredniemu poznaniu – mówimy 
w kategoriach przestrzennych. Tak jak o własnym życiu myślimy jako o drodze od 
narodzin do śmierci poprzez stany pośrednie (np. przeciwności losu ujmowane są 
jako rozdroża czy zakręty), podobnie myślimy o bohaterze zbiorowym, w interesu-
jącym nas wypadku – o narodzie. Naród nie jest w narracji zbiorem jednostek, bo 
przecież nie można opisać przeszłości każdego człowieka (no, może ewentualnie 
typy ludzi), lecz figurą zbiorową, upersonifikowaną na potrzeby wyobraźni histo-
rycznej. Ma jakiś początek i zmierza do jakiegoś celu, w zamierzeniu do szczęśli-
wego końca. Idzie i na swojej drodze napotyka jakieś postaci, zdarzenia i procesy. 
Niektóre mu ułatwiają dojście do celu, inne – utrudniają. 
Ponieważ narracja jest zawsze formułowana z perspektywy 
jej końca, ostatniego segmentu1, więc stworzenie opowie-
ści dokonuje się z perspektywy współczesnej. Dochodzi 
tutaj do osobliwego mechanizmu: tak jak res	gestae bieg- 
nie od przeszłości do teraźniejszości, tak historia rerum	
gestarum	– w kierunku odwrotnym: od teraźniejszości do 
przeszłości. Ów bieg wstecz charakteryzuje się semiotyza-
cją rzeczywistości, to jest przekształceniem świata realiów 
w świat imion, mających jasno sprecyzowane znaczenia: 
negatywne lub pozytywne. Oczywiście między tymi dwo-
ma skrajnościami istnieją konkretne egzempla, które mogą 
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być bardziej/mniej pozytywne lub bardziej/mniej negatywne. Na przykład w polskiej 
narracji bardziej pozytywne znaczenie przypisuje się wygranej bitwie pod Grunwal-
dem niż bitwie pod Płowcami. Z kolei Feliks Dzierżyński jest bohaterem bardziej 
negatywnym niż August II Mocny. Podobnych przykładów można by przytoczyć 
nieskończenie wiele. Istotne, że podstawą semiotyzacji świata jest aksjologiczny 
układ binarny, umożliwiający nadanie przeszłości spójną formułę znaczącą. Narracja 
więc nie tylko ujmuje zdarzenia jako trwanie w czasie, lecz również przypisuje im 
znaczenia, a w ślad za tym – poszukuje dla wartości odpowiednich nośników. 

Podstawą dla proponowanego ujęcia jest analiza syntez dziejów narodowych Ser-
bów i Chorwatów, przeprowadzona w innym miejscu [Czerwiński 2012a]. Materiał 
wszystkich tego rodzaju publikacji daje podstawy, aby uznać, że chociaż dyskursy hi-
storyczne Chorwatów i Serbów aktualizują uniwersalny sposób tworzenia opowieści 
o przeszłości (oparte są na tym samym gatunku mowy), ogniskując jej strukturę na 
binarnie wartościowanych zdarzeniach, to zakończenie narracji jest u Chorwatów eu-
foryczne, u Serbów zaś traumatyczne. Rozpad Jugosławii, w tym również reperkusje 
tego zdarzenia (wojny, przesiedlenia ludności, zmiany granic), jest przez chorwackich 
historyków, bez względu na orientację światopoglądową, konceptualizowany jako 
szczęśliwe zakończenie dziejów. Przez większość serbskich – jako tragiczne, wpisane 
w wyobraźnię mityczną o powracającej ofierze Serbów. Jest to przekonanie powszech-
nie artykułowane w innych domenach komunikowania, a wynika z tego oczywistego 
faktu, że Chorwaci zrealizowali niemal wszystkie swoje cele polityczne, Serbowie zaś 
– nie. W niniejszym opracowaniu spróbuję pokazać, w jaki sposób opowieść o prze-
szłości zostaje wpisana w ów mechanizm i jakie ma to konsekwencje dla tekstu o prze-
szłości i dla wyobraźni historycznej, której nośnikami są historiografia i literatura. 

W sposobie mówienia o przeszłości silnie zakorzenione jest przekonanie o po-
wtarzalności pewnych stanów, zdarzeń, procesów, a nawet typów postaci. W inter-
pretacji historii odwołujemy się do analogii, które mają wyjaśniać naturę zjawisk, 
które napotykamy w naszej drodze. W tym obszarze konkurują ze sobą dwa typy 
świadomości: kosmologiczna i historyczna, i odpowiadają one kategoriom cza-
su cyklicznego i linearnego. W ostatecznym rozrachunku są dwoma odmiennymi 
modelami percepcji świata i uczestnictwa w tym świecie, a także – co szczególnie 
istotne w niniejszym opracowaniu – modelami organizacji i porządkowania wie-
dzy o świecie, także wiedzy historycznej. 

świadomość kosmologiczna, czyli „mityczna” zakłada istnienie pewnego nie-
zmiennego stanu wyjściowego, który się ciągle powtarza i reaktywuje, a więc także 
– reprodukuje. Ontologicznie wyjściowy tekst (tak ową niezmienną matrycę na-
zywa Uspienski) staje się wzorcem dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, 
więc „jawią się [one – M. Cz.] jako realizacje pewnych wyjściowych form, inaczej 
mówiąc – czas powtarza się w postaci formy, w którą oblekają się indywidualne 
losy i obrazy” [Uspienski 1998: 49]. Taka matryca łączy w sobie powtarzalność 
z jednoczesnością: wszystko, co działo się kiedyś, dzieje się teraz, a także będzie się 
działo w przyszłości – jest wynikiem owej cyklicznej, a więc w istocie bezczasowej, 
powtarzalności. Wersja mocna tej koncepcji właściwie znosi historyczność, ponie-
waż powtarzające się figury pełnią te same funkcje, ale w innych okolicznościach. 
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świadomości historycznej – której ostateczne pojawienie się wiąże Uspienski ze 
zmianami paradygmatów myślowych w XVIII wieku, zwłaszcza zaś z ideologiami 
towarzyszącymi rewolucji francuskiej – odpowiada czas linearny, nieodwracalny, 
niepowtarzający się, a więc zmierzający w jakimś kierunku. Kluczową figurą dla 
świadomości historycznej jest przekonanie o ewolucji, czyli o ciągłym pojawianiu 
się czegoś nowego, przy czym owo nowe jest zawsze osadzone w kontekście sta-
rego i jest z nim zespolone mechanizmami łańcucha przyczynowo-skutkowego. 
Taka korelacja ma wymiar linearny, a kategoria początku nie ma tutaj kluczowego 
znaczenia, jak w świadomości kosmologicznej. Uspienski konkluduje: 

Podobnie jak w ramach świadomości kosmologicznej zdarzenia są uświadamiane o tyle, 
o ile wpisują się w wyobrażenie o tym, co było przedtem, tak w ramach świadomości 
historycznej są one uświadamiane o tyle, o ile wpisują się w wyobrażenie o prawidło-
wościach przyczynowo-skutkowych. Można powiedzieć, że w pierwszym wypadku po-
wtarzają się te same zdarzenia, w drugim zaś – realizacje tych samych prawidłowości 
[Uspienski 1998: 49].

Mówimy oczywiście o jakiejś wyidealizowanej formie świadomości, bo 
w praktyce rzecz się ma inaczej. Najczęściej oba te modele, kosmologiczny i hi-
storyczny, uobecniają się w jakiejś formie synkretycznej. Stąd każdy tekst o prze-
szłości, każde wyobrażenie będzie kontaminacją obu porządków. W jednym 
tekście świadomość kosmologiczna będzie dominująca, w innym – historyczna. 
Nawet jeśli nasze wyobrażenia o przeszłości mają charakter linearny i ewolucyj-
ny, to i tak zakładamy, że na drodze napotykamy coś, co jest podobne do stanów 
wcześniejszych. Potraktowanie nowych zdarzeń jako innych realizacji tego same-
go schematu będzie zbliżało narrację do wyobraźni mitycznej, ujmowanie ich zaś 
jako realizacji pewnych prawidłowości czy analogii – do wyobraźni historycznej. 
Dzięki takim mechanizmom powielane są przekonania o istnieniu ponadczaso-
wych i powtarzalnych zjawisk charakteryzujących każdą kulturę. Ivan Čolović 
pokazuje, w jaki sposób świadomość mityczna wpłynęła na wizje przeszłości 
w kulturze serbskiej . 

Połączono tu więc wydarzenia aktualne i minione, tworząc opowieść o jednym ponad-
czasowym wydarzeniu. Z bitwy na Kosowym Polu, obrachunku z faszyzmem i niedaw-
nej wojny w Kosowie złożona została baśń o „odwiecznej bitwie”. W konsekwencji 
zniknęła różnica między nami dawniej i nami dzisiaj, między przodkami i potomnymi, 
zatem postępowanie potomnych można opisać jako coś, co robią oni „od nowa”, a nie 
powtarzają to, co uczynili już przodkowie. Przykłady te pokazują, w czym tkwi problem 
populistycznych baśni. Pragną one przedstawić współczesne wydarzenia sub	 speciae	
aetarnitatis, sprowadzić je do pozaczasowych treści, które jednak będą się działy hic	et	
nunc [Čolović 2007: 57‒58]. 

Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie wyobrażenia serbskie są ujmowane 
w ramach takiego i tylko takiego schematu. Čolović wyjaskrawia mechanizm, któ-
ry był wykorzystywany w tekstach o silnym pierwiastku mitotwórczym.
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Choć badane syntezy i teksty historyczne w ogólności nie są oparte na gatunku 
baśni, jak analizowane przez serbskiego etnologa przykłady, to jednak pojawiają 
się w nich mechanizmy uruchamiające i ewokujące przekonanie o powtarzalności. 
Językowo można to ująć jako kategoryzację, ponieważ każdy akt kategoryzowania 
rzeczywistości umożliwia skupienie różnych egzemplarzy (konkretnych zdarzeń, 
zjawisk czy postaci) w obrębie schematów ogólnych – zbiorów, które umożliwiają 
ujednolicenie różnych elementów rzeczywistości i zbudowanie ram znaczących 
w narracji .

Wiązanie ze sobą różnych egzemplarzy w obrębie tego samego typu jest moż-
liwe dzięki zastosowaniu mechanizmu opartego na inkluzji pewnych jednostek 
w ramach innych, a także obecności w naszej świadomości przekonania o powta-
rzalności zjawisk i postaci w historii. Dzięki temu, za sprawą analogii, możemy 
zrozumieć teraźniejszość w oparciu o przeszłość, a także przeszłość w oparciu 
o teraźniejszość. Urzeczywistnia się tutaj zjawisko, które Hans Georg Gadamer 
określił mianem dziejów efektywnych:	dwie perspektywy, przeszła i teraźniejsza, 
ustanawiają w refleksji historycznej osobliwą fuzję horyzontów [zob. Gadamer 
2004: 412‒421]. Taki mechanizm umożliwia nam zrozumienie przeszłości poprzez 
‘oswojenie’, to jest wpisanie jej we własny – czyli współczesny – horyzont sensu. 
Dokonuje się tym sposobem rzutowanie semiotyczne [zob. Czerwiński 2013], któ-
re za cenę zrozumienia historii niweluje różnice semantyczne między pojęciami 
współczesnymi i przeszłymi. Odmienność pojęć w ich historycznym trwaniu badał 
Reinhardt Kosseleck [zob . Kosseleck 2009] .

Pora przytoczyć przykłady egzemplifikujące omawiany mechanizm i wskazać, 
w jaki sposób umożliwiają urzeczywistnienie się dwóch sprzecznych wizji końca 
dziejów: euforycznej i traumatycznej. W części drugiej wskażę zjawiska odno-
szące się do oceny okresu jugosłowiańskiego, w części trzeciej – okresu II wojny 
światowej. 

2 . 

Chorwacki historyk Dragutin Pavličević, omawiając sławną obronę Szigetváru 
(Sigetu) przed wojskami osmańskimi dowodzoną w 1566 roku przez magnata Ni-
kolę Šubicia Zrinskiego, pisze rzecz następującą: 

Ponieważ jesień chyliła się ku końcowi, potężne wojska tureckie wróciły do Carogrodu 
z pustymi rękami. Tak więc Zrinski stał się drugim Chorwatem, który ocalił Wiedeń 
i jednocześnie zasłynął pod Szigetvárem. Po drugiej stronie stał Sokolović, rodem pra-
wosławny, później najznamienitszy z wezyrów-poturczeńców, budowniczy mostu na 
Drinie w Wyszegradzie (zob. Ivo Andrić, Most	na	Drinie), którym utorował islamowi 
i – przez Patriarchat w Peci – prawosławiu drogę na Zachód. Następstwa tych dwóch 
inwazji naród chorwacki ledwie przetrwał, tracąc zarówno część żywej tkanki narodo-
wej [nacionalnog	tijela], jak i terytoriów. Rozpad Jugosławii i Wojna Ojczyźniana [Do-
movinski	rat] (1991‒1995) zakończyły ostatecznie te agresje ze wschodu. Europejskie 
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wojska Maksymiliana II Habsburga oczekiwały w gotowości, niemal bez większego 
zainteresowania, co jest typowym zachowaniem dla Europy Zachodniej. Zrinski został 
sam [Pavličević 2000: 163‒164]. 

Historyk, analizując zdarzenia z XVI wieku, wybiega w przyszłość (co umożli-
wia mu finał), a jego celem jest podkreślenie ponadczasowego niebezpieczeństwa, 
które grozi Chorwatom ze strony szeroko rozumianego Wschodu, co jest ekspli-
kacją chorwackiego ideologemu antemurale	christianitatis. Co jednak istotne, ów 
ideologem w wiekach wcześniejszych odnosił się do zagrożenia chrześcijan przez 
państwo Osmanów, a tutaj zostaje rozszerzony na Słowian bizantyńskich, którzy 
zostają potraktowani jak sojusznicy islamu. Dzięki takiemu zabiegowi – seman-
tycznie rzecz biorąc: rozszerzenia zbioru – udaje się umieścić w ramach tego same-
go typu dwa egzemplarze: obronę Wiednia przez Zrinskiego i wojnę niepodległo-
ściową (1991‒1995). Za sprawą wpisania obu zdarzeń w jeden typ („obrona przed 
Wschodem”) oba zjawiska zostają uznane za aktualizacje tego samego porządku, 
w swojej istocie podobne . z drugiej strony przedmurza usytuowany zostaje islam 
i prawosławie, które także tworzą jeden typ – wrogów Chorwacji i całej zachodniej 
cywilizacji. Przy okazji odnotujmy, że wojsko Maksymiliana Habsburga ustanawia 
inny jeszcze typ, także wyraźnie obecny w chorwackiej kulturze, który obarcza Za-
chód o cyniczną politykę i imperializm. Chorwaci są ofiarą i jednych, i drugich. 

Jednak czytając te przygnębiające passusy, napisane w latach 90. XX wieku, 
przeciętny chorwacki odbiorca może odetchnąć z ulgą. Chorwacja stała się już 
niepodległym krajem. Wszystkie niegodziwości, których doznała, zostają w ja-
kiś sposób zrekompensowane szczęśliwym zakończeniem, a najbardziej dojrzała 
forma organizacji politycznej – niepodległe państwo – została urzeczywistniona. 
W ujęciu wszystkich badanych autorów, a jest to także przekonanie większości elit 
kulturotwórczych i społeczeństwa, wspólne państwo Słowian Południowych utrud-
niało czy wręcz uniemożliwiało narodowi chorwackiemu jego naturalny rozwój 
i realizację zamierzeń. Z punktu widzenia kompozycji narracji, można to przed-
stawić jako następujący schemat myślenia: droga do pełnej niezależności wiedzie 
od stadiów mniej dojrzałych (wspólnota wielonarodowa) ku etapom bardziej doj-
rzałym (niezależne i suwerenne państwo). Podczas gdy kody komunistyczne koń-
czyły opowieść na szczęśliwym zwycięstwie rewolucji proletariackiej i powstaniu 
społeczeństwa socjalistycznego, kody narodowe po roku 1990 przeformułowały 
wszystkie znaki pochodzące z tego pola semantycznego. Odnotujmy jednak, że 
taką transformację znamionuje już książka wydana w czasach jugosłowiańskich, 
w 1971 roku, przez Trpimira Macana (zresztą chwilę później wycofana z rynku), 
w której czytamy: 

We wspólnocie państwowej SFRJ z pozostałymi narodami i narodowościami naród 
chorwacki żyje i rozwija się w obrębie Socjalistycznej Republiki Chorwacji. Jest ona 
rezultatem wspólnej walki Chorwatów i Serbów oraz wszystkich narodów południowo-
słowiańskich w ramach NOR; jest urzeczywistnieniem prawa narodu chorwackiego do 
wolności, państwowości i niepodległości [Macan 1971: 228]. 
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Jak widać, autor wykorzystuje dyskurs jugosłowiańskich komunistów, aby na 
jego mocy wyartykułować prawo narodu chorwackiego do samodzielności, co 
było często stosowanym zabiegiem, który ostatecznie doprowadzi do wykształ-
cenia się formacji intelektualnej czerpiącej światopogląd z kontaminacji ideologii 
komunistycznej i narodowej [zob. Czerwiński 2012b]. Jugosławia nie jawi się tutaj 
jako cel sam w sobie, lecz jako rama do realizacji celów narodu chorwackiego. Pa-
trząc z dzisiejszej perspektywy na ten tekst, i na wiele innych powstałych w czasie 
tzw. chorwackiej wiosny, można odnieść wrażenie, że autorzy antycypują ostatnie 
ogniwo tej narracji, czyli niepodległość uzyskaną w 1991 roku. Neovisnost	więc to 
finalny już – i szczęśliwy – etap podróży narodu chorwackiego. Jeden z autorów 
publikujących swą książkę już po upadku Jugosławii ujmie to w ostatnim rozdziale 
w następujący sposób: „W końcu «swoi na swoim»” (Napokon	»svoji	na	svome«) 
[Jurišić 2005: 105]. Droga narodu biegnie przez niełatwą egzystencję w pierwszej 
(monarchistycznej) i drugiej (komunistycznej) Jugosławii. Segmenty pośrednie, 
uznawane dzisiaj za traumatyczne, stanowią ogniwa przejściowe, mniej dojrzałe. 
Ponieważ paradygmat wiktymologiczny jest wyraźnie wpisany w chorwacką nar-
rację narodową, więc jawią się one jako naturalna kolej rzeczy, przez którą należy 
przejść, aby osiągnąć swój cel. 

W chorwackiej narracji historycznej urzeczywistnia się różnica w wartościo-
waniu obu państw południowosłowiańskich (1918‒1941, 1945‒1990). Pierwsze 
jest bardziej oddalone od szczęśliwego finału i kategoryzuje się je jako wielkoserb-
skie. Choć komunistyczna Jugosławia jest podobnie definiowana, to jednak ujmuje 
się ją jako bardziej dojrzały segment umożliwiający wykonanie ostatniego kroku, 
jakim jest uzyskanie niepodległości. Stąd chorwacka historiografia, bez względu 
na przekonania ideologiczne autora, będzie w opisie tego okresu wyjaskrawiała te 
momenty, które prowadzą do szczęśliwego końca. A są to przede wszystkim rok 
1967 (podpisanie deklaracji o nazwie i statusie języka chorwackiego), 1971 – chor- 
wacka wiosna, 1974 – nowa konstytucja legalizująca federalizację państwa. Ko-
munistyczna Jugosławia jest więc segmentem kontaminującym znaczenia ogólnie 
negatywne (komunizm, Jugosławia) z pozytywnymi (zmiany, federalizm, liberali-
zacja) . 

Te same segmenty narracji o wspólnej przeszłości będą odmiennie traktowa-
ne przez historyków serbskich. Komunistyczna Jugosławia, podobnie jak przez 
Chorwatów, jest przedstawiona jako błąd, ale o ile chorwacka historiografia dyna-
mikę zmian w państwie uznaje za pozytywną, o tyle serbska wprost przeciwnie. 
Takie ujęcie wynika z negatywnej oceny finału, czyli rozpadu państwa jugosło-
wiańskiego. Okresy uznane przez chorwackich historyków za pozytywne – przy-
pomnijmy lata 1967, 1971, 1974 – przedstawia się jako negatywne, bo prowadzące 
do osłabienia Serbii w ramach federacji jugosłowiańskiej. Niektóre ujęcia, bodaj 
najbardziej obecnie w Serbii wpływowe – zarówno w historiografii, jak i świado-
mości społecznej – będą podkreślały, że Chorwaci przebiegle nakłonili Serbów do 
zjednoczenia, aby ich potem wykorzystać do stworzenia własnego państwa. To 
z kolei implikuje, że Chorwaci bez Serbów państwa nie mogli zbudować. Istotne, 
że tym sposobem udaje się wyartykułować przekonanie o tym, że komunizm był 
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systemem typowo chorwackim (i obcym Serbom), który umożliwił Chorwatom 
nie tylko stworzenie państwa, ale również stanięcie po stronie zwycięzców w II 
wojnie światowej (jak w roku 1918). Pierwszy krok w tym kierunku wykonano na 
wyspie Vis, kiedy pod naciskiem aliantów rząd królewski przekazał w 1944 roku 
władzę partyzantom Tity, a dokonał tego Ivan Šubašić. Zarówno chorwacki polityk 
i pierwszy minister w tym rządzie, jak i Tito byli Chorwatami. Ta zbieżność nie jest 
uznana za przypadkową. Jeremija Mitrović, jeden z analizowanych historyków, 
pisze, co następuje: 

Owszem, i po serbskiej stronie popełniano błędy, choćby w ten sposób, że działalność 
Chorwatów traktowano jako brak powagi lub niedojrzałość, a należało od razu stawić 
im przemyślany opór, co nie byłoby trudne, wszakże wszystkie fakty historyczne prze-
czyły tezom chorwackich historyków i polityków o orientacji antyserbskiej. Dopiero 
wydarzenia po roku 1941 wymuszą na Serbach, aby o Chorwatach jako o narodzie my-
śleć odpowiedzialnie i wyciągać z tego właściwe wnioski na temat stosunków serbsko-
chorwackich, zwłaszcza aby z należytą powagą potraktować rolę Chorwatów jako naro-
du żyjącego w nieprawdzie, sługusa obcych, w tym największych zbrodniarzy. Zarówno 
zdarzenia z roku 1941, jak i zdarzenia doświadczane przez nas obecnie wymogły na 
Serbach, aby wszelkie dążenia Chorwatów – zwłaszcza odkąd stanęli w służbie Rzymo-
wi, Wiedniowi i Pesztowi i odkąd realizują wizję „Wielkiej Chorwacji” – zrewidować 
i zapamiętać sobie, że historia jest nauczycielką życia [Mitrović 1994: 359]. 

Serbowie są przedstawieni jako naiwne ofiary Chorwatów, Chorwaci za to jako 
naród niesłowny i oddany obcym mocarstwom, skłonny do zbrodni na Serbach 
(w wersji bardziej skrajnej cała tragiczna historia Serbów wynika z nieprzemyśla-
nego sojuszu z Chorwatami.). Wszystkie te własności semantyczne znaku Chorwa-
ci powielane są także w opisie okresów późniejszych, o czym świadczą wyrażenia: 
„dopiero zdarzenia od 1941 roku, zarówno zdarzenia z 1941 roku, jak i zdarzenia, 
których doświadczamy teraz”. W kolejnych fragmentach ten sam autor jeszcze 
dobitniej dowodzi najbardziej charakterystycznej cechy narodu chorwackiego, ta-
kiej mianowicie, że „Chorwaci zawsze podporządkowywali się obcym interesom”. 
Wiąże się to z następującym szeregiem implikacji semantycznych: (1) Chorwaci 
nie są narodem samodzielnym; (2) na ich losy wpływ miały obce kultury zachod-
nie, zwłaszcza niemiecka, oraz obce religie – katolicyzm; (3) obcość prowadzi do 
agresji wobec Serbów. Ów sąd, a także związane z nim implikacje, definiuje typ,	
a więc cały zbiór egzemplarzy pochodzących z różnych porządków i z różnych 
okresów. Najlepiej oddaje to następujący cytat: 

Chorwatom narzucono wiarę z zewnątrz, a w ślad za nią bezwzględność katolicyzmu, 
która – podobnie jak u mahometan – nie prowadziła do miłowania pokoju i innego czło-
wieka, lecz nasilała agresywność [borbenost] i dążenia do tego, aby każdym kosztem 
podporządkowywać sobie członków innej wiary. W tym czasie obcym służyła już mło-
da chorwacka inteligencja, która – zastępując w tym obowiązku chorwacką szlachtę – 
jako wiodąca siła coraz wyraźniej przyjmowała moralność i myślenie swoich poprzed-
ników – szlachciców. Zamiast przywracać narodowi chorwackiemu wolność rozwoju 
duchowego i wolność podejmowania decyzji, ona nadal była na służbie, nadal składała 
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śluby na wierność obcym carom i nadal wierzyła, że ocalenia należy szukać w kultu-
rze zachodniej. Może właśnie to wpłynęło na Chorwatów, że w czasie swoich rozkwi-
tów duchowych na czele ich stronnictw stali zawsze naturalizowani Niemcy [prirođeni	
Nemci], jak na przykład Pavle Riter-Vitezović, Ljudevit Gaj, Josip Juraj Štrosmajer, 
podczas gdy Serbowie mieli oparcie w ochronie serbskości i prawosławia takich mężów 
jak Jovan Rajić, Dositej Obradović, Vuk Karadžić, Njegoš, i wielu innych im równych, 
zaś na polu wojskowości i polityki – osławionego Karađorđa [Mitrović 1994: 360]. 

Czytelnik jako oczywisty przyjmuje fakt, że wszystkie zdarzenia z dziejów 
Chorwatów tylko potwierdzają już wcześniej ustanowiony sens. Do uznania takiej 
tezy przyczynia się przekonanie o służalczej mentalności Chorwatów, zwłaszcza 
w stosunku do Niemców. Z kolei „serbscy «współbracia» Chorwaci, jako posłusz-
ni wykonawcy rozkazów Niemców, dokonali masakry Serbów, jaka trwała pod-
czas wojny od 1941 roku” [Mitrović 1994: 505]. Dyskurs Mitrovicia – który eks-
ponuje zawiedzione nadzieje na jedność Słowian – jest najbliższy gatunkowi baśni, 
w której do głosu dochodzi wyobraźnia mitologiczna, a wraz z nią pozaczasowe 
cierpienie Serbów, wynikające z powtarzalności traum przeszłych. 

Co istotne, w dyskursie tym urzeczywistnia się utożsamienie Chorwatów 
z Niemcami, co wpisuje się również w wyobraźnię mitologiczną. A Niemcy, 
których reprezentują tutaj różne egzemplarze, cesarz habsburski, führer, a także 
niemiecki	prezydent, zostają podciągnięci pod wspólny typ określający stosunek 
Niemców do Serbów. Autor próbuje zatrzeć różnicę między trzema różnymi ustro-
jami politycznymi: monarchią, państwem totalitarnym i demokracją parlamentarną, 
i czyni to expressis	verbis: Niemcy są „zawsze naszymi wrogami – bez względu, 
czy służą oni cesarzowi, führerowi, czy – jak dzisiaj – demokratycznie wybranemu 
prezydentowi” [Mitrović 1994: 504]. 

Usytuowanie Chorwatów w tym samym zbiorze co Niemców umożliwia wyar-
tykułowanie jednego z najbardziej traumatycznych segmentów w serbskiej narracji 
historycznej – okresu II wojny światowej.

3 . 

Reprezentacja II wojny światowej ma kluczowe znaczenie zarówno dla zrozumie-
nia istoty komunizmu jugosłowiańskiego, jak i niepowodzenia tego projektu. W ni-
niejszym podrozdziale wskażę tylko pewne ogólne zagadnienia związane z tym 
problemem; dokładniejsze badania prowadzę w ramach długofalowego projektu 
naukowego2, którego szczegółowe rezultaty zostaną upublicznione w przyszłości. 

Analizowane syntezy dziejów narodu, które były opublikowane w czasach ju-
gosłowiańskich, powielają uzgodnioną – i kontrolowaną przez odpowiednie in-

2 Projekt pt . Obrazy	drugiej	wojny	światowej	w	chorwackiej	i	serbskiej	literaturze	jest realizowa-
ny w imre Kertesz Kolleg w jenie . 
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stytucje – wizję II wojny światowej. Najważniejszym jej fundamentem było prze-
konanie o tym, że na terytorium Jugosławii trwała wojna domowa, która została 
wywołana przez okupantów i ich rodzimych sojuszników. Narody Jugosławii zo-
stały zatem zwaśnione przez wrogów zewnętrznych, co doprowadziło do powsta-
nia formacji faszystowskich, wzajemnie się zwalczających. Krwawa wojna Serbów 
z Chorwatami była przez historiografię komunistyczną przedstawiana jako konflikt 
między chorwackim i serbskim faszyzmem, nie między Serbami i Chorwatami. Ci 
bowiem mogli, wstępując do partyzantki, pojednać się w walce przeciw wspólne-
mu wrogowi. Komunistów – zorganizowanych w ruchu partyzanckim kontrolowa-
nym przez organizacje partyjne – przedstawiało się jako jedynych prawdziwych 
patriotów, bojowników zaangażowanych w walkę z okupantem o wolność, a więc 
jako rozjemców. Tym sposobem powstał jeden z najbardziej fundamentalnych mi-
tologemów komunizmu jugosłowiańskiego, w myśl którego jedynymi prawdziwy-
mi wyzwolicielami spod okupacji byli komuniści. Wszystkich innych określano 
mianem faszystów lub ich pomocników, niwelując tym samym różnice między 
ustaszami, czetnikami, domobranami, ljoticievcami, nedicievcami itd. Schemat ów 
był dość rozpowszechniony w dyskursie politycznym, z pewnymi wyjątkami w ki-
nematografii, ale już w literaturze – co nie jest wystarczająco udokumentowane 
– podlegał rozmaitym negocjacjom, i to już od lat 40., by w latach 80. wytworzyć 
dwie zupełnie odmienne narracje. 

Wydaje się, że literatura, a zwłaszcza proza była obszarem umożliwiającym 
artykułowanie pewnych, choćby szczątkowych reinterpretacji, które w formule 
dosłownej nie mogły się pojawić w przestrzeni publicznej. Hipoteza ta wymaga 
dokładnych badań materiałowych, ale jej empiryczna weryfikacja umożliwi wyja-
skrawienie kolejnego argumentu pokazującego, dlaczego projekt jugosłowiański 
nie miał szans powodzenia. Mimo iż wyobrażenia historyczne Chorwatów i Ser-
bów dotyczące wojny próbowano ujednolicić pod sztandarem „braterstwa i jedno-
ści”, to niezależnie od tej kanonicznej wizji, na obrzeżach kultury formułowane 
były koncepty alternatywne, nie całkiem odpowiadające narzuconemu punktowi 
widzenia. Nie było więc jednej pamięci o wojnie, lecz wiele pamięci, które w burz-
liwych latach 80. zostały ostatecznie wyartykułowane, by w latach 90. zastąpić na 
pozycjach kanonicznych spychane w cień narracje jugosłowiańskie.

Rozpad Jugosławii stworzył warunki – społeczne, polityczne i prawne – umoż-
liwiające przewartościowanie wielu interpretacji historycznych, które były domi-
nujące czy wręcz obowiązkowe w państwie komunistycznym. Nie wymieniam ich 
tutaj, bo są powszechnie znane. II wojna światowa jest szczególnie istotna dla spra-
wy jugosłowiańskiej, nie tylko w taki sam sposób, jak dla polskiej, czeskiej czy 
niemieckiej, ale również dlatego, że konflikt w latach 90. był w jakimś sensie – ale 
tylko w jakimś sensie – kontynuacją wojny z lat 1941‒1945. Tak przynajmniej zo-
stał ujęty i zdefiniowany przez większość debat publicznych we wszystkich środ-
kach komunikacji: mediach, publicystyce, badaniach naukowych, literaturze, fil-
mie itd. Obraz ostatniej wojny został wykreowany – a może nawet zaprojektowany 
– w oparciu o obrazy II wojny światowej (wszechobecne w przestrzeni publicznej), 
tak że zdarzenia współczesne były niemal zawsze sytuowane w szerszym kontek-
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ście historycznym. Traktowano to nawet, i to zarówno lewica, jak i prawica, jako 
niekończące się brzemię, a ujęcia historiozoficzne jako dowód na ciążące fatum 
przywoływały diaboliczną zbieżność dat: 1941‒1945 i 1991‒1995. 

Żywotność klisz II wojny światowej tworzyła podstawowy mechanizm sen-
sotwórczy dla nowych interpretacji. W chorwackiej debacie publicznej żołnierzy 
serbskich biorących udział w ostatnim konflikcie wprost nazywano czetnikami, 
w serbskiej zaś Chorwatów określano mianem ustaszy. Upowszechniło to przeko-
nanie o tym, że obecna wojna jest kolejnym otwarciem tego samego konfliktu, z in-
karnacjami tych samych bohaterów, ale w innych okolicznościach. Oparcie narracji 
na umysłowości mitycznej, kosmologicznej właściwie unieważniło historyczność 
II wojny światowej jako faktu przeszłego i nadało jej cechy zdarzenia istniejącego 
poza czasem, więc tylko odgrywanego ponownie w nowym kontekście. 

Wszystko to otworzyło drogę do ostatecznego odrzucenia paradygmatu komu-
nistycznego i do uprawomocnienia konkurencyjnych dyskursów historycznych. 
świadomie używam słowa „uprawomocnienie”, a nie „stworzenie”, gdyż uważam, 
że konkurencyjne narracje o wojnie nie tyle były skutkiem rozpadu Jugosławii, ile 
raczej jego przyczyną. Nie jest to teza zupełnie nowa, ale wprowadzam do niej 
pewną znaczącą modyfikację. Podczas gdy większość ujęć mówi o tym, że wa-
runki do powstania odmiennych narracji pojawiły się w latach 70. i 80. XX wie-
ku (co wiąże się ze zmianami politycznymi i liberalizacją Jugosławii), moja teza 
jest taka, że odmienności kształtowały się już od zakończenia II wojny światowej. 
Fakt, że lata 70. i 80. umożliwiły ich artykułowanie, nie zmienia ich dawniejszej 
proweniencji, a także głębokich korzeni, których początek upatruję w wyobraże-
niach I wojny światowej, ale także tradycji wcześniejszej. W serbskiej kulturze 
żywotność modelu heroicznego (tzw. epickiego), wiązana z kulturą wiejską i pa-
triarchalną, była znacznie wyraźniejsza niż w Chorwacji. 

Odmienność narracji o II wojnie światowej w latach 90. została sprowadzona 
przede wszystkim do ponownego ustalenia przez elity kulturotwórcze, kto jest win-
ny za co, i jaką ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Ponieważ takie zagadnienia 
wytyczają najistotniejsze wartości, do jakich dane społeczeństwo pretenduje (czy 
za jakie się uważa), więc oczywiste jest, że tematyka ta musiała odgrywać ważną 
rolę na przełomie lat 80. i 90. Jak wiadomo, Serbowie uważają się za największe 
ofiary wojny i okresu powojennego, za co obwiniają Chorwatów; Chorwaci mają 
podobne przekonania w odniesieniu do Serbów. Przedstawienie siebie jako ofiary 
legitymizuje prawo do oczyszczenia się za czyny niegodne (są one zresztą po obu 
stronach często przemilczane). Bycie ofiarą – a Chorwaci i Serbowie konkurują 
z sobą o to miano – jest więc wpisane w podstawowy kanon wartości kulturo-
wych . 

Rehabilitacja ruchu czetnickiego w Serbii (dokonana nie tylko w historiogra-
fii czy literaturze, ale również dziejąca się de iure) i próby relatywizacji ustaszy 
w Chorwacji (gdzie nie ma działań legislacyjnych, poza np. zmianami nazw ulic, 
których patronami są osobistości moralnie wątpliwe) były najczęściej interpreto-
wane jako przewartościowanie modeli/kanonów obecnych w Jugosławii. Powta-
rzam więc swoją tezę: procesy zachodzące w narracjach serbskich i chorwackich 
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od lat 90. nie były skutkiem zakwestionowania narracji jugosłowiańskich, lecz 
z nich wprost wyrastały. Można więc co najwyżej mówić o modyfikacjach narracji 
jugosłowiańskich, które charakteryzowały się niespójnościami, spowodowanymi 
ciągłym napięciem między centrum a peryferiami (to najlepiej oddaje literatura). 
Aby więc móc uchwycić wielopłaszczyznowość tych modyfikacji, należy starać 
się odróżniać domeny komunikacyjne i gatunki mowy. Inaczej narracje kształto-
wały się w mediach (i tu należy odróżnić gazety codzienne od tygodników, kolum-
ny polityczne od eseistyki i felietonów, gazety informacyjne od branżowych itd.), 
inaczej historycznych czy socjologicznych opracowaniach naukowych, inaczej 
w literaturze (ważny jest podział na prozę i poezję), inaczej w opracowaniach po-
pularnonaukowych, inaczej w wypowiedziach polityków, jeszcze inaczej w filmie, 
fotografii czy malarstwie. Mówienie więc o jakiejś jednej narracji jugosłowiań-
skiej, nawet w swoich sfederalizowanych wariantach, jest nadużyciem (a przecież 
o takie ujednolicone i zabsolutyzowane wyobrażenia nietrudno w debacie publicz-
nej, nie tylko zresztą w Jugosławii). Oczywiście można wskazywać pewne centra 
semantyczne, które były wspólne różnym narracjom, np. nie podlegało dyskusji 
znaczenie Tity w ruchu partyzanckim, uzasadniona walka z okupantem, przekona-
nie o tym, że antyfaszystą mógł być jedynie komunista, rewolucja jako narzędzie 
wprowadzania systemu sprawiedliwości społecznej (co najwyżej krytykowano 
sposób wprowadzania jej w życie). 

Z analizowanych obszarów komunikacji najważniejszą rolę w utrwalaniu ujed-
noliconego obrazu II wojny światowej miała popularna historiografia i film party-
zancki (inne gatunki filmowe, na przykład dramat, czasem model ów kwestionowa-
ły, zob. np. filmy czarnej fali w Serbii czy Lov	na	jelene	Fadila Hadžicia). Wydaje 
się, że pod koniec istnienia Jugosławii film fabularny przestaje być najważniejszym 
gatunkiem obrazotwórczym, a jego rolę przejmuje film dokumentalny. Wprawdzie 
pojawiają się od lat 90. fabularne filmy kluczowe dla II wojny światowej (np. Nož	
na podstawie powieści Vuka Draškovića czy Četverored	na podstawie książki Ivana 
Aralicy – obaj autorzy należą do „pisarzy-patriotów” kultywujących martyrologicz-
ny autoportret narodu), ale są to zjawiska w porównaniu do okresu wcześniejszego 
marginalne. Mimo iż fabuły fikcyjne powstałe w latach 1945‒1990 pełniły funkcję 
symbolicznych analogonów prawdy (i tak były odczytywane), to model ów się z ja-
kiegoś powodu wyczerpał. Film dokumentalny stał się nowym medium poszukiwa-
nia nowej historii, tym razem tej prawdziwej, która dotąd – jak twierdzono – była 
zmanipulowana. W Chorwacji powstały filmy o przemilczanej zbrodni komunistów 
na chorwackich żołnierzach i ludności cywilnej w Bleiburgu, np. Bleiburg.	Naličje	
pobjede (Danko Volarić, 1990) lub o trudnych związkach serbsko-chorwackich Srbi	
i	hrvati.	Povijest	jedna	averzije	(Jakov Sedlar, 2012). W Serbii Jugoslavija	u	ratu	
1941‒1945	 (Milan Kundaković, 1991‒1992), Red Age (Petar Jakonić, 2004) czy 
ostatnio fabularyzowany serial dokumentalny pt . Ravna	Gora	 (Dragan Bjelogrlić, 
2013). Początek tego trendu – na przełomie lat 80. i 90. – nie jest przypadkowy. 

W Chorwacji w latach 90. wykształciły się dwie strategie konfrontowania się 
z II wojną światową. Jedna opiera się na utrzymywaniu odziedziczonej dychoto-
mii faszysta–komunista, przy wskazaniu jednej ze stron jako bardziej pozytywnej. 
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W rezultacie tego zabiegu lewica nie stroni od apoteozy komunizmu jugosłowiań-
skiego, radykalna część prawicy zaś – odwrotnie: idealizuje ustaszy i NDH. Pewne 
znamiona takiego schematu świetnie oddają syntezy Dragutina Pavličevicia [Pavli-
čević 2000] i Iva Goldsteina [Goldstein 2008]3. Drugi model unika wartościowania 
którejkolwiek ze stron, uznając obie za wyraz zbrodniczej ideologii, ale w zamian 
próbuje obie strony „pogodzić”, odwołując się do dyskursu wiktymologicznego, 
który przedstawia Chorwatów jako ofiary bezwzględnego procesu dziejowego. Ten 
drugi model nie jest w analizowanych syntezach (jeszcze?) wyjaskrawiony, ale 
jego obecność wyraźnie znamionuje dyskurs publiczny (wypowiedzi prezydenta 
Tudjmana), literatura (Četverored	Ivana Aralicy) i film (Duga	mračna	noć Antuna 
Vrdoljaka). 

Dzięki takiej strategii – znakomicie zobrazowanej w filmie Długa	mroczna	noc	
–	udaje się Chorwatów przedstawić jako naród, który został za sprawą czynni-
ków od niego niezależnych rozbity na dwie części: komunistyczną i faszystowską. 
Mówi się nawet wprost o „dwóch Chorwacjach”. Wydaje się, że ujęcie takie sta-
nie się w najbliższym czasie najbardziej popularne, gdyż umożliwia stworzenie 
wizerunku narodu, który nie miał w II wojnie roli podmiotowej, więc w istocie 
za nic nie może ponosić odpowiedzialności, ani za faszyzm, ani za komunizm. 
Stąd to pojednanie. Nawiasem mówiąc, nie jest taki mechanizm w chorwackiej 
kulturze odosobniony. Osłabianie podmiotowości narodowej w czasach wielkich 
konfliktów zbrojnych wpisuje się wyraźnie w pacyfistyczny schemat stworzony 
przez Miroslava Krležę w zbiorze opowiadań hrvatski	bog	Mars	(1922) . zagorski 
chłop, rzucony przez imperium habsburskie na front galicyjski w I wojnie świato-
wej, to metonimia Chorwatów, która powraca w czasach II wojny. A przypomnij-
my: z Zagorja pochodzili zarówno Tito, jak i Tudjman. Ten drugi był partyzantem, 
członkiem partii, ale później przeszedł na pozycje narodowe i antykomunistyczne 
(niektórzy twierdzą, do czego się nie przychylam, że nawet ustaszowskie). Może 
więc uosabiać ten dramat Chorwatów, bo jest rozdarty między dwiema zbrodni-
czymi maszyneriami. Taki „pacyfistyczny” paradygmat próbowała przezwyciężyć 
retoryka w państwie komunistycznym, a ostatecznie został pokonany w ostatniej 
wojnie – tutaj chorwacki żołnierz jest już świadomy swoich zadań i odpowiedzial-
ności przed przeszłymi i przyszłymi pokoleniami. Tak jest w historiografii, ale 
literatura to kwestionuje. Zresztą wydaje mi się, że popularność poetyki nowo-
historycznej w powieści – czyli takiej, która dekonstruuje wielką metanarrację, 
a eksponuje zwykłego człowieka jako bohatera cierpiącego z powodu zawieruch 
historycznych – jest dowodem na obecność takiego myślenia. 

W serbskich syntezach również konkurują ze sobą dwa modele, ale najbar-
dziej wyrazisty spór toczy się o utrzymanie i zmianę wartościowania postaci hi-
storycznych: czetników i partyzantów. Brak w serbskiej wizji historycznej próby 
osłabienia własnej podmiotowości, aby usprawiedliwić takie czy inne zachowanie 
lub takiego czy innego protagonistę. Wynika to zapewne z tego prostego faktu, że 

3 Zagadnienie to było już omawiane, zob. Agičić 2007.
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serbska narracja historyczna – w przeciwieństwie do chorwackiej – absolutyzu-
je aksjomat działania w trudnych warunkach (autoportret narodu wojowników). 
Serbowie po prostu nie mogą przejść obok historii (największą szansę na to miał 
bohater powieści Danka Popovicia Knjiga	o	Milutinu	(1985), ale ostatecznie nie 
jego koncepcja zwyciężyła, on sam zaś umarł w komunistycznych kazamatach). 
Wyraźnie to widać w analizowanych książkach historycznych, ale jeszcze lepiej 
oddaje to literatura o II wojnie światowej, i to zarówno ta powstała w okresie ko-
munistycznym, jak i ta z czasów po rozpadzie Jugosławii. Odnotujmy tylko, że tak 
jak w chorwackiej prozie partyzanckiej dominuje podskórne przekonanie o bezsen-
sowności uwikłania Chorwatów w wojnę, tak w serbskiej eksponuje się tradycję 
serbskiego oręża. Wielu serbskich bohaterów w powieściach o II wojnie świato-
wej, na przykład w trzytomowym dziele Deobe	Dobricy Ćosicia (1961), albo brało 
udział w I wojnie, albo brali w niej udział ich ojcowie. Serbowie są predestynowani 
do działania, więc nie przechodzą obok wojny, lecz angażują się po dwóch stro-
nach konfliktu – po stronie partyzantów i po stronie czetników (inni aktorzy, nedi-
cievcy lub ljiticievcy, są najczęściej pomijani). To ich prowadzi do bratobójczego 
konfliktu, który można ująć za pomocą historiozoficznej kategorii tragicznej kolizji 
wartości [zob. Czerwiński 2016]. W serbskiej kulturze ów konflikt w łonie rodziny, 
rozumianej jako parabola całego narodu, będzie miał fundamentalne znaczenie. 
Po topos ów sięgnie ponownie Ćosić, Danko Popović i, co istotne, Vuk Drašković 
– zarówno w Nożu, jak i w Via	Romana. W ujęciu Draškovicia tragiczna kolizja 
w czasach II wojny światowej jest konsekwencją dramatycznej wolty dokonanej 
przed wiekami przez część Serbów, którzy przeszli na islam. Choć deklaratywnie 
Nóż	wzywa do przezwyciężenia błędnego koła zbrodni, to w istocie książka ta po-
wiela stereotypy uprawomocniające serbskie racje. Pamięć o zdradzie obecna wśród 
poturczonych Serbów, którzy chcą zapomnieć o swoim prawdziwym pochodzeniu, 
wywołuje agresję wobec autentycznych Serbów. Swój spokój mogą bowiem potur-
czeńcy odnaleźć tylko przez unicestwienie prawosławnych, jako świadków swojej 
winy jako wyrzutu sumienia. Maria Dąbrowska-Partyka ujęła to tak: 

Muzułmanie są bowiem wiecznymi renegatami, którzy przez przemoc i podstępną 
zdolność mimikry pragną zatrzeć pamięć o własnym „pierworodnym” występku, rozła-
dować wywołane tą traumatyczną pamięcią kompleksy, ukryć dojmujące rozchwianie 
swej tożsamości i zagłuszyć nieodwołalną świadomość własnej zdrady [Dąbrowska- 
-Partyka 2004: 205]. 

W tym sensie powieść serbskiego pisarza aktualizuje model folklorystyczny 
z Górskiego	wieńca	Petara II Petrovicia Njegoša, który skanonizował wyobrażenie 
konfliktu serbsko-muzułmańskiego. Jeszcze jedną rzecz należy tutaj dodać. Potur-
czeńcy są w tym dyskursie, a jest on absolutnie dominujący w serbskiej kulturze, 
zawsze Serbami, choćby bardzo chcieli o tym zapomnieć.

Moim zdaniem w tym kluczu należy rozumieć działalność reżysera Emira Ku-
sturicy, który sam pochodząc z rodziny muzułmańskiej, wrócił do prawosławia 
i ochrzcił się jako Nemanja. Stał się symbolem pogodzenia z ukrywaną przez wieki 
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przez jego przodków serbskością. I jako typowy neofita reprezentuje skrajne wizje 
polityczne. Wydaje mi się, że do tego toposu nawiązuje jedna z najważniejszych 
scen w filmie Underground, w której Marko wypowiada słynne słowa: „Nie ma 
wojny, dopóki brat nie podniesie ręki na brata”. Pod tym deklaratywnie pacyfistycz-
nym hasłem kryje się omówiony wyżej problem, a tragedia jest przedstawiona jako 
spór w rodzinie (czytaj: wszyscy są lub byli kiedyś Serbami). Serbowie ostrzegają 
renegatów przed ich zdradą, ale ponieważ tamci nie słuchają, dochodzi do wojen, 
których Serbowie oczywiście nie chcą. Podobnie jak u Draškovicia, pod pozorem 
deklaratywnego pacyfizmu kryje się serbski konstrukt historyczny, nawiązujący do 
konwersji na islam (przykład: Kusturica) i II wojny światowej (scena Chorwatów 
witających okupantów w Zagrzebiu). Metafora rodziny w takim kontekście – zu-
pełnie nieobecna w chorwackiej kulturze – wpisuje się w przekonanie o serbskim 
rodowodzie wszystkich Słowian południowych. 

Wracając do samej interpretacji wojny. Można powiedzieć, że istnieją „dwie 
Serbie”, ale różnica polega tym, że nie są one przypadkowe jak w Chorwacji, lecz 
powstają na zasadzie pewnego świadomego działania, za które ktoś ponosi odpowie-
dzialność. Dobrica Ćosić w omawianej powieści wprawdzie skrytykował ruch czet-
nicki, ale jednocześnie otworzył serbskiej kulturze oczy na dramat Serbów, a w ślad 
za tym dał argument do zrozumienia tragicznej kolizji wartości. Tematem nie jest więc 
upadek wartości ruchu czetnickiego, jak powszechnie sądzono, lecz podziały (tytuło-
we deobe) w łonie narodu serbskiego. W okresach późniejszych ułatwi to przewarto-
ściowanie schematów komunistycznych i stworzenie pozytywnej interpretacji czet-
ników. To z kolei umożliwi przeprowadzenie prawnych regulacji mających na celu 
rehabilitację tego ruchu i jego przywódcy Dražy Mihailovicia. W literaturze najlepiej 
to wyraził Vuk Drašković w książce Noć	đenerala	(1994), a w kinematografii film Ra-
doša Bajicia Ravna	Gora	(2012). W filmie pułkownik Mihailović jest przedstawiony 
jako człowiek bez skazy, a wszelkie niegodziwości, do których w ruchu czetnickim 
dochodziło, zwalcza swoim autorytetem. Niestety dalszy ciąg trylogii nie jest na razie 
kręcony, więc nie wiadomo, jak pokazano by kolaborację z Niemcami. 

Trauma II wojny światowej ma w serbskiej narracji jeszcze jeden wymiar. Obok 
pęknięcia w łonie narodu serbskiego, istotną rolę zajmuje konflikt chorwacko-serb-
ski, którego kulminacyjnym i najbardziej tragicznym momentem jest „ludobójstwo” 
(genocid) na Serbach na terytorium NDH. Mimo iż w tej kwestii panuje ogólnie po-
dzielane przekonanie o zinstytucjonalizowanych zbrodniach na Serbach, to istnieją 
poważne różnice w ich przedstawianiu. Niektórzy autorzy, np. Jeremija Mitrović 
[Mitrović 1994] lub Dušan T. Bataković [Bataković 2000], ujmują tę zbrodnię 
w ramach łańcucha przyczynowo-skutkowego: jako naturalny skutek obecności 
antyserbskiego pierwiastka w chorwackiej kulturze. Taki schemat wspomoże lite-
ratura: proza Slobodana Selenicia, wspomnianego już Draškovicia, Ćosicia i Po-
povicia. Serbowie jawią się w tym schemacie jako ofiary działania Chorwatów – 
ukrywających się pod postacią faszystów, komunistów, a nawet Niemców. W tym 
kontekście istotne jest odwołanie się do zabsolutyzowanej wspólnoty słowiańskiej 
jako rzekomo możliwej obronie przed obcością. Był to argument wielokrotnie wy-
korzystywany przez Rosjan wobec Polaków, także w czasach komunistycznych. 
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W książce innego autora, bardzo dzisiaj wpływowego, Dušana Batakovicia mówi 
się nawet o współpracy wszystkich ważnych chorwackich formacji politycznych 
z ustaszami i komunistami. Dwa następujące po sobie podrozdziały noszą tytuły: 
„Współpraca komunistów i HSS” oraz „Powiązanie komunistów z ruchem usta-
szowskim” [Bataković 2000: 292]. Za sprawą zastosowania takiej strategii udaje 
się Chorwatów przedstawić jako odwiecznych i nieprzejednanych ciemiężycieli 
Serbów, którzy – pod postaciami ustaszy i komunistów – prowadzą świadomie po-
litykę eksterminacji Serbów. Jeden z rozdziałów książki Batakovicia jest w całości 
poświęcony ludobójstwu Serbów w NDH [Bataković 2000: 310‒318]. Co istotne, 
prawa rasowe obejmujące w NDH także Serbów nie są tutaj przedstawione jako 
import polityki niemieckiej, lecz jako silnie zakorzeniony w chorwackiej tradycji 
mechanizm. Komunizm zaś, którego największą ofiarą są ponownie Serbowie, zo-
staje przedstawiony jako wyraz politycznej woli Chorwatów. Takie przekonanie 
najlepiej oddaje książka Batakovicia, w której czytamy: 

Ban Šubašić był pierwszym Chorwatem na stanowisku prezesa rady ministrów rządu 
królewskiego, w którym żaden z przedwojennych liderów nie chciał zasiąść. […] Naro-
dowe interesy Chorwatów reprezentował zatem osobiście premier rządu jugosłowiań-
skiego, nie zaś – jak w czasie czterech lat wojny – poglavnik NDH. Te właśnie interesy 
narodowe miały decydujący wpływ na decyzje Šubašicia; w ten sposób Chorwaci ofi-
cjalnie przesunęli się z pozycji wrogich na pozycje koalicji sojuszu antyfaszystowskie-
go. Co więcej, rozwiązanie kwestii narodowej w komunistycznym projekcie Jugosławii 
szło, ogólnie mówiąc, w kierunku realizacji dążeń chorwackich, a więc stworzenia od-
rębnej jednostki państwowej. Šubašić – ban	Banowiny	Chorwackiej, w randze pierwsze-
go ministra królewskiego rządu – przekazał, zarówno w sensie prawnym i praktycznym, 
władzę w kraju sekretarzowi generalnemu Komunistycznej Partii Jugosławii, Josipowi 
Brozowi, również Chorwatowi [Bataković 2000: 332]. 

Chorwacki ban to przedstawiciel jugosłowiańskiego rządu londyńskiego – rzą-
du, którego większość Chorwatów nie popierała. To właśnie dzięki niemu, a jego 
wyeksponowaną tutaj cechą jest za sprawą kontekstu jego chorwackość, a nie przy-
należność	do	rządu, dochodzi do przekazania legalnych insygniów władzy komu-
nistom, a przywódcą komunistów jest Josip Broz, „także Chorwat”. 
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Euphoria and Trauma – 
Two Poles of the Serbian and Croatian Historical Narrative 

Summary

In the article, two tendencies in the interpretations of history among Serbs and Croats are 
taken into consideration, namely euphoria and trauma. The author deals with historiography, 
literature and film, demonstrating how past events are envisaged through the euphoric and 
traumatic lenses .
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