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HALINA JANASZEK-IVANIåKOVÁ

Wst´p

Widzimy rzeczy ró˝nie, zale˝nie od tego, czym jesteÊmy

i jacy jesteÊmy. Rzeczy sà dobre i z∏e, pi´kne i straszne,

w zale˝noÊci od tego, jakimi oczami na nie patrzymy. Jak-

˝e wielka i skomplikowana i rozleg∏a jest rzeczywistoÊç, sko-

ro jest w niej doÊç miejsca na tyle ró˝nych interpretacji.

Karel åapek

W roku 1989 rozpoczyna si´ w postkomunistycznych krajach s∏owiaƒskich se-

ria aksamitnych rewolucji, którym towarzyszy proces transformacji, tj. wedle ofi-

cjalnej wyk∏adni – przechodzenie od gospodarki socjalistycznej do gospodarki

rynkowej (Huntington 1995, Baraƒski i Pioskowik 2004, Bo˝yk 1999). Pod tym

kryptonimem faktycznie kryje si´ totalna zmiana ustroju: komunistycznego (wzgl´d-

nie socjalistycznego) na kapitalistyczny, totalitarnego (wzgl´dnie autorytarnego)

na ustrój demokracji zachodniej. I chocia˝ zdarza∏y si´ ju˝ w historii przypadki

restytucji dawnych ustrojów, postkomunistyczna transformacja jest zjawiskiem

w dziejach niebywa∏ym, obejmujàcym swoim zasi´giem prawie 300 milionów

S∏owian z 12 paƒstw s∏owiaƒskich, tj. oko∏o 40 procent ludnoÊci europejskiej,

liczàcej w przybli˝eniu 726 milionów. W traumatycznej wirówce transformacji,

która kr´ci si´ w Êwiecie zglobalizowanym i jest jego integralnà cz´Êcià, formu-

je si´ odmienny rodzaj kultury i cz∏owieka – cz∏owieka cywilizacji ponowocze-

snej, postindustrialnej i Êwiatowej. Cz∏owiek ten wyszed∏ z autarkii komunistycz-

nej i znalaz∏ si´ w rzeczywistoÊci, na której nadejÊcie nie by∏ przygotowany,

w Êwiecie, który zadziwi∏ go tym, ˝e wyglàda inaczej ni˝ on to sobie wyobra˝a∏.

Proces ten nie jest zamkni´ty, a niewygas∏e w nim jeszcze aksamitne rewolu-

cje, aksamitne nierzadko tylko z nazwy, pulsujà nowym ogniem. JednomyÊlno-

Êci w ocenie zatem nie ma i byç jeszcze nie mo˝e. Podejmowane sà wszak˝e roz-

liczne próby uzyskania konsensusu.

Przedstawiona w niniejszej ksià˝ce przez slawistów z Europy, Stanów Zjedno-

czonych i Japonii diagnoza literackich stanów samopoznania spo∏ecznego w latach

1989-2005 jest jednà z nich. Próba ta ma na celu przedstawienie w perspekty-



wie porównawczej sposobu, w jaki literatura pi´kna reaguje na zmieniajàcà si´

rzeczywistoÊç, jak kszta∏tuje si´ jej samopoczucie w zwiàzku z prze∏omowym dla

s∏owiaƒskich krajów postkomunistycznych rokiem 1989.

Wi´kszoÊç autorów prezentowanych tu studiów odnalaz∏a si´ na gruncie dyskursu

postmodernistycznego (Dàbrowski 2001, Janaszek-Ivaniçková 2002, Mochizuki 1998,

Skoropanowa 1999-2002, ˚ilka 1995, 2000), ale poza tym ka˝dy reprezentuje od-

miennà tradycj´ narodowà i ró˝ne szko∏y literaturoznawcze; przy wspólnym ponowo-

czesnym socjolekcie autorzy sà wyrazicielami ró˝nych idiolektów nauki o literaturze.

Zamieszczone w ksià˝ce teksty w wi´kszoÊci przypadków przekraczajà barier´

l´ku. W krainach absurdystanu, tj. Europy Ârodkowej, przez którà nieustannie

przemieszcza∏y si´ obce wojska, l´k jest uzasadniony (Grendel 1998: 91-98).

Parafrazujàc Gombrowicza, mo˝na powiedzieç, ˝e w dzisiejszych czasach mniema-

nie o czymkolwiek lub nie mniemanie wymaga szaleƒstwa lub po prostu odwagi

cywilnej. Tym bardziej na Ba∏kanach, gdzie do niedawna toczy∏a si´ jeszcze woj-

na i trwa do tej pory stan wojenny s∏ów. Za s∏owo mo˝na stale jeszcze zap∏aciç

krwià, ostracyzmem lub wygnaniem. Podobnie mo˝e staç si´ w nieprzewidywalnej

Rosji, w której – jak pisze W∏adimir Sorokin – wszystko si´ jeszcze mo˝e wydarzyç,

∏àcznie z powrotem ludzi ustawionych w stalinowskim szyku (Sorokin 2005: 16).

Odpowiedê na pytanie o przyczyny tych wielkich zmian nale˝y do najbardziej

newralgicznych i uzale˝nionych nie tylko od postawy ideowej odpowiadajàcego,

ale tak˝e od wykonywanego przez niego zawodu. Ekonomista nie b´dzie mia∏

˝adnych wàtpliwoÊci twierdzàc, ˝e powodem upadku komunizmu by∏a niewydol-

noÊç jego systemu gospodarczego. Wyznawca teorii spiskowych b´dzie mówi∏ o ro-

li porozumieƒ s∏u˝b specjalnych w ustanawianiu porzàdku Êwiata. Intelektuali-

sta-dysydent podkreÊli rol´ rewolucji moralnej i solidarnoÊciowego etosu w walce

z komunizmem i im w∏aÊnie przypisze decydujàce znaczenie. Katolik uwydatni

poparcie KoÊcio∏a i papie˝a Jana Paw∏a II dla przemian demokratycznych, zaÊ

cz∏onek Komitetu Centralnego podniesie donios∏oÊç reformatorskich inicjatyw

partyjnych w rozbijaniu systemu. Poeta powie zaÊ, ˝e nowa rzeczywistoÊç, a w szcze-

gólnoÊci niepodleg∏oÊç ma∏ych krajów s∏owiaƒskich wyzwolonych z uÊcisku fede-

racyjnego, zrodzi∏a si´ z kreatywnej si∏y jego marzenia.

Czynniki, o jakich mowa i jakie stanowià wyposa˝enie umys∏owe przeci´tne-

go mieszkaƒca terenów zamieszka∏ych przez S∏owian z w∏aÊciwà mu tendencjà

do ekskluzji, tj. wy∏àczenia z pola widzenia tych elementów, które sà mu nie-

sympatyczne lub sà dla niego niewygodne, odnajdziemy równie˝ w powa˝nych

analizach politologicznych amerykaƒskiego uczonego Samuela Huntingtona w je-

go ksià˝ce Trzecia fala demokratyzacji, który doda do nich jeszcze inicjatywy po-

lityczne sensu stricto wielkich mocarstw: Kongresu Amerykaƒskiego traktujàcego

obron´ praw cz∏owieka jako wytycznà polityki zagranicznej Stanów Zjednoczo-

nych i odrzucenie przez Gorbaczowa doktryny Bre˝niewa (Huntington 1995:

112-113). Zainteresowanych odsy∏am zatem do lektury jego i Baraƒskiego prac,

tu pragn´ zwróciç uwag´ tylko na to, jak przemiany te rysujà si´ w Êwietle filo-

zofii ponowoczesnej, która zmierza do uj´ç uniwersalnych.

Z badaƒ nad teorià chaosu, która sta∏a si´ g∏oÊna dzi´ki m.in. obserwacjom

nad zachowaniem si´ struktur dysypatywnych w chemii laureata nagrody Nobla
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Ilji Prigogine’a i która jest przydatna w zrozumieniu per analogiam prze∏omo-

wego roku 1989, wynika, i˝ w naturze chaos, czyli „stany odleg∏e od równo-

wagi”, mogà prowadziç do zmiany ca∏ego uk∏adu i ustanowienia nowego po-

rzàdku. Stany te powstajà najcz´Êciej wówczas, kiedy poszczególne elementy

materii (spo∏eczeƒstwa) „podgrzewane przez czynniki wewn´trzne lub zewn´trz-

ne” dochodzà w pewnym momencie do stanu wrzenia i wówczas tworzà nowe

konfiguracje (Prigogine i Stengers 1990: 28). Charakter i kierunek tych fluktu-

acji w skali globu jest ma∏o przejrzysty i ma∏o przewidywalny, albowiem „chaos

to nieskoƒczonoÊç” we wszystkich kierunkach, a w procesach stochastycznych

bierze dziÊ udzia∏ nie jedna czy dwie odgórnie sterowane wielkie metanarracje,

ale multum metanarracji ma∏ych. W skali globu sà one jak przys∏owiowe skrzy-

d∏a motyla w teorii fraktali Mandelbrota i tak jak skrzyd∏a motyla mogà zade-

cydowaç o powstaniu tornada, one mogà przesàdziç o nag∏ej zmianie kierunku

(Krzysztofek 2002: 253). W wieloÊci fluktuacji globalnych, w których znacznà

rol´ odgrywajà nie tylko ogromne si∏y spo∏eczne, którymi sà dzisiaj nie tylko

wielkie paƒstwa, wielkie mi´dzynarodowe korporacje kapitalistyczne i ponadna-

rodowe instytucje Êwiata kapitalistycznego, ale tak˝e ma∏e fraktale uruchomio-

ne przez niezadowolenie ze status quo grup mniejszoÊciowych, mieszczà si´ rów-

nie˝ przemiany zachodzàce w krajach postkomunistycznych po 1989 roku. Majà

one oczywiÊcie tak˝e swoje w∏asne specyficzne êród∏a nap´dowe, lokalne, naro-

dowe i regionalne, ale te˝ le˝à w polu oddzia∏ywania ró˝norodnych czynników

zewn´trznych. Trzeba si´ wi´c pogodziç z faktem, na który z kolei wskazuje Mo-

rin, ˝e w tym wirze zmian, wirze innowacji, dewiacji, tendencji, kontrtendencji,

konfliktów, wstrzàsów, kryzysów, które wspó∏tworzà proces stawania si´, dochodzi

do nawrotów i zawrotów, ˝adnego czynnika nie mo˝na uznaç za wartoÊç stabilnà

i trwa∏à, dajàcà si´ wyizolowaç (Morin 1981: 324-325).

I w takim w∏aÊnie polu zawirowaƒ ogólnych znajdà si´ te˝ narody s∏owiaƒskie

i ich literatury po 1989 roku.

Efekt lawiny

Amerykaƒski myÊliciel Samuel P. Huntington (1995: 112-113), omawiajàc cykl re-

wolucji, jakie przebieg∏y w roku 1989, okreÊla je mianem lawiny, która, dzi´ki upo-

wszechnieniu Êrodków masowego przekazu, w zawrotnym tempie przemieszcza∏a

si´ w okresie tzw. Jesieni Ludów z jednego paƒstwa do drugiego, zmieniajàc rzàdy,

ustanawiajàc na ich czele wybijajàcych si´ dysydentów, powodujàc rozpad trzech

paƒstw s∏owiaƒskich i doprowadzajàc do rzeczy niezamierzonej wprawdzie, ale b´-

dàcej poÊrednio tak˝e konsekwencjà przemian – krwawej wojny na Ba∏kanach.

Bieg lawiny zaczyna si´ w Polsce, czyli w tym miejscu w Europie Ârodkowej,

w którym podgrzanie by∏o najwi´ksze, a stany dalekie od równowagi najdalej po-

suni´te. Âwiadczy o tym powstanie dziesi´ciomilionowego ruchu spo∏ecznego „So-

lidarnoÊç”, który podjà∏ walk´ z totalitarnym re˝ymem inspirujàc wolnoÊciowe

zmiany w Europie. W Polsce te˝ najwczeÊniej, bo ju˝ 4 czerwca 1989 roku,

w wyniku wyborów do sejmu kontraktowego, w których decydujàce zwyci´stwo
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odnios∏a „SolidarnoÊç”, wy∏oni∏ si´ pierwszy w krajach bloku sowieckiego nie-

komunistyczny rzàd z solidarnoÊciowym premierem na czele i telewizja paƒ-

stwowa og∏osi∏a uroczyÊcie koniec komunizmu.

Kolejno w tym samym kierunku podà˝ajà: we wrzeÊniu – W´gry, 9 paêdzierni-

ka Niemcy (w tym dniu zostaje zburzony mur berliƒski), zaraz potem Bu∏garzy

usuwajà od rzàdów wieloletniego przywódc´ komunistycznego Todora ˚iwkowa.

W grudniu 1989 roku upada system komunistyczny w Rumunii. W Zwiàzku Ra-

dzieckim liderem odnowy zostaje w 1991 roku Borys Jelcyn. 21 grudnia 1991 roku

zostaje zawarta umowa, na mocy której dochodzi do rozpadu Zwiàzku Radziec-

kiego, wkrótce potem Ukraina i Bia∏oruÊ uzyskujà niepodleg∏oÊç. W 1993 roku

paƒstwem niepodleg∏ym po upadku Czechos∏owacji staje si´ S∏owacja.

Pierwsze wolne wybory demokratyczne w by∏ej Jugos∏awii przeprowadza w roku

1990 S∏owenia. W roku 1991 og∏asza ona niepodleg∏oÊç, w Êlad za nià idà Chor-

wacja, Macedonia, deklaracj´ suwerennoÊci sk∏ada tak˝e BoÊnia i Hercegowina.

W lutym i marcu 1992 roku secesji dokonujà boÊniaccy Chorwaci i Muzu∏ma-

nie, 27 kwietnia powstaje Federalna Republika Jugos∏awii.

Oderwanie si´ czterech paƒstw od Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugo-

s∏awii (SFRJ) staje si´ powodem d∏ugotrwa∏ej wojny domowej, która z przerwa-

mi toczy si´ do 1995 roku.

Generalnie rzecz bioràc toczàca si´ w latach 1989-1991 lawina zmiata ze wszyst-
kich krajów s∏owiaƒskich komunizm w stopniu mniej lub bardziej g∏´bokim,

w zale˝noÊci od stopnia chwiejnoÊci tych systemów w momencie jej pojawienia

si´. Ka˝dy nowo powsta∏y rzàd mieni si´ byç demokratycznym, wprowadza wol-

ne wybory, wielopartyjnoÊç, usuwa zapisy o wiodàcej roli partii komunistycznej,

o wy˝szoÊci gospodarki planowej nad rynkowà, Wschodu nad Zachodem, klasy

robotniczej nad inteligencjà i Zwiàzku Radzieckiego nad wszystkimi paƒstwami

regionu, ujawniajàc to, co w krajach zachodnios∏owiaƒskich i wschodnios∏owiaƒ-

skich by∏o obj´te zakazem cenzury – zbrodnie sowieckiego systemu totalitar-

nego. Otwiera w ten sposób drog´ ku spo∏eczeƒstwu otwartemu, demokratycz-

nemu, przewracajàc do góry nogami dotychczasowy porzàdek i system wartoÊci.

Rezultatem tych lawinowych zmian jest poczàtkowo euforia radoÊci wi´kszoÊci

spo∏eczeƒstw, ale te˝ i poczucie niestabilnoÊci, l´ku, braku bezpieczeƒstwa i utraty

orientacji – kierunek drogowskazów si´ bowiem radykalnie zmieni∏.

Wraz z programem spo∏eczeƒstwa otwartego przenikajà do krajów postkomu-

nistycznych projekty dotyczàce roli i praw mniejszoÊci kulturowych: narodo-

wych, etnicznych, seksualnych i innych i najwi´kszej ze wszystkich „mniejszoÊci”

– mniejszoÊci kulturowej kobiet. Wtedy te˝ powstajà akty prawne okreÊlajàce

stosunek poszczególnych paƒstw do mniejszoÊci, a program wielokulturowoÊci

charakterystyczny dla spo∏eczeƒstw ponowoczesnych staje si´ poniekàd obowià-

zujàcy. Wówczas te˝ najwi´ksza ze wszystkich „mniejszoÊci kulturowych”, „mniej-

szoÊç kobieca”, majàca za sobà ju˝ d∏ugà i pod wieloma wzgl´dami udanà w kra-

jach s∏owiaƒskich emancypacyjnà walk´ o prawa kobiet, zrzuca z siebie uciskajàcy

jà gorset obowiàzujàcej w komunizmie doktryny g∏oszàcej, ˝e wyzwolenie kobie-

ty jest li-tylko funkcjà wyzwolenia ca∏ego spo∏eczeƒstwa i w nawiàzaniu do dys-

kursu zachodniej genderystyki redefiniuje swoje dotychczasowe stanowiska. Roz-

10 HALINA JANASZEK-IVANIåKOVÁ



poczyna si´ wówczas w literaturze prawdziwy bum feministyczny we wszystkich

krajach postkomunistycznych (z wyjàtkiem by∏ej Jugos∏awii), skierowany ku pod-

miotowoÊci kobiety domagajàcej si´ zapewnienia jej autentycznego partnerstwa

w dotychczasowym spo∏eczeƒstwie patriarchalnym. Jugos∏awia jest wyjàtkiem

paradoksalnym wcale nie dlatego, ˝e ba∏kaƒski model kultury patriarchalnej

podporzàdkowywa∏ kobiet´ m´˝czyênie silniej ni˝ gdzie indziej, ale dlatego, ˝e

po zerwaniu przez Tito kontaktów ze Stalinem Jugos∏awia utrzymywa∏a nieprze-

rwane zwiàzki z Zachodem, skàd czerpa∏a wzorce wyjÊciowe dla rozwijania w∏a-

snej wersji feminizmu znacznie wczeÊniej ni˝ w innych krajach s∏owiaƒskich. Re-

alizacja ponowoczesnego projektu feministycznego, tak˝e jeszcze nie dokoƒczona,

ale ju˝ zaÊwiadczajàca swoje istnienie w s∏owiaƒskich literaturach postkomuni-

stycznych i s∏owiaƒskiej krytyce feministycznej dziesiàtkami oryginalnych, o zró˝-

nicowanych poetykach utworów pisarek podwa˝ajàcych androcentryczny model

kultury, jest zjawiskiem tak wa˝nym, ˝e poÊwi´camy mu odr´bny tom i do niego

bezpoÊrednio odsy∏amy zainteresowanych, jakkolwiek problematyka feminizmu

wdziera si´ i tutaj w kilku artyku∏ach. W kolejnych dwóch tomach osobno przed-

stawiony zostanie tak˝e problem mniejszoÊci w literaturach s∏owiaƒskich: narodo-

wych, etnicznych oraz seksualnych, a tak˝e podmiotowoÊci/to˝samoÊci.

Czym jest transformacja w kulturze, literaturze i ˝yciu literackim?

Pytanie to stawiam w Êlad za uczonymi i krytykami literackimi (m.in. Polski

i Czech) zastanawiajàcymi si´ nad tym, czy zmiany, jakie dokona∏y si´ w okre-

sie przemian systemowych, stanowià prze∏om tak˝e w literaturze pi´knej, czy

odcisn´∏y na niej swoje wyraêne pi´tno. Czy okres transformacji jest tylko mi´-

dzyepokà (Kornhauser 1995), w której literatura ˝yje nadal swoim przed∏u˝onym

wewn´trznym ˝yciem, a sam prze∏om jest tylko wymys∏em dziennikarzy (PospíÆil),

lub te˝ – odwrotnie, jak sugerujà Grupiƒski i Kiec, od momentu restytucji ka-

pitalizmu zaczyna si´ opowieÊç o nowej literaturze (Grupiƒski i Kiec 1997: 10).

OczywiÊcie przemiany w g∏´bokiej strukturze literatury nie nast´pujà tak szybko

jak przewroty polityczne; literatura czerpie swe soki nie tylko z obserwacji te-

raêniejszoÊci, ale i ze swojej autonomicznej g∏´boko w niej zakorzenionej struk-

tury wyobra˝eniowej. Istotnà rol´ w jej rozwoju odgrywa tak˝e sekwencja po-

etyk i pràdów w danej literaturze aprobowanych, przemilczanych lub odrzucanych.

Z pewnoÊcià, jak same nazwy – transformacja (od ang. transformation – prze-

miana, przekszta∏cenie) i tranzycja (od transition – przejÊcie; termin u˝ywany

wÊród S∏owian Po∏udniowych) – wskazujà, ˝e mamy do czynienia z okresem przej-

Êciowym, tymczasowym, okresem mi´dzy, zmierzajàcym ku czemuÊ bardziej sta-

bilnemu.

W toku tych przemian realizowane sà diametralnie odmienne od socjalistycz-
nych (lub komunistycznych) zasady funkcjonowania kultury.

Nast´puje decentralizacja ˝ycia literackiego i jego programowa depolityzacja.

Nie ma ju˝ bowiem jednolitego sterujàcego oÊrodka, jakim by∏ Komitet Central-

ny Partii, który móg∏by wyrokowaç o tym, co jest dobre, a co z∏e w literaturze.
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Znikajà stopniowo wszystkie czasopisma literackie, które w minionej epoce za-

pewnia∏y transmisj´ poleceƒ rzàdzàcej partii do Êrodowisk pisarskich. Przemiany

demokratyczne pozwalajà na w∏àczenie tzw. drugiego obiegu literackiego (samiz-

datu, literatury undergroundowej) oraz literatury emigracyjnej do obiegu powszech-

nego, który w ten sposób wzbogaca si´ o przeciwstawne do obowiàzujàcych lub

przynajmniej odmienne od oficjalnych, komunistycznych punkty widzenia. W ten

sposób nast´puje usankcjonowanie tego, co by∏o do tej pory zakazane i przeÊla-

dowane.

Nie we wszystkich krajach uprawomocnienie literatury undergroundu i pod-

ziemia dokonuje si´ dopiero po transformacji. W Rosji literatura ta zyskuje pra-

wo bytu ju˝ od czasów pierestrojki i g∏asnosti Gorbaczowa, tj. od roku 1985,

i wp∏ywa do jej oficjalnego nurtu wezbranà powodzià nowych nazwisk, utworów,

kierunków, norm i antynorm, co spowoduje ostateczne ukszta∏towanie si´ w dra-

matycznych latach 1991/1992 nowego paradygmatu kultury rosyjskiej, którego

znakiem jest postmodernizm, rozumiany wszak˝e nie jako przemiany tekstu, ale
ontologiczne przemiany kultury. Postmodernizm bowiem w pe∏ni pasuje do pro-

cesów delegimityzacji wielkich metanarracji agresywnej sowieckiej ideologii, na któ-

rej stra˝y sta∏a ca∏a paƒstwowa maszyneria (Torop 2001: 35), i jako taki jest ade-

kwatny do socjokulturowej sytuacji zaistnia∏ej w radzieckiej Rosji w latach

szeÊçdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Pe∏nà falà nap∏ywa do niej dopiero w na-

st´pnej dekadzie.

Zmasowane rzucenie na rynek wydawniczy dzie∏ zakazanych w komunistycz-

nych Czechach dopiero po roku 1989 zaowocuje wkrótce przesyceniem.

W Polsce literatura emigracyjna, przemycana przez granice z Zachodu oraz

literatura drugiego obiegu odegra∏y istotnà rol´ w kszta∏towaniu si´ umys∏ów

ludzi z ruchu solidarnoÊciowego, wywar∏y te˝ wp∏yw na dalszy rozwój literatury

polskiej.

Ksià˝ka jako przedmiot wolnej gry rynkowej

W nowym systemie ustajà zupe∏nie albo sà bardzo ograniczane dotacje paƒ-

stwowe dla pisarzy. Ârodowisko literackie, pozbawione pomocy, rzucone na g∏´-

bokie wody samowystarczalnoÊci ekonomicznej bez jakiegokolwiek przygotowa-

nia do nowej sytuacji, gwa∏townie si´ kurczy i ubo˝eje, dopóki nie wejdzie na

widowni´ m∏odsza generacja, zwiàzana z oÊrodkami nowej w∏adzy, która obejmu-

je wysokie stanowiska w mediach i przed którà otwierajà si´ wszystkie drzwi, jak

zwykle w okresie rewolucyjnych przemian. Jednak˝e ksià˝ka b´dàca w czasach

socjalizmu obiektem kultu, a zarazem narz´dziem manipulacji rzàdzàcej partii,

staje si´ tylko przedmiotem wolnej gry rynkowej. Zlikwidowanie systemu naka-

zowo-rozdzielczego w sferze zarzàdzania ruchem wydawniczym i czasopiÊmienni-

czym pozwala na zak∏adanie, zanikanie i ponowne zak∏adanie wydawnictw. Umo˝-

liwia to z jednej strony, przynajmniej teoretycznie, wielog∏osowoÊç i pluralizm

poglàdów. Z drugiej wszak˝e, istnienie wieloÊci w rozproszeniu utrudnia komu-

nikacj´. Obieg ksià˝ki staje si´ obiegiem g∏ównie Êrodowiskowym, g∏osy nie roz-
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chodzà si´ daleko albo te˝ w∏àczone w multimedialny spektakl rozp∏ywajà si´ i nie-

wiele ju˝ znaczà. W powodzi mini spektakli wszystko przecie˝ s∏ychaç z jednakowà

mocà albo nie s∏ychaç nic (åander 2005: 258). Ten stan rzeczy b´dà niebawem

usi∏owa∏y zmieniç wielonak∏adowe dzienniki, tworzàc najpierw specjalne dodatki

do swoich pism poÊwi´cone kulturze i literaturze, a w kilka lat póêniej powo∏u-

jàc do ˝ycia tak˝e specjalne edycje wydawnicze. Edycje te, w niektórych krajach,

np. w Chorwacji, jak pokazuje to Dean Duda, stajà si´ poczàtkiem pozytywnych

zmian w pobudzeniu obiegu tak˝e najnowszej literatury rodzimej ma∏ych naro-

dów, literatury uwa˝anej dotychczas za niesprzedawalnà.

Internet i jego rola w rozpowszechnianiu ksià˝ki

Wraz z przyÊpieszeniem cywilizacyjnym, jakie dokona∏o si´ w krajach postko-

munistycznych, wraz z komputeryzacjà, której gwa∏towny rozwój zaczyna si´

w latach dziewi´çdziesiàtych, otwarty zostaje nowy rozdzia∏ w historii literatury.

Np. w Rosji krytyka literacka przenosi si´ w du˝ej mierze do Internetu, gdzie

zostaje utworzonych kilka salonów literatury pi´knej, m.in. salon postmoderni-

styczny, salon burime, salon poetów Babilon, salon limeryków i salon literatury

tradycyjnej. Salony te przyznajà nagrody i wyró˝nienia, a teksty, które przycià-

gn´∏y uwag´ krytyków i internautów, trafiajà do presti˝owych wydawnictw i uka-

zujà si´ drukiem w wysokich nak∏adach (Smolenski 2001: 190-210). Podobnie

dzieje si´ i w innych krajach. W Polsce wa˝nà rol´ odgrywa tu ruch m∏odego

pokolenia skupiony wokó∏ salonu i wydawnictwa Ha! Art. W kr´gu Internetu

rozwija si´ te˝ ciekawa twórczoÊç literacka pisarzy korzystajàcych ze swoistej

„poetyki” mailowej i wielog∏osowoÊci czatu.

W poczàtkach transformacji rodzima twórczoÊç literacka prawie znika z ryn-
ku. Rynek zalewa literatura zachodnia w przek∏adach na j´zyki s∏owiaƒskie, naj-

cz´Êciej popularna, dostosowana do potrzeb masowego odbiorcy. Jest to przede

wszystkim literatura szpiegowska, detektywistyczna i mi∏osna, której synonimem

sà „ludlumy” i „harlekiny”. Natomiast literatura s∏owiaƒska „z ministerialnego

rozdzielnika” przestaje istnieç, by po kilkunastu latach pojawiç si´ znowu. Cen-

nym i ciekawym zjawiskiem jest ogromne wzbogacenie oferty rynkowej o wybit-

ne dzie∏a Êwiatowej myÊli filozoficznej, antropologicznej i literaturoznawczej.

Zniesienie cenzury paƒstwowej nie wykluczy∏o jednak istnienia cenzury nie-

formalnej, centralnej i lokalnej, cenzury sprawowanej w imi´ okreÊlonych partii

lub okreÊlonego lobby. Likwidacja autokratycznych rzàdów nie znios∏a równie˝

wielu form tzw. intymnego terroru (okreÊlenie Jeana-Fran˜ois Lyotarda), który

wciska si´ na ró˝ne miejsca w spo∏eczeƒstwie i w kulturze, a jego pierwszym

i zasadniczym przejawem jest ostracyzm, to jest usuni´cie jednostki ze wspólno-

ty rozmówców (Lyotard 1993: 209). Ów ostracyzm da∏ o sobie znaç w wyostrzo-

nym stopniu we wszystkich paƒstwach postkomunistycznych, gdzie stan´∏y prze-

ciwko sobie nie tylko narody i narodowoÊci, ale i wewnàtrz spo∏eczeƒstw nastàpi∏y

g∏´bokie podzia∏y Êwiatopoglàdowe, które podzieli∏y spo∏eczeƒstwo na wzajem-

nie zwalczajàce si´ po dzieƒ dzisiejszy grupy i obozy.
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Depolityzacja ˝ycia literackiego po aksamitnych rewolucjach i innych przewrotach,

aczkolwiek strukturalna, jest jednak doÊç powierzchowna, gdy˝ równoczeÊnie urucho-

mione zostajà rozmaite kulturowe i polityczne lobby dysponujàce wielkimi tubami

prasowymi i agresywnie narzucajàce, przy pomocy wykreowanych przez siebie tzw.

wielkich autorytetów moralnych, nowe, jedynie s∏uszne prawdy. Przyznaje to samo-

krytycznie w Wyznaniach nawróconego dysydenta nawet ich wspó∏twórca Adam Mich-

nik (Michnik 2003: 147-148), redaktor naczelny najwi´kszej Êrodkowoeuropejskiej

„Gazety Wyborczej”, dziennika, który w poczàtkach swego istnienia zmieni∏ ca∏ko-

wicie dotychczasowy model prasy opartej na zasadzie dominacji poglàdów rzàdzà-

cej partii na rzecz konfrontowania z sobà ró˝nych racji. Póêniej dziennik ten zwià-

za∏ si´ i uto˝sami∏ z Unià WolnoÊci i sta∏ si´ wyrazicielem jej dà˝eƒ.

Rozpad dawnych wi´zi szczególnie ostro przejawia si´ w ˝yciu zwiàzków lite-

rackich, które rozszczepiajà si´ na ró˝ne organizacje twórcze, silnie z sobà zan-

tagonizowane na tle politycznym w∏aÊnie. Zanikajà stare pewniki, we wszystkich

transformowanych s∏owiaƒskich krajach postkomunistycznych nowe drogowska-

zy prowadzà w ró˝nych kierunkach i nie zawsze majà jasne dla uczestników no-

wego „ruchu drogowego” przes∏anie.

Oznakà koƒca dawnej ery jest definitywny upadek we wszystkich transformo-
wanych krajach wielkiej metanarracji lewicowej, przynajmniej w jej dotychcza-
sowym kszta∏cie. Definitywny nie tylko dlatego, i˝ rozwój wydarzeƒ po roku

1989 usunà∏ jej fundament spod nóg, ale i dlatego, ˝e proces jej pod∏amywania

rozpoczà∏ si´ avant la lettre jeszcze w ∏onie spo∏eczeƒstw totalitarnych, przeciw-

ko których „niez∏omnej logice dziejowej” by∏ skierowany. W krajach zachodnio-

s∏owiaƒskich s∏upami milowymi w rozrachunkach z teleologicznymi koncepcja-

mi lewicowymi by∏y ksià˝ki takie, jak ˚art Kundery, Demon zgody Dominika

Tatarki, Miazga Jerzego Andrzejewskiego. Natomiast wielka metanarracja pra-

wicowa o zbawczej roli samoorganizujàcego si´ rynku zostaje po roku 1989

przez zainteresowane tym lobby narzucona mediom, a za ich tak˝e poÊrednic-

twem spo∏eczeƒstwu. I ona w∏aÊnie stanie si´, szczególnie w ostatnich kilku latach,

kiedy sk∏adane przez jej zwolenników obietnice wszechobecnej pomyÊlnoÊci za-

wiod∏y, obiektem krytyki w literaturze.

Na opuszczane przez wielkie narracje pole wkracza ponowoczesnoÊç, która cza-

sami do modernizmu nawiàzuje, ale najcz´Êciej mu zaprzecza, jak pokazujà to

rozwa˝ania nad kondycjà postmodernistycznà spo∏eczeƒstw postindustrialnych Je-

ana-Fran˜oisa Lyotarda, Ihaba Hassana, Zygmunta Baumana, Richarda Rorty’ego,

Hansa Bertensa, Jacquesa Derridy. PonowoczesnoÊç przeciwstawia si´ ostro ide-

ologii i myÊli twardej, fundamentalnej, opartej na przekonaniu o linearnym te-

leologicznym rozwoju spo∏eczeƒstwa, której NowoczesnoÊç ho∏dowa∏a. Albowiem

to myÊl twarda, zadufana w sobie, zapatrzona w pot´g´ Rozumu Imperialnego

i wierzàca Êlepo w Post´p i RównoÊç, WolnoÊç i Braterstwo Wszystkich Ludzi,

w czasie II wojny Êwiatowej zawiod∏a na ca∏ej linii – post´p w nauce i technice

zosta∏ wykorzystany przez najbardziej wykszta∏cony i Êwiat∏y naród europejski

nie dla dobra ludzkoÊci, ale do bezwzgl´dnej zag∏ady innych narodów.

Realizacja idei Post´pu oraz hase∏ Wielkiej Rewolucji Francuskiej skompro-

mitowa∏a si´ te˝ w komunizmie, gdzie nowoczesna utopia emancypacyjna wy-
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wiedziona z marksizmu przez bolszewizm – marksistowskiego kuzyna jakobi-

nów, odcisn´∏a si´ krwawym Êladem w gu∏agach i miejscach masowej deportacji

ca∏ych narodów i grup etnicznych.

Tak wi´c, zamiast harmonii powszechnej, ku której mia∏ wieÊç Rozum, mo-

derna zgotowa∏a Êwiatu wojny i rewolucje i doprowadzi∏a do palenia ludzi w pie-

cach i zamykania w ∏agrach.

MyÊliciele postmodernistyczni odwracajà si´ od ∏adu moderny, starajàc si´

zbudowaç ∏ad nowy. W tym nowym ∏adzie s∏owa-klucze wyprowadzone od przed-

rostka wielo-, takie jak wieloznacznoÊç, wieloÊç opcji, wieloÊç Êwiatopoglàdów,

wieloÊç racji, wielokulturowoÊç itp., odgrywajà zasadniczà rol´, w odró˝nieniu

do s∏ów moderny nawiàzujàcych do przedrostka jedno-: jednoznacznoÊç, jedno-

myÊlnoÊç, jedna racja, jeden Êwiatopoglàd, jeden seks. Jest to uspo∏ecznienie de-

mokracji na polu gnoseologii. Albowiem myÊl homogenizujàca rzeczywistoÊç

i redukujàca jà do jednej zasady, przekonanie, ˝e historia ma zawsze jakiÊ cel

finalny, prowadzi∏a z regu∏y do terroru.

Terrorowi, totalizmowi i totalitaryzmowi postmoderniÊci wypowiadajà w ka˝-

dej swojej ksià˝ce wojn´. Lyotard wielkim narracjom przeciwstawia petites récits,

ma∏e opowieÊci powsta∏e w kr´gu ludzi majàcych do przekazania swojà w∏asnà

prawd´, ludzi przeciwstawiajàcych si´ systemowi w imi´ obrony godnoÊci w∏asnej

lub innych wartoÊci, które wykraczajà chwilowo poza regu∏y gry, ale ich istnienie

zdolne jest wymusiç zmian´ regu∏, niezb´dny warunek prze˝ycia (Lyotard 1979).

Ponowoczesny paradygmat kulturowy, jaki rozpowszechnia si´ w paƒstwach

postkomunistycznych po roku 1989, koresponduje z zasadami demokracji, po-

stulatami spo∏eczeƒstwa otwartego, obronà praw cz∏owieka, mniejszoÊci narodo-

wych, kulturowych, etnicznych i seksualnych oraz programami ekologicznymi.

ObecnoÊç dyskursu postmodernistycznego okreÊla tak˝e dyskurs Unii Europej-

skiej, której mowà jest deliberacja, rozwa˝anie, a nie system nakazowy i dykta-

torski, a preferowana w niej zasada tzw. subsydiarnoÊci (pomocniczoÊci) jest

w gruncie rzeczy zaprzeczeniem wszelkich ideologii i ca∏oÊciowych projektów i do-

maga si´, aby wi´kszym zaufaniem darzyç sàdy jednostkowe oraz decyzje politycz-

ne (Konopacki 1998: 125).

PonowoczesnoÊç zatem stale okreÊla horyzont aktualnych przemian w postko-

munistycznych krajach s∏owiaƒskich. Spo∏eczno-polityczna rzeczywistoÊç raz si´

od tego horyzontu oddala, innym razem znów, przybli˝a. Np. idea wielokultu-

rowoÊci po wojnach ba∏kaƒskich utraci∏a swojà niewinnà jednoznacznoÊç, skoro

w ogóle mo˝liwe sta∏y si´ pod koniec XX wieku czystki etniczne. I skoro hory-

zont ró˝norodnoÊci coraz bardziej si´ zaciemnia w Europie i na Êwiecie, gdzie –

jak pisze s∏oweƒski uczony AleÆ Debeljak, ró˝norodnoÊç to tylko obietnica na-

dziei w katastroficznym Êwiecie, tylko zbawcza s∏omka, której uchwycili si´ geje,

lesbijki, Murzyni, kobiety, tureccy robotnicy w Niemczech, Marokaƒczycy i Algier-

czycy we Francji […] amerykaƒscy Indianie, Kurdowie i Tybetaƒczycy, Tamilowie

i Litwini (Debeljak 2002: 207).

Idee cz´sto bowiem przemieniajà si´ w liczmany i dezawuujà si´ w u˝yciu,

pokazujàc swoje drugie oblicze. Np. ochrona praw cz∏owieka przebiega cz´sto-

kroç wybiórczo, a postmodernistyczna angelizacja mniejszoÊci i diabolizacja wi´k-
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szoÊci prowadzi niejednokrotnie do lekcewa˝enia praw i dà˝eƒ tej ostatniej. Do-

tyczy to te˝ kategorii narodu. Eksplozji aktywizacji narodowej postkomunistycz-

nych paƒstw s∏owiaƒskich po roku 1989 nie da si´ negowaç ani ujàç w jeden

wzór, jeÊli chodzi o przyczyny i skutki. Eksplozja narodów jest pierwszym si-

gnum temporis transformacji (rozpad Zwiàzku Radzieckiego i wy∏onienie si´ z nie-

go nowych, odr´bnych paƒstw, takich jak Bia∏oruÊ czy Ukraina, rozwód dwu bli-

skich sobie narodów Czechów i S∏owaków, narodziny niepodleg∏ego paƒstwa

s∏owackiego i wreszcie uzyskanie niepodleg∏oÊci przez S∏oweni´, Chorwacj´

i Macedoni´).

Kategoria narodu poczàtkowo zostaje z postmodernizmu wyparta, nast´pnie

przywrócona do ∏ask, póêniej, po wojnie domowej w Jugos∏awii, znowu posta-

wiona w stan oskar˝enia, na pytanie unde malum odpowiada si´ – z narodu. Po-

trzeba bycia w Êwiecie, prowadzenia twórczego z nim dialogu, nie musi jednak

oznaczaç porzucania, w imi´ nowych utopii, wspólnoty, jakà tworzy naród, który

w trudnych czasach rywalizacji ekonomicznej w skali globu, szuka oparcia w∏a-

Ênie w zwiàzkach z ludêmi o tej samej kulturze, tradycji i historii – jak g∏osi bry-

tyjski postmodernista (Lord 1996: 142). Czy jest to zjawisko tylko przejÊciowe,

czy rozproszone atomy ma∏ych narodów, a wraz nimi i ich literatury u∏o˝à si´

ponownie w wi´kszy wielokulturowy wzór? Albo rozp∏ynà w globalizacji? Pyta-

nie to stawia sobie wielu krytyków literackich w by∏ej Jugos∏awii obawiajàc si´,

˝e po odczarowaniu marzenia o niepodleg∏oÊci, geograficzne i ideologiczne zagro-

˝enie narodu zastàpi∏a entropia globalizacji, której celem jest mi´dzy innymi zneu-

tralizowanie poj´cia narodu, a wraz z nimi j´zyka jako medium literackiej wy-

obraêni (åander 2005: 258).

Pierwsze reakcje literatury na procesy transformacyjne
z postmodernizmem w tle

Zmian´ paradygmatu kulturowego mo˝na ukazaç na przyk∏adzie, tak˝e nie-

jako paradygmatycznym, dwu ró˝nych postmodernistycznych tekstów literac-

kich, czeskiego i rosyjskiego, ze wzgl´du na wielostronny, wieloznaczny i od-

krywczy obraz transformacji.

Pierwszym z tych tekstów jest powieÊç Siostra (2002, Sestra, 1994) pisarza

czeskiego Jachyma Topola, wspó∏twórcy i redaktora podziemnego czasopisma

„Revolver revue”, organu czeskiego pokolenia urodzonego w latach szeÊçdzie-

siàtych. Pismo wydawane by∏o w latach 1985-1989. Jego odpowiedniki znajdzie-

my tak˝e w innych krajach s∏owiaƒskich (takie jak np. „BruLion” w Polsce czy

projekt Bu-Ba-Bu na Ukrainie).

Siostra jest wielopoziomowà i wieloopcyjnà, rozlewnà i poetyckà, niewolnà od

fantazji, magii i cudownych wydarzeƒ opowieÊcià o przemianach czeskich po

roku 1989. Jej pierwsza sekwencja, rozgrywajàca si´ w przeddzieƒ aksamitnej

rewolucji, kiedy to tysiàce uciekinierów z NRD szturmuje zachodnioniemieckà

ambasad´ w Pradze, jest manifestacjà g∏´bokiej nienawiÊci bohatera i jego przy-

jació∏ do komunizmu. Grono to, nazwane „nowym plemieniem”, tworzy dysy-
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denckà wspólnot´ nomadycznà ryzomatycznie sk∏´bionà z gangami. Wspólnota

ta przeciwstawia si´ Wielkiej Poczwarze, tj. istniejàcemu systemowi terroru,

który w∏aÊnie powoli zdycha, ale jego ostatnie kopni´cia odczuwajà dotkliwie

m∏odzi dysydenci zepchni´ci do Kana∏u, gdzie sp´dzajà czas w oparach narko-

tyków i marzeniach o wolnoÊci. Wzorem dla nowego plemienia Czechów jest

polska „SolidarnoÊç”, która w ulicznych walkach Êciera si´ z milicjà. M∏odzi dy-

sydenci chcà nie tylko zmiany systemu, ale te˝ zmiany etyki, przygotowujà si´

do ostatecznego rozwiàzania w dziele przekszta∏cenia duszy, to znaczy do ostatecz-

nego i bezwzgl´dnego zabójstwa Józefa Wisarionowicza Szwejka (Topol 2002: 33).

To dziwne zestawienie imienia Stalina (Józef Wisarionowicz) z imieniem Szwej-

ka, bohatera s∏ynnej powieÊci Jaroslava HaÆka Przygodny dzielnego wojaka Szwej-

ka, sygnalizuje potrzeb´ przezwyci´˝enia w sobie zarówno postaw oportunistycz-

nych, jak i dyktatorskich. Wraz z wybuchem aksamitnej rewolucji nast´puje –

jak podkreÊla to wielokrotnie autor – Wybuch Czasu. Stagnacj´ poprzedniego

re˝imu zast´puje gwa∏towny p´d ku wolnoÊci i odbudowaniu kapitalistycznych

form ˝ycia. Teraz wszystko staje si´ mo˝liwe, przyjaciele z podziemia jako opo-

zycjoniÊci zyskujà intratne posady, zajmujà si´ bez przeszkód handlem, zak∏ada-

niem banków, wchodzà w zwiàzki mafijne z gastarbeiterami nap∏ywajàcymi do

Pragi z Azji: Laotaƒczykami, Afgaƒczykami, Wietnamczykami, robià wespó∏

z nimi podejrzane interesy, szmuglujà towary z Azji, przemycajà samochody na

Zachód i cieszà si´ posiadaniem du˝ych pieni´dzy. Ale detonacja towarzyszàca

Wybuchowi Czasu uwalnia te˝ najciemniejsze si∏y. Zaraz po Wybuchu na wi-

downi´ ˝ycia publicznego wy∏a˝à nowe hitlery, stalingi i gottwaldy, pomioty z∏ego

ducha, zdolne zdeptaç ludzi, zaprowadziç ich z powrotem do gazu. To oni, kie-

rujàc si´ odwiecznà ludzkà nienawiÊcià do Innych, Obcych, Odmiennych, w fan-

tasmagorycznej wizji Topola, przeprowadzà wkrótce masakr´ Laotaƒczyków i in-

nych kolorowych imigrantów, przyjació∏ „nowego plemienia”. Oni te˝ znowu

depczà prawa cz∏owieka, brutalnie skazujàc spo∏eczeƒstwo na bezrobocie i bez-

domnoÊç, na ˝erowanie na Wysypiskach Âmieci, a kobiety sprzedajà za granic´,

zmuszajàc je do uprawiania prostytucji biciem w twarz i narkotykami. Etyczne

perpetuum mobile. Stalingi i hitlery to niejednokrotnie te˝ zlustrowani ju˝ agenci

dawnych s∏u˝b specjalnych, którzy wykorzystujà stare KGB-owskie kana∏y do

przemycania broni do krajów Azji i Afryki, by wzniecaç tam nowe wojny.

W dobie, która nie ma prawide∏ i wszystko jest w niej dozwolone (Topol 2002:

250), na opuszczone przez ateizm i wielkie metanarracje komunistyczne miejsce

wciskajà si´ ró˝ne religie i sekty: buddyzm, bogomilstwo, kult Wielkiej Matki.

W onirycznych wizjach pisarza, w jego w´drówkach po czasie przesz∏ym, boha-

terowie stàpajà po szkieletach zamordowanych, zagazowanych ludzi.

Z g∏´biny wieków odzywa si´ stale ten sam krzyk cz∏owieka przeÊladowanego.

Rozpad Zwiàzku Radzieckiego jako komunistycznego imperium, które od

poczàtku swego istnienia zmierza∏o do narzucenia idei i wzorców komunizmu

ca∏emu Êwiatu, by∏ dla jego mieszkaƒców ciosem wr´cz niewyobra˝alnym. Nie

bez powodu wi´c znaczna cz´Êç spo∏eczeƒstwa radzieckiego i wielu pisarzy prze˝y-

wa Wybuch Nowego Czasu w nastrojach apokaliptycznych. Zasadniczym proble-

mem – jak pisze znany rosyjski dysydent Michai∏ Epsztejn – nie jest ju˝ d∏u˝ej
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problem spo∏eczny lub polityczny, ale raczej eschatologiczny: jak ˝yç po Êmierci i swojej

w∏asnej przysz∏oÊci lub, jeÊli to wolicie, po swojej w∏asnej Êmierci (Epsztejn 1995: 71).

˚ycie takie jest trudno wyobra˝alne dla ludzi zwiàzanych ze wzlotami i upad-

kami starego re˝ymu, którzy teraz b´dà szukali pociechy w prawos∏awiu, pan-

slawizmie i ideologii nowej paƒstwowoÊci, wzgl´dnie, jak wielki dysydent radziecki

Aleksander So∏˝enicyn – w konserwatywnych marzeniach o przywróceniu idea∏ów

starej Rosji.

Inaczej reaguje na transformacj´ Generation P. (nazwa pochodzi od tytu∏u zna-

nej powieÊci Wiktora Pielewina, gdzie skrót P. pochadzàcy od „kultowego” napo-

ju Pepsi-cola mo˝e oznaczaç tak˝e wszystko, co wià˝e si´ z przedrostkiem post-:

postkomunistyczny, postkolonialny, postmodernistyczny, posthumanistyczny, post-

historyczny etc.). Generacja ta wraz z nadejÊciem kapitalizmu zostaje najpierw,

jak ca∏a inteligencja, wyrzucona przez tzw. nowych ruskich, tj. biznesmenów, ma-

fiosów i gangsterów za burt´, a potem usi∏uje wyciàgnàç si´ z topieli, wrastajàc

w kultur´ masowà neokapitalizmu i dostosowujàc si´ do nowych zasad gry, opi-

sanych przez Pielewina z przenikliwà inteligencjà. Jak wiadomo, si∏à kapitalizmu

jest reklama. W uj´ciu autora powieÊci Generation P., nowy system ikonologicz-

ny, jaki buduje z reklam w Rosji neokapitalizm, oparty na systemie znakowym

sakralnych dla Rosjan symboli, zaczerpni´tych z mitów religijnych, literackich

i narodowych, a zwiàzanych zarówno z caratem, jak i komunizmem, oznacza fak-

tycznà degradacj´ Rosji. W grze o zyski, czyli grze bez nazwy, jak podkreÊla to

Pielewin (this play has not name), telewizja wyrasta nie na czwartà, ale pierwszà

pot´g´ w paƒstwie, którym ju˝ nie wiadomo, kto rzàdzi. Wiadomo natomiast, ˝e

odpowiedni spot, w którym na przyk∏ad poka˝e si´ gr´ w szachy o podzia∏ ∏upów

rosyjskich Radujewa z Bierezowskim, wywo∏a wstrzàs w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej

Rosjan i pozwoli osiàgnàç swoje cele odpowiedniemu oligarchicznemu lobby.

Z przedstawionych obszerniej dwu paradygmatycznych przypadków praktyk

literackich postmodernizmu wynika, ˝e transformacja jawi si´, szczególnie m∏od-

szym uczestnikom procesów ponowoczesnych z kapitalistycznym logo w tle, jako

czas absolutnie nowy, fascynujàcy i przera˝ajàcy zarazem, czas niebywa∏ych mo˝-

liwoÊci dzia∏ania. W czasie tym, w którym podmiotowoÊç uzyskujà ryzomatycz-

nie sk∏´bione z sobà gangi m∏odzie˝owe i mafie uprawiajàce rynkowà wolno-

amerykank´, mo˝na ∏atwo polec, ale te˝ i wznieÊç si´ na wy˝yny wielkich pieni´dzy

i niebywa∏ej mocy. Wszelkie zasady moralne majà w nim bowiem wartoÊç zerowà.

Wybuch Czasu, wbrew marzeniom m∏odej generacji o sprawiedliwszym Êwie-

cie, reaktywuje w nowej postaci zbrodniarzy, ∏ajdaków, przest´pców, uosobio-

nych u Topola w stalingach, hitlerach i gottwaldach, u Pielewina w zagadkowych

mafiosach.

Dla uczestników starszych procesu transformacji, np. Tadeusza Ró˝ewicza, zna-

nego katastrofisty, autora sztuki Kartoteka rozrzucona (1992), b´dàcej postmo-

dernistycznym remake jego Kartoteki z 1960 r., Wybuch Czasu to kolejny, tyle

tylko ˝e bardziej brutalny remake w∏aÊciwego cz∏owiekowi „ludo˝erstwa”, które-

go ucieleÊnieniem jest handel podrobami ludzkimi na Bazarze i sk∏ócenie wszyst-

kich z wszystkimi, prowadzàce naród polski do upadku (szerzej pisz´ o tym

w rozdziale nast´pnym Polska literatura w wirach transformacji).
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Dla najmniejszego narodu s∏owiaƒskiego ˝yjàcego w Niemczech problemem nu-

mer jeden staje si´ – jak pokazuje to Dietrich Scholze-Âo∏ta – prze˝ycie gospo-

darki rynkowej przy braku jakiegokolwiek doÊwiadczenia i przetrwanie jako na-

rodu w nowych warunkach stworzonych przez kapitalizm. Tej problematyce

poÊwi´cona jest wi´kszoÊç powieÊci, opowiadaƒ i utworów teatralnych powsta∏ych

ju˝ po po∏àczeniu si´ Niemiec, w których dominuje satyra i ironia oraz zdrowe

przekonanie, ˝e deformacje jednostek i spo∏eczeƒstw nie ulegajà automatycznie likwi-

dacji wraz ze zmianà systemu. Zyskujà tylko inny kszta∏t (zob. utwory Jurija Kocha,

Kr˘stana Krawca, J˘wy Marii åornakec i last but not least Jurija Br˘zana). Ten

ostatni w okresie transformacji pisze i wydaje Krabata, Ksi´g´ Drugà (1995), w kon-

wencji postmodernizmu post festum, ale z wyraênie postmodernistycznym przes∏a-

niem mówiàcym o potrzebie tolerancji i zrozumienia dla racji innych.

Nowe czasy wymagajà nowego podejÊcia literackiego

Pielewin swojà ironicznà, pe∏nà postmodernistycznych igraszek powieÊcià, sy-

tuujàcà si´ na pograniczu czarnej komedii, groteski, fantastyki, magii i b∏ysko-

tliwego realistycznego rozpoznania rzeczywistoÊci postradzieckiej, wpisuje si´

w d∏ugi ciàg rosyjskiej prozy postmodernistycznej tworzonej przez pisarzy ta-

kich, jak m.in.: Walerij Popow, Aleksiej Aksionow, Aleksandr ˚o∏kowski, Ana-

tolij Korolew, Jurij Bujda, W∏adimir Makanin, W∏adimir Sorokin, Dmitrij Lip-

skierow, Aleksandr S∏apowski i wielu innych. Z prozy tej, pe∏nej paradoksów,

ekstrawagancji, a nawet i dziwactw, wy∏ania si´, jak s∏usznie zauwa˝a japoƒski

uczony Tetsuo Mochizuki, nowy obraz Rosjan wyzwolonych od autorytarnego spo-

sobu myÊlenia i misji zbawiania Êwiata. Postmodernizm rosyjski – na co wskazu-

je równie˝ Skoropanowa – odrzuca wszelkie typy monopolizmu Êwiatopoglàdo-

wego aktywizujàce wrogoÊç mi´dzy narodami i religiami jako êród∏o konfliktów

mi´dzyludzkich, które prowadzà do zag∏ady. Zdumiewajàce sà równie˝ horyzon-

ty rosyjskiej literatury postmodernistycznej, szeroki diapazon problemów, które

ona porusza, od kwestii ekosystemów ziemi po próby dotarcia do rzeczywisto-

Êci niewidzialnej, Êwiatów alternatywnych, nowej ÊwiadomoÊci itp.

Na Ukrainie postmodernizm ze swoim „zabawowym” programem „Bu-Ba-

-Bu” (Burleska, Ba∏agan, Bufonada), powsta∏ym na prze∏omie lat osiemdziesià-

tych i dziewi´çdziesiàtych, rozbija stereotypy zakodowane w ukraiƒskiej litera-

turze w modernistycznym kulcie poety jako istoty wy˝szej od t∏umu oraz stare

schematy i klisze komunistyczne (m.in. nie koƒczàce si´ puste rozwa˝ania na te-

mat humanizmu radzieckiego w ogóle, a ukraiƒskiego w szczególnoÊci). Pro-

gram Bu-Ba-Bu wspó∏tworzà pisarze Jurij Andruchowycz, Wiktor Nieborak, O∏ek-

sandr Irwaneç, którzy z typowo postmodernistycznym upodobaniem do

karnawa∏owych, postmodernistycznych gier i wschodnios∏owiaƒskim wdzi´kiem

dekonstruujà w swych utworach mity sowieckie i artystowskie oraz mity rodzà-

cego si´ nacjonalizmu ukraiƒskiego polegajàce g∏ównie na zast´powaniu ikono-

klasu socjalistycznego ikonoklasem okreÊlanym przez Agiejewà jako nacjonali-

styczny. W kr´gu Bu-Ba-Bu mieÊci si´ tak˝e szeroki diapazon ukraiƒskiej liryki
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szyderczej i przeÊmiewczej o charakterze obrazoburczym w stosunku do aktual-

nego ˝ycia Ukrainy, w tym tak˝e do narodu.

Z grupà tà zwiàzana jest jednak tak˝e Oksana Zabu˝ko, czo∏owa postmoder-

nistyczna feministka ukraiƒska, w której g∏oÊnej powieÊci Badania terenowe nad

ukraiƒskim seksem (2003; èÓÎ¸Ó‚Ëı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÂÍÒÛ, 1996)

ikonoklas, niekoniecznie nacjonalistyczny, ale powiedzmy ostro˝niej – narodowy,

zostaje o˝ywiony, wpisany niejako w kobiece trzewia – prawdziwa mi∏oÊç boha-

terki tej powieÊci jest mo˝liwa tylko ze zmityzowanym Ukraiƒcem, buntowni-

kiem i cz∏owiekiem nieszcz´snym, sprowadzajàcym na nià same katastrofy, ale

wymarzone dziecko, które ma si´ narodziç z tego zwiàzku – jasnow∏osy Dani∏-

ko z b∏´kitnymi oczami, ma realizowaç ukraiƒski sen.

Jak pokaza∏y wydarzenia na Ukrainie zwiàzane z przebiegiem pomaraƒczowej

rewolucji 2005 roku, ten drugi ikonoklas (patriotyczny i narodowy, potraktowany

zresztà bardzo emocjonalnie) okaza∏ si´ integralnà cz´Êcià wolnoÊciowych pro-

europejskich i demokratycznych dà˝eƒ Ukrainy, si∏à jednoczàcà spo∏eczeƒstwo.

Ma on swoich teoretyków i pisarzy wyros∏ych w latach siedemdziesiàtych w sa-

mizdatowych zmaganiach z tzw. nowà wspólnotà historycznà – narodem radzieckim

i jej monolitycznym dyskursem. Wybitnym przedstawicielem tej orientacji jest My-

ko∏a Riabczuk, autor m.in. antykolonialnego tomu opowiadaƒ opublikowanych naj-

pierw w samizdacie, wznowionych, Deinde, tilky ne tut (2002, Gdzie indziej, tylko

nie tu), a tak˝e kilku tomów prac eseistycznych o charakterze politologicznym, m.in.

Od Ma∏orosji do Ukrainy: paradoksy spóênionego procesu kszta∏towania si´ narodu

(2003; Wid Ma∏orosiji do Ukrajiny paradoksy zapizni∏oho nacijetworennia, 2000).

Na Bia∏orusi, ˝yjàcej wcià˝ w cieniu apokalipsy czarnobylskiej, postmoder-

nizm przynosi powiew wolnoÊci, co wespó∏ z transformacjà – jak wskazujà Sinkowa-

-Koran i Tyczko – jest zjawiskiem paralelnym do europeizmu, tym niemniej g∏ów-

ny kierunek, w jakim zmierza literatura bia∏oruska, uwi´ziona do tej pory du˝o

g∏´biej ni˝ Ukraina w pu∏apce kolonializmu i postkolonializmu, jest inny. Okre-

Êla go przede wszystkim dà˝enie do wyzwolenia j´zyka i literatury od dominacji

sowieckiej, podyktowane troskà nie tylko o odrodzenie narodowe Bia∏orusinów,

lecz tak˝e o wyzwolenie si´ ich od totalitarnej myÊli narzucajàcej za poÊrednic-

twem rosyjskiego j´zyka utrwalone w nim wzorce imperialne, zabijajàce ducha

buntu. Metafora Êciany, muru rzekomo nie do przebicia, która pojawia si´ w twór-

czoÊci Jurija Stankiewicza i innych pisarzy bia∏oruskich w nowym oÊwietleniu ja-

ko bariera strachu, którà mo˝na i trzeba zburzyç, by wyjÊç na Êwiat∏o dzienne,

jest znamiennym sygna∏em nowych dà˝eƒ Bia∏orusinów.

Zamiast gier pustych gry znaczàce

W omawianych w tomie postmodernistycznych tekstach literackich widaç wyraê-

ne odejÊcie od pierwotnego postmodernizmu lat szeÊçdziesiàtych ograniczajàcego

si´ g∏ównie do pustych gier lingwistycznych i intertekstualnych traktowanych forma-

listycznie i zdominowanych przez Borgesowskà wizj´ literatury pi´knej jako nie-

skoƒczonej liczby kopii tego, co ju˝ by∏o. Literatura w tej wizji nie jest d∏u˝ej trak-
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towana jako jedna wielka encyklopedia, w której wszystkie ksià˝ki zosta∏y napisane,

nic nowego nie mo˝na wymyÊliç, literatura nie sk∏ada si´ wy∏àcznie z samych cyta-

tów i nie powiela li-tylko samej siebie. W Polsce wspania∏ym przyk∏adem odrzuce-

nia takiej fikcji literaturoznawczej jest parodystyczna powieÊç Anny Burzyƒskiej Fa-

bulant. Tak samo propagowana przez Johna Bartha sztuka fabularyzowania,

umiej´tnoÊç pi´knego opowiadania, lingwistyczne gry pozbawione celu przestajà byç

wartoÊcià samà w sobie. Upada zasada nothing matters, anything goes. Zwiàzki lite-

ratury z ˝yciem zostajà ponownie nawiàzane, a gry puste zast´pujà gry znaczàce.

Na Zachodzie Êwiat czystego estetyzmu jako niemo˝liwy do spe∏nienia ust´-

puje na poczàtku lat osiemdziesiàtych pod ciÊnieniem ruchów postkolonialnych

i feministycznych, które oznaczajà odblokowanie patriarchalnej demokracji za-

chodniej, stworzonej przez tzw. bia∏ego m´˝czyzn´ (Bertens i Fokkema 1997: 13).

W krajach zaÊ s∏owiaƒskich, ust´puje pod wp∏ywem nacierajàcych naƒ nowych nie-

znanych i fascynujàcych wydarzeƒ – gwa∏townego doznania poczucia wolnoÊci,

nag∏ego wyzwolenia od totalitaryzmu, a tak˝e od postkolonialnych zale˝noÊci od

Zwiàzku Radzieckiego, a przede wszystkim, po wyjÊciu z komunizmu, gwa∏tow-

nego techniczno-cywilizacyjnego przyÊpieszenia z Internetem w tle. Postmoder-

nizm zmienia radykalnie swà twarz, mo˝e przede wszystkim tutaj, wÊród ludzi in-

tensywnie transformowanych. Nowy postmodernizm, podobnie jak nowy

postmodernizm amerykaƒski, nie ucieka od polityki, przeciwnie, raczej jà nad-

miernie eksponuje g∏oszàc z kolei, ˝e wszystko w literaturze jest w∏aÊnie nià: Ali-

cja w krainie czarów, Przemin´∏o z wiatrem i… Biblia (Marshall 1992: 33). Polity-

ka poj´ta jest tu jako dzia∏anie spo∏eczne, jako akt wiedzy i jako interpretacja

tekstu. Postmodernistyczna ironia si´ radykalizuje, s∏u˝y dedoksykacji (od s∏owa

doxa – opinia, oczyszczeniu literatury z ustalonych opinii) i dekonstrukcji stwo-

rzonych przez w∏adz´ i wiedz´ mitów o przesz∏oÊci kolonialnej kobiet i narodów

podbitych. W∏aÊciwy postmodernizmowi brak zahamowaƒ w czerpaniu inspiracji

z wielu kierunków i gatunków literackich naraz, specjalnie mu bliskich, takich jak

realizm magiczny, surrealizm i jego wizje oniryczne, dadaizm i czarny humor,

groteska i studencki ˝art, a tak˝e happening, performance, science fiction i politi-

cal fiction, sprawia, ˝e dysponuje on bogatà paletà Êrodków wyrazu na wielu

p∏aszczyznach, jest hybrydalny, pluralny, wieloznaczny i wieloopcyjny. I mo˝e

w∏aÊnie w skutek dysponowania tak z∏o˝onym instrumentarium odbioru Êwiata jest

bardziej zdolny, mimo swych ekstrawagancji, do spostrze˝enia i wychwycenia z∏o-

˝onoÊci ˝ycia i nowych rysów charakterystycznych dla rozwini´tej cywilizacji glo-

balnej, której cz´Êcià jest literatura transformujàcych si´ krajów.

Cienie ponowoczesnoÊci

PonowoczesnoÊç ma jednak wiele twarzy, jednà z nich jest kultura masowa.

Zrównanie w masowej kulturze postmodernistycznej literatury wysokiej z niskà,

wch∏oni´cie przez nià cz´Êci m∏odzie˝owych subkultur zaowocowa∏o w ponowo-

czesnoÊci tzw. nowà wra˝liwoÊcià (new sensibility, new feel), która, wbrew po-

wszechnym konotacjom s∏owa wra˝liwoÊç, nie oznacza bynajmniej wzmo˝onej
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delikatnoÊci w postrzeganiu i opisywaniu nowych zjawisk ze sfery ducha. Prze-

ciwnie, charakteryzuje jà znacznie wi´ksza ni˝ w epokach minionych brutaliza-

cja. Jej znakiem jest raczej przyglàdanie si´ z zimnà krwià i chorobliwà wr´cz

fascynacjà negatywnym zjawiskom, które niesie z sobà cywilizacja wspó∏czesna

i anaestyzowany cz∏owiek niezdolny do odró˝niania dobra od z∏a. A zatem hu-

manizm zast´puje posthumanizm. Nic, co nieludzkie, nie jest pisarzom postmo-
dernizmu obce: ani zabijajàca dusz´ pornografia, ani wyrafinowane i nikczem-

ne zabijanie w∏asnych dzieci, jak przedstawia to s∏owacki pisarz Pavel Vilikovsky,

ani etyka porno w Polsce serwowana przez m∏odych gniewnych dramatopisarzy

∏àczàcych w swoich sztukach moralitet z thrillerem. Literatura obserwuje te wszyst-

kie wydarzenia raz z poczuciem ontologicznej i etycznej pustki, innym razem

Êledzi – jak w wypadku Michala Viewegha – odczuwane ongiÊ jako pozbawione

poczucia dobrego smaku, ekshibicjonistyczne i obsceniczne stadne zachowania

ludzkie.

Inny jeszcze przypadek dostosowania si´ do regu∏ gry w spo∏eczeƒstwie trans-

formowanym stanowi twórczoÊç pisarza Christo Kauczewa, któremu literatura

bu∏garska „zawdzi´cza” – jak pisze Nowosad – wypracowanie etosu wulgarnoÊci.

Ka˝da epoka ma swych bohaterów – bohaterem naszych czasów jest przede

wszystkim tzw. nowy ruski, czyli nowobogacki schy∏ku XX wieku, zawiadujàcy wiel-

kim przedsi´biorstwem w stolicy Rosji, powiàzany z rozmaitymi mafiami i gan-

gami, podobnie jak wielki boss bohatera powieÊci Generation P. Wiktora Piele-

wina. Cz∏owiek tego pokroju ubiera si´ z nadmiernà elegancjà, ma w pogardzie

kultur´ i tradycyjnà inteligencj´ rosyjskà z jej rozdarciem i z Dostojewskiego prze-

kl´tymi pytaniami. Bohaterem naszych czasów jest tak˝e s∏owacki gangster wiej-

skiego pochodzenia w powieÊciowym thrillerze Rivers of Babylon Petra PíÆt’an-

ka. Jak nuworysze Balzaca przedziera si´ on od kot∏owni i handlu dewizami ku

salonom Êwiata polityki i kultury, by wycisnàç na ˝yciu spo∏ecznym swój gang-

sterski styl rzàdzenia. Bohaterem jest tak˝e polski niebieski ptak bazarowy w po-

wieÊci Piotra Wojciechowskiego Szko∏a wdzi´ku i przetrwania, cwaniak o wyso-

kich lotach uwik∏any w mi´dzynarodowy handel. Do bohaterów naszych czasów

nale˝y tak˝e mesmeryczna i idiosynkratyczna dealerka narkotyków Angela z po-

wieÊci Arsenijevicia Pod pok∏adem i wiele innych podobnych im postaci.

W ten sposób nowa wra˝liwoÊç s∏owiaƒska wpisuje si´ w nurt Êwiatowego

brutalizmu. Mi´dzynarodowa Êwiatowa krytyka literacka zaÊ nowà wra˝liwoÊç pre-

miuje np. przyznajàc Elfriede Jelinek Nobla, zaÊ Vilikovskiemu cenionà nagro-

d´ Êrodkowoeuropejskà w s∏oweƒskiej Vilenicy.

Brutalizacja prozy przejawia si´ nie tylko w opisie zachowaç ludzkich, ale naj-

cz´Êciej tak˝e w brutalizacji j´zyka. Bohaterowie licznych rosyjskich utworów

literackich spod znaku tzw. czernuchy (tj. literatury przedstawiajàcej rzeczywistoÊç

wy∏àcznie w czarnym kolorze) mówià przez ca∏y czas matem, to jest niezwykle

plugawym, pe∏nym przekleƒstw i wulgaryzmów j´zykiem. Tym˝e j´zykiem, tyle

tylko, ˝e w wydaniu polskim, pos∏ugujà si´ m∏odzi pisarze z generacji „BruLionu”,

co wywo∏uje od czasu do czasu o˝ywionà dyskusj´ na temat granic tolerancji

j´zykowej dla wulgarnoÊci w literaturze, a pytanie, jakie stawiajà sobie w zwiàz-

ku z tym dyskutanci brzmi: czy brutalizacja j´zyka jest skutkiem, czy przyczynà
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zdziczenia obyczajów? I czy rzeczywiÊcie j´zykowe chamstwo […] wyra˝a bunt i wy-

zwala? (Zychowicz b.r.: 112).

Przeciwwagà dla j´zyka wulgarnego jest j´zyk etosu katolickiego w literaturze

s∏owackiej, który ciekawie opisuje Tibor ˚ilka.

Postmodernizm a moderna

Moderna ca∏kiem nie ust´puje. Trwajà równie˝ w literaturze, kulturze i wy-

nurzajà si´ w dalszym ciàgu jej nowe wyspy. Ich pojawianie si´ Êwiadczy o nie-

ustannym poszukiwaniu trwa∏ych, stabilnych wartoÊci, w przekonaniu, ˝e mo˝na

oprzeç si´ na jednym mocnym dogmacie, jednej prawdzie i jednej partii, aby Êwiat

sta∏ si´ znowu jasny i czytelny. O˝ywajà tak˝e strategie literackie modernizmu.

Obok postmodernizmu istniejà w symbiotycznych z nim zwiàzkach we wszyst-

kich krajach s∏owiaƒskich ró˝ne odmiany realizmu: opisowy, werystyczny, kry-

tyczny, naturalistyczny, magiczny, oniryczny, thrillerowy, moralistyczny i, last but

not least, realizm dokumentalny i quasi dokumentalny w postaci bogatego wysy-

pu w latach dziewi´çdziesiàtych rozmaitych dzienników, pami´tników, utworów

autobiograficznych itp., i ∏˝edzienników, ∏˝epami´tników i ∏˝eautobiografii, ale

mimo ich dokumentalnego lub quasi-dokumentalnego charakteru postmodernizm

odciska na nich swe Êlady, np. decentrujàc opowiadane ˝yciorysy i przemienia-

jàc je w rozmaite zrenowowane formy sylwiczne, wprowadzajàc do nich gry in-

tertekstualne, gry z czytelnikiem, z Bogiem i ze Êwiatem.

I wreszcie mamy tak˝e realkap, czyli realizm opisujàcy realny kapitalizm, jak

kiedyÊ realsoc opisywa∏ realny socjalizm, panujàce w nim stosunki produkcji i zwià-

zane z nimi uk∏ady spo∏eczne (WaÊkiewicz 2004), czyli, u˝ywajàc wspó∏czesnej

terminologii – zarzàdzanie zasobami ludzkimi. Realkap, jak si´ wydaje, najwy-

raêniej si´ przejawia w twórczoÊci pisarzy Bu∏garii, ze wzgl´du zarówno na naj-

wi´kszà si∏´ uderzenia biedy, jak i trwa∏oÊç wzorców pisarskich tego pokroju, póê-

niej natomiast zaczyna dokonywaç obrachunku z czasem dysydenckich iluzji –

nadmiernych oczekiwaƒ wobec nowego systemu, który mia∏ przemieniç postko-

munistyczne paƒstwa w krainy hojnoÊci w równej mierze rozdzielanej wszystkim

jej mieszkaƒcom, a dawne dyktatury przekszta∏ciç w Êwietnie prosperujàce de-

mokracje; w Polsce kierunek ten znamionuje powieÊç Bieƒkowskiego Nic (2005).

Tymczasem, jak s∏usznie zauwa˝a Michnik, ka˝da demokracja, która wy∏ania si´

z nowego porzàdku – nieuchronnie nosi w sobie skaz´ dawnego porzàdku (Mich-

nik 2003: 146), a totalitarny system potrafi znakomicie – jak stwierdza uczona

amerykaƒska Sabrina Ramet (1955: 282) – operowaç w obr´bie nominalnych de-

mokracji ustanowionych po 1990 roku. Tak wi´c, zamiast demokracji – jak pisze

Ramet – mamy w wielu postkomunistycznych krajach plutokracj´, kleptokracj´,

fallokracj´, anarchi´, a tak˝e demokracj´ biedy. Ta ostatnia da∏a si´ szczególnie

we znaki na Ba∏kanach, gdzie sfera ubóstwa obj´∏a po przewrocie oko∏o 76 pro-

cent ludnoÊci, w Serbii 64,5 procent (Ramet 1995: 277).

W krajach obj´tych transformacjà postmodernizm w swojej formie estetyzu-
jàcej wygasa lub te˝ wr´cz przeciwnie, staje si´ wyrazem ucieczki od polityki,
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tak jak mia∏o to miejsce w Czechach po rewolucji, gdzie dy˝urny postmoderni-

sta czeski Ji«í Kratochvil, wielbiciel Borgesa i realizmu magicznego – wychodzàc

naprzeciw – jak pisze Lubomír Machala – oczekiwaniom nowej elity w∏adzy,

niech´tnej krytyce systemu, d∏ugo podtrzymywa∏ starà czeskà teori´, i˝ tam,

gdzie zwyci´˝a obywatel, zaanga˝owany pisarz nie jest ju˝ potrzebny. Tego stanu

rzeczy nie da∏o si´ jednak na d∏u˝szà met´ utrzymaç. I to nie tylko w Czechach,

gdzie ju˝ na samym poczàtku przemian pojawi∏a si´ literatura poÊpiesznie okre-

Êlona mianem trywialnej, a demaskujàca mafijne uk∏ady i skandale towarzyszà-

ce transformacji i „moralnej rewolucji”, ale we wszystkich pozosta∏ych postko-

munistycznych krajach s∏owiaƒskich. W Polsce kryterium estetyzmu i „bycia

w uk∏adzie towarzysko-dysydenckim” zdominowa∏o np. kryteria przyznawania nie-

zmiernie nag∏aÊnianej nagrody Nike przez wszechpot´˝nà „Gazet´ Wyborczà”,

rozpocz´∏a si´ rehabilitacja literatury zaanga˝owanej, krytycznej wobec realkapi-

talizmu, przy czym jej najwi´ksze nasilenie przypada na lata ostatnie.

Ponowne zaanga˝owanie si´ pisarzy w polityk´ sta∏o si´ kwestià ˝ycia i Êmier-
ci… literatury. Estetyzujàca literatura, choç bardzo popierana przez krytyków

zwiàzanych z oÊrodkami w∏adzy i g∏oszàcych tez´, i˝ przywrócona pisarzom wol-

noÊç ma polegaç na tym, by rozwijali bez przeszkód swà sztuk´, zamiast mie-

szaç si´ do polityki, która winna byç domenà profesjonalistów, zacz´∏a traciç na

sile i znaczeniu. Pisarze musieli wi´c z niej zrezygnowaç nie tylko dlatego, by

móc wyraziç swoje autentyczne uczucia w niekoniecznie poprawnej politycznie

formie, ale by ocaliç pozycj´ literatury i jej rozmaitych mutacji medialnych w ˝y-

ciu spo∏ecznym. Lista pisarzy, którzy umieli si´ przeciwstawiç presji nowej poli-

tical correctness czasów transformacji jest ogromna i nie tylko przytaczanie jej

w ca∏oÊci, ale i fragmentarycznie, po kilka przyk∏adów z ka˝dej z 14 literatur

s∏owiaƒskich, mija si´ z celem. Czytelnik odnajdzie jà sam w zamieszczonych w to-

mie artyku∏ach poÊwi´conych poszczególnym literaturom s∏owiaƒskim.

Ciekawym sk∏adnikiem pejza˝u wyobra˝eniowego literatur s∏owiaƒskich po
roku 1989 jest literatura religijna, ekumeniczna i literatura bliska New Age,
wychodzàca poza materialistycznà wizj´ rzeczywistoÊci Êwiata, transcendujàca
ku nieskoƒczonoÊci, literatura o˝ywiajàca wiar´ w dusz´ jako byt niezale˝ny.
I chocia˝ mo˝e si´ ona wykazaç godnà szacunku metrykà urodzenia i nie przy-

wiod∏a jej do ˝ycia ani pierestrojka, ani transformacja, to jednak jej ponowny

rozkwit przypada na lata, w jakich os∏abieniu ulega ateizm, w niektórych kra-

jach (np. w by∏ej Czechos∏owacji czy w Zwiàzku Radzieckim) uznany za sk∏ad-

nik obowiàzujàcy ideologii paƒstwowej.

Jest to zarówno literatura odzyskujàcych swà Êwieckà moc dwu g∏ównych

od∏amów chrzeÊcijaƒstwa zadomowionych w krajach s∏owiaƒskich: katolicyzmu

i prawos∏awia, jak i literatura metafizyczna i ezoteryczna. Ta pierwsza w swym

wydaniu katolickim w Polsce zwiàzana jest z kultem papie˝a Jana Paw∏a II, w Cze-

chach z renowacjà tzw. literatury spirytualnej (M. Putna i in.). W wydaniu pra-

wos∏awnym wià˝e si´ w Rosji z odrodzeniem rosyjskich tendencji panslawistycz-

nych i mesjanistycznych, renowacjà poglàdów poczwiennictwa, dà˝eniem do

ponownego stworzenia prawos∏awnego imperium rosyjskiego, w co w∏àczajà si´

nawet byli komuniÊci przywo∏ujàc na pomoc Chrystusa, aby odnowi∏ w∏adz´ ra-
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dzieckà i przywróci∏ jej imperialne rozmiary (co znakomicie pokazuje w swoim

artykule Skoropanowa).

Drugi rodzaj literatury religijnej bliskiej New Age czerpie swe inspiracje z do-

Êwiadczeƒ gnozy i wielkich religii Orientu, takich jak buddyzm czy taoizm, si´-

gajàc bezpoÊrednio lub w formie zakrytej do opisu zjawisk paranormalnych, me-

temosychozy, okultyzmu, tanatologii, jasnowidztwa, cz´sto w ramach tzw. nowej

ÊwiadomoÊci (okreÊlenie, którym pos∏uguje si´ F. Capra). Konfrontujàc doÊwiad-

czenie irracjonalne, gnostyczne, religijne, a tak˝e stworzone w jego ramach mo-

dele Êwiata pozornie zupe∏nie fantastyczne w porównaniu z tymi, które tworzy

dzisiejsza nauka o atomie, wykazuje zadziwiajàce punkty styczne z ponowocze-

snym rozwojem fizyki kwantowej.

Literatura ta rozwija si´ na dwu poziomach – literatury popularnej, masowej,

jak i na poziomie literatury wysokiej, wzgl´dnie ∏àczàcej cechy obydwu. Wybit-

nym pod wzgl´dem literackim i filozoficznym zjawiskiem w S∏owiaƒszczyênie

Zachodniej z tego zakresu jest postmodernistyczna par excellence trylogia cze-

skiej pisarski, mediewistki Danieli Hodrovej, Tryznivé m˘sto (Miasto utrapienia),

w której dusze zmar∏ych krà˝àce wokó∏ ˝ywych wywierajà wp∏yw na odbiór Êwia-

ta, uczestniczà w ˝yciu ludzkim jako wyrzut sumienia, jako obiekt wspó∏czucia,

czasami te˝ jako wyrocznia moralna. Literatura tego pokroju usi∏uje przeniknàç

do tego, co niewidzialne, paranormalne, metafizyczne wymykajàce si´ potoczne-

mu doÊwiadczeniu, co stanowi tajemnic´. W Polsce przedstawicielkami tego

nurtu sà Olga Tokarczuk i Jerzy Sosnowski. W S∏owacji nie˝yjàcy ju˝ poeta

i eseista Pavel Strauss, partycypujàcy w tworzeniu „nowej ÊwiadomoÊci” ko-

smicznej i tanatologicznej.

Bardzo cz´sto tajemnica skrywa si´ nie tylko w doznaniach religijnych lub qu-

asi religijnych, cz´stokroç wià˝e si´ bezpoÊrednio z miejscami magicznymi (Pra-

ga, Brno, Moskwa, Warszawa, Gdaƒsk, Wilno, Lwów, Vukovar, Dubrownik, Sa-

rajewo, Sankt Petersburg i inne), w jakich przebywajà ich twórcy. Z miejsc tych

emanuje przesz∏oÊç mityczna, a pisarze sà tymi, którzy odczytujà jej znaki. Zna-

ki te, w pozostajàcej pod wp∏ywem surrealizmu i realizmu magicznego wyobraê-

ni, np. czeskiej, mogà czasami, jak dzieje si´ to w twórczoÊci Kratochvila, prze-

mawiaç obrazami dziwnych egzotycznych stworów, lub, jak u Michala Ajvaza,

w najbardziej realistycznie przedstawionych scenach przywo∏ywaç obrazy wiel-

kich prastarych kultur Êwiata, rozszerzajàc w ten sposób doÊwiadczenie lokalne

o doÊwiadczenie ludzkoÊci i nadajàc mu wymiar metafizyczny. KreatywnoÊç tej

literatury, która nie tylko odkrywa legendy, archetypy i mity, ale i tworzy nowe,

usi∏ujàc dotrzeç do tajemnicy bytu w miejscach najbardziej pisarzowi bliskich,

jest ogromna. W literaturach by∏ej Jugos∏awii stoi pod znakiem Borgesowskie-

go modelu literatury opierajàcego si´ na zasadzie wyobraêni magicznej (Czapik

1995: 173), nawiàzuje do rozpowszechnionych w literaturze postmodernistyczn-

ej toposów biblioteki, labiryntu, encyklopedii. Preferowanymi przez nià gatunka-

mi sà powieÊç grozy, fantasy, science-fiction, political fiction, powieÊç sensacyjna

itp. W Polsce koncentruje si´ ona najcz´Êciej wokó∏ tak tzw. ma∏ych ojczyzn, to

jest albo miejsc umi∏owanych, utraconych na Kresach Wschodnich dawnej Rze-

czypospolitej Obojga Narodów w wyniku zabrania Polsce po II wojnie Êwiato-
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wej 47 procent jej dawnego terytorium na Wschodzie, albo na odkrywaniu nowych

miejsc magicznych na Ziemiach Odzyskanych na Zachodzie (Gdaƒsk, Szczecin,

Brzec∏aw, Wa∏brzych), gdzie przysz∏y ju˝ na Êwiat dzieci polskich przesiedleƒców

ze Wschodu, zadomawiajàc si´ w kulturze miejscowej. Kultura ta przemawia do

wyobraêni nowych imigrantów Êladami przesz∏oÊci wieloetnicznej i wielokulturo-

wej pozosta∏ej na Ziemiach Zachodnich, tworzonej przez Niemców, Polaków, ˚y-

dów, Êladów utrwalonych w architekturze, muzyce, w ocala∏ych meblach i pi´k-

nych przedmiotach, wydajàc im pi´kne Êwiadectwo w twórczoÊci Stefana Chwina,

Paw∏a Huellego, Andrzeja Zawady i in. A kiedy przesiedleƒcy zwracajà si´, ko-

rzystajàc z pami´ci dziadków i wyobraêni w∏asnej, ku dawnym Kresom Wschod-

nim Polski, odkrywajà ponownie wielokulturowe powiàzania kultury narodowej

Polaków z innymi nacjami zamieszka∏ymi na obrze˝ach dawnej Rzeczypospoli-

tej Obojga Narodów (w ksià˝kach Anny Boleckiej, Zbigniewa ˚akiewicza i in.).

Literatura nostalgiczna, wyros∏a z utraty wspólnoty jugos∏owiaƒskiej, jest do-

menà pisarzy z niej si´ wywodzàcych si´ i najmocniej daje o sobie znaç w twór-

czoÊci Dubravki Ugresiç i AleÆa Debeljaka.

Literatura nostalgiczna, najcz´Êciej mityzacyjna, okreÊlana przez niektórych kry-

tyków tak˝e mianem literatury realizmu magicznego (Tomkowski 1998: 108-112)

lub te˝ literatury kompensacji (Dàbrowski 2004), jest równie˝, jak s∏usznie za-

uwa˝a chorwacki badacz Dalibor BlaŒina (2003: 85), jakàÊ kontrfakturà realizmu.

Prawdopodobnie dlatego, ˝e nie jest tak dos∏owna i bardziej od realkapu kre-

atywna, ˝e pos∏uguje si´ w opisie rzeczywistoÊci najcz´Êciej kultywowanym j´zy-

kiem i poszerza widzenie Êwiata o metafizyczny, transcendentalny wymiar egzy-

stencji cz∏owieka, budzi sporo zainteresowania i sympatii.

Paradoksy jugos∏owiaƒskie

Postmodernizm, jak ju˝ by∏a o tym mowa, jest piewcà wieloÊci, wieloznaczno-

Êci i wielokulturowoÊci.

Paradoksem w rozwoju Jugos∏awii jest fakt, ˝e wielokulturowoÊç w niej ju˝
by∏a i choç opiera∏a si´ na zupe∏nie niez∏ych podstawach prawnych, leg∏a w gruzy
(Waldenberg 2003: 40-42).

Paradoksy rozwojowe Jugos∏awii, nawroty dawnych idei po linii spirali, a nie

nieprzerwanego ciàgu, sprawi∏y, ˝e do tranzycji nie zawsze pasujà klucze inter-

pretacyjne, jakimi operujemy omawiajàc zmian´ paradygmatu kulturowego w kra-

jach Europy Ârodkowo-Wschodniej. Albowiem jak s∏usznie rzecze poeta:

lawina bieg od tego zmienia,
po jakich toczy si´ kamieniach

(Czes∏aw Mi∏osz, Traktat moralny).

A kamieniami, które okreÊlajà jej bieg w by∏ej Jugos∏awii, sà, jak wsz´dzie,

wielowiekowe tradycje narodowe, trwalsze od zmieniajàcych si´ form ustrojo-

wych, g∏´boko zakodowane w podÊwiadomoÊci symbole historyczne, stereotypy

i przesàdy, odwieczne uprzedzenia i urazy, a przede wszystkim, co stanowi spe-
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cyfik´ jugos∏owiaƒskà, niewygas∏a jeszcze pami´ç o bratobójczych walkach w cza-

sie II wojny na Ba∏kanach. Do niej odwo∏ywaç si´ b´dà przede wszystkim reto-

rzy wojny odnawiajàc narracj´ klerofaszystowskà, usprawiedliwiajàcà dzia∏ania

wojenne skomplikowanym rachunkiem krwawych krzywd wyrzàdzanych sobie wza-

jemnie.

Nic wi´c dziwnego, ˝e temat wojny, pisanie o wojnie staje si´ pierwszoplano-

wym tematem literatury pi´knej powstajàcej po roku 1989. Odnajdujemy je

w niniejszym tomie w eseju Envera Kazaza skierowanym przeciw klerofaszy-

stowskiej metanarracji i ods∏aniajàcym g∏´bi´ traumatycznych prze˝yç cz∏onków

narodu i mniejszoÊci narodowych wiktymizowanych, wrzuconych w piek∏o krwa-

wych ambicji faszystowskich przywódców i zbrodniarzy, oraz w Gordany Crnko-

viç z Waszyngtonu ciekawej analizie powieÊci Arsenijevicia Pod pok∏adem, jako

ksià˝ki o ludziach, którzy sà bardziej od innych immunizowani na nacjonali-

styczne stadne wezwania ni˝ ogó∏ obywateli. Nie dlatego, i˝ odznaczajà si´ wy˝-

szà od pozosta∏ych moralnoÊcià, ale dlatego, ˝e ich w∏asna mesmeryzujàca aure-

ola wolnoÊci, chocia˝ nie mieÊci si´ w kanonie etyki powszechnie uznawanej,

skutecznie chroni ich przed toksycznym mesmeryzmem militarnych wodzów.

Dzia∏aniom militarnym towarzyszy zawsze wojna na s∏owa, retoryka uzasad-

niajàca ich s∏usznoÊç. Retoryka ta znalaz∏a dalszy ciàg w samookreÊlaniu si´ Ser-

bów i Chorwatów po roku 1989. Meandry tej ewolucji przedstawili w niniejszej

publikacji Bogus∏aw Zieliƒski i Maria Dàbrowska-Partyka.

Wed∏ug chorwackiej emigrantki Dubravki Ugresiç tranzycja w by∏ej Jugos∏awii

po latach to najbardziej smutny obraz walki o zmian´ systemu po ba∏kaƒskich

nacjonalistycznych wojnach toczàcych si´ mi´dzy braterskimi ongiÊ nacjami i na-

rodowoÊciami. Ugresiç pisze o tym przejmujàco, z zaskoczeniem odnoszàc si´ do

faktu, ˝e dawne braterstwo wszystkich narodów, narodowoÊci i wyznaƒ jugos∏o-

wiaƒskich, które wpajano jej od dzieciƒstwa ju˝ na poziomie elementarza szkol-

nego, zastàpi∏y obecnie sk∏ócone i nienawidzàce si´ narody, wyznania, etnika, i˝

na miejsce oczekiwanej demokracji wkroczy∏y nowy terror i nowa agresja, ˝e roz-

mno˝y∏y si´ wzajemne denuncjacje i oskar˝enia, i˝ pod rzàdami Transformersów

symbole i pomniki uleg∏y zniszczeniu. Wzbierajàca fala jugonostalgii, która nie

tyle jest t´sknotà za poprzednim systemem, co t´sknotà za w∏asnym ˝yciem, sp´-

dzonym w czasie historycznym oznaczanym dzisiaj jako nies∏uszny, jest z ˝ycia pu-

blicznego eliminowana, gro˝à za nià przeÊladowania. Transformersi intuicyjnie wy-

czuwajà bowiem to, co za wszystkich sformu∏owa∏ ju˝ dawno Milan Kundera,

a przed nim jeszcze wczeÊniej Orwell, ˝e odbierajàc ludziom pami´ç mo˝na le-

piej kontrolowaç teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç. W swoim g∏oÊnym, t∏umaczonym na

wiele j´zyków europejskich, eseju Kultura k∏amstwa (1998, Kultura laŒi) Ugresiç

za ten stan rzeczy wini nowych Wielkich Manipulatorów, którzy:

Zamiast rzeczywistej demokracji zbudowali ma∏e, totalitarne wspólnoty, jedni

w imi´ obrony, drudzy – agresji. Zamiast zniszczyç stary aparat paƒstwowy – umac-

niajà jego ma∏e, paƒstwowe repliki, zamiast obywatela stworzyli pos∏uszny numer,

zamiast wolnych mediów – system ich precyzyjnego sterowania, zamiast wolnych

sàdów – kontrolowane, zamiast demilitaryzacji wprowadzili nowà, jak mówià, ko-

niecznà militaryzacj´. I tak dalej (Ugresiç 1998: 64).
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Ta jugonostalgia jest wspólna dla wielu pisarzy, których sytuacja zmusi∏a do

emigracji z by∏ej Jugos∏awii. Odnajdujemy jà tak˝e w wydanej w Polsce antolo-

gii pt. Nostalgia z przewrotnym podtytu∏em Eseje o t´sknocie za komunizmem

(2002). Nie jest to jednak nostalgia za komunizmem, jest to nostalgia za w∏a-

snym ˝yciem, które up∏yn´∏o w nies∏usznej epoce, i które wsz´dzie, nie tylko

w Jugos∏awii, masmedia agresywnie nakazywa∏y odrzuciç.

Obraz przemian nie wyglàda ju˝ tak ponuro w S∏owenii, w której wojna trwa-

∏a krótko, poziom ˝ycia ekonomicznego jest wysoki. S∏owenia wesz∏a do Unii

Europejskiej i w nowym warunkach rozwija si´ pomyÊlnie, jakkolwiek – jak pi-

sze åandra – z trudem rozstaje si´ z odczarowaniem swoich marzeƒ o niepodle-

g∏oÊci, która mia∏a spe∏niaç równie˝ wymogi solidaryzmu spo∏ecznego i spo∏ecz-

nej równoÊci obywateli, a nie spe∏ni∏a ich (åander 2005: 258).

Literatura powsta∏a w S∏owenii ju˝ po uzyskaniu niepodleg∏oÊci musia∏a wi´c

– jak pokazuje to Judit Reiman – zrewidowaç swe paradygmaty, a przede wszyst-

kim po˝egnaç si´ z paradygmatem neoromantycznym i m´czeƒskim. Duch Bru-

talnego Kapitalizmu, który tym przemianom patronowa∏, traktujàcy raczej zim-

no i oboj´tnie literatur´, w odró˝nieniu od Ducha Komuny nami´tnie nià

manipulujàcego, umo˝liwi∏ intensywne przenikanie wszystkich zachodnich wer-

sji postmodernizmu do S∏owenii naraz. Formà, w której s∏oweƒscy postmoder-

niÊci po przewrocie poczuli si´ najlepiej, by∏a nie powieÊç s∏oweƒska, obcià˝ona

tysiàcem zakodowanych w niej znaczeƒ odnoszàcych si´ do kolektywnej to˝sa-

moÊci, ale postmodernistyczna ma∏a narracja, opowieÊç jednostki o sobie, ucie-

kajàca w sfer´ prywatnoÊci.

Swoisty zaÊ stan zawieszenia Macedonii, zdruzgotanej przez dzia∏ania militar-

ne, odizolowanej od innych republik, pozostawionej samej sobie, pogrà˝onej

w oczekiwaniu na wyrwanie si´ z kr´gu ba∏kaƒskiego uÊpienia spowodowanego

katastrofà, najlepiej, jak si´ wydaje, wyra˝a postmodernistyczna powieÊç Inso-

mia Dimitrie Duracovskiego, stanowiàca oÊ rozmyÊlaƒ Anastasiji Gjurçinovej na

temat przemian zachodzàcych w najnowszej literaturze macedoƒskiej. Pokazuje

Êwiat z perspektywy chaosu, trwania na pograniczu jawy i snu, wÊród cytacji z prze-

sz∏oÊci i postmodernistycznych gier intertekstualnych.

* * *

Reasumujàc mo˝na powiedzieç, ˝e mi´dzyepoka transformacji, która liczy so-

bie ponad 15 lat i w tej chwili, przynajmniej dla paƒstw, które w maju 2004 przy-

j´te zosta∏y do Unii Europejskiej, oznacza poczàtek kolejnej nowej cezury w od-

liczaniu czasu, zaowocowa∏a w minionym pi´tnastoleciu zarówno oryginalnà literaturà

postmodernistycznà, o du˝ym diapazonie stosowanych przez nià literackich stra-

tegii i Êrodków wyrazu artystycznego, Êwietnie umiejàcà rozpoznaç i okreÊliç g∏ów-

ny kierunek zmian kulturowych, jak i literaturà mimetycznà i metonimicznà, utrzy-

manà w duchu realizmu, poddajàcà wnikliwej drobiazgowej krytyce realny kapitalizm

z w∏aÊciwà mu organizacjà pracy, skutkami spo∏ecznymi, moralnoÊcià i obyczajo-

woÊcià przeciwstawnà moralnoÊci i obyczajowoÊci socjalizmu czy komunizmu –

w dobrym i z∏ym tych s∏ów znaczeniu. Zrodzi∏a tak˝e oryginalnà literatur´ mime-
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tycznà oznaczajàcà poszerzenie wizji Êwiata o krainy wyobraêni kulturowej i o Êwia-

ty alternatywne, o ontologi´ istnienia, metafizyk´ bytu.

Na podkreÊlenie zas∏uguje wielog∏osowoÊç, wieloopcyjnoÊç i wieloznacznoÊç

literatur s∏owiaƒskich w dobie transformacji i wy∏aniajàcy si´ z nich etos tole-

rancji, trudny, kruchy, coraz cz´Êciej atakowany przez nawroty myÊli twardej.

Nic bowiem nie trwa wiecznie i historia, która wedle Francisa Fukuyamy

mia∏a spoczàç w liberalizmie, tak jak ongiÊ wedle teoretyków marksizmu-lenini-

zmu historia mia∏a spoczàç w komunizmie, rozwija si´ dalej.

Tak samo paradygmat kulturowy ponowoczesnoÊci, którego idee przyÊwieca-

∏y czasom transformacyjnego prze∏omu lub stanowi∏y przez ponad pi´tnaÊcie lat

Êcian´, od której odbija∏ si´ wszelki fundamentalizm, ulega os∏abieniu i ewolu-

cji. Po-ponowoczesnoÊç, która na Zachodzie wkroczy∏a kilka lat temu, w post-

komunistycznych krajach s∏owiaƒskich stoi ju˝ ante portas.
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Literatura Polska w wirach transformacji

Proces rozk∏adu wielkich metanarracji lewicowych rozpoczà∏ si´ w literaturze

polskiej doÊç wczeÊnie. W latach siedemdziesiàtych czo∏ówka pisarzy polskich:

Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Konwicki, Marek Nowakowski, pokaza∏a spo∏e-

czeƒstwo polskie w przekroju elit sto∏ecznych (Andrzejewski w Miazdze, Kon-

wicki w Kompleksie polskim) i prowincjonalnych (Marek Nowakowski w Wesele

raz jeszcze), jako bezwolnà miazg´ ludzkà, pozbawionà wartoÊci wy˝szych i bu-

soli dla swego dzia∏ania, cynicznie przystosowujàcà si´ do regu∏ gry wypracowa-

nych w realnym socjalizmie w pogoni za w∏adzà, pieni´dzmi i seksem.

Diagnoza ta trafna w odniesieniu do prowincjonalnych i sto∏ecznych benefi-

cjentów re˝imu, nie sprawdzi∏a si´ jednak w skali ogólnonarodowej, gdy˝ z wn´-

trza tej magmy zacz´∏y si´ niebawem wynurzaç jak z lawy zastyg∏ej, zgodnie z tym,

co wieszczy∏ Adam Mickiewicz (Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda,

sucha i plugawa. Lecz wewn´trznego ognia sto lat nie wyzi´bi) solidarnoÊciowe ru-

chy spo∏ecznego oporu, programy spo∏eczeƒstwa otwartego, solidaryzmu spo-

∏ecznego w duchu KoÊcio∏a katolickiego, nowe fale rewizjonizmu partyjnego itp.

wzmacniane przez impulsy p∏ynàce z zewnàtrz. Jednym z nich by∏a pierwsza

pielgrzymka papie˝a Jana Paw∏a II w roku 1979 do Polski, która rozproszone

czàstki polskiego ruchu podziemnego scali∏a z rzeszami ludzi niezadowolonych

z realnego socjalizmu w jeden 10-milionowy ruch patriotyczny i anty-re˝imowy,

jakim by∏a tzw. pierwsza „SolidarnoÊç”. Wraz z upadkiem komunizmu i równo-

czesnym ujawnianiem jego zbrodni po roku 1989, metanarracje lewicowe, opar-

te na idei równoÊci, wolnoÊci i braterstwa, bezszelestnie zmar∏y, gdy˝ okaza∏o

si´, ˝e realizacja idei równoÊci prowadzi w komunizmie do Êcinania g∏ów myÊlà-

cych inaczej lub osadzania ich w∏aÊcicieli w ∏agrach i wi´zieniach, wolnoÊç re-

zerwowana jest tylko dla nielicznych, a braterstwo ludzkoÊci leg∏o ju˝ dawno

w gruzy w obozach niemieckich i gu∏agach sowieckich.

Upadek wielkich metanarracji obok pozytywnych (wyzwolenie si´ ze z∏udzeƒ),

przyniós∏ tak˝e nieoczekiwane skutki podobne do tych, jakie nastàpi∏y po og∏o-

szeniu przez egzystencjalistów Êmierci Boga. Po upadku wielkich metanarracji

lewicowych, jak pisze Lyotard z w∏aÊciwym mu radykalizmem – umar∏ Cz∏owiek.

Nale˝a∏oby powiedzieç raczej, ˝e umar∏y ludzkie marzenia o lepszym, sprawie-



dliwszym Êwiecie, a spuszczona ze smyczy ˝àdza posiadania zag∏uszy∏a wszystkie

obiekcje; dawni ideowcy przemienili si´ w aferalnych biznesmenów. Na miejsce

metanarracji lewicowych wdar∏y si´ b∏yskawicznie, odrzucane ju˝ gdzie indziej,

metanarracje prawicowe o samoorganizujàcym si´ rynku, którego niewidzialna

r´ka doprowadzi ca∏e spo∏eczeƒstwo polskie do dobrobytu. Piewcami owej mi-

tycznej r´ki nie byli jednak pisarze sensu stricto, ale raczej dziennikarze, publi-

cyÊci w s∏u˝bach nowego systemu, dlatego te˝ narracja prawicowa apoteozujàca

„wolnà r´k´ rynku” w literaturze pi´knej jest raczej niedostrzegalna. Natomiast

bardzo bogata i wr´cz uderzajàca w oczy jest twórczoÊç literacka obrazujàca za-

gro˝enia zwiàzane z transformacjà. Dysproporcje te le˝à poniekàd w samej na-

turze twórczoÊci, gdy˝ w odró˝nieniu od twardych ludzi interesu, kapitanów no-

wej przedsi´biorczoÊci, pisarze, jak stwierdza ˝artobliwie Stefan Chwin,

Zamieszkujà Krain´ Duchowej Nierównowagi, sobie samym rady daç nie mogà, wi´c

gdzie˝ im tam innych prowadziç za r´k´ ku lepszej przysz∏oÊci (Chwin, daty wyd.

brak: 358).

A jednak to z literatury wysz∏y, jak zwykle, pierwsze sygna∏y oporu wobec ofi-

cjalnie g∏oszonej z medialnych „ambon” – ideologii.

Rozchwianie moralne i aksjologiczne pisarzy po roku 1989 by∏o wr´cz szoku-
jàce. Kiedy wyla∏a si´ powódê informacji o wi´zieniach stalinowskich w Polsce,

gu∏agach w Rosji i ujawniono zbrodni´ katyƒskà, znany ze swoich reporta˝y

z Ameryki ¸aciƒskiej polski pisarz Roman Samsel za namowà Polaka z Peru

Stana Tymiƒskiego, kandydata na pierwszego prezydenta Polski, zagorza∏ego an-

tykomunisty, da∏ si´ w indiaƒskim buszu autentycznie ukrzy˝owaç. Uzna∏ bowiem,

˝e musi ponieÊç kar´ za ci´˝kie grzechy partii, do której nale˝a∏ i jakkolwiek ni-

gdy nie by∏ on prowodyrem obozów pracy przymusowej, zsy∏ek do ∏agrów ani

te˝ tortur zadawanych ludziom w stalinowskich i postalinowskich wi´zieniach, to

jednak wiedzàc o niektórych z nich (np. o przeÊladowaniu ojca akowca) zamiast

krzyczeç – milcza∏. Czyn swój opisa∏ w tomie reporta˝y Da∏em si´ ukrzy˝owaç

Stanowi Tymiƒskiemu, gdzie wyspowiada∏ si´ te˝ ze swoich grzechów wynikajà-

cych z zaniechania, zaniedbania strachu i konformizmu (Samsel 1992).

Z kolei m∏odzi ludzie, obecnie trzydziestoletni, zwiàzani z ruchem Solidarno-

Êciowym prze∏omu lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych, najcz´Êciej jako kol-

porterzy zakazanej literatury, uczestnicy „latajàcych uniwersytetów” i ulicznych

zadym, z nies∏ychanym entuzjazmem przyj´li dokonujàce si´ na ich oczach zmia-

ny polityczne i gospodarcze, które przerasta∏y nie tylko ich w∏asne, ale tak˝e przy-

wódców ruchu, oczekiwania i wyobraêni´.

Zmiany te to reformy gospodarcze w duchu kapitalizmu i przekszta∏cenie

Polski nieomal w mgnieniu oka z kraju pustych pó∏ek sklepowych, permanent-

nego niedoboru towarów w krain´ ich nadmiaru, rozpasanej, jak na by∏y kraj

socjalistyczny, konsumpcji (˝e nie dla wszystkich – to si´ mia∏o okazaç dopiero

póêniej). Zmiany te to niebywa∏y rozwój inicjatywy prywatnej, wolnoÊç od cen-

zury, demokracja w stylu zachodnim, wejÊcie jeszcze nie do Unii Europejskiej,

ale ju˝ w kràg niewàtpliwie wy˝szej cywilizacji zachodniej z jej obywatelskimi

standardami, wyprowadzenie z Polski wojsk radzieckich, pozyskanie przyjaêni

i wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i wreszcie przyj´cie Polski do NATO,
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majàce zagwarantowaç bezpieczeƒstwo Polski. Wszystkie te rewolucyjne posu-

ni´cia zaakceptowano z entuzjazmem i ÊwiadomoÊcià faktu, ˝e stwarzajà one –

jak pisze Dawid Bieƒkowski w powieÊci Nic (2005) – niebywa∏à szans´ rozwo-

jowà dla kraju po∏o˝onego mi´dzy Wschodem i Zachodem i niszczonego przez

wiele lat przez dwóch najpot´˝niejszych sàsiadów: Rosj´ i Niemcy, szans´ jaka

zdarza si´ raz na 300 lat.

W inwokacji do s∏odkich lat dziewi´çdziesiàtych okresu niebywa∏ych mo˝liwo-

Êci i jeszcze wi´kszych nadziei, epoce, w której mia∏y si´ spe∏niç wszystkie ma-

rzenia Polaków, Bieƒkowski wo∏a z uniesieniem:

O s∏odkie lata dziewi´çdziesiàte!

Rozkoszny czasie nieograniczonych mo˝liwoÊci. Czasie naiwnej wiary, ˝e rzeczy-

wistoÊç b´dzie lepsza, sprawiedliwsza, uczciwsza. Chwilo po stworzeniu Êwiata, kie-

dy fascynuje wszystko, co dzieje si´ po raz pierwszy.

Pierwszy kolorowy papier toaletowy, pierwszy nasz prezydent, pierwsi ˝ebrzàcy Ru-

muni, prywatna telewizja, pagery i Centertel […] pierwsze lekcje religii w szko∏ach,

pierwsze tablice z reklamami, chleb podawany przez foli´, [...] pierwsi oficerowie

NATO […] tramwaje niskopod∏ogowe, bols i smirnoff, pierwszy miedziany grosz.

[...] WolnoÊç, wzdychaliÊmy, majàc przed sobà wiele marek samochodów, wiele

programów i wiele tytu∏ów gazet, wiele gatunków piwa, wina, wody, soków. Wol-

noÊç, szeptaliÊmy, widzàc tak wiele partii, tak wielu kandydatów, tak wiele stano-

wisk, tak wiele agencji towarzyskich w „˚yciu Warszawy”, tak wiele wycieczek za-

granicznych, tak wiele, wiele wszystkiego. O jak˝e czuliÊmy si´ wtedy wolni (Bieƒkowski

2005: 73-75).

Bo nawet car przyjecha∏ po raz pierwszy od poczàtku dziejów, ˝eby przyznaç si´

do winy. Car bioràcy win´ na siebie! To mog∏o si´ zdarzyç jedynie w tych magicz-

nych latach […] KtoÊ nawet szepnà∏ o upadku imperium. O jak˝e byliÊmy naiwni…

Jak˝e byliÊmy nieprzewidujàcy, wierzàc w magicznà moc niewidzialnej r´ki ryn-

ku. Jak wielkie mieliÊmy do siebie zaufanie, wierzàc, ˝e kiedy obdarzy si´ nas wol-

noÊcià, to b´dziemy potrafili z niej korzystaç (Bieƒkowski 2005: 74).

RzeczywistoÊç bowiem okaza∏a si´ inna ni˝ marzenia. Przede wszystkim pierw-

szym znakiem wy∏aniajàcej si´ z chaosu przemian Polski by∏ bazar.

Narodziny bazarowej Polski

Jednà z istotnych cech prze∏omu kapitalistycznego w Polsce sà w wielu dzie-

dzinach zmiany zachodzàce mi´dzy centrum a jego obrze˝ami. O ile Edward

Redliƒski w powieÊci Transformejszen rozgrywajàcej w Êrodowisku postpege-

erowskim, wiejskim (o czym dalej) pokaza∏ obrze˝a systemu, jeszcze bardziej

zmarginalizowane przez transformacj´, o tyle Marek Nowakowski i Andrzej Sta-

siuk (obaj dobrze znajàcy Êrodowiska handlowe i przest´pcze w Polsce) zg∏´bia-

jà przemiany zachodzàce w mieÊcie i przemieszczanie si´ marginesu spo∏eczne-

go stolicy do jej centrum. Pierwszy z nich, zwiàzany z opozycjà demokratycznà,

odnosi si´ do kierunku, jaki przybra∏a po 1989 roku transformacja z wielkà idio-

synkrazjà, gdy˝ zaowocowa∏ on marginalizacjà inteligencji na rzecz mot∏ochu.
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Od 1992 r., to jest od daty wydania znanego opowiadania Homo Polonicus, a˝

po Prawo prerii (wyd. w 1999 r.; w istocie rzeczy chodzi w tej ksià˝ce o „prawo

d˝ungli”). Polska rysuje mu si´ jako wielki bazar. Powstaniu takiego obrazu-

-symbolu sprzyja∏ fakt obiektywny. Po roku 1989 w stolicy widokiem faktycznie

dominujàcym stajà si´ rozstawione wsz´dzie, na centralnych ulicach i placach

prymitywne ∏ó˝ka polowe, na których sprzedaje si´ wszystko, poczynajàc od

sznurowade∏ i majtek, i papieru toaletowego po sprz´t audiowizualny i kasety

z nagraniami muzycznymi. Rozstawione ∏ó˝ka polowe, brudne straganiki i bud-

ki zohydzajà swym widokiem stolic´, ich w∏aÊciciele zaÊ swym zachowaniem,

brudem i brakiem hamulców etycznych sà obrazà dla stolicy, nie tak dawno he-

roicznej Polski. Miasto wype∏nia dziki mot∏och. W ksià˝ce Prawo prerii bazar ro-

zumiany jest nie tylko dos∏ownie, ale i metaforycznie jako przestrzeƒ prymity-

wizmu, z∏a i chamstwa.

Autorowi zarzucono schematyzm i niedocenianie znaczenia rozbudzonej przez

kapitalizm przedsi´biorczoÊci Polaków. Jednak˝e zjawiska, które pi´tnowa∏ Ma-

rek Nowakowski w swoich opowieÊciach bazarowych, pojawi∏y si´ tak˝e w in-

nych literackich uj´ciach transformacji, m.in. w powieÊci Andrzeja Stasiuka

Dziewi´ç (1999). W powieÊci tej w pejza˝u stolicy dominujà dwa ró˝ne elemen-

ty: obcoÊç i wrogoÊç obrze˝y metropolii, po których hula wiatr, dla jej miesz-

kaƒców i zmityzowana atrakcyjnoÊç jej kolorowego bogatego centrum. Ludzie

z peryferii Warszawy, stanowiàcy tzw. margines spo∏eczny, trafnie w kapitalizmie

wyczuwajà swà szans´ na wyjÊcie z peryferii i przedarcie si´ do ÂródmieÊcia,

w którym mogà wzbogaciç si´, zyskaç w∏adz´, dobre posady, pi´kne kobiety itp.

Tworzà oni struktury przest´pcze ustanawiajàce w∏asny porzàdek zbrodni, czar-

ne scenariusze w∏adzy marginesu. Od wewnàtrz ci ludzie sà absolutnie puÊci, nie

interesuje ich nic poza pieni´dzmi, seksem i wystawnym ˝yciem. Centrum, do

którego gangsterzy prà jak rycerze Okràg∏ego Sto∏u do Graala, jest te˝ puste,

ale oni jeszcze o tym nie wiedzà. A jeÊli dotrà do niego, przemienià go w du-

chowà pustyni´ odzwierciedlajàcà ich g∏´bokà nicoÊç.

Towarzyszàca polskiemu bazarowi kryminalizacja ˝ycia spo∏ecznego, zanika-

nie norm etycznych i przyzwoitych obyczajów odczuwane jest jako zjawisko

groêne tak˝e przez Tadeusza Ró˝ewicza, poet´ i dramatopisarza, który wywar∏

dominujàcy wp∏yw na rozwój kilku pokoleƒ pisarzy polskich, lecz w okresie

przemian solidarnoÊciowych sta∏ na uboczu sporów opozycji z w∏adzà. Wystawi∏

im za to s∏ony rachunek w dramacie Kartoteka rozrzucona. Sztuka ta to typowo

postmodernistyczny remake pierwszego dramatu Ró˝ewicza Kartoteka, którym

przebojem w 1960 roku wszed∏ do polskiej dramaturgii. Kartotece rozrzuconej,

pisanej w latach 1991-1992 dos∏ownie w teatrze, tj. w trakcie prób nad tworze-

niem nowego scenariusza, Ró˝ewicz pragnà∏ nadaç charakter dramatu narodo-

wego rozgrywajàcego si´ w czasie wielkiej przemiany. Zachowujàc podstawowà

struktur´ poprzedniego dramatu, poszczególne sceny i otaczajàce bohatera po-

stacie, otworzy∏ jednak dramat na obecnà chwil´ dziejowà, na nowe zachowanie

si´ Polaków i charakterystyczny dla epoki koloryt.

Bohater Kartoteki by∏ cz∏owiekiem wykolejonym psychicznie II wojnà Êwiato-

wà, w której bra∏ udzia∏. Uwa˝a∏, ˝e po OÊwi´cimiu nastàpi∏ upadek wszystkich
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wartoÊci i dalej nie da si´ ˝yç normalnie, w zwiàzku z czym najch´tniej le˝a∏

w ∏ó˝ku, odwracajàc si´ z abominacjà od Êwiata.

Bohaterów w Kartotece rozrzuconej zgodnie z manierà postmodernistycznà jak

gdyby jest dwóch. Ale ta maniera pe∏ni tu wa˝nà funkcj´ poznawczà – pokazu-

je zmiany zachodzàce w bohaterze w czasie, jaki up∏ynà∏ od chwili wystawienia

Kartoteki i w jego najbli˝szym otoczeniu, i w Polsce. Jeden z bohaterów jest le-

ciwy, ma d∏ugà brod´ i jeêdzi na wózku inwalidzkim z przenoÊnà kroplówkà, to

postarza∏y Bohater Kartoteki, drugi, b´dàcy alter ego pierwszego, le˝y w ∏ó˝ku

i jest prawdopodobnie, zgodnie z dzisiejszà modà na odmiennoÊç seksualnà, trans-

westytà, gdy˝ jedna jego stopa z palcami pomalowanymi czerwonym lakierem

wskazuje na jego kobiecoÊç, druga, wolna od takich ozdób – na m´skoÊç. Trans-

westyta wylewnie dzi´kuje przyby∏ym w odwiedziny jego rodzicom za to, ˝e nie

kazali go sobie wyskrobaç, co jest echem rozgorza∏ej w ostatnich latach w pra-

sie dyskusji za i przeciw aborcji. Odwiedzajàca bohatera Wnuczka zwierza mu

si´, ˝e ma AIDS. Zwierzenie to nie robi na Dziaduniu najmniejszego wra˝enia,

gdy˝ i on zdà˝y∏ nabawiç si´ tej wstydliwej choroby. Odwiedzajàca go Kobieta

tym ró˝ni si´ od dawnej Kobiety z Kartoteki, ˝e przesz∏a przez Szko∏´ Wdzi´ku,

co stanowi kolejne signum temporis kapitalistycznej transformacji. Innym sygna-

∏em jest szum informacyjny p∏ynàcy z telewizora, który, w jednym z zamys∏ów

inscenizacyjnych Ró˝ewicza, mia∏ odgrywaç rol´ usypiajàcego spo∏eczeƒstwo swym

„taƒcem” Chocho∏a z Wesela Wyspiaƒskego. Ale znamieniem nowych czasów

jest przede wszystkim bazar, ale nie ten szmaciany, gdzie sprzedaje si´ na roz-

k∏adanych na ulicy ∏ó˝kach intymnà konfekcj´, ale bazar na Stadionie Dziesi´-

ciolecia, zwany dziÊ Jarmarkiem Europy, gdzie rozciàga swoje macki mi´dzyna-

rodowa mafia gangsterska z∏o˝ona wed∏ug Ró˝ewicza z Polaków, Rosjan, Niemców

i Rumunów. Mafia handluje g∏ównie podrobami ludzkimi, narkotykami i bronià

atomowà. Na zasadzie kola˝u, Ró˝ewicz zamieszcza w Kartotece rozrzuconej de-

taliczny cennik wn´trznoÊci cz∏owieka: cennik ten budzi wi´kszà zgroz´ ni˝ naj-

bardziej ekspresywne opisy i metafory literackie. DziÊ ju˝ takie cenniki zaczyna

si´ publikowaç oficjalnie w kilku krajach Êwiata, dobrze znane sà w zglobalizo-

wanym Êwiecie procedery porywania i zabijania bezdomnych dzieci, by pozyskaç

z nich cz´Êci zamienne dla bogaczy, nie budzà wi´c ju˝ takiego jak wówczas szo-

ku. Do czasu wejÊcia wi´kszoÊci postkomunistycznych krajów s∏owiaƒskich w wi-

rówk´ transformacji i globalizacji miejscem takich wydarzeƒ by∏a tylko s∏owiaƒ-

ska science fiction (Janaszek-Ivaniçkowá red. 1987).

W swojej par excellence ponowoczesnej Kartotece rozrzuconej, dramacie o am-

bicjach sztuki narodowej, Ró˝ewicz skupi∏ si´ na specyfice losu Polaków, na ich

wadach narodowych, jakie ju˝ raz w dziejach doprowadzi∏y Polsk´ do upadku

i utraty niepodleg∏oÊci.

Komentarz do wspó∏czesnej rzeczywistoÊci zawarty jest w cytowanych in exten-

so g∏osach wielkich postaci historycznych i m´˝ów stanu: XVII-wiecznego pol-

skiego kaznodziei ks. Piotra Skargi, który przepowiedzia∏ upadek Polski i prze-

strzega∏ przed prywatà Polaków (Ró˝ewicz 1997: 130), oraz marsza∏ka Polski

Józefa Pi∏sudskiego, naigrawajàcego si´ z pró˝noÊci i g∏upoty pos∏ów zasiadajà-

cych za jego czasów w Sejmie i tak samo pró˝nych obecnie; wreszcie mamy
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aluzje do Zemsty Aleksandra Fredry, w której wojna szlachciców o mur granicz-

ny koƒczy si´ pojednaniem, czego oczekuje si´ i obecnie od zwaÊnionych stron

konfliktów spo∏ecznych.

W dramacie Ró˝ewicza jest odwrotnie: zgromadzeni w salonie warszawskim

Polacy (salon ten jest wspó∏czesnà replikà Salonu Warszawskiego z Dziadów

Mickiewicza) ziejà w stosunku do siebie nienawiÊcià. Zamiast s∏ów wydobywajà

ze swych gardzieli syczàce dêwi´ki zaczynajàce si´ od liter sk, k, ch, co jest skró-

tem wyrazów uwa˝anych powszechnie za ordynarne i obraêliwe. Potem zaczyna-

jà dos∏ownie opluwaç si´ i gryêç.

Scena finalna, która powinna zakoƒczyç si´ polonezem pojednania, a koƒczy

odmowà wzajemnego podania sobie ràk, a nawet nogi (co jest aluzjà do s∏ynnej

sceny pojedynku telewizyjnego dwu kandydatów na prezydenta: Wa∏´sy i Kwa-

Êniewskiego, kiedy to Wa∏´sa odmówi∏ Aleksandrowi KwaÊniewskiemu podania

nie tylko r´ki, ale nawet i nogi), pokazuje, jak bardzo dzisiaj Polacy dzielà si´

mi´dzy sobà.

Rzeczy sà dobre i z∏e, pi´kne i straszne, w zale˝noÊci od tego, jakimi oczami na
nie patrzymy

Z bazaru wywodzi si´ tak˝e jeszcze inny, bardzo specyficzny rodzaj (obok gang-

stera i ulicznego sprzedawcy) „bohatera naszych czasów”, noszàcy specyficzne

rysy polskie. Jest nim cwaniak z Bazaru Ró˝yckiego, niebieski ptak wysokich

lotów, który przypadkowo zab∏àkawszy si´ pomi´dzy cz∏onków polskiej opozycji

solidarnoÊciowej, po jej zwyci´stwie, jako rzekomo przeÊladowana ofiara komuny,

pozyskuje kredyt zaufania spo∏ecznego dla swojej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z cze-

go umiej´tnie korzysta, przenoszàc si´ bezwypadkowo od jednej do drugiej…

katastrofy, ow∏adni´ty pasjà robienia interesów na skal´ mi´dzynarodowà.

Sportretowa∏ go znakomicie Piotr Wojciechowski w powieÊci Szko∏a wdzi´ku

i przetrwania (1995) jako nowobogackiego parweniusza ubierajàcego si´ z prze-

sadnà, rzucajàcà si´ w oczy elegancjà i równie pieczo∏owicie dbajàcego o swój

image „biznesmana”, specjalisty od pokr´tnych interesów.

PowieÊç jest przeÊmieszna, sk∏ada si´ z niezliczonych postmodernistycznych pa-

stiszów ró˝nych narracji: sowizdrzalskich, ∏otrzykowskich i… Sienkiewiczowskich

(parodia etosu zabijaki ucieleÊnionego w osobie genera∏a KGB, kontrolujàcego

bazar, z pochodzenia Polaka, który nawrócony na polskoÊç czyni dobro, nie tra-

càc kontaktu z rzeczywistoÊcià dzikiego kapitalizmu).

˚ycie w powieÊci Wojciechowskiego rysuje si´ jako wielka i niebezpieczna,

ale pe∏na wra˝eƒ i emocji przygoda, a bazar na Stadionie 10-lecia jako koloro-

wy jarmark narodów, na który Êciàgajà po obaleniu komunizmu wypuszczeni z so-

wieckiej Europy i Azji byli wi´êniowie imperium i byli genera∏owie KGB.

Wojciechowski interpretuje bazar jako palimpsest kultury polskiej, którego

kolejne warstwy historyczne ods∏ania, piszàc:

Na tym stadionie epoki i mi´dzyepoki umawiajà si´ na rendez vous. Zbudowano

go w dziesi´cioleciu Manifestu Wedlowskiego i ozdobiono rzeêbà nagich biegaczy…

Potem lecia∏y lata i miesiàce, Paêdzierniki, Marce, Grudnie i Sierpnie […] i nic nie
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mog∏o si´ na dobre zaczàç. Dzi´ki Bogu Lolek z Wadowic wyrós∏ na Êwietnego pa-

pie˝a, nadszed∏ dzieƒ, gdy golutkich Repatriantów [tak nazywano popularnie bie-

gaczy, w których – jak pisze Wojciechowski – ludowa màdroÊç rozpoznawa∏a go-

∏ych uciekinierów z Rosji na Zachód] mo˝na by∏o zas∏oniç o∏tarzem, a ze szczytu

stadionu t∏umy us∏ysza∏y, ˝e czas zwyci´˝aç […] Po zwyci´stwie mo˝na by∏o w koƒ-

cu przeznaczyç stadion za Wis∏à na cel zgodny z duchem epoki. Na Bazarze Naro-

dów nie liczy∏o si´ ju˝ bieganie przez p∏otki i kopanie pi∏ki, zamilk∏y echa kazania

o zwyci´stwie i wielkiej modlitwy t∏umów. […] Teraz pielgrzymowa∏y t∏umy poruszo-

ne wiarà, ˝e tu mo˝na wszystko sprzedaç i wszystko kupiç (Wojciechowski 1995: 45).

Fakt, i˝ przygody ∏otrzykowskie bohatera naszych czasów majà za t∏o wysokà

komputerowà cywilizacj´ postindustrialnà i ˝e wspó∏czesny ∏otrzyk – zmuszony

jest orientowaç si´ w bezsensie nowych przepisów i praktyk kapitalistycznych

i postsocjalistycznych, jest dodatkowym êród∏em komizmu.

Co zrobiç, gdy zak∏ad jest zad∏u˝ony za granicà? Co to jest ekonwersja i jak

wyglàda w praktyce? ObjaÊnia jà „bohater naszych czasów” Np.: Skandynawia

daje nam szeÊçdziesiàt milionów dolarów naszych d∏ugów. […] Oni nie majà, bo

im nie p∏acimy. Te pieniàdze przeznacza si´ wi´c na ochron´ Êrodowiska. My nie

wiemy jak ochraniaç Êrodowisko pieni´dzmi, których nie mamy. Oni nam idà na

r´k´ i za dwadzieÊcia milionów doradzajà nam, ˝e za pozosta∏e czterdzieÊci mo˝e-

my u nich zakupiç zieleƒ tropikalnà i ptaki egzotyczne, którymi mo˝emy wype∏niç

pustk´ w halach, z których sprzedaliÊmy maszyny […] Wi´c wype∏niamy zielenià i pa-

pugami pustk´ w halach i pustk´ w ˝yciu zawodowym za∏ogi. My jesteÊmy do

przodu, pozbyliÊmy si´ szeÊçdziesi´ciu milionów d∏ugu. Oni sà do przodu, bo fabry-

ka nie dymi na Skandynawi´, a do tego sprzedali nam zb´dne pnàcza, sekwoje, ba-

obaby i orchidee (Wojciechowski 1995: 96).

Jak widaç, ka˝da epoka ma swà „ksi´˝ycowà” teori´ ekonomicznà: w tym wy-

padku kapitalistyczna niewàtpliwie przewy˝sza socjalistycznà.

Postmodernistycznej pikanterii powieÊci Wojciechowskiego dodaje fakt, ˝e

nowy bohater naszych czasów, cwany niebieski ptak, kupi∏ sobie do pomocy pro-

fesora (za niedu˝e pieniàdze – profesorowie nie sà w cenie) i pozyska∏ nieprze-

ci´tnej inteligencji dziewczyn´, jedynà studentk´ za∏o˝onej przez niego Szko∏y

Wdzi´ku i Przetrwania. Rozwiàzuje ona bezb∏´dnie wszelkie zagadki rynkowych

pu∏apek. Jej te˝, w duchu postmodernizmu, a nie m´˝czyênie, powierza rol´ ge-

nialnego wspó∏czesnego Sherlocka Holmesa.

Realkap, czyli obrachunki z realnym kapitalizmem

W 2005 roku niebywa∏y czas przemiany po 1989 roku wyda si´ ju˝ Bieƒkow-

skiemu tylko czasem zaprzesz∏ym, czasem bezmiaru w∏asnej naiwnoÊci. A wolun-

tarystyczny model liryczny realkapu (od s∏ów realny kapitalizm) utworzony w zara-

niu transformacji, zapowiadajàcy, ˝e stare konflikty zniknà a nowe nie b´dà dotkliwe,

zostaje zastàpiony modelem realistycznym nowej formacji (WaÊkiewicz 2004: 153).

Rdzeniem terminu realkap jest s∏owo realny, tj. rzeczywisty, zgodny z faktami.

Termin ten odnosi WaÊkiewicz przede wszystkim do literatury poÊwi´conej stosun-
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kom mi´dzy pracà i kapita∏em i generowanym przez nià stosunkom spo∏ecznym.

A powieÊç Bieƒkowskiego Nic mo˝e byç uznana wr´cz za klasyk´ tego kierunku.

W Nic przebudzenie z marzeƒ nast´puje ju˝ w roku 1993. To data rozpocz´-

cia powieÊci. W tle krajobraz Polski jak po przegranej, a nie zwyci´skiej bitwie:

[…] wsz´dzie wko∏o bankructwa, upada odzie˝ówka, upadajà pegeery, upada

produkcja, upadajà stocznie, hotele, rynek zalany taniochà z Turcji i Tajlandii

i wszystko, co nasze, przestaje si´ op∏acaç (Bieƒkowski 2005: 20).

Opis ten zresztà odpowiada stanowi faktycznemu Polski w tym okresie, który

charakteryzuje si´ poÊpiesznà i nieprzemyÊlanà wyprzeda˝à majàtku narodowego.

Do tego zdzicza∏ego gospodarczo kraju wkracza goràco oczekiwany kapita∏

zagraniczny, firma francuska zak∏adajàca w ró˝nych cz´Êciach globu swoje re-

stauracje szybkiej obs∏ugi. Polacy nadejÊcie Francuzów przyjmujà w uniesieniu

nie tylko dlatego, ˝e sà bezrobotni, ale równie˝ z tego powodu, ˝e wychowani

zostali w kulcie kultury francuskiej. Francuzi uczuç tych nie odwzajemniajà, pol-

ska kultura ich nie interesuje, interesuje ich tylko Zysk.

Nowe wyzwania cywilizacyjne podejmuje w powieÊci gimnazjalny profesor hi-

storii z opozycyjnà przesz∏oÊcià, który ma lat trzydzieÊci i jako pracownik bud˝e-

tówki ˝adnych szans na zapewnienie bytu swej rodzinie. Z nauczyciela prze-

kszta∏ca si´ wi´c w menad˝era firmy Positive i robi szybko, acz z nieludzkim

wysi∏kiem, zawrotnà karier´ finansowà.

Bieƒkowski szczegó∏owo przedstawia stosunki panujàce w firmie, w czym na-

wiàzuje tak˝e, chcàc nie chcàc, do tradycyjnej powieÊci produkcyjnej realsocu

(czyli realnego socjalizmu), z tà tylko ró˝nicà, ˝e opisuje g∏ównie nie tyle samà

produkcj´, co tzw. zarzàdzanie zasobami ludzkimi, nieznane przedtem w Polsce

manipulacje i techniki s∏u˝àce wyciskaniu ostatniego potu z zatrudnionych w fir-

mie osób, czemu s∏u˝à szkolenia programowe w zakresie positive thinking, kre-

owanie obrazu firmy jako jednej wielkiej rodziny, przestrzeganie z ˝elaznà kon-

sekwencjà standardów przedsi´biorstwa, schludnoÊç obs∏ugi, przyklejony do ust

profesjonalny uÊmiech. To wszystko robi si´ po to, aby z wykrzesanego w ten

sposób ludzkiego entuzjazmu profity zgarn´li w∏aÊciciele i ludzie zarzàdzajàcy

firmà. Znajdujàce si´ na samym spodzie tej hierarchii m∏ode kobiety harujà po

kilkanaÊcie godzin za g∏odowe pensje, nie majà jednak innego wyjÊcia w kraju,

gdzie bezrobocie si´ga 19,5 procent.

W tej sytuacji na nic zdajà si´ drogowskazy „bàdê wierny i idê”, które od

Herberta przej´∏a „SolidarnoÊç”, a które rytmicznie w powieÊci skanduje niby

grecki chór cyniczna „banda” wolnych spauperyzowanych i… prostytuujàcych si´

swojà sztukà artystów, bo nie wiadomo komu ma si´ byç wiernym i gdzie iÊç. Na

nic si´ te˝ zdaje odwo∏ywanie do szczytnego solidarnoÊciowego has∏a Bóg, Honor,

Ojczyzna wraz z zakl´ciem Katyƒ pomÊcimy, gdy s∏owo Katyƒ, nieprzyzwoicie jed-

noznaczne w swej wymowie, nie mieÊci si´ w europejskim paradygmacie wielo-

poziomowoÊci, wielowàtkowoÊci i wielokulturowoÊci (Bieƒkowski 2005: 93).

Bohater Bieƒkowskiego tkwi wi´c w firmie do czasu, kiedy nast´puje kata-

strofa. Mimo perfekcji technik otumaniajàcych i pracownika, i klienta Polacy

przestajà uwa˝aç mro˝one skrzyde∏ka kurczàt za wykwit Êwiatowej gastronomii

i wracajà do w∏asnych potraw, firma francuska traci zyski i pewnego dnia sprze-
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daje wszystkie swoje restauracje Mc Donaldowi razem z zatrudnionymi w niej

Polakami, po czym, zgodnie z zasadami globalizacji, znika z polskiego rynku prze-

noszàc si´ na inny kontynent. Polscy wspó∏za∏o˝yciele Positive, tzw. partnerzy,

sà elegancko, w bia∏ych r´kawiczkach wyrugowani przez Francuzów z firmy, zo-

stajà bez pracy, bez kapita∏u, który do niej wnieÊli, i bez iluzji.

Mo˝na postawiç sobie pytanie: skàd si´ wzi´∏o tyle naiwnoÊci w Polakach? Od-

powiadam. Z zaskoczenia wielkà przemianà i z braku przygotowania do niej. Cha-

rakterystycznà cechà transformacji w Polsce i w innych krajach postkomunistycz-

nych jest bowiem fakt, ˝e Przeobra˝enia systemowe w Europie Ârodkowej

i Po∏udniowo-wschodniej nie stanowià realizacji napisanych wczeÊniej scenariuszy i mo-

deli tworzonych przez politologów, technokratów i utopistów (Godlewski 2003: 7), eo

ipso wystawiajà realizatorów transformacji na gr´ dzia∏aƒ przypadkowych, na ∏up eko-

nomicznych doradców z Zachodu, ich dobrej i z∏ej woli, wiedzy i ignorancji oraz na

pastw´ w∏asnych iluzji w spojrzeniu na Zachód, mityzacj´ kultury Êródziemnomor-

skiej i inne romantyczne marzenia b´dàce wprawdzie zawsze w Polsce motorem

wszelkich zrywów, lecz i rozczarowaƒ po ich spe∏nieniu. NieobecnoÊç scenariuszy

wynika, o czym z kolei piszà uczestnicy opozycji (Michnik, Kuroƒ, Modzelewski i in-

ni), z absolutnego zaskoczenia w∏asnym zwyci´stwem i zupe∏nie nieoczekiwanym

przez opozycj´ rozpadem „imperium z∏a” – czyli Zwiàzku Radzieckiego.

Pytanie, co b´dzie z ludêmi, co b´dzie z Polskà – ca∏y czas towarzyszy Bieƒ-

kowskiemu. Osaczajà go coraz to nowe wàtpliwoÊci co do celu i skutków trans-

formacji, widzi bowiem, ˝e wolnoÊç dla cz∏owieka pozbawionego pracy i chleba

jest iluzjà, podobnie jak wolnoÊç artysty w systemie, w którym liczà si´ tylko pie-

niàdze. Nie spe∏ni∏y si´ bowiem nadzieje marzycieli „SolidarnoÊci”, ˝e ci, którzy

b´dà mieli wi´cej, podzielà si´ z innymi. Pod znakiem zapytania stoi tak˝e bez-

pieczeƒstwo Polski, skoro – jak zauwa˝a autor – mocarstwa europejskie zabiega-

jà teraz o Rosj´, bojà si´ Rosji i gnàc si´ przed nià w uk∏onach przyjmujà jà do

NATO. To wszystko, jak zwykle bywa∏o w historii, dzieje si´ poza plecami Polski.

Podsumowujàc przes∏anie swojej ksià˝ki, autor konstatuje:

„Nic” to opowieÊç o latach dziewi´çdziesiàtych, o czasie zach∏yÊni´cia i fascyna-

cji nowym, które przysz∏o wtedy do Polski, to równie˝ opowieÊç o wspó∏czesnoÊci,

w której nie zosta∏o ju˝ chyba nic z poprzedniego stanu goràczki i uniesienia (od-

autorska informacja na ok∏adce). A na innym miejscu dodaje za Churchillem,

˝e pozosta∏ ju˝ tylko pot i ∏zy.

Inny los polskiego inteligenta-nauczyciela gimnazjalnego, który nie rzuci∏ si´ w wi-

ry dzia∏alnoÊci biznesowej, ale pozosta∏ w bud˝etówce, mo˝na dostrzec w drama-

cie Dzieƒ Êwira Marka Koterskiego, utworze w zasadzie realistycznym, ale miejsca-

mi pisanym trzynastozg∏oskowcem. Podnios∏oÊç trzynastozg∏oskowca ma na celu

uwydatnienie kontrastu formy wielkiej poezji z codziennym ˝yciem bohatera, cz∏o-

wieka znerwicowanego, który przez pi´ç lat studiowa∏ polonistyk´, a po jej ukoƒ-

czeniu nie mo˝e zwiàzaç koƒca z koƒcem i musi dokonywaç nieustannie heroicz-

nych wysi∏ków, aby przetrwaç i nie oszaleç mieszkajàc w bloku, s∏uchajàc og∏upiajàcej

telewizji z jej natr´tnà reklamà i pozbyç si´ kompleksu spo∏ecznej degradacji:

O! Bracia PoloniÊci! Siostry – Polonistki!

Sto trzydzieÊcioro by∏o nas na pierwszym roku.
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MyÊleliÊmy, ˝e nogi Boga z∏apaliÊmy:

˚e oto nas przyj´to do Szko∏y Poetów!

[…] A potem-bida… Bida i rozczarowanie…

A potem beznadzieja i staroÊç pariasa…

I wszechpora˝ajàca nas wszystkich pogarda

W∏adzy – od dyktatury a˝ po demokracj´ (Koterski 2002: 31).

PRL nie dopieszcza∏a inteligencji z przyczyn doktrynalnych, przodujàcà si∏à

spo∏ecznà mia∏ byç proletariat, kapitalizm o inteligencj´ nie dba i pozostawia jà

swojemu w∏asnemu losowi.

Transformejszen

W trzynastym roku transformacji pisarz starszej generacji, bystry i b∏yskotli-

wy obserwator wsi bia∏ostockiej i jej kolejnych zakr´tów historycznych (m.in.

tworzenia na si∏´ paƒstwowych gospodarstw rolnych w okresie komuny, a potem

– w okresie postkomunizmu – na si∏´ ich likwidowania bez zapewnienia by∏ym

pracownikom jakiejkolwiek perspektywy przetrwania transformacji), Edward

Redliƒski, w powieÊci z kluczem Transformejszen, czyli jak golonka z hamburge-

rem taƒcowa∏a, reporta˝ optymistyczny (2002) wybucha gargantuicznym Êmie-

chem, przyglàdajàc si´ rezultatom transformacji w postpegeerowskiej miejsco-

woÊci i pokr´tnej, pe∏nej hipokryzji retoryce jej obroƒców s∏awiàcych wolnoÊç

ludzi wyzutych z wszelkich praw.

Bohaterem Transformejszen jest Jur, niegdyÊ przewodniczàcy „SolidarnoÊci”

w fabryce, która, pad∏szy ofiarà manipulacji „Gazety Warszawskiej” (czytaj „Ga-

zety Wyborczej”), zosta∏a zlikwidowana. Wówczas Jur zaszy∏ si´ w Pegeerowie,

w ma∏ej, zubo˝a∏ej miejscowoÊci i tam na odludziu, w ramach kapitalistycznej

transformacji z reformatora przekszta∏ci∏ si´ w restauratora prowadzàc ledwo

wegetujàcy familijny small biznes – bar „Golonka”.

Tymczasem cywilizacja Mc Donalda sta∏a ju˝ ante portas i jej zbrojne rami´,

m∏odzi menad˝erowie kapitalizmu, wspierani znowu przez dziennikarzy „Gazety

Warszawskiej” (czytaj „Gazety Wyborczej”) zmusili restauratora do sprzeda˝y

ukochanego baru wraz z otaczajàcymi go krzakami, albowiem chcieli za∏o˝yç tu

swojà w∏asnà restauracj´. Wtedy Jur, podpatrzywszy metody dzia∏ania konku-

rencji, wpad∏ na pomys∏, by za∏o˝yç w∏asnà sieç barów narodowych z golonkà

pod nazwà „Aposto∏ówki” w pobli˝u koÊcio∏ów, których jest w Polsce 10 tysi´-

cy! Nie w tej prostej historyjce z optymistycznà puentà, ˝e bystry mieszkaniec

wsi, zmuszony przez niezale˝nà od niego histori´, potrafi si´ zawsze przystoso-

waç do nowej sytuacji, le˝y jednak wartoÊç obserwacji spo∏ecznej Redliƒskiego,

ale w zdolnoÊciach parodystycznych i pastiszowych autora Konopielki, ogarnia-

jàcych szerokie spektrum kultury masowej i politycznej w Polsce, na us∏ugach

której stan´∏a z poczàtku ca∏a postkomunistyczna i demokratyczna prasa wychwa-

lajàca neoliberalne reformy Leszka Balcerowicza.

Po tych reformach kapitalistycznych w istocie rzeczy na wsi panuje komplet-

ny chaos.
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Dyrektor Êwietnie prosperujàcego ongiÊ, a obecnie przemienionego w ruin´

pegeeru, przeklina chwil´, w której, b´dàc cz∏onkiem partii, g∏osowa∏ na „Soli-

darnoÊç” i prorokuje nowà rewolucj´, która odbierze przemocà nowym „baro-

nom” majàtek paƒstwowy zagarni´ty na prywatne cele. Pod wp∏ywem masme-

diów poj´tna m∏odzie˝ postanawia sprywatyzowaç szko∏´, zaÊ zacna kiedyÊ ˝ona

i ambitna córka Jura zaczynajà w telewizji pokazywaç si´ na wpó∏ nago i nawet

poczciwy pies Burek, popad∏szy w narkomani´, zamiast szczekaç kuka. Wresz-

cie w centralnej scenie zbiorowej powieÊci, na uroczystym otwarciu nowej pla-

cówki Mccywilizacji amerykaƒskiej w Peegerowie, na którà przybywa czo∏ówka

polskich promotorów przemian: Zwrotniczy Tysiàclecia (czytaj Lech Wa∏´sa)

Mediewista Tysiàclecia (czytaj profesor Bronis∏aw Gieremek) oraz t∏um miej-

scowej ludnoÊci bezrobotnej i bezdomnej zwabionej zapachem darmowej gro-

chówki, nowy przewodniczàcy Partii WolnoÊci zwany Frasobliwy (czytaj Frasy-

niuk, ówczesny przewodniczàcy Unii WolnoÊci) wyg∏asza sofistyczne przemówienie

o powodach rozwiàzania pegeerów, twierdzàc, i˝ bez wzgl´du na to, czy praco-

wa∏y one dobrze czy êle, by∏y szkodliwe spo∏ecznie. Albowiem:

Gdy wasze przedsi´biorstwo przynosi∏o straty – obcià˝aliÊcie innych waszà niego-

spodarnoÊcià. Czy to dobrze? Nie! Gdy umacnialiÊcie rentownie – umacnialiÊcie to

paƒstwo. Paƒstwo totalitarne! Cz∏onka Uk∏adu Warszawskiego. A wi´c umacniali-

Êcie Imperium Z∏a. Totalitaryzm i Z∏o! Czy to dobrze? Nie, te˝ niedobrze. Oto moja

odpowiedê na pytanie, dlaczego postanowiliÊmy zlikwidowaç pegeery! Dlatego, ˝e

kiepskie obcià˝a∏y stratami nas wszystkich, dobre zaÊ umacnia∏y totalitaryzm. Jedne

i drugie by∏y wi´c niedobre. Jasne? (Redliƒski 2002: 279).

„Jasne”, odpowiadajà zgromadzeni na uroczystoÊci bezdomni i bezrobotni –

w∏àczajàc si´ do chóru apologetów systemu w obowiàzujàcej nowomowie trans-

formacji (Redliƒski 2002: 280):

W∏aÊnie! – przerwa∏ mu goràczkowo inny tubylec (ten by∏ posiniaczony i w stru-

pach). Bezrobocie jest bardzo po˝yteczne, a jeszcze bardziej bezdomnoÊç. – Tu

wskaza∏ na transparent nad nami („Bezdomni dzi´kujà”) i przypominajàc, i˝ w Pe-

geerach otrzymywa∏ co miesiàc wyp∏at´, mia∏ mieszkanie, mo˝noÊç kszta∏cenia

dzieci i oglàdania telewizji, która niestety karmi∏a go propagandà sukcesu, oÊwiad-

czy∏, ˝e jest niezwykle zobowiàzany panu Premierowi i wielkiemu Ksi´gowemu [czy-

taj Balcerowiczowi – dop. H.J.-I.] za to, ˝e wyrwali kolaborancki pegeer z moral-

nego marazmu, dzi´ki czemu odzyska∏ upragnionà wolnoÊç mieszkajàc w chaszczach

nad rzek´, w budzie z papy i tektury (Redliƒski 2002: 281).

Tak˝e obecni na uroczystoÊci ˝ebracy cieszà si´ z tego, ˝e zostali ˝ebrakami.

A s∏uchajàcy ich wywodów ksiàdz wskazuje z entuzjazmem na moralnà rol´

cierpienia bezdomnych i towarzyszàcego im wspó∏czucia odnowienie ˝ebractwa,

uwa˝ajàc za wielki moralny sukces Trzeciej Rzeczypospolitej (Redliƒski 2002: 282).

Redliƒski w swoich Êwietnych pastiszach i parodiach aktualnej publicystyki pol-

skiej wykazuje g∏´bokà hipokryzj´ warstwy rzàdzàcej i sposób, w jaki kapitali-

styczna nowomowa s∏u˝y do maskowania g∏´bokiej dysfunkcji systemu.

Formacja postsolidarnoÊciowa doczeka∏a si´ rozliczenia za swà dzia∏alnoÊç po

roku 1989 równie˝ w ksià˝kach uczestników ruchu. W literaturze pi´knej pro-

ces odchodzenia od idea∏ów „SolidarnoÊci” w stron´ podejrzanych interesów
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uchwyci∏, sam boleÊnie nim dotkni´ty, opozycyjny dzia∏acz Bronis∏aw Wildstein,

wspó∏twórca i rzecznik Studenckiego Komitetu SolidarnoÊci, który w rok po wy-

buchu stanu wojennego zamieszka∏ w Pary˝u i w l. 1987-1990 by∏ koresponden-

tem w polskiej sekcji Radia Wolna Europa.

Po powrocie do kraju Wildstein zostaje zast´pcà redaktora naczelnego anty-

komunistycznego dziennika „˚ycie”. W wydanym w 2003 r. tomie opowiadaƒ

Przysz∏oÊç z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià bohaterem jest najcz´Êciej dzienni-

karz, generalnie rzecz bioràc, powielajàcy los autora. Jest nim bowiem cz∏owiek,

który powraca z zagranicy (z Pary˝a, Szwecji, z Brukseli – wszystko jedno skàd)

do Polski, gdzie ze wzgl´du na swoje nazwisko zas∏u˝onego dysydenta zostaje

powo∏any przez kolegów z dawnej dysydenckiej paczki na stanowisko szefa ga-

zety, redaktora telewizji, kandydata na pos∏a itp. Jego wieloimienny bohater ma

ró˝ne poglàdy, najcz´Êciej wyra˝a swojà wÊciek∏oÊç w odniesieniu do komuny,

innym razem znu˝ony poprawnoÊcià politycznà Szwedów, wÊród których przy-

sz∏o mu ˝yç, walczy ze zgniliznà neoliberalizmu i ˝ydomasonerii, g∏osi potrzeb´

nienawiÊci i jest przeciw tolerancji, bo tolerancja kastruje ludzi (Wildstein 2003:

158). Który z tych poglàdów jest bliski Wildsteinowi, nazywajàcemu siebie mia-

nem „rewolucyjnego konserwatysty”, nietrudno orzec, majàc na wzgl´dzie afer´

zwiàzanà z opublikowaniem przez Wildsteina listy domniemanych lub prawdzi-

wych agentów bezpieki. W ka˝dym razie, ró˝ne fikcyjne wcielenia Wildsteina

majà kilka cech wspólnych z nim samym, a mianowicie to, ˝e jego dziennikar-

scy rzecznicy, osiad∏szy na powierzonych im zaszczytnych i sowicie op∏acanych

stanowiskach, sàdzà, ˝e majà jakàÊ wielkà rol´ do odegrania w nowym paƒstwie.

Tymczasem najcz´Êciej okazuje si´, ˝e sà tylko pionkami w ekonomicznej grze

swoich pracodawców. Pewnego dnia dowiadujà si´ z zaskoczeniem, ˝e ich pod-

pisy wykorzystywane by∏y do wyprowadzenia milionów z paƒstwowej kasy na

prywatne konta bankowe, a w kurierskich konwojach z Brukseli do Polski prze-

wozili oni nie materia∏y biurowe, ale narkotyki i broƒ dla czeczeƒskiej mafii.

W opowiadaniach Wildsteina atmosfera rozliczeniowa z dawnymi kombatan-

tami jest nieprzyjemna, mroczna, grzàska i Êliska. Poczucie lepkoÊci wzmaga w ob-

cowaniu z tà ksià˝kà jej j´zyk, wulgarny, jadowity, w odró˝nieniu od j´zyka Re-

dliƒskiego, pos∏ugujàcego si´ zabawnymi eufemizmami (Redliƒski np. zamiast

dupa u˝ywa s∏owa fupa, zamiast pierdoliç – Êciurboliç).

PostsolidarnoÊciowa krytyka literacka przyj´∏a >Przysz∏oÊç z ograniczonà od-

powiedzialnoÊcià< Wildsteina jako chyba najbardziej gorzki portret pokolenia,

które w ostatnich trzech latach walczy∏o o niepodleg∏à Polsk´ [...] wczoraj idealiÊci

i wolne ptaki, dziÊ cwaniacy (Bolecki 2003: informacja na ok∏adce ksià˝ki).

Jak si´ okazuje, nie by∏ to poglàd odosobniony. Rozliczenia z opozycyjnà

przesz∏oÊcià pojawià si´ tak˝e w nowych utworach Andrzeja Horuba∏y, Ceza-

rego Michalskiego i innych. Horuba∏a, jeden z beneficjentów przemian, Êwiet-

nie urzàdzony w telewizji, szef kampanii wyborczej Mariana Krzaklewskiego,

w powieÊci Namoczeni (2004) pokazuje odchodzenie od idea∏ów solidarnoÊcio-

wych katolickiego skrzyd∏a dawnych kombatantów.

Tytu∏ powieÊci Namoczeni odnosi si´ bezpoÊrednio do ludzi, którzy zajmujàc

si´ profesjonalnie politykà, po roku 1989 dorobili si´ sporego majàtku metoda-
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mi nieczystymi, przyw∏aszczajàc sobie cz´Êç w∏asnoÊci paƒstwowej. Narrator po-

wieÊci zauwa˝a poniekàd ze zdziwieniem, ˝e z równà, a mo˝e jeszcze wi´kszà

pogardà ni˝ dawni w∏aÊciciele PRL, nowi w∏adcy odnoszà si´ do ludzi zubo˝a-

∏ych, wepchni´tych przez reformy w bied´, traktujàc ich jak ho∏ot´. I ˝e drwià

sobie z naiwnych polskich inteligentów, którzy sprzyjali „SolidarnoÊci”, a po jej

zwyci´stwie dr˝à przed ka˝dym uniesieniem brwi naczelnego redaktora, w oba-

wie, ˝e stracà swojà êle p∏atnà prac´. Tymczasem ci, którzy uprawiajà polityk´,

majà si´ dobrze. […] polityka to jest taka wspania∏a gra dla twardych facetów [...]

Kto raz si´ umoczy∏, niech nie udaje naiwniaka. Wszyscy, którzy to robià, sà umo-

czeni (Horuba∏a 2004: 41). W zwiàzku z tym czytelnik jest raczony rozmaitymi

trywialnymi obrzydliwoÊciami z przygotowaƒ do kampanii prezydenckiej, takimi

jak np. szanta˝owanie g∏ównego kontrkandydata zdj´ciami z jego seksualnych

stosunków w agencji towarzyskiej, zastraszanie ludzi uczciwych itp.

PowieÊç Horuba∏y, podobnie jak ksià˝ka Wildsteina, bucha spermà. Jest to,

rzec mo˝na, powieÊç w równej mierze polityczna co polucyjna. Opisy jurnoÊci

m´˝czyzn z obozu zwyci´zców, wielkich macho i „samców” (okreÊlenie autora),

zajmujà w niej du˝o miejsca. Grzech i zdrada zawsze bowiem pociàgajà katoli-

ków, ale te˝ katolicy z grzechem walczà. Dlatego te˝ powieÊç w tragicznym fi-

nale przeradza si´ w moralitet, niestety w moralitet z ograniczonà odpowiedzial-

noÊcià, bo odnoszàcy si´ tylko do rodziny.

Na dwu przeciwstawnych biegunach rozmieszcza autor swoje antypatie: na

jednym znajdujà si´ ludzie typu Andrzejewskiego i Kuronia, exstalinowcy, okre-

Êlani przez autora mianem kreatur, na drugim kardyna∏ Glemp jako przedsta-

wiciel tego od∏amu KoÊcio∏a katolickiego, który jest oceniany jako kunktatorski

i kr´tacki. Hordubale marzy si´ KoÊció∏ inny, ale jego kszta∏tu nie okreÊla.

PowieÊç Horuba∏y, podobnie jak Wildsteina, napisana jest w du˝ej mierze

dziennikarskim knajpianym slangiem. Ujawnia si´ on w monologach i dialogach

na tematy polityczne, wskutek czego problematyka ta ulega wyraênej wulgary-

zacji i sp∏aszczeniu, na co wskazuje ma∏a próbka stylu:

Sàdz´, ˝e z faktu, jak wierzgaliÊmy, jak ty wierzga∏eÊ i ja, wynika o wiele wi´cej,

ni˝ ci si´ zdaje. Tak˝e dla Pepików. Bo po prostu Amerykaƒce zobaczyli, ˝e uk∏ad

jest rozwibrowany i mo˝na posmarowaç baksami, ˝eby go jeszcze bardziej roztroiç.

A jakby panowa∏a cisza, to dupa. BylibyÊmy Bia∏orusià. Albo Ukrainà (Horuba∏a

2004: 168). Niezale˝nie, o czym pisze Horuba∏a, a pisze o sprawach tak wa˝-

nych, jak okolicznoÊci, w jakich powsta∏a i funkcjonowa∏a tzw. opozycja demo-

kratyczna w latach poprzedzajàcych spadek lawiny w 1989 roku, ciàgle mamy

w niej do czynienia z odpychajàcà trywialnoÊcià.

Odmienny charakter nosi powieÊç innego pisarza z katolickiego obozu dysy-

dentów, Cezarego Michalskiego Jezioro radyka∏ów, która poszerza terytorialnie

pole widzenia polskiej rewolucji o ludzi, którzy znaleêli si´ na emigracji w Szwaj-

carii i tam, w otoczeniu miejscowych anarchistów, trockistów i terrorystów kon-

tynuujà swoje rozmyÊlania na temat przebiegu i perspektyw ruchów anarchi-

stycznych i terrorystycznych w kraju i na Êwiecie. Jest to powieÊç idei wyrastajàca

z podobnego pnia co twórczoÊç Stanis∏awa Brzozowskiego, zmagajàcego si´ tak

samo jak bohaterowie Jeziora radyka∏ów z poczuciem winy wynikajàcym z wej-
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Êcia w rozmaite uk∏ady i zale˝noÊci agenturalne. Opisy walk ∏ó˝kowych, w twór-

czoÊci Horuba∏y o charakterze wr´cz pornograficznym, zastàpione zostajà w po-

wieÊci Michalskiego przez opisy walk idei filozoficznych. Jego narrator zyskuje

sobie przydomek kochanka idei. Interesujà go bowiem autentycznie wielkie kwe-

stie filozoficzne, w których jest miejsce i na etyk´ imperatywu Kantowskiego i nie-

doktrynalne pytania o istnienie Boga. Towarzyszà im pytania o Polsk´, o kszta∏t

jej bytu narodowego, o to, co jeszcze da∏oby si´ zmieniç, kiedy w∏aÊciwie ju˝

niewiele mo˝na zmieniç, a patriotyzm sta∏ si´ kategorià przestarza∏à.

Ów stan rzeczy nape∏nia innego z polskich pisarzy, Marka Koterskiego, roz-

paczà w monologu pt. Nienawidz´:

O Polsko, Ciebie ju˝ nie ma! Polsko, którà codziennie staramy si´ usunàç ze swych

myli, ˝eby ju˝ zupe∏nie nie zwariowaç. Nie ma ci´ Polsko!, nie ma ciebie! tutaj, bo

nie istniejesz w sercach ludzkich! Jest terytorium… Jest nazwa, a ciebie nie ma. Bo

nie ma ci´ w sercu Polaków. […] mo˝e potem, gdzieÊ, tam – w sercach emigran-

tów – powraca twój obraz, z∏agodzony przez odleg∏oÊç i czas… Nie ma ci´ w ser-

cach wszystkich tych ludzi, którzy szarpià ci´ jako postaw sukna na Zamkowym

Placu. Do siebie tylko ka˝dy! Do siebie! Do siebie! (Koterski 2002: 225).

Polsk´ mo˝na jedynie kupiç – sugeruje Michalski. Miliard dolarów jest sumà

niezb´dnà do ustanowienia podmiotowoÊci jednostki, która z kolei mo˝e kupiç

pos∏ów i media i nadaç kurs po˝àdanej polityce sprawiedliwoÊci. Sà to utopijne

pomys∏y z ˚eromskiego Walki z szatanem rodem.

Nowe ksià˝ki Wildsteina, Horuba∏y i Michalskiego spotka∏y si´ z zaintereso-

waniem krytyki literackiej (Dunin 2003, Mas∏oƒ 2004, Szaruga 2003). W dysku-

sji, jaka rozgorza∏a na ∏amach dodatku kulturalnego „Plus-Minus” do dziennika

„Rzeczpospolita”, zwrócono uwag´ na nieobecnoÊç w nowej twórczoÊci literac-

kiej najwi´kszej tragedii Polski transformowanej – bezrobocia i bezdomnoÊci.

Otó˝ ono si´ pojawia, ale w formie nies∏ychanie kameralnej i subtelnej, w ksià˝-

ce Grzegorza Strumyka ¸zy (1999), smutnej lirycznej opowieÊci o parze m∏o-

dych ludzi z psem, pozbawionych dachu nad g∏owà, cierpiàcych z zimna i g∏o-

du, dla których szcz´Êciem niezwyk∏ym jest ogrzanie si´ na s∏oƒcu, jednorazowa

mo˝noÊç za˝ycia ciep∏ej kàpieli dzi´ki czyjejÊ ∏askawoÊci, zaspokojenie g∏odu.

Ich dramat – biernego trwania, rozgrywa si´ w∏aÊciwie poza spo∏eczeƒstwem,

które rzuca im jedynie jakieÊ okruchy od sto∏u. Jest to dramat prywatny, choç

– jak wiemy – jego etnogeneza jest spo∏eczna. Ale w∏aÊnie ta prywatnoÊç, a nie

spojrzenie szersze w stylu ˚eromskiego PrzedwioÊnia, jest spadkiem po kulcie

prywatnoÊci, z jakim startowa∏o pokolenie „BruLionu”.

Reakcje m∏odzie˝y skupionej wokó∏ „BruLionu”

A jak zareagowa∏a na zbli˝ajàcà si´ lawin´ przemian zawsze nieobliczalna

i nieodgadniona m∏odzie˝? W tym wypadku mam na myÊli pokolenie urodzone

w latach szeÊçdziesiàtych, tzw. pokolenie „BruLionu”, czasopisma utworzonego

przez grup´ studentów w roku 1986 w jednym z krakowskich akademików i pu-

blikowanego, z ró˝nymi przerwami, do po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych. Wydawali
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go w drugim obiegu ówczeÊni dwudziestoletni, którzy wyroÊli w PRL-u w cieniu

„zadym” solidarnoÊciowych i walk z komunà. Z poczàtku zamieszczano w nim

teksty starszych pisarzy z opozycji, niebawem, bo ju˝ w numerze 9, pismo zmie-

ni∏o radykalnie swój charakter, stajàc si´ pismem skandalizujàcym i prowokujà-

cym do polemik. Swoje samookreÊlenie zacz´to od odci´cia si´ nie tylko od sta-

rych metanarracji komunistycznych, ale równie˝ sprzeciwu wobec nowej narracji

solidarnoÊciowej, jej samouwielbienia i styropianowych autorytetów. W ten spo-

sób te˝, z obiegu drugiego sta∏o si´ trzecim obiegiem, zbuntowanym zarówno prze-

ciw oficjalnej kulturze, jak i kulturze podziemnej. Wyzwolona literatura „BruLionu”

jednoznaczna by∏a tylko w kwestii komunizmu: komunistów nale˝y traktowaç jak

faszystów i postawiç pod sàd – tak brzmia∏ jej wyrok (Dunin-Wàsowicz ed. 1998:

21), poza tym stawia∏a na… permisywizm i pluralizm. Na ∏amach „BruLionu”

poczynajàc od 9 nr tego pisma zamieszczane by∏y teksty, w których papie˝ Jan

Pawe∏ II zostaje przedstawiony, obok Mao Tse-tunga, Chomeiniego, Nixona, Bre˝-

niewa, Fidela Castro, jako cz´Êç Êwiatowego systemu represji. Teksty te pojawia∏y

si´ wespó∏ z uwa˝anà za skandalicznà „Historià oka” Georgesa Bataille’a. W ko-

lejnych numerach reklamowane by∏y na przemian pornografia i... New Age, an-

tysemickie pisarstwo Celine’a... i gnostyczne utwory Williama Blake’a, okultyzm

i ezoteryczne êród∏a faszyzmu. Wzywano te˝, za poÊrednictwem publikacji tek-

stów zachodnich, do legalizacji narkotyków (Czapliƒski 2002: 223). Opowiedze-

nie si´ za jednà tylko ideologià redaktorzy „BruLionu” uwa˝ali za ograniczanie

ich wolnoÊci. WolnoÊç mia∏a polegaç na przekraczaniu wszystkich uznawanych

dotychczas norm i tabu, ∏àcznie z normà zachowania elementarnej przyzwoitoÊci.

Czo∏owy poeta pokolenia Marcin Âwi´cicki w programowym wierszu generacyj-

nym Dla Jana Polkowskiego postulowa∏ porzucenie smoka ideologii, powrót w sfe-

r´ prywatnoÊci. Na widowiskowe przywracanie or∏a w koronie, na god∏o i sztan-

dary narodowe, o których kszta∏t i znaczenie toczy∏y si´ spory, pisarze tej generacji

(Roman Praszyƒski, wyst´pujàcy pod pseudonimem Reda Vonneguta, i Manuela

Gretkowska) reagowali drwinà i szyderstwem. Ich ulubionym pisarskim zaj´ciem

sta∏o si´ szarganie narodowych Êwi´toÊci, naigrawanie si´ z religii i polskoÊci,

czyli tego wszystkiego, co wynios∏a na o∏tarze ponownie „SolidarnoÊç”.

Na pytanie, od czego zosta∏a wyzwolona m∏oda literatura pierwszego dziesi´-

ciolecia po upadku komunizmu w Polsce i ku czemu zmierza, odpowiada w swej

znakomitej monografii Proza wyzwolonej generacji. 1989-1999 Urszula Glensk (Glensk

2003). Na podstawie analizy dziesiàtków utworów literackich powsta∏ych w latach

1989-1999 tworzonych przez autorów m∏odych, przynale˝nych najcz´Êciej do sub-

kultur m∏odzie˝owych (znaczna cz´Êç z nich by∏a notabene zwiàzana z „BruLionem”),

stwierdza, ˝e zniesienie cenzury politycznej i obyczajowej zaowocowa∏o ksià˝kami,

w których m∏odzi pisarze bez os∏onek zacz´li ukazywaç brutalne aspekty w∏asnej

egzystencji. Generacja wyzwolona funkcjonuje w ramach tzw. kultury okreÊlanej

przez Margaret Mead mianem postfiguratywnej, to znaczy takiej, w której m∏odzi

nie podtrzymujà ju˝ dawnych rozga∏´zionych wi´zi mi´dzypokoleniowych, ograni-

czajàc si´ do rodziny nuklearnej (rodzice-dzieci), przy czym w polskiej wyzwolo-

nej generacji wi´zy z rodzicami sà na ogó∏ patologiczne. Generacja ta przyk∏ad

czerpie zatem nie od matek i ojców, ale od swych rówieÊników – blokersów.
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Glensk zwraca uwag´ na preferencj´ wÊród m∏odych dla wzorów ˝ycia u∏atwio-

nego, w którym seks, alkohol, a przede wszystkim narkotyki, w niespotykanym

wczeÊniej zakresie rozpowszechniane wÊród m∏odzie˝y polskiej po roku 1989, od-

grywajà decydujàcà rol´, natomiast, dyscyplina i samodoskonalenie si´ sà rzeczà

rzadko spotykanà. Na miejsce homo sapiens i homo faber w prozie wyzwolonej

wkracza homo permissivus. Dla cz∏owieka permisywnego, podobnie jak dla cz∏on-

ków „BruLionu”, nie ma ˝adnych tabu, seks mo˝e przybieraç najró˝norodniejsze

formy perwersji, jak u Zyty Rudzkiej, przekraczajàc granice mi´dzy sacrum a pro-

fanum (w powieÊciach Zyty Rudzkiej „jebanie” si´ z ksi´dzem jest formà zbli˝e-

nia sakralnego), najcz´stsze i najbardziej rozpowszechnione sà stosunki seksualne

przypadkowe, zaistnia∏e pod wp∏ywem alkoholu, po dyskotekach i innych balan-

gach, które koƒczà si´ uprawianiem seksu z byle kim i byle gdzie. Rodzina jest

przedstawiana jako êród∏o opresji. Archetyp matki-Polki, pe∏nej poÊwi´cenia dla

swoich dzieci i dla ojczyzny, zostaje zastàpiony obrazem literackim matki-prosty-

tutki, matki-przeÊladowcy, matki-egoistki, która dzieci porzuca. Ojciec to najcz´-

Êciej alkoholik, tyran i gwa∏ciciel, kazirodca. W powieÊci Absolutna amnezja Iza-

beli Filipiak nienawiÊç córki do ojca pot´guje fakt, ˝e jest sekretarzem partii i traktuje

ludzi podobnie jak jà, agresywnie i instrumentalnie.

Sytuacje przedstawione w utworach autorów generacji wyzwolonej nieko-

niecznie odnoszà si´ do przemian zachodzàcych w ˝yciu spo∏ecznym i obyczajo-

wym po roku 1989, jak pokazuje to przyk∏ad Filipiak, ale mo˝noÊç ujawnienia

swych prawdziwych uczuç m∏odzi wobec swych rodzicieli zyskujà dopiero po

zniesieniu cenzury.

Choç formalnie generacja prozy wyzwolonej nale˝y do KoÊcio∏a katolickiego,

poszukuje prawdy tak˝e w innych religiach, przede wszystkim w rodzimym sata-

nizmie, ale tak˝e w religiach Wschodu, do których nawiàzuje New Age. Wielu

przedstawicieli generacji debiutujàcej po 1989 roku ma te˝ nastawienie antykle-

rykalne, w czym celuje Roman Praszyƒski.

Odkrywcza monografia Glensk wywo∏a∏a d∏ugà i burzliwà dyskusj´ na ∏amach

dodatku „Plus-Minus” do dziennika „Rzeczpospolita”, zapoczàtkowanà artyku-

∏em Pieszczachowicza Proza wyzwolona, czy proza zniewolona? (Pieszczachowicz

2003), a zakoƒczonà wypowiedzià autorki ksià˝ki W krzywym zwierciadle (Glensk

2003b: A11).

Jako pars pro toto literatury wyros∏ej z kr´gu „BruLionu”, a tak˝e prozy wyzwo-

lonej, s∏u˝yç mo˝e tak˝e niewielka obj´toÊciowo „liryczna” powieÊç Ch∏opaki nie

p∏aczà (1998) Krzysztofa Vargi, którà krytycy usi∏owali podnieÊç do rangi ksià˝ki

pokoleniowej. Albowiem w zamierzeniu pisarza mia∏a to byç historia „m∏odej in-

teligencji” (sic!). W istocie mowa jest o kilku kumplach wychowanych na wspól-

nym podwórzu, którzy bàdê to koƒczàc szko∏y, bàdê czekajàc na posady sp´dzajà

czas na luzie (okreÊlenie Dunina Wàsowicza). Ten luz oznacza faktycznie ruj´

i porubstwo, alkohol, narkotyki i brutalny seks, gwa∏cenie lub zniewa˝anie s∏ow-

ne m∏odych kobiet, ordynarne zachowanie si´, pozbawione jakiejkolwiek kultury

prymitywne stosunki seksualne, uprawiane g∏ównie w samochodzie lub tirze. Wy-

ra˝ajàc si´ w stylu innej, najm∏odszej przedstawicielki subkultury m∏odzie˝owej,

Doroty Mas∏owskiej, autorki Êwietnej powieÊci Wojna polsko-ruska pod flagà bia-
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∏o-czerwonà (2002), notabene tak˝e o narkomanach, ale narkomanach majàcych

jakieÊ poglàdy, dominujàcà liczbà w wyzwolonej prozie Vargi jest zero. Zero ide-

a∏ów, zero refleksji o wielkiej przemianie po roku 1989, która choç obecna w ˝y-

ciu kumpli (czy raczej mo˝e ˝uli?) w postaci znaków nowej epoki cywilizacyjnej,

takich jak komputery, komórki, Internet, nie zaprzàta im myÊli, zero marzeƒ wy-

chodzàcych poza pijaƒstwo, pochwa∏´ pornografii i konsumpcj´ kobiecego cia∏a.

Polityka zaÊ to tylko niemi∏a przerwa w pieprzeniu si´ (Varga 1998: 44 i 123).

Co zaÊ najbardziej zdumiewa w tej ksià˝ce z socjologicznego punktu widze-

nia, to fakt, ˝e napisa∏ jà nie lump, ale cz∏owiek wykszta∏cony.

Varga nie jest jednak pisarzem odosobnionym w gronie twórców wyzwolonej

prozy ani pod wzgl´dem brutalizmu, traktowania przemocy jako zjawiska nor-

malnego, ani mizoginizmu, ani j´zyka wulgarnego.

Pokolenie „BruLionu” jest wyrazicielem postmodernizmu w literaturze pol-

skiej, zarówno tej jego odmiany, która, mimo swojej programowej werbalnej

niech´ci do ideologii, próbuje wyzwalaç Êwiat, jak i takiej, w której, zgodnie ze

s∏ynnà formu∏à Carlosa Fuentesa, nothing matters, anything goes (o nic nie cho-

dzi, wszystko uchodzi).

Zmiana warty, której umocnieniu po roku 1989 sprzyja uprawomocnienie

kultury masowej b´dàcej w du˝ej mierze kulturà kiczu, tak˝e postmodernistycz-

nego, doprowadza do zrównania literatury wysokiej i niskiej i, jak pisze Czapliƒ-

ski, do dopuszczenia do g∏osu skrajnych Êwiatopoglàdów, wyprowadzenia z kultu-

rowego undergroundu licznych doÊwiadczeƒ i praktyk uwa˝anych za haniebne bàdê

odra˝ajàce (pornografia, narkotyki, homoseksualizm, rasizm), podejrzane (magia,

okultyzm, odmienne stany ÊwiadomoÊci) albo przynajmniej ni˝sze (rock, punk, cy-

berpunk) (Czapliƒski 2002: 223).

Po zniesieniu cenzury w roku 1989 bruLionowcy wychodzà z podziemia. Ich

wysi∏ki owocujà ju˝ to uprawomocnieniem literatury wyzwolonej, cynicznej i per-

misywnej, ju˝ to nawróceniem si´ na ideologi´ fundamentalistycznà KoÊcio∏a

katolickiego, jak uczyni∏ to redaktor naczelny „BruLionu” Robert Tekieli i grupa

podà˝ajàcych jego Êladami autorów „BruLionu”, ju˝ to powrotem Dunina Wà-

sowicza i jego zwolenników do literatury walki politycznej.

Pod sztandarami wszechogarniajàcej kontestacji bruLionowcy zaczynajà poja-

wiaç si´ w programach telewizyjnych lub obejmowaç lukratywne w mediach po-

sady. Rynek kapitalistyczny potrafi bowiem znakomicie wch∏aniaç i przetwarzaç

zgodnie ze swymi celami wszelkà nowoÊç, a nag∏aÊniajàc jà – pozyskiwaç czytel-

nika dla odbioru lansowanych przez siebie pisarzy.

W Oku smoka, czyli dalsze przemiany pokolenia „BruLionu”

Jeden z g∏ównych teoretyków generacji „BruLionu” Pawe∏ Dunin-Wàsowicz

w ksià˝ce W oku smoka. Literatura tzw. pokolenia „bruLionu” wobec rzeczywisto-

Êci III RP (Dunin-Wàsowicz 2000), wyciàgnà∏ wszystkie konsekwencje wynikajà-

ce z równouprawnienia literatury wysokiej i niskiej, t´ ostatnià traktujàc na

równi z literaturà wielkich lotów jako êród∏o samowiedzy spo∏ecznej. Ten punkt
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widzenia spotyka si´ z dezaprobatà krytyki literackiej, tym wi´kszà, im w mniej-

szej mierze jej upodobania polityczne sà bliskie danemu autorowi. W obszer-

nym eseju W oku smoka Pawe∏ Dunin-Wàsowicz zmienia swojà ocen´ literatury

pokolenia wyzwolonej generacji jako literatury niezaanga˝owanej, uciekajàcej w pry-

watnoÊç i oboj´tnej na losy narodu. Rapowane piosenki Kazika Staszewskiego,

a w szczególnoÊci jego s∏ynna pieÊƒ CoÊcie skurwysyni uczynili z tà krainà?, ad-

resowana do tych, co stojà na narodu czele, a napisana w obronie tzw. proste-

go cz∏owieka, a w szczególnoÊci kobiety styranej pracà, czyli pe∏ne dzikiej rozpa-

czy utwory spod znaku Marsjasza, a nie Appolina, Êwiadczà jego zdaniem

o zaanga˝owaniu m∏odego pokolenia daleko g∏´bszym ni˝ olimpijska poezja

„wysoka” wydawana w stu numerowanych egzemplarzach. Dunin-Wàsowicz og∏a-

sza tak˝e odwieszenie poczucia zaniku identyfikacji narodowej i zakoƒczenie

buntu przeciw polskoÊci w prozie kilkunastu polskich autorów, najcz´Êciej twór-

ców political fiction lub science fiction, na g∏ównego wieszcza kreujàc Rafa∏a Ziem-

kiewicza, przede wszystkim jako autora powieÊci Los pieprzonego kataryniarza

(1995) rozgrywajàcej si´ w Êrodowisku informatyków w poczàtku XXI wieku

w Warszawie. PowieÊç ta jest sumà koszmarnych l´ków polskich, których nie jest

w stanie st∏umiç nawet rzeczywiste wstàpienie kraju do NATO. W fikcji literac-

kiej Ziemkiewicza Polska jest teoretycznie niepodleg∏ym paƒstwem, ale faktycz-

nie rzàdzà nim ambasadorzy Rosji i Zjednoczonej Europy, szaleje w niej rosyj-

ska mafia i dokonuje si´ jej rozbioru na dwie sfery wp∏ywów: Zachodu i Wschodu.

Bohaterem powieÊci jest informatyk, który odkrywszy tajne plany mocarstw, po-

dejmuje z wra˝ymi si∏ami walk´ samotnà i romantycznà, jak Joseph Conrad czy

Stefan ˚eromski.

Pokolenie „Tekstyliów”, czyli roczniki siedemdziesiàte

Jeszcze silniejsze jest zagubienie w transformacji pokolenia o zaledwie dzie-

si´ç lat m∏odszego od pokolenia „BruLionu”, urodzonego w latach siedemdzie-

siàtych lub na samym poczàtku lat osiemdziesiàtych. Wyprzedzajàc zarzuty kry-

tyki dotyczàce zbyt szybkiego og∏aszania zmiany warty, m∏odzi teoretycy tego

pokolenia odwo∏ujà si´ do zjawiska powszechnej akceleracji przemian spo∏ecz-

nych i politycznych jako cechy charakterystycznej dla XX wieku, czego potwier-

dzeniem ma byç tak˝e pokolenie dwudziestolatków jako ostatnie pokolenie pa-

mi´tajàce jeszcze komunizm i to jak wyglàda∏o ˝ycie, zanim pokojowa rewolucja

roku 89 na zawsze zmieni∏a Europ´ Ârodkowo Wschodnià […] ostatni, którzy pa-

mi´tajà ˝ycie w zniewoleniu, ale pami´tajà tak˝e eufori´, jakà by∏o odzyskanie wol-

noÊci w 1989. Jednak˝e, w odró˝nieniu od swych starszych braci, którzy zdo∏ali

jeszcze objàç intratne posady, dorasta∏o ono w samym Êrodku kryzysu, w rodzi-

nach, które ju˝ cz´sto by∏y bez pracy, a m∏odzie˝ po skoƒczeniu studiów tak˝e

znalaz∏a si´ na bezrobociu (Witkowski 2002: 618). Pokolenie postbruLionowe,

prezentujàce swoje utwory na ∏amach zbiorowego tomu Tekstylia, pragnie si´

w coÊ zaanga˝owaç, chce okreÊliç si´ wobec nowej standaryzowanej rzeczywisto-

Êci (chce tak˝e uciec od lansowanej przez media literackoÊci literatury, to zna-
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czy od tego rodzaju u∏adzonej twórczoÊci, spod której nie przedrze si´ iskierka

rzeczywistego ˝ycia). Reaguje negatywnie na bied´ przedmieÊcia, na monotoni´

i ja∏owoÊç pracy codziennej w przedsi´biorstwie kapitalistycznym. Znaczna cz´Êç

jednak tej generacji nie potrafi wyzwoliç si´ z banalizmu codziennej egzystencji,

wyjÊç poza nià i pisze o niej tak˝e w sposób programowo banalny i nudny, co

us∏u˝na krytyka literacka, zawsze dowartoÊciowujàca literatur´ swoimi interpre-

tacjami, podnosi do rangi nowego kierunku literackiego.

W rok po ukazaniu si´ Tekstyliów generacja dwudziestolatków og∏asza nowà

zbiorowà publikacj´ pod tytu∏em Frustracja. M∏odzi o Nowym Wspania∏ym Âwie-

cie (2003). Jej tematem jest rozczarowanie pokoleniowe wobec Nowego Wspa-

nia∏ego Âwiata Kapitalizmu, w który pokolenie to wchodzi ze znacznie mniej-

szymi szansami ni˝ generacja poprzednia. Bezrobocie bowiem tymczasem wzros∏o,

szanse na prac´ zmala∏y, a wszystkie wa˝niejsze posady w sferze kultury obj´li

ju˝ bruLionowcy i pampersi. Pokolenie dwudziestolatków znalaz∏o si´ wi´c w za-

wieszeniu; wymiar jest znacznie g∏´bszy ni˝ tylko ekonomiczny (Sowa 2003: 5) –

wyp∏ywa z rozczarowania do kapitalistycznego ∏adu. Pokolenie dwudziestolat-

ków stoi na gruncie antyglobalizmu, przeciwstawia si´ neoliberalnej ideologii

i spo∏eczeƒstwu konsumpcji. Antyglobalistom policja wybija za to z´by na komi-

sariatach (jak to mia∏o miejsce w Czechach); w Polsce uczestnicy ruchów anty-

globalistycznych sà pot´piani przez polskie media jako zwykli chuligani – gdy˝

Akceptacja systemu i jego uwielbienie jest postawà oficjalnie promowanà przez w∏a-

dze i media, bowiem kapitalizm wymaga tego, co Herbert Marcuse nazwa∏ cz∏owie-

kiem jednowymiarowym, czyli takim, który pozbawiony jest krytycznego wymiaru re-

fleksji o Êwiecie (Sowa 2003: 8). Dlatego te˝ autor proponuje dezercj´ ze

spo∏eczeƒstwa konsumpcji, rozumianà jako strategia oporu wobec konsekwentnej

marginalizacji, jakiej doÊwiadcza w nowym Êwiecie ka˝dy, kto nie uznaje bogace-

nia si´ i walki o status spo∏eczny za cel ludzkiej egzystencji (Sowa 2003: 9).

Stanowisko takie spotka∏o si´ ze sprzeciwem niektórych recenzentów literac-

kich z wp∏ywowych gazet, reprezentujàcych dok∏adnie takà lini´ propagandy,

jakà krytykuje Sowa. Podra˝ni∏y ich przywódcze ambicje pokoleniowe redakto-

rów Frustracji, ze wzgl´du na rzekomy brak literackich osiàgni´ç. Jako uzurpa-

cj´ potraktowano tak˝e pretensje do uznania Frustracji za g∏os ca∏ego pokolenia

lat siedemdziesiàtych, skoro ludzie urodzeni w latach siedemdziesiàtych sà bardzo

ró˝ni i ró˝nie oceniajà nasz Êwiat […] mo˝na by z ich odpowiednio ustawionych

wypowiedzi u∏o˝yç tom Fascynacja, b´dàcy manifestem pokolenia akceptujàcego

bez reszty obecny porzàdek spo∏eczno-gospodarczy (Ostaszewski 2004: 3-5).

Bagatelizowanie wst´pujàcego w doros∏e ˝ycie pokolenia wynika przede wszyst-

kim z niech´ci do jego orientacji. Generacja ta zacz´∏a bowiem odnosiç znacz-

ne sukcesy, czego przejawem jest przede wszystkim mi´dzynarodowy sukces Do-

roty Mas∏owskiej jako autorki powieÊci o narkomanach Wojna polsko-ruska pod

flagà bia∏o czerwonà, sukces najnowszej ksià˝ki Micha∏a Witkowskiego Lubiewo-

wo (2005) o homoseksualistach (sic! – to nast´pne signum temporis transforma-

cji, która uprawomocnia innoÊç).

Z pokolenia Tekstyliów wywodzà si´ tak˝e Daniel Odija i S∏awomir Shuty.

Ten ostatni awansowa∏ swojà powieÊcià Zwa∏ do grupy finalistów nagrody Nike,
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co nada∏o rozg∏os jego imieniu. Ale przed tym jeszcze zas∏ynà∏ w gronie Sie-

ciowców pierwszà w Polsce powieÊcià hipertekstowà Blok ukazujàcà ˝ycie w jed-

nej z budowli w Nowej Hucie: od pionu g∏ównej narracji w powieÊci prowadzà

„linki” do mieszkaƒ bloku, gdzie odnajdziemy pe∏niejsze informacje o jego miesz-

kaƒcach. W Zwale Shuty, znany ju˝ wczeÊniej ze swoich licznych anarchistycz-

nych wystàpieƒ przeciw konsumpcjonizmowi wspó∏czesnego spo∏eczeƒstwa pro-

wadzàcemu do duchowego wyja∏owienia i wzrastajàcej wewn´trznej pustki, pokaza∏,

pos∏ugujàc si´ brawurowo b∏yskotliwym j´zykiem kontrkultury, kultur´ k∏amstwa

– masowej cywilizacji pepsi i kultowych Êrodków psychodelicznych. W kulturze

tej zaatakowa∏ szczególnie mocno, na przyk∏adzie Haburger Banku, w którym

bohater powieÊci Zwa∏ pracuje, fa∏sz i manipulacj´ zwiàzane z wmawianiem pra-

cownikom wielkich korporacji kapitalistycznych tego, i˝ tworzà oni jednà rodzi-

n´, albowiem jest to rodzina inwigilowana i nara˝ona na apokalips´ katastrofy

zwolnieƒ. W powieÊci tej pisarz stworzy∏ tak˝e kobiecà wersj´ bohatera naszych

czasów – w postaci pozornie s∏odkiej i wykszta∏conej, w rzeczywistoÊci twardej,

prymitywnej i znienawidzonej bizneswomen Basi. Jest ona, wedle Shuty, po pro-

stu ikonà suki. Wzorcem wewn´trznego gnicia. èród∏em wszelakiej niech´ci. Sym-

bolem wypaczonych systemów (Shuty 2004: 230). Nie jest to charakterystyka w li-

teraturze okresu transformacji polskiej odosobniona, podobnymi, acz nie tak

zjadliwymi, rysami obdarzy∏ w swojej groteskowej powieÊci PL-Boy Marcin Szczy-

gie∏ szefowà czasopisma „Playboy”.

Literatura w Sieci

W pokoleniu pisarzy lat siedemdziesiàtych, w ich krakowskim skrzydle, w Êro-

dowisku Ha! Artu, z którego wywodzi si´ drugi z edytorów tomu Frustracje –

Piotr Marecki, zwany lokomotywà Ha! Artu, najpe∏niej da∏a o sobie znaç fascy-

nacja m∏odych twórców zjawiskiem absolutnie nowym, zwiàzanym z rewolucjà

informatycznà, która do Polski zacz´∏a przenikaç we wczesnych latach dziewi´ç-

dziesiàtych. Fascynacja ta zaowocowa∏a serià ksià˝ek poÊwi´conych zwiàzkom li-

teratury z Internetem i serià inicjatyw wydawniczych i happeningowych poÊwi´-

conych literaturze pi´knej (Marecki 2002). Z jej ducha te˝ wywodzi si´ tzw.

literatura sieciowa, mogàca si´ poszczyciç co najmniej dwoma osiàgni´ciami –

powieÊcià S@motnoÊç w Sieci Janusza WiÊniewskiego bijàcà w Polsce rekordy

popularnoÊci i mniej znanà sztukà Cz@t Krzysztofa Rudowskiego.

Ta pierwsza oparta jest na korespondencji e-mailowej mi´dzy dwojgiem wir-

tualnych kochanków, którzy nigdy w ˝yciu si´ nie widzieli, ale w których kore-

spondencja elektroniczna rozbudzi∏a umys∏, wyobraêni´ i zmys∏y. Wyjàwszy ów

internetowy literacki chwyt, jakim jest porozumiewanie si´ mi´dzy sobà wirtual-

nych kochanków przez Internet, powieÊç ta jest w gruncie rzeczy klasycznym ro-

mansem psychologicznym opowiadajàcym o mi∏oÊci samotnego naukowca do

pon´tnej zamo˝nej m´˝atki, mieszkajàcej w Niemczech, która w realnych zwiàz-

kach ma∏˝eƒskich czuje si´ psychicznie i fizycznie osamotniona. E-maile, które

mi´dzy sobà partnerzy wymieniajà, sà rozbudowanymi, pe∏nymi oratorskich po-
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pisów i pasji listami mi∏osnymi, dalekimi od rzeczywistej poetyki e-mailowej,

w której króluje skrót, powierzchownoÊç, a tak˝e pewna niechlujnoÊç, j´zyk po-

toczny, slang, wulgaryzmy (WiÊniewski 2002). Natomiast Cz@t jest utworem

rzeczywiÊcie wyros∏ym z Sieciowej e-mailowej korespondencji i noszàcym cechy

nowatorstwa w spojrzeniu na rzeczywistoÊç wykreowanà w toku wymiany poglà-

dów, jakie, w ramach pogaduszek internetowych, prowadzà mi´dzy sobà rozma-

ite osobniki obojga p∏ci zainteresowane sobà wzajemnie. Ka˝dy z nich wyst´puje

w jakiejÊ masce, odgrywa role cz´sto zupe∏nie niezgodne z jego ˝yciowà sytu-

acjà, to wywy˝szajàc si´ w nich ponad innych, to starajàc si´ ukryç pod przybra-

nà maskà zarówno swojà pozycj´ spo∏ecznà, jak i prawdziwe ja. NieprzejrzystoÊç

tych ulotnych zwiàzków czatowych, pozornie przyjacielskich i beztroskich, unie-

mo˝liwia autentyczne zwiàzki mi´dzyludzkie, pog∏´bia alienacj´ uczestników

Sieci, skazuje ich na rzeczywistà samotnoÊç. Jej tragiczne skutki ujawniajà si´

w finale sztuki, kiedy jeden z uczestników pope∏nia realne, a nie wirtualne sa-

mobójstwo z powodu utraty pracy. Traci jà w banku, którego dyrektorem jest

Sieciowy seksmaniak, przedstawiajàcy si´ w Czacie jako szesnastolatek, popular-

nie zwany Dupkiem. Byç mo˝e, gdyby dyrektor wiedzia∏, kim jest cz∏owiek,

który w czacie zapowiada swój skok przez okno, próbowa∏by temu przeszkodziç.

A tak wszystko tonie w faktycznej anonimowoÊci (Rudowski 2001).

Dramatopisarska twórczoÊç pokolenia porno, 
czyli jeszcze innego od∏amu roczników urodzonych 

w latach siedemdziesiàtych

Wydanie w 2003 roku Antologii najnowszego dramatu polskiego pt. Pokolenie

porno i inne niesmaczne utwory, jest otwarciem bramy do piek∏a aktualnej rzeczy-

wistoÊci polskiej, literaturà w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu czarnà, realistycznà ad

limitem, brutalnà i drastycznà, pornografià nie tyle w opisie seksu, co „pornogra-

fià” moralnoÊci. Pojawienie si´ takiej antologii oznacza w dramacie koniec me-

tafikcji, estetyzowania, pustych gier j´zykowych, intertekstualnych odniesieƒ, wy-

rafinowanych abstrakcyjnych modeli teatru absurdu i groteski. Na ich miejsce

wst´pujà formy gatunkowo nowe, b´dàce fuzjà thrillera z moralitetem, w których

napi´cie dramatyczne budowane jest na styku racji przeciwstawnych, Êcierajàcych

si´ z sobà, gdzie stawkà w grze jest ˝ycie ludzkie. J´zyk dialogów jest przewa˝-

nie uliczny, s∏u˝y podkreÊleniu drastycznoÊci sytuacji. Autorów tych sztuk uwa˝a

si´ za póênych wnuków Ró˝ewicza (Mi∏kowski 2004: A), zapewne dlatego, ˝e in-

teresuje ich g∏ównie tzw. naga prawda o ˝yciu w Êwiecie konsumpcji tylko dla

nielicznych, o niedostatku, braku dla przewa˝ajàcej wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, przy

czym nie chodzi tu tylko o niedostatek materialny, ale tragiczny deficyt wartoÊci

spowodowany wzrostem agresji i kryminalizacji zachowaƒ spo∏ecznych.

Statystyki potwierdzajàce trafnoÊç tej diagnozy sà niestety nieub∏agane. Naj-

wy˝sza stopa bezrobocia w Europie (19,5 procent), 3 miliony ludzi bez pracy,

60 procent ludzi ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, 60-procentowy wzrost

kryminalnoÊci w roku 1990 w stosunku do roku 1989 itd. (Urbaƒski 2005: C).
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By∏oby wr´cz dziwne, gdyby literatura na te fakty nie zareagowa∏a. Dziesi´ç

sztuk zamieszczonych w antologii Pokolenie porno to dziesi´ç ods∏on z Sodomy

i Gomory, której transformacja, czyli dziki kapitalizm wraz z jego prawami,

przenosi si´ do dusz ludzkich, przy czym, co jest rzeczà znamiennà, autorami

sztuk sà zarówno ludzie, którzy osiàgn´li finansowy sukces i wygrali wyÊcig

szczurów, jak i ci, którzy go przegrali. Wszyscy chorujà jednak na brak uczuç,

idea∏ów, który ich niszczy. Preferowana mi∏oÊç wolna i bez zobowiàzaƒ wywo∏u-

je rozgoryczenie lub kaskady Êmiechu wówczas, gdy np. w Testosteronie Andrze-

ja Saramonowicza samcze i nieodpowiedzialne zachowania ojców w stosunku do

porzucanych dzieci zdegradowane zostajà do zachowaƒ ptaków; te porównania

bawià, ale nie zmniejszajà wagi etycznej problemu – porzuceni synowie wraca-

jà, aby upomnieç si´ o swoje prawa, zagra˝ajà ojcom. W jednym tylko utworze

mamy mi∏oÊç odnalezionà, mi∏oÊç matki do syna-narkomana umierajàcego na

AIDS w jej obj´ciach, mi∏oÊç chrzeÊcijaƒskà, która ka˝e wybaczyç marnotraw-

nemu synowi z∏o. Autorem tej sentymentalnej sztuki Bez tytu∏u, która zyska∏a

wiele nagród, jest polski pisarz, który tworzy pod pseudonimem Ingmar Villqist.

Nie sposób omówiç wszystkich dramatów z owej „niesmacznej antologii”, nie-

smacznej, gdy˝ przestawiajàcej groêny i nieupi´kszony obraz Polski. Wspomnij-

my zatem tylko o niektórych, np. o dramacie pióra trzydziestoletniego architek-

ta ze Szczecina Krzysztofa Bizia Toksyny, w którym w pi´ciu mro˝àcych krew

w ˝y∏ach dialogach, najpierw Starszy M´˝czyzna (SM) oznajmia uwi´zionemu

M∏odszemu M´˝czyênie (MM), ˝e go zabije, nast´pnie role si´ odwracajà, to MM

stanie si´ katem SM, gdy odkryje, ˝e Starszy jest jego Ojcem. Za co chcia∏ SM

zabiç MM? A za to, ˝e porzucony przez niego w dzieciƒstwie Syn zat∏uk∏ kija-

mi jego drugiego syna z powodów b∏ahych: dla zabawy, dlatego, ˝e by∏ pijany,

˝e za˝y∏ narkotykowego speeda, ˝e nie majàc normalnej rodziny wykolei∏ si´, ˝e

nie mia∏ ˝adnego pomys∏u na ˝ycie – zjawisko dobrze znane w Polsce z gazet

codziennych. W dialogach Ojca z Synem (ciàgle kto inny jest Ojcem i Synem)

starsze pokolenie osàdza m∏odsze i vice versa. W koƒcu Syn zabija swego Ojca.

Rzecz Êwietnie literacko skonstruowana i dobrze osadzona w realiach epoki, gdzie

stajà naprzeciw siebie najcz´Êciej dwa ró˝ne Êwiaty Ojca i Syna, np. dyrektora

Êwietnie zorganizowanej korporacji, który ma w∏adz´ niewyobra˝alnà nad ludê-

mi i narkomana zepchni´tego przez los pomi´dzy ˝ebraków, z∏odziei i innych

przegranych transformacji.

Takà w∏aÊnie grup´ m∏odych wykolejeƒców, pozbawionych notabene elemen-

tarnej umiej´tnoÊci odró˝niania z∏a od dobra, a przebywajàcych na reedukacji

w poprawczaku braci franciszkanów, przedstawia dramat Paw∏a Sali Od dziÊ b´-

dziemy dobrzy. Dramat obrazuje bezsilnoÊç KoÊcio∏a w reedukacji ch∏opców (dla

których wzorem ma byç Êw. Franciszek z Asy˝u), ods∏ania tragiczne prze˝ycia

dzieci pochodzàcych z rodzin patologicznych, katowanych w domu lub ucieka-

jàcych ze swych rodzinnych pieleszy przed zn´cajàcymi si´ nad nimi ojcami.

M∏odzie˝ przejmuje agresywne wzorce zachowania i zn´ca si´ z kolei nad swo-

imi rówieÊnikami, morduje ich, nie zdajàc sobie nawet sprawy z tego, co czyni.

W sztuce Marka Pruchniewskiego ¸ucja i jej dzieci, tak˝e osnutej na wyda-

rzeniach autentycznych – zamordowaniu przez tytu∏owà bohaterk´ pod presjà
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teÊciowej kilkorga w∏asnych dzieci, mamy do czynienia z jednà z wielu powta-

rzajàcych si´ w ˝yciu polskim tragedii na skutek beznadziejnie ci´˝kich warun-

ków ˝ycia rodziny i jeszcze dalej posuni´tej ni˝ w epoce wyzwolonej generacji lat

1989-1999 zmiany jej roli. Oto babka, która powinna piastowaç wnuki, zmusza

do ich zag∏ady synowà.

W tytu∏owej komedii Paw∏a Jurka Pokolenie porno albo czego nie chcecie roz-

pasany seks osiàga swoje szczyty w zbiorowych orgiach, w których udzia∏ biorà

m∏odzi pampersi rozmaitych orientacji seksualnych, g∏ównie ze Êrodowiska zwià-

zanego z mediami. Dziewczyny zachodzà w cià˝´ tylko po to, aby ∏adnie wyglà-

daç, potem dajà sobie dzieci wyskrobaç, na prawdziwà sztuk´ nie ma miejsca –

zast´pujà jà reklamy, w telewizji kablowej wystawia si´ tylko utwory typu Shop-

ping and fucking, a w programie kodowanym Dzie∏a wszystkie Shakespeara w wer-

sji hardcore (Jurek 2003: 91). W innej ze sztuk pokolenia porno, w dramacie

Jana Klaty UÊmiech grejpruta wyszydzona zostaje degradacja sztuki wspó∏czesnej:

polski artysta multimedialny zrobiwszy kup´ w pawilonie polskim na Biennale,

wykonuje rzeêb´ z gówna. Og∏upia∏a publicznoÊç daje sobie wmówiç, ˝e rzeêba

ta jest szczytem sztuki happeningowej, a rynek s∏ono za nià artyÊcie p∏aci.

Wàtkiem doÊç cz´stym w literaturze okresu transformacji jest motyw zbli˝a-

jàcej si´ Êmierci papie˝a, dla której telewizyjnà opraw´ nale˝y przygotowaç jesz-

cze za ˝ycia starca, co stanowi wielkie wyzwanie dla ludzi pracujàcych w me-

diach, przede wszystkim wyzwanie kasowe. Motyw ten pojawia si´ m.in. w powieÊci

Andrzeja Horuba∏y, przedstawiciela katolickiej linii literatury polskiej, pt. Far-

ciarz (2003), jednak nad ˝àdzà s∏awy i pieni´dzy zwyci´˝a w koƒcu wspó∏czucie

dla starego, schorowanego cz∏owieka wystawianego na ∏up mediów. Inaczej dzieje

si´ w pogodnej i pe∏nej ciep∏a sztuce pisarza Êredniego pokolenia Jerzego Pil-

cha Narty Ojca Âwi´tego, nawiàzujàcej do tradycji teatru snów Jerzego Szaniaw-

skiego. Jan Pawe∏ II otoczony jest w niej nimbem istoty wy˝szej, rozsiewajàcej

dobro i zdolnej do przemiany dusz ludzkich. Zapowiedê jego osiedlenia si´ na

staroÊç w ma∏ej miejscowoÊci pod Tatrami wywo∏uje radoÊç, ale i niepokój miesz-

kaƒców, czujà si´ grzeszni, nie wiedzà, czy b´dà w stanie si´ zmieniç. Czas ocze-

kiwania na przybycie czcigodnego starca jest czasem refleksji nad ich w∏asnym

˝yciem, skutkujàc w wielu wypadkach dobrem (Pilch 2004).

Natomiast w cytowanej ju˝ sztuce Klaty UÊmiech grejpruta o dziennikarzach

przygotowujàcych opraw´ telewizyjnà do nadciàgajàcej Êmierci papie˝a, mamy

do czynienia z bezgranicznym i p∏askim cynizmem, ze starca o trz´sàcych si´ r´-

kach dziennikarze robià sobie poÊmiewisko i ca∏à charakterystyk´ Jana Paw∏a II

sprowadzajà do tego, ˝e lubi∏ kremówki i ma 44 nr buta. A kiedy w koƒcu pa-

pie˝ umiera, newsa o jego Êmierci w telewizji odk∏ada si´ na zakoƒczenie kon-

ferencji prasowej o meczu pi∏ki no˝nej, który znacznie bardziej interesuje mi´-

dzynarodowà publicznoÊç ni˝ wiadomoÊç z Watykanu. Og∏upiajàca dzia∏alnoÊç

telewizji polskiej i mi´dzynarodowej w sztukach pokolenia porno poddawana jest

druzgocàcej krytyce i traktowana nieomal na równi z kl´skà bezrobocia i braku

perspektyw ˝yciowych dla wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa.

W rzeczywistoÊci, jak pokaza∏y to wkrótce wydarzenia medialne po zejÊciu

papie˝a 2 kwietnia 2005 r., sk∏adane mu powszechnie ho∏dy, wielodniowy festi-
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wal Jana Paw∏a II w telewizji, celebracja pogrzebu, w którym wzi´∏y udzia∏ mi-

liony ludzi wraz z przywódcami najwi´kszych paƒstw ∏àcznie, przewidywania na

temat zachowaƒ telewizji i prasy wobec Êmierci Jana Paw∏a II papie˝a wyra˝o-

ne w sztuce Klaty okaza∏y si´ ca∏kowicie chybione. Mo˝e dlatego, ˝e szyte by∏y

na miar´ wyobra˝eƒ o Êwiecie wàskiej cynicznej grupy ludzi, gdy tymczasem na-

rody i ich przywódcy docenili wielkoÊç Jana Paw∏a II, a m∏odzie˝ swym odda-

niem i obecnoÊcià na placu Êw. Piotra potwierdzi∏a fakt, ˝e niekonwencjonalnie

zachowujàcy si´ w czasie swych pielgrzymek papie˝ znalaz∏ sobie z m∏odzie˝à

wspólny j´zyk i by∏ po prostu przez nià kochany.

Do fenomenu spektaklu medialnego zwiàzanego ze Êmiercià papie˝a, feno-

menu nie majàcego swego odpowiednika w dziejach, jeszcze niejednokrotnie

b´dà powracaç badacze, by odpowiedzieç sobie na pytanie, jakà rol´ odegrali

w tym spektaklu Êmierci politycy, jakà media i jakà masy ludzi wierzàcych i nie-

wierzàcych, lecz oczarowanych charyzmà papieskà.

Obraz transformacji, jaki wynurza si´ z antologii sztuk dramatycznych poko-

lenia porno, jest najczarniejszy ze wszystkich literackich obrazów aktualnej wspó∏-

czesnoÊci. Autor Wst´pu do antologii Dramatu porno Roman Paw∏owski okreÊla

je jako krzyk rozpaczy sfrustrowanego pokolenia trzydziestolatków, które za

swojà dramatycznà sytuacj´ obcià˝a elity polityczne, a zw∏aszcza ludzi, którzy

w poprzednim systemie walczyli o wolnoÊç. Teraz ich synowie muszà p∏aciç za

t´ wolnoÊç s∏ony rachunek (Paw∏owski 2003: 12). I dodaje: KtoÊ mo˝e oczywiÊcie

powiedzieç, ˝e ten czarny obraz rzeczywistoÊci jest przesadzony, ˝e w istocie wi´k-

szoÊç Polaków buduje w spokoju swoje szcz´Êcie, rodzi i wychowuje swoje dzieci,

pracuje i odpoczywa, ˝e paƒstwo odnotowuje wzrost gospodarczy i sukcesy na are-

nie mi´dzynarodowej. Ale negatywne zjawiska, które dramaturdzy odkrywajà za tà

fasadà, sà zbyt powa˝ne, aby pomijaç je milczeniem (Paw∏owski 2003: 20).

Czy takim krzykiem, nie tylko rozpaczy, ale i agresji wyra˝onej j´zykiem uli-

cy, który ostatecznie przyswoili literaturze polskiej i uznali za w∏asny cz∏onko-

wie pokolenia porno, przepe∏niona jest ca∏a literatura polska? Nie! Mamy w niej

bowiem równie˝ obszary pi´knej prozy i poezji mityzacyjnej, prozy nostalgicz-

nej, prozy przywracajàcej do ˝ycia arkadyjskie niejednokrotnie obszary dzieciƒ-

stwa, prozy ezoterycznej i gnostycznej, prozy, w której czas ma charakter cy-

kliczny, a „tu i teraz” pe∏ne konfliktów i nieszcz´Êç jest tylko elementem wiecznie

powracajàcej ca∏oÊci na równi z wojnami, kataklizmami i kl´skami przyrodniczy-

mi itp. J´zyk tego rodzaju dyskursu, który dochodzi do g∏osu w twórczoÊci Cze-

s∏awa Mi∏osza, Stefana Chwina, Juliana Kornhausera czy Ma∏gorzaty Tulli, jest

wytworny, godny potomków Mickiewicza i nie nurza si´ w b∏ocie wulgarnoÊci.

Jest jednak zarazem j´zykiem appoliƒskim, olimpijskim i nie zawsze nadaje si´

do opisu nieszcz´Êç Marsjasza.

Jak ju˝ wspomnia∏am we Wst´pie do niniejszego tomu, literatura okreÊlana

mianem mityzacyjnej nie zrodzi∏a si´ dzisiaj. Ma swoich wspania∏ych poprzedni-

ków w utworach polskich pisarzy wygnanych ze swoich kresowych arkadii i po-

kazujàcych w nich pi´kno i specyficzny rodzaj duchowoÊci powsta∏ej na skrzy˝o-

waniu si´ wielu kultur i j´zyków ludnoÊci polskiej, bia∏oruskiej, litewskiej,

˝ydowskiej i niemieckiej zamieszka∏ej na terenach dawnej Rzeczypospolitej Pol-
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skiej Obojga Narodów, tj. Litwy, Bia∏orusi i Ukrainy. Ziemie te, w wyniku uk∏a-

du Ja∏taƒskiego z roku 1946, zosta∏y Polsce przez Zwiàzek Radziecki zabrane

razem ze Lwowem, Wilnem i kilkoma innymi miastami, w których nagromadze-

nie pamiàtek i Êwiadectw kultury polskiej by∏o szczególnie wielkie. W zamian za

utrat´ tej przestrzeni, stanowiàcej 47 procent terytorium Polski sprzed II wojny

Êwiatowej, w wyniku Uk∏adu Ja∏taƒskiego Polska odzyska∏a 33 procent ziem na

Zachodzie.

Mit Kresów Wschodnich w okresie przedwojennym jako arkadii tolerancji

wobec odmiennych kultur przedstawili w swoich utworach najpierw wielcy ucie-

kinierzy z Litwy, Ukrainy, Bia∏orusi: noblista Czes∏aw Mi∏osz w powieÊci Doli-

na Issy, Stanis∏aw Vincenz w tetralogii Na Wysokiej Po∏oninie, malujàcej ˝ycie na

Huculszczyênie, Józef Wittlin w nostalgicznych wspomnieniach Mój Lwów, czy

wreszcie Andrzej Chciuk w prozie Atlantyda. OpowieÊç o ksi´stwie Ba∏aku, o Dro-

hobyczu. Ksià˝ki wymienionych wy˝ej pisarzy zosta∏y wydane na emigracji. Pisa-

nie o Kresach Wschodnich by∏o bowiem przez wiele lat po wojnie przez cenzu-

r´ kontrolowane, a i sami zainteresowani, przesiedleƒcy i uciekinierzy ze Zwiàzku

Radzieckiego, jeÊli wrócili do Polski, bali si´ o nich pisaç, szczególnie o zsy∏kach

i terrorze, jakiego tam doÊwiadczyli, aby nie Êciàgnàç na siebie przeÊladowaƒ

tak˝e w kraju. Przejmujàce Êwiadectwo o doznanych krzywdach w ZSRR, a na-

st´pnie o zagro˝eniu nowymi przeÊladowaniami w Polsce, po udanej ucieczce

z ZSRR, odnajdujemy i w wyznaniach Edwarda Mo˝ejki zamieszczonych w ksi´-

dze wydanej ku jego czci (Tokarz 2002). Sytuacja poprawi∏a si´ po zel˝eniu cen-

zury jeszcze w PRL, kiedy to w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych uda-

∏o si´ opublikowaç pisarzom starszej generacji, m.in. Andrzejowi KuÊniewiczowi,

Julianowi Stryjkowskiemu, Tadeuszowi Konwickiemu, kilka ksià˝ek o przedwo-

jennym ˝yciu na terenach wschodnich utraconych przez Polsk´.

Radykalnej zmianie uleg∏a sytuacja dopiero po 1989 roku, kiedy cenzur´

zniesiono, Zwiàzek Radziecki upad∏ i nastàpi∏ wówczas w Polsce euforyczny

powrót w literaturze do ziem utraconych, co przejawi∏o si´ nie tylko w wyda-

waniu albumów i ksià˝ek z miejsc dla kresowian Êwi´tych, takich jak Lwów

i Wilno, lecz tak˝e w relatywnie nowym zjawisku w tzw. prozie ma∏ych ojczyzn

czy ma∏ych regionów, tworzonym przez dzieci przesiedleƒców. Pokolenie, które

wyros∏o ju˝ na ziemiach odzyskanych, ale w swoim baga˝u kulturowym odnaj-

dywa∏o, z jednej strony, doÊwiadczenia rodziców przesiedlonych z obszarów

wschodnich (lub pozosta∏ych na nich dalszych swych przodków), z drugiej stro-

ny dysponowa∏o ju˝ doÊwiadczeniem w∏asnym, zyskanym ju˝ na ziemiach za-

chodnich, gdzie narody, mniejszoÊci narodowe i grupy etniczne tam mieszkajà-

ce lub tam przesiedlone (np. ¸emkowie, Ukraiƒcy) sta∏y si´ dla nich nowymi

ma∏ymi ojczyznami, przemawiajàcymi do nich mowà architektury, rzeczy, kraj-

obrazu, ludzkich losów.

Wyrazem tego odrodzonego reizmu sà powieÊci Stefana Chwina Krótka histo-

ria pewnego ˝artu (1991), Hanemann (1995), Paw∏a Huellego Weiser Dawidek

(1987) i inne. Wa˝nà rol´ w literaturze ma∏ych ojczyzn odgrywa tak˝e rekon-

strukcja obecnoÊci ˚ydów na ziemiach polskich w powieÊciach Piotra Szewca

Zag∏ada (1987) oraz Bociany nad powiatem (2005), uchwycona statycznie, jak na
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fotografii, z ogromnym rozmi∏owaniem si´ w detalach ˝ycia mieszkaƒców Za-

moÊcia.

W innej geograficznie przestrzeni, w kierunku na Wschód, po∏o˝one sà ma∏e

ojczyzny Marka ¸awrynowicza czy te˝ Anny Boleckiej. W powieÊci ¸awrynowi-

cza Diabe∏ na dzwonnicy (1998) odtworzone zostajà wileƒskie klimaty pisarza,

zaÊ w powieÊci Bia∏y kamieƒ (1994) Boleckiej – podolska wieÊ Kurom´ki, w któ-

rej autorka poznaje swojego pradziadka i kroczàc jego Êladami, wczuwa si´

w warunki i atmosfer´ ˝ycia swoich przodków pracujàcych na roli, odkrywajàc

sensualne pi´kno ich obcowania z przyrodà i zwierz´tami.

Ciekawym i relatywnie nowym elementem w literaturze ma∏ych ojczyzn jest

naruszenie tonu elegijnego wypowiedzi przez wprowadzenie elementów groteski

i postmodernistycznej ironii, znamionujàcych, mimo fascynacji, dystans do opi-

sywanych wydarzeƒ i mitów, umiej´tnoÊç dostrze˝enia w nich ambiwalencji.

Taki charakter ma m.in. proza wspomnieniowa Edwarda Kurowskiego Moje

˝ycie ze Stanis∏awem Dygatem (Kurowski 2004), prawdziwy majstersztyk konfron-

tacji wzajemnie sprzecznych relacji przybyszy ze Wschodu po II wojnie Êwiato-

wej, przewiezionych z rosyjskich kazamatów, ∏agrów i ko∏chozów do Wroc∏awia,

z oficjalnà propagandà tamtych czasów, a tak˝e b∏yskotliwa i zabawna konfron-

tacja ówczesnych sloganów propagandowych z dzisiejszym stanem ÊwiadomoÊci

spo∏ecznej.

Czy efektem transformacji jest zatem tylko frustracja i degeneracja kultury?

Nie! Efektem transformacji jest przede wszystkim jej demokratyzacja, choç stale

jeszcze niepe∏na, ale fakt, ˝e za Êpiewanie piosenek Kazika Staszewskiego wy-

ros∏ych z kultury alternatywnej zajmujàcej si´ odkrywaniem represywnoÊci nie-

zauwa˝anej […] w generalnie demokratycznej i permisywnej kulturze (Jaw∏owska

2004: 17) nie idzie si´ do wi´zienia, ˝e mimo wszystkich presji, oddzia∏ywaƒ ró˝-

nych lobby, nie ma tabu, którego nie mo˝na by wczeÊniej lub póêniej naruszyç,

ba, co wi´cej, fakt, ˝e system, ze wzgl´du na swà demokratycznà otwartoÊç, zdolny

jest w koƒcu wch∏onàç i zaakceptowaç wszystko, nawet jego krytyk´ i obróciç jà

na swojà korzyÊç, Êwiadczy pozytywnie o zachodzàcych przemianach. Niewàtpli-
wie jednak nie tyle literatura zrodzona w okresie transformacji, co literatura
mówiàca bezpoÊrednio o transformacji, to znaczy o tym, jak ona jest odczuwa-

na w kontekÊcie wielkiej narracji o zbawczej samoczynnej roli rynku, odzwier-
ciedla kolejny kryzys w Polsce, choç spodziewano si´ czegoÊ innego. Nies∏usz-

nie, gdy˝ nie mo˝na w ciàgu zaledwie 15 lat dokonaç generalnej zmiany ustroju

bez g∏´bszego przygotowania, nie pope∏niajàc kardynalnych b∏´dów. Te b∏´dy,

a mi´dzy innymi bezgraniczna korupcja we wszystkich krajach postkomunistycz-

nych, by∏y z góry wliczone w koszty transformacji przez jej zagranicznych inspi-

ratorów.

Krzyk pisarzy jest ju˝ sam w sobie zapowiedzià prze∏omu. Napadni´ty

przez bakterie chory organizm zaczyna si´ broniç, krytykujàc z∏o, wytwarza prze-

ciwcia∏a.

Obowiàzujàca w postkomunistycznych krajach political correctness t∏umi∏a tak˝e

do niedawna w Polsce, pod naciskiem centralnych mediów i rozmaitych lobby,

krytyk´ systemu. Dopiero w ostatnim czasie, w szczególnoÊci z okazji 15. rocz-
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nicy transformacji, a potem 25. rocznicy powstania „SolidarnoÊci”, ukaza∏y si´

ksià˝ki i artyku∏y, w których czo∏owi przywódcy opozycji i „SolidarnoÊci” zacz´li

pisaç o zagro˝eniach w Polsce demokracji n´dzà i bezrobociem (Kuroƒ 2003,

2004), dominacji pseudo-wolnoÊciowego frazesu w ˝yciu publicznym (Modze-

lewski 2004), o rozczarowaniu do polityki jej by∏ych liderów (Michnik 2004), po-

trzebie rewizji paradygmatu liberalnej demokracji (Krasnod´bski 2004). I wresz-

cie, o niespe∏nieniu si´ marzeƒ „SolidarnoÊci” o odrodzeniu moralnym narodu

(Staniszkis i Kutz 2004; Staniszkis 2005).

Umierajàcy Jacek Kuroƒ, jeden ze wspó∏twórców systemu, w ksià˝ce pt. Dzia-

∏anie. JeÊli nie panujemy nad swoim ˝yciem, ono panuje nad nami (2003) bijàc

si´ w piersi za reformy „SolidarnoÊciowe”, które wprawdzie obali∏y komunizm

i spowodowa∏y skok cywilizacyjny w krajach postkomunistycznych, ale te˝ ze-

pchn´∏y w n´dz´ miliony istnieƒ ludzkich, przestrzega przed barbarzyƒskim

neoliberalnym kapitalizmem, gwa∏càcym ∏ad demokratyczny. Fakt, ˝e zglobali-

zowaliÊmy gospodark´, bez zglobalizowania demokracji, oznacza, ˝e kapitalizm

wydosta∏ si´ z jej ram. Sta∏ si´ dziki. Sta∏ si´ si∏à niszczàcà nie tylko dla demokra-

cji, ale równie˝ dla samego siebie (Kuroƒ 2003: 139). Tu i w nast´pnym dziele,

majàcym stanowiç jego testament dla wnuków, przewija si´ myÊl o potrzebie

zaczynania wszystkiego od nowa, to znaczy – koniecznoÊci kolejnej przebudo-

wy systemu (Kuroƒ 2004).

Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e ten nie∏atwy obraz transformacji, jaki wy∏ania si´

z serii wybranych utworów i publikacji, ulegnie w nast´pnym pi´tnastoleciu roz-

jaÊnieniu, u∏adzà si´ wielkie konflikty narodowe (Wa∏´sa, który nie chcia∏ par´

lat temu podaç nawet nogi prezydentowi KwaÊniewskiemu, zawiera obecnie z nim

przymierze), wyprostujà si´ kr´te Êcie˝ki polskie i co wi´cej, paradoksalnie –

obecnoÊç nasza w Unii Europejskiej doprowadzi do zwi´kszenia, a nie zmniej-

szenia polskiej to˝samoÊci i odpowiedzialnoÊci.

Czytajàc wszak˝e antologi´ polskiej science fiction oraz prognoz futurystycz-

nych wybitnych myÊlicieli ponowoczesnoÊci pt. PL plus 50. Historie przysz∏oÊci

(Dukaj red. 2004), mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy takie w∏aÊnie prognozy nie mi-

jajà si´ z tym, co o przysz∏oÊci kraju sàdzà sami pisarze. W ich twórczoÊci za-

stanawia brak pozytywnego wizjonerstwa odnoÊnie do roli Polski, w kraju i na

Êwiecie. Przeciwnie, w przewidywaniach twórców science- i political fiction mi´-

dzynarodowe perspektywy Polski, w odró˝nieniu od tych, które roztaczajà w swo-

ich przemówieniach politycy, rysujà si´ raczej czarno. Orze∏ bia∏y pojawia si´

w nich na tle nerwowym (okreÊlenie Stanis∏awa Lema), a sama Polska jest kra-

jem naje˝d˝anym, dzielonym i penetrowanym przez obce gangi, mafie i s∏u˝by

specjalne oraz wyjàtkowo perfidnych i okrutnych Azjatów (Oramus 2004). Pol-

scy bohaterowie zaÊ, zgodnie z tradycjà narodowà, przeciwstawiajà si´ obcej

w∏adzy, organizujàc nieustannie przeciw niej potajemne spiski i bunty. W tym

kontekÊcie Unia Europejska, której normy okreÊlaç majà, w groteskowych wi-

zjach autorów political vision, nawet stopieƒ dopuszczalnej potliwoÊci cia∏a jej

cz∏onków, jawi si´ jako anio∏ technokratycznej dobrotliwoÊci i tolerancji, tak˝e

w odniesieniu do najbardziej opuszczonych i opuszczajàcych si´ przetransformo-

wanych istot ludzkich:
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[...] forsa p∏ynie z programów antidrugs, psychiatrzy pracujà w pocie czo∏a, ratu-

jà losersów i outmanów. ChoçbyÊ chcia∏ walnàç w gleb´, oni zjawiajà si´ przed gle-

bà, jak te pieprzone szwajcarskie zegarki, jak niemieckie turbodiesle, co to skom-

pensujà ci´ niczym rop´ w syfie [...] Eurom∏odzie˝ po trzech dyszkach, nasz bezcenny

euroskarb, zawsze godna ratowania i inwestowania, choçby polska, z sekendhandu,

to jednak wspólna w ogólnych wartoÊciach wszechmocnej eurodobroci (˚erdziƒski

2004: 68).

Ten cytat wpisany na zakoƒczenie brzmi w kontekÊcie podj´tej w tomie pro-

blematyki niepowa˝nie, ale le˝y w tradycji polskiej literatury, która zawsze przed

tym, co trudne, niepokojàce, nieznane, nieprzewidywalne, broni∏a si´ Êmiechem,

absurdalnym humorem, groteskà, a w ostatnich czasach – radykalnà postmoder-

nistycznà ironià. I broni si´ tym nadal.

Warszawa, czerwiec 2005
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LUBOMÍR MACHALA

Literatura czeska w czasie 
polistopadowych przemian spo∏ecznych

Szkic sytuacyjny

Jednà z podstawowych zmian w dziedzinie literatury po listopadzie 1989 roku

by∏a likwidacja barier pomi´dzy trzema dotychczasowymi kr´gami komunikacyj-

nymi (to znaczy: twórczoÊcià publikowanà w oficjalnych wydawnictwach krajo-

wych, tekstami rozpowszechnianymi w formie „samizdatów” oraz produkcjà wy-

dawnictw emigracyjnych), czemu towarzyszy∏a liberalizacja praktyk edytorskich

i powstanie oko∏o trzech tysi´cy nowych wydawnictw i oficyn, które wspó∏za-

wodniczy∏y z powo∏anymi do ˝ycia firmami w dostarczaniu na rynek proskrybo-

wanych dotychczas tytu∏ów. Niespodzianie jednak nie dochodzi do zach∏yÊni´cia

si´ czytelników niedost´pnymi przedtem ksià˝kami. Na pó∏kach pozostajà obok

utworów Ivana Klimy czy trylogii autobiograficznej Hrabala równie˝ zakazane

ksià˝ki autorów skàdinàd publikowanych oficjalnie nawet w okresie tak zwanej

normalizacji, jak na przyk∏ad Strakatá kajda (Kolorowa kurtka) Kostrhuna czy

Sbohem, mésto M. (˚egnaj, miasto M.) AlŒbéty Âerberovej.

Okazuje si´, ˝e na wch∏oni´cie i niepowierzchownà analiz´ istnego potopu ty-

tu∏ów, na ustalenie kryteriów wartoÊciowania i rekonstrukcj´ tradycji literackiej

potrzeba jakiegoÊ time-out (JanouÆek 1990), po którym wspó∏czesna literatura

czeska przestanie ju˝, byç mo˝e, przypominaç nieprzejrzystà plàtanin´ muzeal-

nych eksponatów i bazarowà wyprzeda˝ (Novotny 1995: 2; JanouÆek 1990).

Na zaistnia∏y chaos pisarz Ji«í Kratochvil reaguje artyku∏em Obnovení chaosu

v çeské literatu«e (Odnowienie chaosu w literaturze czeskiej). Pisze tu mi´dzy in-

nymi, ˝e ustanowieniu wolnoÊci towarzyszy przemiana ksià˝ki z przedmiotu nie-

omal kultowego w towar, i podkreÊla, ˝e – jego zdaniem – nowe stosunki ozna-

czajà kres epoki „przezi´bionego” przekonania z okresu odrodzenia narodowego

o ogólnospo∏ecznym pos∏annictwie literatury. Literaturze Kratochvil przyznaje je-

dynie umiej´tnoÊç wyra˝ania ÊwiadomoÊci indywidualnej, postrzegania rzeczywi-

stoÊci ludzkiej jako niekoƒczàcej si´ „sytuacji granicznej”. A przy tym nie poj-

muje chaosu tylko jako nie∏adu, lecz tak˝e jako poczàtek czegoÊ nowego (1992).



W odpowiedzi na te poglàdy Milan Jungmann zwraca jednak˝e uwag´, i˝

spo∏eczne (polityczne) zaanga˝owanie literatury nie jest tylko naszym przekleƒ-

stwem narodowym, lecz jest absolutnie stale obecne tak˝e w literaturach wiel-

kich narodów nienaznaczonych „odrodzeƒczymi” kompleksami. Zdaniem Jung-

manna funkcja estetyczna nie jest w nierozwiàzywalnym konflikcie z zadaniami

pozaartystycznymi, raczej warunkujà si´ one nawzajem i uzupe∏niajà (1993).

Rozwój literatury w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych przyznaje ra-

czej racj´ stanowisku Kratochvila: spo∏eczny autorytet literatury gwa∏townie

spada, s∏owo w spo∏eczeƒstwie czeskim po listopadzie wiele zyska∏o (niemal nie-

ograniczonà wolnoÊç), lecz tak˝e niema∏o straci∏o (na wadze, na znaczeniu).

Inaczej mówiàc: mo˝na pisaç niemal wszystko, oczywiÊcie zdajàc sobie spraw´

z minimalnego rezonansu napisanego bàdê powiedzianego. Ji«í Kratochvil po-

wsta∏à sytuacj´ charakteryzuje parafrazà myÊli Ludvíka Vaculíka wyg∏oszonej na

IV Zjeêdzie Zwiàzku Pisarzy Czechos∏owackich: Kiedy odradza si´ obywatel, gi-

nie pisarz (Kratochvil 1997: 1).

Chocia˝ wspomniany ju˝ inny poglàd Kratochvila (ksià˝ka to tylko jeden z ga-

tunku towaru) nie by∏ wprawdzie na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych powszech-

nie podzielany (dyskusje na ten temat – choç nie na takà skal´ – toczà si´ po

dziÊ dzieƒ), polistopadowy rozwój weryfikuje go i komercjalizacja literatury staje

si´ jednym z charakterystycznych rysów czeskiej sceny literackiej ostatniej dekady

dwudziestego stulecia. Za jeden z paradoksów mo˝na uznaç próby niektórych

pisarzy, publikujàcych oficjalnie tak˝e po 1970 roku, poddania w wàtpliwoÊç ja-

koÊci literatury samizdatowej i emigracyjnej, ze wzgl´du na brak zainteresowa-

nia czytelniczego ksià˝kami tej proweniencji. Do obligatoryjnych kontrargumen-

tów, ˝e czytelniczy (czy te˝ – jeÊli taka wola – rynkowy) popyt nie jest przyczynowo

zwiàzany z walorami artystycznymi, Iva Kortlá dorzuci∏a twierdzenie, ˝e swoje

wypowiedzi literackie adresuje do wy˝szych i sprawiedliwszych autorytetów ni˝

wspó∏czesny czytelnik. (Porównaj z jej odpowiedzià na ankiet´ Trzy nurty dziÊ

opublikowanà w czasopiÊmie „Scriptum” 1994, nr 9.)

W zdumiewajàco krótkim czasie po listopadzie 1989 roku masowe zaintereso-

wanie czytelnicze zdobywajà (prócz maskowanych pseudonimami produktów roz-

maitych tandetnych edycji) ksià˝ki autorów z dawniejszego oficjalnego kr´gu ko-

munikacyjnego, którzy ju˝ dawnej podejmowali próby tworzenia literatury popularnej

i którzy w nowych warunkach wykazali si´ w najwi´kszym stopniu pr´˝noÊcià (zdol-

noÊcià przystosowania si´). Konkretnie chodzi tu o Zden´ Frybovà, Pavla Fryberta,

Ludmil´ Vañkovà, lecz tak˝e o Vladimíra Párala. (Autor ten, jak sàdz´, ju˝ daw-

no przed listopadem wpad∏ na myÊl, ˝e literatura mo˝e w istocie rzeczy byç docho-

dowym interesem.) Dopiero ostatnio zainteresowanie czytelników kieruje si´ w stro-

n´ autorów, którzy pojawili si´ dopiero w latach dziewi´çdziesiàtych: Michala

Viewegha, Martina Nezvala, Halin´ Pawlowskà czy Barbor´ Nesvadbovà.

Wypróbowanà przyn´tà majàcà zwabiç czytelników sta∏a si´ erotyka. Jej de-

tabuizacja nale˝y do zasadniczych przejawów polistopadowych zmian, niemniej

na poczàtku wspó∏czesnego etapu seksograficznego nale˝y dostrzec kolejny drob-

ny paradoks – konkretnie: dobrowolnà ingerencj´ cenzuralnà. Kiedy bowiem

w 1990 roku przygotowywano wydanie tryptyku prozatorskiego Jana Pelca...
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i b´dzie gorzej (... a bude hA«), który mi´dzy innymi z powodu cz´stotliwoÊci

i sposobu ukazywania scen seksualnych sta∏ si´ przedmiotem gwa∏townych dys-

kusji ju˝ na etapie samoizdatowego i emigracyjnego kr´gu komunikacyjnego,

autor niektóre sceny bàdê przepracowa∏, bàdê wyeliminowa∏. Do pierwotnego

kszta∏tu powróci∏ dopiero w wydaniu tej powieÊci w 1996 roku, kiedy run´∏y nie-

mal wszystkie przeszkody. Niema∏y udzia∏ w ich likwidowaniu mia∏ tak˝e Jan

K«esadlo, którego utwory, niejednokrotnie opisujàce szczegó∏owo praktyki sek-

sualne wià˝àce si´ z najrozmaitszymi zaburzeniami psychopatologicznymi, rów-

nie˝ wywo∏a∏y ca∏y szereg negatywnych opinii. W literackich prezentacjach sek-

sualnych nie pozostali w tyle tak˝e autorzy oficjalnego kr´gu, którzy nie wahali

si´ te˝ wykorzystaç stosownie ok∏adek ksià˝ek, jak ma to miejsce w ksià˝ce Ko-

strhuna Balada o panence (1993, Ballada o laleczce) czy Playgirls Párala (1994).

Autorki, przynajmniej na poczàtku, zachowa∏y przy ukazywaniu intymnych prze-

˝yç wi´kszà powÊciàgliwoÊç. Wkrótce jednak z zaskakujàcà szczeroÊcià dorów-

na∏y swoim m´skim odpowiednikom, a niejednokrotnie ich nawet przewy˝szy∏y.

Mo˝na si´ tu na przyk∏ad odwo∏aç do ksià˝ek Czechoamerykanki Ivy Pekárko-

vej (Pera a peruté/Pióra i skrzyd∏a, 1989, 1992; Kulaty svét/Okràg∏y Êwiat, 1993)

czy te˝ utworów innej amerykaƒskiej emigrantki Ivy Hercíkovej (Gester aneb

O çem Œeny sní/Hester, czyli O czym marzà kobiety, 1995, VaÆeñ/Nami´tnoÊç, 1998).

Minimum oporów w literackim ukazywaniu seksu okaza∏y te˝ ich m∏odsze kole-

˝anki Sissy Simons (czyli Jana Mandelíçková), patrz jej ksià˝ki: VÆichni jste pra-

sata (Wszyscy jesteÊcie wieprzkami) i Válka krys (Wojna szczurów), obie 1996,

i Barbora Nesvadbová (Qízka«i/Kotleciarze, 1997, Bestiár/Bestiariusz, 1998). Dita

Bochníçková w swoim debiutanckim zbiorku wierszy Ona totiŒ byla velice krásná

(1995, Bo ona by∏a bardzo pi´kna) przedstawi∏a nawet swoje wiersze erotyczne

odwo∏ujàc si´ do swoich w∏asnych aktów.

Proza autentyczna i proza imaginatywna

Konstatacja, ˝e poczàtek lat dziewi´çdziesiàtych nale˝a∏ w literaturze czeskiej

do tak zwanej prozy dziennikowej czy wspomnieniowej, nie jest ju˝ dziÊ bardzo

odkrywcza i zaskakujàca. Niemniej nie mo˝na si´ bez niej obejÊç przy próbach

dostrze˝enia i nazwania przynajmniej niektórych spoÊród charakterystycznych

rysów rozwojowych literatury czeskiej koƒca tysiàclecia. Powszechnie panujàcy

poglàd o dominujàcej w okresie polistopadowym roli prozatorskiej linii auten-

tyku spróbuj´ uzupe∏niç teraz o bardziej szczegó∏owe rozró˝nienie, jakie typy tek-

stów wspó∏tworzy∏y ten nurt rozwojowy. Ów poczàtkowo najliczniejszy i najistot-

niejszy by∏ w∏aÊciwie produktem poprzedniego okresu, kiedy mi´dzy twórcami

samizdatowego i emigracyjnego kr´gu komunikacyjnego dominowa∏y próby prze-

ciwstawiania si´ komentarzom i frazesom oficjalnej propagandy za pomocà oso-

bistego Êwiadectwa, traktowanej sugestywnie autopsji. Najg∏oÊniejszymi chyba

utworami tak pomyÊlanymi sta∏y si´ Paméti (Pami´tniki) Václava åerny’ego i dzien-

nikowe zapiski Cely Œivot (Ca∏e ˝ycie) Jana Zábrany. SpoÊród „subiektywnych

dokumentów epoki” powsta∏ych dopiero na przestrzeni lat dziewi´çdziesiàtych
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przypomn´ w tym kontekÊcie choçby pod znamiennym tytu∏em Pámatník (Pa-

mi´tnik) Evy KantArkovej.

W Êrodowisku dysydenckim ma swoje êród∏o równie˝ inny rodzaj prozy dzien-

nikowej i pami´tnikarskiej. Idzie tu o dzie∏a balansujàce na pograniczu mi´dzy

wypowiedzià dziennikarskà a beletrystycznà, co od koƒca lat siedemdziesiàtych

sta∏o si´ domenà Ludvíka Vaculíka. To ponoç Ji«í Kolá« inspirowa∏ go, by napisa∏

åesky sná« (Sennik czeski), ale w gr´ wchodzi∏ raczej aktualny impuls, wynikajàcy

najbardziej z w∏asnej twórczej koncepcji Vaculíka (vide jego powieÊç Sekyra/Sie-

kiera z 1966 roku). PowieÊç Vaculíka z pierwszej po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych

zatytu∏owana Jak se délá chlapec (Jak si´ robi ch∏opca) potwierdza, ˝e napi´cie

mi´dzy faktografià a fikcjà, realnoÊcià a fantazjà, mi´dzy sprawdzalnymi szczegó-

∏ami a mistyfikacyjnymi pasa˝ami rzeczywiÊcie odpowiada jego charakterowi.

Wspomnienia aktorów (czy te˝ pami´tniki popularnych indywidualnoÊci naj-

rozmaitszej konduity) nale˝a∏y do tak zwanych wydawniczych sensacji ju˝ daw-

no przed listopadem 1989 roku i nie mia∏o znaczenia, czy w gr´ wchodzi∏ edy-

tor dzia∏ajàcy oficjalnie (Odeon), czy emigracyjny (68 P). Mo˝na, rzecz jasna,

zastanawiaç si´, w jakim stopniu takie ksià˝ki w ogóle nale˝à do interesujàcej

nas autentycznej linii prozy czeskiej, czy nie powinno si´ traktowaç ich jako ga-

tunkowej formy literatury popularnej. PoÊwiadcza∏aby to cz´sta wspó∏praca au-

torska „gwiazdy” z jej stylistycznym „cieniem” (produkt ostateczny miewa nawet

niejednokrotnie postaç obszernej rozmowy), ale – moim zdaniem – swoje uza-

sadnienie ma tak˝e poglàd Pavla JanouÆka zawarty w artykule Logo Vaculík aneb

Deník a korespondence jako pokleslá literatura pro vzdélance (Logo Vaculík, czyli

Dziennik i korespondencja jako upad∏a literatura dla ludzi wykszta∏conych): To je-

dynie my, ludzie literatury, wmawiamy sobie, ˝e dzienniki, pami´tniki i korespon-

dencja pisarzy nale˝y gdzie indziej, do wy˝szej kategorii ni˝ pami´tniki i dzienniki

aktorek i ˝e czytamy je z innych pobudek (JanouÆek 1995: 6).

W drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych wydawanie dzienników i wspo-

mnieƒ jeszcze si´, byç mo˝e, nasila iloÊciowo i staje si´ niemal zjawiskiem so-

cjologicznym. Nie publikujà ich ju˝ jedynie pisarze, aktorzy, politycy (nawiasem

mówiàc, pokusom tego fenomenu nie oparli si´ nawet polityczni koryfeusze po-

przedniego re˝ymu Miroslav Âtépán i MiloÆ JakeÆ), publicyÊci, sportowcy czy

piosenkarze, lecz tak˝e ich kochanki i kochankowie, sekretarze, „ochroniarze”...

Tu ju˝ rzeczywiÊcie znikajà jakiekolwiek motywacje i ambicje literackie i do

g∏osu z ca∏à mocà dochodzi rynek i bulwar.

JeÊli interesujemy si´ strefami granicznymi tak zwanej literatury autentyku,

nie mo˝emy te˝ pominàç tekstów, jakich powstanie nie ∏àczy∏o si´ intencjo-

nalnie z celami rynkowymi czy literackimi, u êróde∏ ich bowiem sta∏a autorska

psychoterapia (niejednokrotnie istotnie przez lekarzy zalecana). Skala rozg∏osu

i ocen, z jakimi spotka∏a si´ jedna z powsta∏ych w ten sposób ksià˝ek, to zna-

czy Pestré vrstvy (Kolorowe warstwy) górnika-emigranta Ivana Landsmanna (w tra-

dycyjnej ankiecie pisma „Lidové noviny” uznana za najbardziej interesujàcà ksià˝k´

1999 roku), dowodzi, jak istotna wartoÊç przypisywana jest w czeskim Êrodowi-

sku kulturalnym koƒca tysiàclecia spontanicznej metodzie pisania i tak zwanej

zgrzebnej rzeczywistoÊci. Jan Lopatka mia∏by z pewnoÊcià satysfakcj´!
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By∏oby niewàtpliwie rzeczà zajmujàcà przeÊledziç, jak wspomniany krytyk lite-

racki oceni∏by próby Igora Chauna (Deník aneb Smrt reŒiséra/Dziennik, czyli Âmierç

re˝ysera, 1995) i Martina Fendrycha (Jako pták na dráté/Niczym ptak na druciku,

1998) prze∏amywania przy notowaniu w∏asnych prze˝yç i myÊli wszelkich barier i osià-

gania w wyniku maksymalnej szczeroÊci nie tylko doskonalszego poznania samego

siebie i swojego otoczenia, lecz tak˝e – byç mo˝e – aksjomatu ludzkiej egzystencji

indywidualnej i spo∏ecznej. Dotychczasowa – profesjonalna i amatorska – percep-

cja wspomnianych ksià˝ek jest w znacznej mierze sprzeczna, s∏owom uznania to-

warzyszà mniej lub wi´cej jawne oskar˝enia o ekshibicjonizm, brak smaku, o zr´cz-

ne wykorzystywanie ˝àdzy sensacji i wrodzonej ciekawoÊci publicznoÊci.

Krytyczna postawa wobec prób uznawania autentycznoÊci za podstawowà war-

toÊç artystycznà bàdê wobec dà˝eƒ do ulepszania i korygowania w∏asnego wize-

runku za pomocà dzienników czy pami´tników pozwoli∏a na powstanie kilku pa-

rodii wspomnianego – aktualnie koniunkturalnego – modelu prozy. Jego ironiczne

traktowanie widoczne jest na przyk∏ad w utworach Jakuba Horáka Ostrov (1992,

Wyspa), a tak˝e Jana Antonína Pitínsky’ego Praha. Intimní deník hrdiny (1993,

Praga. Intymny dziennik bohatera), Wolker a Bezruç (1995) oraz w ksià˝ce Patrika

Ou«edníka Rok çty«iadvacet (1995, Rok dwudziesty czwarty). W kontekÊcie kry-

tycznoliterackim rozprawia si´ z tym modelem, a przede wszystkim z jego zwo-

lennikami, encyklopedyczne has∏o Polopatkismus (∏opatologia) napisane przez Pa-

vla JanouÆka pod pseudonimem Mojmir Jahoda i opublikowane w piÊmie „Tvar”

(Jahoda 1997: 5).

Jako istotnie przeciwstawne linii prozy autentycznej uwa˝ane by∏y oczywiÊcie

i prezentowane dzie∏a fantasmagoryczne, imaginatywne, o czym Êwiadczà te˝ na-

st´pujàce s∏owa AleÆa Hamana: Charakterystyczny dla pierwszej po∏owy lat dzie-

wi´çdziesiàtych by∏ wi´c podzia∏ na dwie zasadnicze linie – jedna zmierza∏a ku au-

tentycznoÊci, do bezpoÊredniego wyra˝ania egzystencjonalnego przemijania, do

demistyfikacji wszelkich iluzji i do demityzacji wszystkich idea∏ów, które mog∏yby stwo-

rzyç punkt zaczepienia w nurcie czasu, drugà zaÊ lini´ tworzy∏y utwory stawiajàce

na rozbicie narracji za pomocà wyrafinowanej gry skojarzeƒ poj´ciowych i przeni-

kania si´ fantasmagorycznych wizji z realnymi wyobra˝eniami (Haman 1995: 45).

AleÆ Haman kilkakrotnie do tej koncepcji powraca (1996 a, b, c) i w jednym

z tych powrotów okreÊli∏ te˝ wspólny mianownik obu wspomnianych nurtów: Au-

tentyzacja i fantastycznoÊç wspó∏czesnej prozy to dwa bieguny tego samego emancy-

pacyjnego dà˝enia indywidualnoÊci twórczych do wolnoÊci (Haman 1996 b: 47-49).

Jednak˝e owe dwa na pierwszy rzut oka widoczne i ∏atwo rozró˝nialne bie-

guny czeskiej prozy lat dziewi´çdziesiàtych majà wi´cej wspólnego, ale spróbuj-

my najpierw zidentyfikowaç, co w∏aÊciwie ∏àczy teksty okreÊlane jako fantasma-

goryczne, imaginatywne czy metafizyczne. (Niekiedy te˝ postmodernistyczne,

ale termin ten, chocia˝ w wielu wypadkach najadekwatniejszy, sta∏ si´ – z po-

wodu modnego, nierozsàdnego nadu˝ywania go – nazbyt p∏ynny i w czeskim

Êrodowisku literackim zyska∏ lekko pejoratywny odcieƒ.)

Ze wzgl´du na to, ˝e wspomniana t´sknota osobowoÊci twórczych za wolno-

Êcià, za swobodà wypowiadana jest w tej linii jakby bardziej manifestacyjnie,

okazalej, mo˝e w pewnej mierze zaskoczyç, jak cz´sto pojawiajà si´ pewne mo-
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tywy, myÊli, Êrodki i metody w ksià˝kach takich autorów, jak Michal Ajvaz, Da-

niela Hodrová, Martin Komárek, Ji«í Kratochvil, Jan K«esadlo, Karel Milota,

Petr Rákos, Jáchym Topol, lecz tak˝e Alexandra Berková, Zuzana Brabcová,

Sylvie Richterová, Václav Vokolek i inni.

Znaczna cz´Êç utworów wymienionych pisarzy zwiàzana jest z chronotoposem

metropolii, najcz´Êciej Pragi, co wià˝e si´ z ogromnym bogactwem niezwyk∏ych

obszarów, tajemniczych zakàtków, piwnic i korytarzy, przemieniajàcych si´ cz´-

sto w labirynt. W Êrodowiskach tych zdobycze nowoczesnej cywilizacji (wszel-

kiego rodzaju reklamy, gry komputerowe, Êrodki masmedialne) nabierajà mi-

tycznego charakteru, wspó∏tworzà wspó∏czesnà mitologi´.

Wyobraênia autorska pozwala z kolei za tajemniczymi, niemniej rzeczywisty-

mi lokalizacjami odnajdowaç przestrzenie nowe, zamieszkane przez zagadkowe

istoty lub te˝ spotykaç na ulicach praskich statki transatlantyckie, parowe sanie

z organami, stykaç si´ z ogromnymi muszlami, jaszczurami, zwierz´tami rzeczy-

wistymi i bez reszty wymyÊlonymi.

Fantasmagoryczna fauna i flora wspó∏uczestniczà w istotny sposób w tworze-

niu obrazu zawiei chaosu w Ji«í’ego Kratochvila ksià˝ce Urmedv˘d, (1999, w wol-

nym t∏umaczeniu Powtórka Niedêwiedzia), co ma byç jednym z dwóch podstawo-

wych filarów wymarzonej powieÊci systemu otwartego, czy jeszcze lepiej ˝ywego

modelu rzeczywistoÊci. Przeciwko przera˝eniu chaosem budowana jest nast´pnie

fabu∏a, która jest nie tylko najbardziej naturalnym Êrodkiem narracyjnym, lecz

tak˝e naszà najcz´stszà i najwyrazistszà interpretacjà rzeczywistoÊci, najcz´stszà i naj-

wyrazistszà postacià ∏adu. OczywiÊcie, jak dalej podkreÊla Ji«í Kratochvil, który

systematycznie zajmowa∏ si´ rozwa˝aniami nad twórczoÊcià w∏asnà i bliskich sobie

autorów, fabu∏a nie jest przekazywana w sposób tradycyjny, ale sk∏adana jest z po-

krewnych, ale podczas pierwszej lektury nieczytelnie odleg∏ych szczegó∏ów, poniewa˝

najistotniejszy sens powieÊci nie polega na znalezieniu wàtku, ale poszukiwaniu go,

w ruchu od egzystencjalnego niepokoju (wywo∏anego zetkni´ciem si´ z chaosem) do

poszukiwania interpretacji, ∏adu, fabu∏y (Kratochvil 1999: 100).

Dla tego typu prozy sta∏ si´ wi´c typowy tak˝e eksperyment z konstruowa-

niem i dekonstruowaniem fabu∏y, z wariacjami na jej temat, z rozbijaniem jej a˝

po wyrafinowane jej ukrywanie. Jednym z najcz´stszych Êrodków rozbijania epic-

kiego nast´pstwa sà rozwa˝ania, dla których charakterystyczny jest przede wszyst-

kim zamiar prezentowania absolutnie niespodziewanych idei i pomys∏ów, szoku-

jàca interpretacja tradycyjnych historii i legend.

PoÊrednictwo w przekazywaniu refleksji przypada najcz´Êciej narratorom. Oczy-

wiÊcie, nie tylko to. Narrator (nierzadko wyposa˝ony w autobiograficzne rysy)

ostentacyjnie zajmuje pozycj´ centralnà, funkcjonuje jako weryfikator i „zwor-

nik”, „wià˝e ca∏à konstrukcj´” (Karel Milota, D’áblAv dAm/Dom diab∏a, 1994).

Demiurgiczna istota narratora przejawia si´ równie˝ w traktowaniu pozosta∏ych

postaci jako wprowadzanych przezeƒ w ruch marionetek (Daniela Hodrová,

Théta) lub te˝ w proponowaniu ró˝nych rozwiàzaƒ fabularnych (Ji«í Kratochvil,

Medvédí román/Niedêwiedzia powieÊç; Avion). Suwerenna pozycja narratora po-

zwala te˝ na prowadzenie wielu gier, i to na ró˝nych poziomach i w ró˝nych po-

staciach: j´zykowej, kompozycyjnej, fabulacyjnej, semantycznej. Gry z czytelni-
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kiem, z postaciami, z w∏asnymi i obcymi tekstami, z tradycjà, z czasem. Central-

na rola narratora, podkreÊlana refleksyjnoÊç i ludycznoÊç przejawiajà si´ rów-

nie˝ w zwi´kszonej frekwencji „pisania o pisaniu”, interpretowaniu w∏asnych

tekstów, cytowaniu, parafrazowaniu czy innego typu przypominaniu dzie∏ innych

autorów. W Thecie, w Niedêwiedziej powieÊci, w Avionie, w Drugim mieÊcie, w Do-

mu diab∏a i innych nale˝y to do podstawowych metod okreÊlanych fachowo jako

metatekstowoÊç, autohermeneutyka oraz intertekstualnoÊç.

OczywiÊcie, ju˝ teraz jest miejsce na pytanie: jak w∏aÊciwie ma si´ rzecz z prze-

ciwstawnoÊcià (czy pokrewieƒstwem) mi´dzy dziennikowà (autentycznà) a fanta-

smagorycznà (metafizycznà) prozà czeskà? Analizy i porównania prowadzà do

stwierdzenia, ˝e w dajàcy si´ udowodniç sposób ∏àczy je nie tylko wskazywana

przez Hamana t´sknota za wolnoÊcià twórczà, lecz tak˝e dominujàca rola narra-

tora (zapisywacza), t∏umienie „zdarzeniowoÊci” dokonywane za pomocà zwi´k-

szania refleksywnoÊci (ewentualnie liryzacji) tekstu, kumulacji pytaƒ dotyczàcych

sensu twórczoÊci i ˝ycia, antyiluzyjny charakter i moralizatorskie przes∏anie, po-

szukiwanie nowych mo˝liwoÊci j´zyka i ca∏ej sztuki pisania i (mo˝e odrobin´ pa-

radoksalnie) zarezerwowanie te˝ rozleg∏ej przestrzeni i uwagi dla snów.

Ostatni z wymienionych rysów mo˝e pos∏u˝yç równie˝ jako podstawa wyjaÊnie-

nia pozornie „niestosownego” przenikania si´ wymienionych linii. Sen bowiem jest,

a jednoczeÊnie nie jest cz´Êcià tego, co zazwyczaj uwa˝a si´ za „realne, autentycz-

ne ˝ycie”. Idzie tu z jednej strony o dajàce si´ obiektywnie dowieÊç, naukowo po-

twierdzone zjawisko znane z autopsji ka˝demu cz∏owiekowi, z drugiej zaÊ strony –

o wysoce subiektywnà, fantazmatycznà, niepoj´tà spraw´, cz´sto jedyne i podÊwia-

dome schronienie przed powszednimi troskami ˝yciowymi. Lub te˝ ich lustrzane

odbicie, zniekszta∏cane na ró˝ne sposoby przez dyspozycje osobiste. Istotnà rol´

w kontynuowaniu wspomnianego wy˝ej wspólnego mianownika zapewne odgrywa

równie˝ silnie egocentryczne usposobienie wi´kszoÊci czeskich autorów wspó∏cze-

snych utworów prozatorskich. (W najbardziej wyrazisty sposób rys ten dokumen-

tuje powieÊç Ego Ivana MatouÆka.) W tekstach autentycznych bowiem prezento-

wane jest przede wszystkim, jak „ja” postrzega i prze˝ywa Êwiat, jaki Êwiat „ja”

generuje. Ze znacznà dozà prawdopodobieƒstwa mo˝na przypuszczaç, ˝e w obu

przypadkach idzie o reakcj´ na poprzednie d∏ugotrwa∏e i wszystkimi Êrodkami for-

sowane oraz preferowane tendencje i koncepcje kolektywistyczne.

Na pograniczu literatury ambitnej i popularnych lektur

W polemice, jakà w drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych prowadzili z jed-

nej strony Ji«í Kratochvil i Kvétoslav Chvatík z AleÆem Hamanem i Janem Âtol-

bà ze strony drugiej – AleÆ Haman raz jeszcze wypowiedzia∏ obaw´, aby litera-

tura cià˝àca ku artyzmowi, metafizyce nie sta∏a si´ sprawà zbyt ekskluzywnà,

hermetycznà, oddalajàcà si´ od publicznoÊci, od jej percepcyjnego potencja∏u

(Haman 1997 a, b). Obiektywnie rzecz bioràc, nie idzie tu o obawy nieuzasad-

nione, niemniej pewna ekskluzywnoÊç i trudnoÊç postrzegania nale˝à do konsty-

tutywnych rysów tego sposobu pisania i sàdu o dosi´gni´ciu bàdê te˝ nie dosi´-
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gni´ciu zenitu „artystycznej produktywnoÊci” przez wyznawców danej poetyki

majà wy∏àcznie spekulatywny charakter. Z punktu widzenia literatury jako ca∏o-

Êci wa˝ne jest oczywiÊcie to, ˝e wspomniany kierunek nie jest wy∏àczny, ˝e ist-

nieje jego alternatywa.

Rol´ oficera ∏àcznikowego mi´dzy literaturà wysokà a kiczem wyznaczy∏ so-

bie samowolnie Michal Viewegh, najbardziej byç mo˝e czytany i najcz´Êciej

przek∏adany autor czeski lat dziewi´çdziesiàtych. Parafrazowana autocharakte-

rystyka zosta∏a wprawdzie – w wyniku cz´stego powtarzania przez jego wielbi-

cieli i przeciwników – w pewnym stopniu sprofanowana, co jednak nie powinno

zmieniaç niczego w jej celnoÊci. Wiele z cech i w∏aÊciwoÊci, o których wspomnia-

no wy˝ej, mówiàc o fantazmatycznej (artystycznej i artyficjalnej) prozie, bez spe-

cjalnych trudnoÊci identyfikujemy tak˝e (oczywiÊcie, w ró˝nych kombinacjach i na-

sileniu) w prozatorskich ksià˝kach Názory na vraŒdu (1990, Poglàdy na zbrodni´),

Bajeçné leta pod psa (1994, Cudowne lata pod psem), Vychova dívek v åechách

(1994, Wychowanie dziewczàt w Czechach), Uçastníci zájezdu (1996, Uczestnicy

wycieczki), Zapisovatelé otcovsky lásky (1998, Protokolanci mi∏oÊci ojcowskiej),

Povídky o manŒelství a sexu (1998, Opowiadania o ma∏˝eƒstwie i seksie) i innych.

Wymienione tu utwory charakteryzuje centralna rola autobiograficznego narra-

tora – niekiedy autopsja maskowana jest er-formà i „nasyconych” nià jest te˝

wiele postaci (podobnie jak u Kratochvila i Jáchyma Topola). Mo˝na równie˝

wspomnieç o upodobaniu Viewegha do metatekstowych, autohermeneutycznych

oraz interintelektualnych pasa˝y i metod, zmierzajàcych ku antyiluzorycznoÊci

i manifestacyjnej literackoÊci, podobnie jak w przedstawianiu ró˝nych wersji

zdarzeƒ, marionetkowoÊci postaci. W znacznie mniejszym stopniu znajdujemy

jednak u niego fantazmatyczne motywy, a przede wszystkim: Viewegh w∏aÊciwie

nie rozbija zasadniczego toku opowieÊci, nie rezygnuje z tradycyjnej narracji, nie

wyrzeka si´ zw∏aszcza jej funkcji rozrywkowej i puentowania. Dla tego autora

wa˝na jest tak˝e atrakcyjnoÊç wàtków, Êwie˝oÊç i rytm ich przedstawiania, nie-

przecià˝anie tekstu znaczeniami i symbolami. Co, oczywiÊcie, nie oznacza, ˝e jego

wypowiedzi sà absolutnie banalne, beztreÊciowe i jednoplanowe.

Ju˝ po ksià˝kowej premierze Petra Âabacha – zbiorze opowiadaƒ Jak potopit

Austrálii (1996, Jak zatopiç Australi´) – sta∏o si´ widoczne, ˝e oto znowu pojawi∏

si´ autor przed∏u˝ajàcy w literaturze czeskiej bardzo produktywnà tradycj´ tak

zwanego gaw´dziarstwa ober˝owego, knajpianych opowiastek. Jego utwory, z po-

wodzeniem sugerujàce wra˝enie spontanicznoÊci wypowiedzi, majà swoisty rytm,

komiczny nastrój (z tragicznym podtekstem), nie bez znaczenia jest dla nich te-

matyczna i kompozycyjna inspiracja anegdotà. Podstawowym êród∏em tematycz-

nym sà dla Petra Âabacha powroty do dzieciƒstwa i dojrzewania: w debiutanckim

tomie by∏o to zw∏aszcza opowiadanie Âakalí léta (Lata szakala), na podstawie

których nakr´cono filmowy musical pod tym samym tytu∏em i które sta∏o si´ ty-

tu∏em kolejnego zbioru opowiadaƒ tego pisarza z 1993 roku). Babiçky (Babusie,

1999) Âabacha przypominajà pod wieloma wzgl´dami Cudowne lata pod psem

Viewegha (groteskowo uj´te przedstawienie losów protagonisty od narodzin a˝

po koniec re˝imu komunistycznego), sà jednak nieco bardziej prostolinijne i na-

turalne. W Putoraní mo«ského koné (Podró˝e konia morskiego), po raz pierwszy
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w tomie Lata szakala (1993) i w noweli Hovno ho«í (1994, Gówno p∏onie) autor

– pos∏ugujàc si´ przygodami i opowiastkami zaczerpni´tymi tematycznie przede

wszystkim z partnerskiego, ma∏˝eƒskiego, ale te˝ wszelkiego innego zetkni´cia

si´ pierwiastków m´skiego i ˝eƒskiego – zmierza do zdefiniowania ró˝nic mi´dzy

nimi, do nazwania przyczyn wzajemnego permanentnego przyciàgania si´ i pod-

niecania. ZvlaÆtní problém FrantiÆka S. (1996, Niezwyk∏y problem Franciszka S.)

zajmuje wÊród ksià˝ek Âabacha wyjàtkowà pozycj´ przede wszystkim z tego po-

wodu, ˝e w opowieÊci o pacjencie ze szpitala dla psychicznie chorych humor od-

suwa si´ poniekàd na drugi plan. Ostrzegawczà refleksj´ o stanie dzisiejszej cy-

wilizacji, zawartà tak˝e w „komiksowej” prozie Zumf (1993, cz´Êç Lat szakala)

tego˝ autora, mo˝na (poniekàd nieoczekiwanie) zakwalifikowaç do wspó∏cze-

snych aktualizacji legend o Mesjaszu (patrz: Berková, Komárek, Topol i inni).

Poszukiwanie nowych mo˝liwoÊci

W czeskiej literaturze polistopadowej znaleêç te˝ mo˝na utwory w istocie

swojej ekskluzywne, eksperymentalne, niezwyk∏e, a wi´c dla osób zainteresowa-

nych trudno z poczàtku dost´pne, które spotykajà si´ niejednokrotnie z nega-

tywnym przyj´ciem. Do tych literackich eksperymentów nale˝y ponad wszelkà

wàtpliwoÊç ksià˝ka Ji«í’ego DraÆnara O revolucích, tajnych spoleçnostech a gene-

tickém kódu (1999, O rewolucjach, tajnych stowarzyszeniach i kodzie genetycz-

nym). Autor podjà∏ tu prób´ zasadniczej spo∏eczno-historycznej analizy stosun-

ku w∏adzy i pieniàdza, w∏adzy i sztuki, jednostki i mas, przyczyn rewolucji, roli

intelektualistów w tych przewrotach. Podstawowy element tej analizy stanowi –

wed∏ug DraÆnara – naturalistyczne, bezwzgl´dne wyliczenie i opis okropnoÊci,

do jakich ludzie sà wobec siebie zdolni. Samo zakoƒczenie i poprzedzajàcy je

traktat filozoficzny, w który wtopione sà okrutne wàtki, wybrzmiewajà bardzo

sceptycznie, autor dystansuje si´ od budzenia wszelakich iluzji i dotychczaso-

wymi doÊwiadczeniami nieuzasadnionych optymistycznych perspektyw. Utwór na-

pisany jest dynamicznie zag´szczonym, pe∏nym ekspresywnego napi´cia intensyw-

nym j´zykiem, wspó∏brzmiàcym z drastycznà treÊcià wypowiedzi. Systematyczne

twórcze podsumowanie, przeglàd stosowanych metod i kompleksowe badanie

aktualnych mo˝liwoÊci twórczoÊci prozatorskiej – oto czego podjà∏ si´ Ji«í DraÆnar

w publikacji zatytu∏owanej znamiennie Noc na pláŒi – Etudy, improvizace a ostat-

ní cviçení (2001, Noc na pla˝y – Etiudy, improwizacje i inne prace).

Niekomunikatywna wydaje si´ te˝ z poczàtku ksià˝ka AŒ budeme velcí (1996,

Kiedy b´dziemy duzi), którà mo˝na zaliczyç do naszych najmroczniejszych powie-

Êci pokoleniowych. Tematycznie pokrywa si´ w pewnym stopniu z Cudownymi

latami pod psem Viewegha i innymi utworami przedstawiajàcymi okres norma-

lizacji z punktu widzenia dzieci i dojrzewajàcej m∏odzie˝y (P. Âabach, I. DouÆková,

B. Van˘k-Úvalsky). „Normalizacyjna” anamneza realizowana jest na próbce oÊmiu

kolegów z klasy gimnazjalnej, którzy nie chcà (kiedy b´dà duzi) zgodziç si´ na

˝yciowy kompromis, mierzàcy wszelkie wartoÊci i ludzkie dzia∏anie wed∏ug kon-

sumpcyjnej skali. Niech´ç poddania si´ stosunkom i sytuacjom obowiàzujàcym
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wÊród „doros∏ych” w ˝yciu codziennym, uporczywe wysi∏ki niegodzenia si´ na

dewaluacj´ m∏odzieƒczych idea∏ów i postanowienia, których cenà jest dla nie-

mal wszystkich bohaterów ˝ycie (a pozbawiajà si´ go co wi´cej w wi´kszoÊci

przypadków dobrowolnie). Jako jedyny z tej grupy prze˝ywa klasowy geniusz Jo-

sef Beviç, który – jak ujawniono w kontrastowo idyllicznym epilogu – podpo-

rzàdkowa∏ si´ szaleƒczemu tempu bieganiny za pieniàdzem i redukcji osobiste-

go szcz´Êcia do materialnego dobrobytu. OczywiÊcie, w kontekÊcie wczeÊniejszych

wypowiedzi i poprzedzajàcych tragedii w∏aÊnie Beviç jawi si´ jako jedyna mar-

twa dusza gimnazjalnej klasy ósmej, którà Hnát Dan˘k wybra∏, by reprezento-

wa∏a stracone pokolenie, dojrzewajàce w okresie szczytu „realnego socjalizmu”

na prze∏omie lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. J´zykowa nawa∏nica Dañka,

przypominajàca s∏owotwórczà powódê z Siostry Topola, stopniowo nabiera suge-

stywnoÊci i zniewalajàcej si∏y, tak ˝e nastrojony na pokrewnà nut´ odbiorca zna-

leêç w niej mo˝e absolutnie wyjàtkowe wartoÊci myÊlowe i formalne.

Prozatorskie powroty w g∏àb historii

Zmiana atmosfery spo∏ecznej przejawi∏a si´ tak˝e w podejmowanych przez be-

letrystów próbach korygowania i dope∏niania obrazu dziejów narodowych. Do naj-

bardziej godnych uwagi dzie∏ z gatunku prozy historycznej nale˝y pozbawiajàca

wszelkich z∏udzeƒ tetralogia z czasów odrodzenia narodowego Ten, ktery bude (Ten,

który b´dzie), napisana przez Vladimíra Macura i z∏o˝ona z cz´Êci zatytu∏owanych

wed∏ug ich protagonistów: Informator (1993), Komendant (1994), Guwernantka,

Medicus (1999, edycja ∏àczna z poprzednimi tomami). Antyiluzoryczne spojrzenie

na krwawe poczàtki czeskiej paƒstwowoÊci zaproponowa∏ Vladimír Körner w nie-

wielkiej powieÊci Smrt svatého Vojtécha (1993, Âmierç Êwi´tego Wojciecha). Za cha-

rakterystyczny – aktualny – rys mo˝na uznaç zwi´kszenie zainteresowania proble-

matykà czesko-niemieckà, patrz na przyk∏ad ksià˝ki Zdeñka Âmída Cejch (1993,

Pi´tno) czy Václava Vokolka (rocznik 1947) Patym pádem (1996, Za piàtym razem).

Proza o tematyce historycznej to gatunek najbardziej przez czytelników po-

szukiwany. T́  znanà prawd´, którà z a˝ nadmiernym sprzeciwem wobec tak

zwanego ludowego gustu realizujà w swoich ksià˝kach, ju˝ od wielu lat, Jarmila

Loukotková czy Ludmila Vañková, respektowa∏a tak˝e Maxi Marysko. Córka

przyjaciela Hrabala, muzyka i poety Karla Maryska, w równej jednak mierze ak-

centowa∏a jà tak starannoÊcià formy, jak i psychologicznà wiarygodnoÊcià. Jej

dumasowskie w klimacie fabu∏y i wàtki zawarte w ksià˝kach Cesta rAŒovych ku-

ryrA (Podró˝ ró˝owych kurierów) i Mily Danieli... (Mi∏y Danielu..., obie 1993) oraz

Cisa«sky lov (1994, Cesarskie ∏owy) jakby chcia∏y nieustannie przypominaç czy-

telnikowi, ˝e nie majà sensu z∏udzenia dotyczàce przesz∏oÊci ani te˝ wspó∏cze-

snoÊci, krótko mówiàc – niczego.

Nowe obszary dla wykorzystania swojego talentu narracyjnego odnalaz∏ w prze-

sz∏oÊci równie˝ Josef Âkvorecky, czerpiàc w powieÊciach Scherzo capricciosso aneb

Vesely sen o Dvo«ákovi (1984, 1991, Scherzo capricciosso, czyli Weso∏y sen o Dwo-

rzaku) i Nevésta z Texasu (1992, 1993, Narzeczona z Teksasu), natchnienie z lo-
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sów znanych i nieznanych Czechów w Ameryce. Niezwyk∏ymi pomys∏ami narra-

cyjnymi wr´cz szasta∏ w postmodernistycznej mozaice prozatorskiej zatytu∏owa-

nej Nevysvétlitelny p«íbéh aneb Vyprávéní Questa Firma Sicula (1998, Niepoj´ta

historia, czyli OpowieÊç Questusa Firmusa Siculusa). I choç jej epicka akcja to-

czy si´ w staro˝ytnym Rzymie w czasie zes∏ania Owidiusza, powieÊç t´ nale˝y

uznaç za bardzo osobistà: z lekkà goryczà wypowiada si´ tu autor o stosunku

artysty do w∏adzy, która mo˝e twórc´ (a w∏aÊciwie ka˝dego) z powodu drobnost-

ki czy te˝ absolutnie bez powodu zmusiç do opuszczenia ojczyzny.

Kobiety o kobietach

Ju˝ od pierwszych ksià˝ek beletrystycznych Daniela Hodrová wiele miejsca w swo-

ich utworach poÊwi´ca∏a postaciom kobiecym, co osiàgn´∏o swój szczyt w powie-

Êci PerunAv den (1994, Dzieƒ Peruna), który NadéŒda Macurová scharakteryzowa-

∏a jako przypowieÊç o ró˝nych aspektach kobiecoÊci (od postawy m´czenniczki a˝

po postaw´ diabelskà), lecz tak˝e jako „nadosobowe” apokryficzne Êwiadectwo o swo-

ich czasach i o wiecznym ludzkim poszukiwaniu ∏aski i zbawienia. Przedstawiona

charakterystyka w dostateczny sposób wyjaÊnia, dlaczego twórczoÊç Danieli Ho-

drovéj odbierana by∏a równie˝ jako jeden z przejawów literackiego feminizmu,

który nale˝y do typowych zjawisk polistopadowej sytuacji kulturalnej, a jednocze-

Ênie wyjaÊnia, czym przewy˝sza∏a niektóre jego pamfletyczne, artystycznie nie za-

wsze na doÊç wysokim poziomie, wypowiedzi, z jakich zas∏yn´∏a przede wszystkim

Carola Biedermannová (Mstivá kantiléna aneb PrAÆvih mého Œivota/MÊciwa kanty-

lena, czyli Moje ˝ycie w opa∏ach, 1992; T˘Œky êivot KaÆparovy krávy aneb Ve stavu

ohroŒení/Trudne ˝ycie krowy Kaszpara, czyli W stanie zagro˝enia, 1994; Lítostivá

kantiléna aneb MuŒi se diskriminují sami aneb Pes a jeho hAl/LitoÊciwa kantylena,

czyli M´˝czyêni dyskryminujà si´ sami, czyli Pies i jego kij, 1995).

Oprócz Dnia Peruna t´ lini´ literatury czeskiej prezentuje inny wa˝ki utwór

Temná láska (2000, Mroczna mi∏oÊç) Alexandry Berkovej, która w sposób skon-

densowany, metaforycznie, lecz jednoczeÊnie rozdzierajàco egzystencjalnie od-

krywa, „co zdolni sà znosiç ludzie ogarni´ci strachem przed samotnoÊcià”. Te-

matycznie, lecz tak˝e ze wzgl´du na ambitne opracowanie formalnie zbli˝ona

jest – i to w znacznej mierze – do tej prozy ksià˝ka Zuzany Brabcovej Rok pe-

rel (2001, Rok pere∏): narratorki-protagonistki obu utworów sà w Êrednim wieku

i podejmujà prób´ rekonstrukcji swojej ˝yciowej kl´ski. OczywiÊcie, wydêwi´k

Roku pere∏ wyraênie przekracza granice feministycznego dyskursu, poza tym wy-

mienione ksià˝ki Berkovej i Brabcovej odbierane by∏y jako przeciwstawne i ich

lektura oraz ocena ró˝ni∏y si´ diametralnie w zale˝noÊci od typu zainteresowa-

nych. Kobiece spojrzenie na wspó∏czesnoÊç, a zw∏aszcza na pozycj´ i mo˝liwo-

Êci kobiety prezentujà równie˝ prozy Terezy Bouçkovej (Indiánsky béh/Indiaƒski

bieg i Konçiny Ætéstí, Konçiny ticha/Krainy szcz´Êcia, krainy ciszy, 1992, KdyŒ mi-

lujete muŒe/JeÊli kocha si´ m´˝czyzn´, 1995) czy Jany åervenkovéj (Jak vypadá

nic/Jak wyglàda nic, 1993, Kurs potáp˘ní/Kurs nurkowania, 1998). Na konfronta-

cj´ w∏asnej indywidualnoÊci z otaczajàcym (nawet bardzo egzotycznym) Êwiatem
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sà zazwyczaj nara˝one prozy Ivy Pekárkovej (Dej mi ty prachy/Daj mi t´ fors´,

1996, Gang zjizvenych/Gang pokrytych bliznami, 1998, MAj I.Q., 1999). W histo-

ryjkach czy stosunkach rodzinnych oraz w gnomicznoÊci wypowiedzi i w wyrazi-

stej poincie ma przede wszystkim swoje êród∏o ogromny sukces ksià˝ek Haliny

Pawlowskiej Zdesperowane kobiety post´pujà desperacko (2005) (Zoufalé Œeny d˘lají

zoufalé v˘ci, 1993, Díky za kaŒdé nové ráno/Dzi´ki za ka˝dy nowy dzieƒ, 1994,

Proç jsem se neob˘sila/Dlaczego si´ nie powiesi∏am, 1994, Charakter mlçel a mlu-

vilo télo/Charakter milcza∏, a mówi∏o cia∏o, 1997, Dá-li pánbAh zdráví, i h«íchy bu-

dou/Jak Pan Bóg da zdrowie, to i grzechów nie zbraknie, 1998).

Polistopadowa poezja czeska

Wspomniany w artykule upadek spo∏ecznego presti˝u literatury w czeskim spo-

∏eczeƒstwie polistopadowym mo˝na by dokumentowaç te˝ bardzo wyraênym spad-

kiem nak∏adów ksià˝ek beletrystycznych. JeÊli na poczàtku lat dziewi´çdziesià-

tych mo˝liwe jeszcze by∏y nak∏ady si´gajàce nawet stu tysi´cy, to pod koniec

dziesi´ciolecia krajowe nowoÊci prozatorskie osiàgajà nak∏ad 500-1000 egzem-

plarzy, jeÊli zaÊ idzie o tomiki poetyckie, liczba egzemplarzy liczy si´ na dzie-

siàtki, maksymalnie setki. Fakty te mo˝na by interpretowaç, zw∏aszcza w porów-

naniu z dziesi´ciotysi´cznymi nak∏adami tytu∏ów Klubu Przyjació∏ Poezji, w okresie

normalizacji zupe∏nie zwyczajnymi, jako dowód totalnego kryzysu literatury cze-

skiej. W latach osiemdziesiàtych ukazywa∏o si´ w ciàgu roku oko∏o szeÊciu ty-

si´cy nowych tytu∏ów, obecnie – dwa razy wi´cej. A nie powinniÊmy równie˝ za-

pominaç, ˝e w latach, które bywajà okreÊlane jako jedna ze z∏otych epok czeskiej

literatury, to znaczy w okresie mi´dzy dwiema wojnami Êwiatowymi, zbiorki

Vít˘zslava Nezvala czy FrantiÆka Halasa ukazywa∏y si´ w nak∏adzie nie przekra-

czajàcym kilkuset egzemplarzy. Taka jest wymowa liczb, jest jednak rzeczà oczy-

wistà, ˝e literacka refleksja i wartoÊciujàca hierarchizacja w literaturze nie jest

bezpoÊrednio zwiàzana ze wskaênikami iloÊciowymi.

Mimo i˝ w artykule tym zasadnicza uwaga poÊwi´cona jest wzajemnym zwiàz-

kom wydarzeƒ spo∏ecznych i literackich po listopadzie 1989 roku i g∏ównym

nurtom rozwojowym w czeskiej prozie w okresie tej transformacji, wzgl´dnej kom-

pleksowoÊci spojrzenia mog∏oby sprzyjaç wzbogacenie go o kilka przynajmniej

informacji i uwag o wspó∏czesnej poezji czeskiej.

Jak ju˝ wspomnia∏em wy˝ej, zmniejszanie si´ czytelniczego i wydawniczego

zainteresowania zw∏aszcza w dziedzinie poezji jest po listopadzie 1989 roku

szczególnie wyraêne. Mimo to paleta poezji czeskiej pozostaje bogata i barw-

na. Przyczyni∏y si´ do tego w pierwszym rz´dzie powroty wybitnych poetów star-

szych ugrupowaƒ pokoleniowych i grup poetyckich, choç w niektórych przy-

padkach w gr´ wchodzi∏y „powroty poÊmiertne”, to znaczy jedynie za

poÊrednictwem twórczoÊci. Do najwa˝niejszych ponownych objawieƒ nale˝y

wznowienie publikowania twórczoÊci Ivana DiviÆa (po wojnie cz∏onek grupy

„Ohnice”), Ludvíka Kundery (Grupa „Ra”), Ji«í’ego Kolá«a, Ivana Blatny’ego,

Jana Hança (Skupina 42), Karla Âiktanca (Kv˘ten), Antonína Brouska, Ivana
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Wernischa, Petra KabeÆa, Ji«í’ego GruÆy (pokolenie pism „Tvar” i „SeÆity”)

oraz wielu innych.

W latach dziewi´çdziesiàtych nie mo˝na nie odnotowaç renesansu poezji spi-

rytualistycznej (orientacji chrzeÊcijaƒskiej), w którym biorà udzia∏ twórcy wszyst-

kich grup pokoleniowych i ró˝nych poetyk. SpoÊród najstarszych wymieniç na-

le˝y twórców takich, jak Jan Anastáz Opasek (Dvanáct zastavení/DwanaÊcie

stacji, 1992, Obrazy, 1993), Ivan Slavík (Kapky krve a potu ArnoÆta Jençe. NáboŒenské

básné/Krople krwi i potu ArnoÆta Jença. Wiersze religijne, 1991, Suspiria. Krátké

básné a modlitby/Suspiria. Krótkie wiersze i modlitwy, 1999) i Zdenék Rotrekl (Stro-

my, ptáci, zví«ata a podobní lidé/Neobvyklé zvyky, Drzewa, ptaki, zwierz´ta i podob-

ni ludzie/Niezwyk∏e zwyczaje, 1994). Z m∏odszych to Karel K«epelka (Uskuteçñování

sv˘tla/Ziszczanie Êwiat∏a, 1992, Ho«ka sAl/Gorzka sól, 1993), Pavel Kolmaçka (Vlál za

mnou sméÆny Æos/Powiewa∏a za mnà Êmieszna po∏a, 1994) czy Evald Murrer

(Mlha za zdí/Mg∏a za Êcianà, 1992, Vyznamenání za prohranou válku/Odznacze-

nie za przegranà wojn´, 1993). Swoimi nonkonformistycznymi poglàdami na lite-

ratur´ chrzeÊcijaƒskà, a zw∏aszcza na KoÊció∏ katolicki (patrz choçby do jego

esejów My poslední k«estané/My ostatni chrzeÊcijanie, 1994) kij w mrowisko wsadzi∏

enfant terrible Martin C. Putna, który przez jakiÊ czas odrzuca∏ kult maryjny.

Wyraêny rozwój prze˝ywa równie˝ surrealizm, wznowiono pismo „Analogon”,

wokó∏ którego skupiajà si´ te˝ nowe surrealistyczne indywidualnoÊci: FrantiÆek

Dryje (PoŒírany druh/Po˝erany gatunek, 1994), Alena Nádvorníková (Praha,

Pa«íŒská/Praga, Paryska, 1994, Uvnit« hlasA/Wewnàtrz g∏osów, 1995) czy Josef Janda

(Tapír a puÆku, 1994 – Tapir i karabin). Nowe pokolenie surrealistów stworzy∏o

ugrupowanie A.I.V. w sk∏adzie Bruno Sola«ík, Roman Telerovsky, David Ja«ab i in-

ni, pismo „Intervence” (wkrótce po∏àczy∏o si´ ono z „Analogonem”), a swoje

przedstawienia realizuje w Gabinecie Muz (Kabinet Múz), do najbardziej znanych

nale˝à Pen˘zokazi (Fa∏szerze pieni´dzy, premiera 1992) oraz Revize století (Rewizja

stulecia, premiera 1996). Boom prze˝ywa równie˝ surrealistyczny samotnik Pavel

Qezníçek (Kráter Resník a jiné básné/Krater Resník i inne wiersze, 1990, Tabákové

vejce. Básné z let 1979-1990/Tytoniowe jajko. Wiersze z lat 1979-1990, 1992). W po-

listopadowej erze potwierdzi∏y si´ te˝ w znacznej mierze nadzieje zwiàzane z de-

biutami drugiej po∏owy lat osiemdziesiàtych, o czym Êwiadczà zbiorki takich auto-

rów, jak Ji«í Rulf (Dech vítézA/Oddech zwyci´zców, 1992, Radio Netopyr/Radio Nietoperz,

1992), Lubor Kasal (VezdejÆina/PowszednioÊç, 1993, Hlodavci hladovi/Gryzonie g∏o-

domory, 1995, Jám, 1997), Svatava AntoÆová (Ta Œenska musí byt opilá/Ta baba mu-

si byç pijana, 1990, Tórana, 1994), Sylvy Fischerovej (Velká zrcadla/Ogromne lusra,

1990, V podsvétním mésté/W podziemnym mieÊcie, 1994).

Jednak˝e nawet po listopadzie 1989 roku undergroundowa wspólnota kulturo-

wa nie ponagla si´ z usuni´ciem sztancy swego rodzaju wyjàtkowoÊci, ale raczej

u˝ywa jej jako sui generis znaku ochronnego. Wydawnictwo PraŒská imaginace

sp∏aci∏o edytorski d∏ug „dziadkom undergroundu” wydajàc dzie∏a wszystkie Iva

Vodsed’álka, Egona Bondy’ego i Karla Maryska. Czasopisma „Vokno” i „Revo-

lver revue”, prze˝ywszy – co uda∏o si´ niewielu – przejÊcie od samizdatu do ryn-

kowych warunków wydawniczych, podejmowa∏y próby prowokacji odkrywajàc

rzeczy zapomniane bàdê nieznane. (Zamiast „Vokna” zacz´∏y si´ potem ukazy-
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waç „Mana” i „˚ivel”.) To, co powiedzia∏em o prowokacjach, odnosi si´ tak˝e

do twórczoÊci poetyckiej osób z wymienionymi czasopismami mniej lub bardziej

zwiàzanych. Prócz znanego Ivana Magora Jirousa publikuje swoje wiersze na

przyk∏ad Andrej Stankoviç (Osvobozeny Babylon, Slovensky raj/Wyzwolony Babi-

lon, S∏owacki raj, 1992, Variace, Kecybely, Elegie, Nikdycinky, 1995). Znaczny od-

zew wÊród czytelników wywo∏ujà neodekadenckie nastroje i myÊli zawarte w wier-

szach poetów o pokolenie m∏odszych: J.H. Krchovsky’ego (Noci, po nichŒ nep«ichází

ráno/Noce, po których nie nadchodzi poranek, 1991), Lud’ka Marksa (Stín svícnu/Cieƒ

Êwiecznika, 1994), a tak˝e Jaroslava PíŒla (Manévry, 1992).

WÊród polistopadowych objawieƒ mo˝na wymieniç na przyk∏ad Ji«í’ego Stañka

(Co jsem çetl v sobé samém/Co czyta∏em w sobie samym, 1991, Na hrobech sa-

mojedA/Na grobach samojadów, 1997), lecz przede wszystkim Petra Borkovca

(Prostíraní do tichého/Nakrywanie do ciszy, 1990, Poustevna v˘stítna loutkárna/Pu-

stelnia wró˝biarnia lalkarnia, 1991, Mezi oknem, stolem a posteli/Mi´dzy oknem,

sto∏em a ∏ó˝kiem, 1996), BoŒen´ Správcovà (GuláÆ z modry krávy/Gulasz z kro-

wy bordo, 1993, Vymluva/Wymówka, 1995), a tak˝e Jaromíra Typlta (Koncerto

grosso, 1960, Ztracené peklo/Piek∏o utracone, 1994).

Jak w okresie polistopadowym zmieni∏a si´ pozycja 
i funkcja literatury czeskiej?

Na poczàtku 2000 roku redakcja pisma „Host” zwróci∏a si´ z tym pytaniem

do znanych pisarzy i zajmujàcych si´ literaturà specjalistów. Odpowiedzi ponad

czterdziestu respondentów okaza∏y si´ jednak na tyle ró˝norodne, ˝e w zasadzie

nie sposób wyciàgnàç z nich uogólniajàcych wniosków. Dlatego te˝ spróbuj´ do

poglàdów opublikowanych w numerach od szóstego do ósmego dziewi´tnastego

rocznika „Hosta”, a wi´c od czerwca do paêdziernika 2003 roku, do∏àczyç w∏a-

sne spostrze˝enia na ten temat.

Na wst´pie musz´ jednak przypomnieç i podkreÊliç, ˝e w Êrodowisku czeskim

pozycja i funkcja literatury by∏y w∏aÊciwie we wszystkich okresach bardzo sobie

bliskie i wprost egzystencjalnie zwiàzane z dzia∏alnoÊcià politycznà. Absolutnie

jednoznacznie dzia∏o si´ tak podczas odrodzenia narodowego, w czasie przed

I i po II wojnie Êwiatowej. W erze socjalistycznej stosunek ten by∏ znów mocno

akcentowany zarówno przez klas´ rzàdzàcà, jak i przez samych artystów, z któ-

rych wielu – z poczàtku spontanicznie i z przekonaniem – podj´∏o s∏u˝b´ socja-

listycznym idea∏om, inni postàpili tak z pobudek niewolnych od wyrachowania.

Wyraêne odstàpienie od zadaƒ propagandowych i agitacyjnych, lecz nie od spo-

∏ecznego zaanga˝owania literackiego, nastàpi∏o po zjeêdzie Êrodowiska pisar-

skiego w 1956 roku, kiedy to – jak cz´sto si´ przypomina – FrantiÆek Hrubín po-

równa∏ wspó∏czesnà literatur´ czeskà do ∏ab´dzia przymarz∏ego w jeziorze,

a Jaroslav Seifert oÊwiadczy∏, ˝e literatura powinna byç sumieniem narodu. A wi´c

tak˝e i tu ma swoje êród∏o spo∏eczno-krytyczna aktywizacja znacznej cz´Êci pi-

sarzy czeskich w latach szeÊçdziesiàtych, w najdobitniejszy sposób ujawniona na

IV Zjeêdzie Pisarzy Czechos∏owackich (1967) w wystàpieniach M. Kundery, P. Ko-
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houta, V. Havla czy L. Vaculíka. A przede wszystkim w powieÊciach Ludvíka Va-

culíka Siekiera i Milana Kundery ˚art. (Vaculík póêniej zas∏ynà∏ równie˝ jako

autor apelu 2000 s∏ów, który pos∏u˝y∏ jako jeden z istotnych pretekstów do

sierpniowej okupacji Czechos∏owacji.) W normalizacyjnych latach siedemdzie-

siàtych zosta∏a znów w oficjalnym kr´gu komunikacyjnym rewokowana s∏u˝eb-

na rola literatury, w samizdatowej zaÊ i emigracyjnej ga∏´zi – jej misja spo∏ecz-

no-krytyczna.

Zasadnicze dyskusje i spory poglàdowe dotyczàce tej problematyki po listo-

padzie 1989 roku zosta∏y ju˝ omówione we wst´pnym szkicu sytuacyjnym. Za-

stanawiajàc si´ nad aktualnà sytuacjà literackà i spo∏ecznà Pavel JanouÆek zwró-

ci∏ wówczas uwag´ na jeszcze jeden istotny paradoks: Dobra sztuka, dobra literatura

to rzecz niezwyk∏a: dumna jest ze swojej niezale˝noÊci, odmawia Êwiadczenia us∏ug

polityce i politykom, a przy tym ze wszystkich si∏ „walczy” o harmoni´ ˝ycia indy-

widualnego i spo∏ecznego. Marzy o tym, aby Êwiat ludzi by∏ bez skazy, równoczeÊnie

jednak jej znaczenie roÊnie wprost proporcjonalnie do rangi spo∏ecznych sporów,

przeciwko którym wyst´puje. O ile˝ bardziej interesujàcy dla autorów i odbiorców

jest surrealistyczny wiersz czy abstrakcyjny obraz tam, gdzie dopuszczalna jest wy-

∏àcznie sztuka realizmu socjalistycznego, ni˝ tam, gdzie ka˝dy mo˝e robiç, co mu

si´ podoba! JeÊli wyobrazimy sobie absurdalny obraz rajskiego ogrodu, gdzie wszyst-

ko, absolutnie wszystko jest w porzàdku, to literatura nie by∏aby tam niczym innym

jak samowystarczalnà niezobowiàzujàcà igraszkà (JanouÆek 1990: 4-5).

W toku dalszych wywodów Ji«í Kratochvil wypowiedzia∏ si´ bezpoÊrednio o sto-

sunku literatury i polityki: Nie ma nic bardziej od siebie odleg∏ego jak polityka

i literatura, a te dwa obszary stykajà si´ tylko dlatego, aby literatura by∏a rodzajem

ochrony indywidualnej wolnoÊci przed jakàkolwiek politycznà manipulacjà i byç

mo˝e tak˝e obronà duszy przed pojawiajàcym si´ w jakiejÊ innowacyjnej formie du-

chem kolektywnym. I to jest te˝ jedyna „polityczna us∏uga”, jakiej spo∏eczeƒstwo

mo˝e chyba od literatury oczekiwaç (Kratochvil 1995: 5). Wp∏yw literatury na

procesy spo∏eczne po listopadzie 1989 roku zosta∏ wi´c zredukowany na pewien

czas do osobistego zaanga˝owania kilku literackich indywidualnoÊci (Václav Havel,

Milan Uhde, Pavel Tigrid) w prac´ na wysokich stanowiskach paƒstwowych. Pa-

radoksalnoÊç wspomnianego stanu rzeczy podkreÊla∏ fakt, ˝e niema∏a cz´Êç god-

nych szacunku literatów bra∏a znaczàcy udzia∏ we wprowadzaniu nowych spo∏ecz-

no-politycznych stosunków, przygotowywa∏a je, i to nie tylko w∏asnà twórczoÊcià,

lecz tak˝e dzia∏aniami pozaartystycznymi.

Pu∏apka estetyzmu (termin Miroslava BalaÆtíka) zosta∏a wi´c zastawiona i dziÊ

jest ju˝ widoczne, ˝e jej istnienie najbardziej odpowiada rodzàcej si´ „górze”

w∏adzy, której relewantna cz´Êç z wyraênà nieust´pliwoÊcià broni∏a si´ przed

jakimikolwiek reminiscencjami z lat szeÊçdziesiàtych, kiedy to, jak wy˝ej wspo-

mniano, literatura odgrywa∏a rol´ jednej z najwa˝niejszych spo∏ecznych si∏ roz-

wojowych czy przynajmniej katalizatorów przemian. Apolityczne pojmowanie lite-

ratury w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych przewa˝a∏o mi´dzy innymi

tak˝e i dlatego, ˝e konweniowa∏o z nie˝yczliwym nastawieniem spo∏eczeƒstwa

(a przede wszystkim mediów) do krytyki nowych stosunków, wielokrotnie skàd-

inàd usprawiedliwionym. Znamienne pod tym wzgl´dem jest przyj´cie utworów
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Zdeny Frybovéj, Pavla Fryborta czy Martina Nezvala – odrzucenie tych krytycz-

no-spo∏ecznych g∏osów u∏atwia∏ publicystycznym i krytycznoliterackim gremiom

niski poziom artystyczny tych ksià˝ek. (Dla przyk∏adu przedstawiam wyrywkowo

niektóre spoÊród ich charakterystycznych tytu∏ów: HrAzy lásky a nenávisti/Okrop-

noÊci mi∏oÊci i nienawiÊci, 1991, Mafie po listopadu aneb Ryba smrdí od hlavy/Ma-

fia po listopadzie, czyli Ryba psuje si´ od g∏owy, 1992, Veksklák 2 aneb Maly çe-

sky bordel/Kantor 2, czyli Ma∏y czeski burdel, 1993, Obsluhoval jsem prezidentova

poradce/Obs∏ugiwa∏em doradc´ prezydenta, 1995, Premiér a jeho parta/Premier

i jego paczka, 1994). Jednak˝e ca∏kowicie przemilczana zosta∏a wybitna powieÊç

Ji«í’ego DraÆnara Desperados informaçního véku (1992, Desperados wieku infor-

matycznego), prawdopodobnie w∏aÊnie z powodu zdecydowanie krytycznego sto-

sunku do polistopadowych praktyk. Ale wkrótce okaza∏o si´, ˝e nowy establish-

ment zaczyna sobie równie˝ roÊciç prawo do weryfikowania i mentorskiego

pouczania artystów, co najlepiej dokumentuje publicystyczna reakcja ówczesne-

go prezesa Rady Ministrów Václava Klausa na pesymistyczny i nihilistyczny wy-

dêwi´k twórczoÊci Vladimíra Körnera. Otó˝ w 1995 roku premier Václav Klaus

w piÊmie „Lidové noviny” (22.04, s. 5) reagowa∏ na jeden z czasopiÊmienniczych

wywiadów pisarza artyku∏em Oklamany pesimista (Zawiedziony pesymista). Au-

tor (oburzony widocznie uwagà Körnera o nieuchronnym starciu si´ przysz∏oÊci

przyzwoitych ludzi z rzàdami kryminalistów) nie uzna∏ tu czarnej wizji twórcy za

przejaw przenikliwego spojrzenia na Êwiat, ale zakwalifikowa∏ to raczej jako re-

zultat osobistego rozczarowania Körnera utratà wy∏àcznoÊci, z jakiej w erze komu-

nistycznej korzysta∏.

W ostatnim dziesi´cioleciu XX wieku stosunek pisarzy do polityki, do jej od-

bicia i kszta∏towania w tekstach beletrystycznych zmienia si´ lub te˝ wyraêniej

odzywajà si´ ci, którzy nie zgadzajà si´ z izolacjonistycznym estetyzmem Krato-

chvila, jak mo˝na to zauwa˝yç w niektórych wystàpieniach uczestników konferen-

cji Spisovatel a spoleçnost (Pisarz a spo∏eczeƒstwo), która odby∏a si´ w O∏omuƒ-

cu w 1995 roku. (Referaty i wystàpienia z tej konferencji opublikowano w piÊmie

„Tvar” nr 6 z 1995 roku bàdê te˝ w dodatku do pisma „Scriptum” nr 1996).

Stopniowo przybywa ksià˝ek zaanga˝owanych politycznie i spo∏ecznie, vide

Památník (Pami´tnik, 1994) Evy KantArkovéj, powieÊç Martina Komárka Králíçek

vám dodá lesku (1998, Króliczek doda wam blasku) bàdê utwory Pavla Vernera

PraŒské hyeny (1994, Praskie hieny) i David a GoliáÆka (1998, Dawid i Goliatka),

a tak˝e MoŒná to nepraskne (1998, Mo˝e si´ to nie rypnie) Martina DaneÆa.

W drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych mo˝na z kolei (zw∏aszcza wÊród

autorów m∏odszego pokolenia) zarejestrowaç powstawanie dzie∏ prezentujàcych

manipulacyjnà si∏´ s∏owa. Ostrze˝enia przed rozmaitymi formami manipulowa-

nia ÊwiadomoÊcià indywidualnà i spo∏ecznà (kampanie wyborcze, reklama, reli-

gia, a zw∏aszcza sekciarstwo...) zawierajà ksià˝ki Jana Jandourka Âkvár (1999,

Ch∏am), KdyŒ do pekla, tak na po«ádné kobyle (2000, JeÊli ju˝ do piek∏a, to nie

na byle jakiej szkapie) czy Mord (2000), ale tak˝e utwory Petra Ulrycha Srdce

marionet (2000, Serce marionetek), Bohuslava Vañka-Uvalsky’ego Zabrisky (1999)

lub te˝ Martina Komárka Smrt’áci (2000, KoÊcieje).
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Niemniej jeszcze w 2000 roku Michael Burri koƒczy swojà recenzj´ ksià˝ki

Petera Steinera The Deserts of Bohemia (czeska wersja: Lustrování literatury. åeská

fikce v politickém kontextu, Praha 2002) pytaniem: Spoglàdajàc w przesz∏oÊç nie

mo˝na wyobraziç sobie czeskiej polityki bez literatury. Perspektywy na przysz∏oÊç sà

mgliste. Czeska polityka na pewno prze˝yje i bez literatury. Ale jak literatura czeska

pogodzi si´ z utratà swojej politycznej roli? (Burri 2002: 21).

Nurt rehabilitacji literatury spo∏ecznie zaanga˝owanej nadal jednak przybiera

na sile i jak dotychczas swoje apogeum osiàgnà∏ przed wyborami w 2002 roku,

do czego, byç mo˝e, przyczyni∏ si´ tak˝e tak zwany kryzys telewizyjny z koƒca

2001 roku. (WyjaÊnijmy: przed Bo˝ym Narodzeniem 2001 roku cz´Êç pracowni-

ków Telewizji Czeskiej postanowi∏a zaprotestowaç przeciwko rzekomym próbom

wywierania politycznych nacisków na programy telewizji publicznej. Ich strajk po-

par∏o te˝ wielu artystów. Dzia∏ania te usi∏owano sproblematyzowaç twierdzeniem,

˝e idzie tu w∏aÊciwie o zakamuflowanà rywalizacj´ o pozycj´ na rynku medial-

nym. Zaanga˝owanie polityków opozycyjnych po stronie strajkujàcych wywo∏a∏o

komentarze o przys∏owiowym zast´powaniu diab∏a Belzebubem.) W krótkim

czasie opublikowano wówczas ksià˝ki, które zainspirowa∏y nawet seminarium

Gminy Pisarzy (Obec spisovatelA) poÊwi´cone dzie∏om o wymowie spo∏ecznej.

Konkretnie sz∏o tu o utwory prozatorskie Pavla Vernera, Evy KantArkovéj, Mi-

loÆa Urbana i Michala Viewegha.

Pavel Verner wystàpi∏ wówczas z Kumprechtovská brouΩkiáda: Drama poslan-

ce Parlamentu åeské republiky na ho«e Vítkové ve dnech 12-14 çervence L.P. 1420

(2001, Dramat pos∏a parlamentu Republiki Czeskiej na górze Vitkov w dniach

12-14 lipca roku Paƒskiego 1420). Jest to odsàdzajàca od czci i wiary groteska

karykaturujàca i ironizujàca polityczne osobistoÊci czeskiej przesz∏oÊci i wspó∏-

czesnoÊci (oczywiÊcie, z wyjàtkiem Václava Havla).

Eva KantArková natomiast przedstawi∏a NeçasAv román (2002, PowieÊç Ne-

çasa) – wypowiedê adresowanà do zmar∏ego m´˝a, w której tradycyjne zapiski

dziennikowe wzbogacone sà o rozwa˝ania wià˝àce si´ z pisaniem powieÊci, po-

dejmujàce te˝ prób´ uchwycenia Ducha dziejów. PowieÊç Neçasa sta∏a si´ w ten

sposób aktualnym potwierdzeniem zwiàzków twórczoÊci E. KantArkovéj z ˝y-

ciem spo∏ecznym. Za najwi´kszà s∏aboÊç tego utworu, w którym autorka poszu-

kiwa∏a równie˝ nietradycyjnych rozwiàzaƒ formalnych, uwa˝am nadmierne wy-

eksponowane fina∏u powieÊci.

Jedna z najwyrazistszych indywidualnoÊci wspó∏czesnej literatury czeskiej Mi-

loÆ Urban cz´sto niemal ostentacyjnie podkreÊla zmiennà lini´ swoich utworów.

Druga cz´Êç jego powieÊci Hastrman (Wodnik), pomyÊlana jako utopijny i eko-

terrorystyczny pamflet, sprowokowa∏a Kvétoslava Chvatíka do tego stopnia, ˝e

próbujàc ustaliç kanon wspó∏czesnej prozy czeskiej, doradza∏ nawet autorowi

przerobienie inkryminowanej cz´Êci bàdê po prostu jej skreÊlenie. Urban nie tyl-

ko nie skorzysta∏ z rady Chvatíka, ale wystàpi∏ z jeszcze bardziej radykalnym

projektem, który nazwa∏ Paméti poslance parlamentu. Sexyromán (2003, Pami´t-

niki pos∏a do parlamentu. SeksopowieÊç). Ta metaforyczna powieÊç przedstawia

bardzo dok∏adnie (pos∏ugujàc si´ tak zwanym kluczem) czeskà scen´ politycznà
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na prze∏omie tysiàcleci i koƒczy si´ anarchistycznym rozrachunkiem z istniejà-

cymi praktykami.

To, ˝e Michal Viewegh zdoby∏ rozg∏os Cudownymi latami pod psem (1992),

wie ka˝dy, kto choç troch´ interesuje si´ wspó∏czesnà literaturà czeskà. Ju˝ jako

autor wielu bestsellerów do tego groteskowego spojrzenia na okres normaliza-

cji doda∏ swój bilans polistopadowej dekady, zatytu∏owany Bajeçná léta s Klau-

sem (2002, Cudowne lata z Klausem). Opowiastki i przygody przedstawicieli

pewnej rodziny z klasy Êredniej w tym utworze poprzedzane sà cytatami z ksià˝ki

Václava Klausa Na rovinu (Prosto z mostu). Viewegh skutecznie obna˝a proble-

matycznoÊç poglàdów Klausa, wp∏ywajàcych w istotny sposób na kszta∏t czeskie-

go polistopadowego spo∏eczeƒstwa, a to za pomocà tragikomicznego przedsta-

wienia ich oddzia∏ywania na ˝ycie wi´kszoÊci ludzi. Doskona∏e „historyjkowe”

gaw´dziarstwo uzupe∏ni∏ umiej´tnoÊcià ukazywania – poprzez szczegó∏y akcji

czy krótki opis sytuacyjny – pi´kna i tragizmu egzystencji ludzkiej. Wa˝kà rol´

przypisa∏ równie˝ konfesyjno-polemicznym pasa˝om reagujàcym na g∏osy krytyki

adresowanej przeciwko twórczoÊci Viewegha. Cudowne lata z Klausem godnie –

jak sàdz´ – nawiàza∏y do najs∏awniejszego opusu Viewegha, z ca∏à pewnoÊcià go

jednak nie przewy˝szy∏y. Wa˝kà rol´ odegra∏a tu okaza∏a prezentacja w∏asnych

preferencji politycznych.

Uwagi na temat kolejnego kszta∏tu „vieweghowskiego fenomenu”, bez któ-

rego refleksji nie mo˝na powa˝nie zastanawiaç si´ nad polistopadowà literatu-

rà czeskà i pisaç o niej, koƒcz´, odwo∏ujàc si´ do rozwa˝aƒ Jana Jandourka,

który poza tym, ˝e uprawia beletrystyk´ i publicystyk´, wyk∏ada te˝ socjologi´

literatury i który przypuszcza, ˝e powieÊç to nie tylko dzie∏o artystyczne, lecz tak-

˝e obraz spo∏eczeƒstwa. W dalszym zaÊ ciàgu dochodzi do przekonania, ˝e spo-

∏eczeƒstwo czeskie nie przypomina Êwiata powieÊci Topola, Kratochvila czy Urba-

na. Na szcz´Êcie – nie przypomina te˝ póênego Párala. Przypomina raczej powieÊci

Michala Viewegha. Jandourek konstatuje tak˝e, i˝ pisarstwo Viewegha ma co

najmniej wyraêne rysy socjologiczne. Sukces czytelniczy Viewegha nie musi wi´c

wynikaç, jak cz´sto si´ temu autorowi wytyka, jedynie z taniego przypochlebia-

nia si´ i powierzchownych kpin, ale mo˝e wyp∏ywaç z tego samego êród∏a jak

dawny sukces – równie˝ przez Jandourka wspominanego – Vladimíra Parala,

którego wczesne utwory by∏y w latach szeÊçdziesiàtych wyjàtkowo wysoko cenio-

ne i popularne tak˝e i z tego powodu, ˝e w oryginalnej formie prozatorskiej

przekazywa∏y wa˝kie socjologiczne spostrze˝enia o wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie,

o stylu ˝ycia ówczesnych obywateli.

Kumulacja ksià˝ek z wyraênym podtekstem politycznym inspirowa∏a, jak ju˝

wspomniano, Gmin´ Pisarzy do zorganizowania spotkania literatów i krytyków,

na którym zastanawiano si´ nad stosunkiem zaanga˝owania politycznego i twór-

czoÊci artystycznej. Podczas dyskusji dosz∏o do stosunkowo ostrej wymiany poglà-

dów mi´dzy Evà KantArkovà a Ludvíkiem Vaculíkiem z jednej strony, którzy –

w zgodzie z bonmotem Flauberta – twierdzili, ˝e wciàgaç polityk´ do literatury

to tak jak strzelaç w sali koncertowej. Sprzeciwi∏ si´ im – ze strony drugiej – Mi-

loÆ Urban konstatujàc, ˝e on spokojnie b´dzie sobie nadal strzela∏ w sali koncer-

towej (i jak udowodni∏a jego ostatnia – na razie – powieÊç Stín katedrály. BoŒská
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krimikomedie/Cieƒ katedry. Boska krymikomedia, w katedrze Êwi´tego Wita, a wi´c

w miejscu, gdzie ju˝ w ogóle nie wypada strzelaç, urzàdzi∏ za poÊrednictwem

swoich postaci bez ma∏a strzeleckie manewry i masakr´) (Platzová 2002: 1, 11).

Jeszcze istotniejsze okaza∏o si´ to, ˝e Miroslav BalaÆtík na wspomnianym spotka-

niu u˝y∏, nawiàzujàc do poglàdów Ji«í’ego Kratochvila z poczàtku lat dziewi´ç-

dziesiàtych, poj´cia „pu∏apka estetyzmu” i krytykowa∏ ∏atwoÊç, z jakà literaci wy-

rzekli si´ wp∏ywu na kszta∏towanie duchowego zaplecza spo∏eczeƒstwa.

Wy˝ej wspomniano ju˝ tak˝e, i˝ niektórzy z nich zg∏osili si´ do pe∏nienia tej

misji (i przyj´cia odpowiedzialnoÊci) wraz z innymi artystami w czasie trwania

strajku telewizji publicznej. Wymieniam ich tu dlatego, ˝e wydawca interneto-

wego pisma „Britské listy”, publicysta i wyk∏adowca literatury w uniwersytecie

w Glasgow Jan åulík z w∏aÊciwà sobie przebojowoÊcià oÊwiadczy∏: Wiem, ˝e w spo-

∏eczeƒstwie czeskim s∏owo nie straci∏o dotychczas swojej piorunujàcej si∏y. O pew-

nych sprawach si´ mianowicie nie mówi i wypowiadanie okreÊlonych poglàdów

w doÊç konwencjonalnie usposobionym spo∏eczeƒstwie si´ niekiedy nawet uniemo˝-

liwia. Pojawiajàce si´ czasami utyskiwania pisarzy, ˝e ich dzie∏ «nikt nie czyta»,

brzmià odrobin´ jak wymówka. Byç mo˝e, to i owo ludzie by czytali, gdyby to na-

pisa∏o si´ inaczej (åulík 2003: 629). W tym samym stylu mo˝na by niewàtpliwie

dodaç: „Gdyby napisa∏o si´ o czymÊ innym”. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e oÊwiadczenie

åulíka zosta∏o wywo∏ane przede wszystkim doÊwiadczeniami z praktyki publicy-

stycznej (dok∏adniej: z telewizyjnych kulis). Niemniej nie mo˝na nie dostrzec, ˝e

o niektórych rzeczach w literaturze si´ „nie mówi”, wobec niejednego bodêca

literatura pozostaje bierna.

W ankiecie wspomnianej na poczàtku tej cz´Êci artyku∏u Eva KantArková na-

pisa∏a: Trudno zaprzeczyç, ˝e nawet ziemia pod naszymi nogami dr˝y, huczy, grzmi.

I jeÊli pytamy o to, jak zmieni∏a si´ pozycja literatury i pisarza, pytamy jednoczeÊnie,

dlaczego wielkie aktualnie tematy jakby nas omija∏y. MyÊla∏am o tym, kiedy nastàpi-

∏y jedno po drugim owe trzy straszne samobójstwa, dwa – w ogniu, a jedno przez wy-

mowne odejÊcie ze sceny. (Mowa tu o samobójstwie re˝ysera Teatru Za Balustra-

dà Petra Lébla i samospaleniach z wiosny 2003 roku, spoÊród których przynajmniej

jedno by∏o protestem przeciwko wspó∏czesnemu stylowi ˝ycia i kierunkowi, w ja-

kim zmierza spo∏eczeƒstwo. Bez jakiegokolwiek rezonansu literackiego – przynaj-

mniej o ile wiem – pozosta∏ te˝ dotychczas nie tylko podzia∏ Czechos∏owacji, lecz

tak˝e samobójstwo w p∏omieniach pewnego m∏odzieƒca z okolic Nowego Jiczyna,

który nie móg∏ si´ z tym pogodziç.) Nie by∏y to tylko konflikty cz∏owieka z samym

sobà, rezultat samotnoÊci i bezgranicznej rozpaczy, móg∏ to byç bezpoÊredni konflikt

cz∏owieka ze Êwiatem. A któ˝ inny, jak nie literatura, mo˝e zajàç si´ tymi tajemniczy-

mi nurtami pod zbanalizowanà powierzchnià? (KantArková 2003: 48).

Nie sposób si´ z tym nie zgodziç. Ale jednoczeÊnie zdaj´ sobie spraw´, ˝e

mimo wszelkich usi∏owaƒ nie odpowiedzia∏em wcià˝ na pytanie ankiety. Pocie-

szam si´ tym, co czu∏em intuicyjnie od samego poczàtku, a co zresztà wyp∏ywa-

∏o ze wszystkich odpowiedzi opublikowanych w piÊmie „Host”. Celna i jedno-

znaczna odpowiedê po prostu nie istnieje. Zwiàzki literatury i spo∏eczeƒstwa sà

bardzo skomplikowane, zale˝ne od bardzo wielu czynników rozmaitego charak-

teru i co nie mniej wa˝ne w ich refleksjach przejawia si´ odmiennoÊç osobistych
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wyobra˝eƒ, celów, oczekiwaƒ... Ale jedno wydaje si´ pewne: polistopadowy roz-

wój potwierdzi∏ w koƒcu, ˝e literatura by∏a, jest i b´dzie politicum (oczywiÊcie:

mi´dzy innymi). I nie pozwoli sobie niczego dyktowaç. Nawet jeÊli czynià to sa-

mi pisarze.

Z j´zyka czeskiego prze∏o˝y∏ Andrzej Czcibor-Piotrowski

Literatura

BalaÆtík, Miroslav, 2002, „Literatura a politika (poznámky k tématu)”, w: Dokorán, nr 22,

s. 25-27.

Bílek, Petr A., 2003, „åeská literatura v postkomunismu”, w: Britské listy, 13.1.2003 (Online)

http://www.blisty.cz.

Burri, Michael, 2000, „åeská literatura ve stínu politiky”, w: Lidové noviny, 24.6, s. 21.

Chvatík, Kvétoslav, 1997, „Román a mytus”, w: Literární noviny, 8, nr 45, s. 5.

åulík Jan, 2003, Jak åeÆi bojují. Vybor z Britskych listA, Praha.

Haman, AleÆ, 1995, „åeská beletrie 1990-95”, w: Literární noviny, nr 21, s. 4-5.

Haman, AleÆ, 1996, „Dokument a fantasma, dvé krajnosti souçasné çeské prozy”, w: Literární

noviny, nr 29, s. 7.

Haman, AleÆ, 1996a, przedruk: O çeské a Ævédské literatu«e. Referáty ze seminá«e çeskych a slo-

venskych spisovatelA, Stockholm, s. 31-36.

Haman, AleÆ, 1996b, Proza 1995, w: åesky literární almanach 1996, Praha, s. 47-49.

Haman, AleÆ, 1996c, „O dneÆní próze”, w: Nové knihy, 36, nr 23, s. 1.

Haman, AleÆ, 1997a, „Literární program, nebo osobní poetika?”, w: Literární noviny, nr 7, s. 5.

Haman, AleÆ, 1997b, „Mytus, uméní, Œivot”, w: Literární noviny, nr 49, s. 7.

Haman, AleÆ, 1998, „Ejhle, kyvadlo stylizace opisuje krajní polohy”, w: Nové knihy, nr 15, s. 12.

Haman, AleÆ, 2002, „Politika v souçasné beletrii”, w: Tvar, nr 15, s. 6-7.

Jahoda, Mojmír, 2002, „Polopatkismus. Heslo z encyklopedie A Reading Companion to

World Literary Criticism of the 20th and 21th Centuries”, w: Tvar, 8, nr 4, s. 5.

Jandourek, Jan, 2002, „PíÆe Viewegh sociologické romány?: Z jakych románA poznají lidé za

çty«icet let, jak naÆe spoleçnost vypadala? Viewegha asi nevynechají”, w: Mladá fronta

Dnes, 11-12.5, s. B4.

JanouÆek, Pavel, 1990, „Time-out aneb Zhroucená tradice”, w: Tvar, 1, nr 43, s. 1 i 4-5.

JanouÆek, Pavel, 1995, „Logo Vaculík aneb Deník a korespondence jako pokleslá literatura

pro vzd˘lance”, w: Tvar, nr 6.

Jungmann, Milan, 1993, „Kudy kam z chaosu”, w: Literární noviny, 4, nr 4, s. 7.

KantArková, Eva, 2003, (Wypowiedê w ankiecie), w: Host, nr 8, s. 42.

Kotrlá, Iva, 1994a, „Nejen reakce çtená«A”, w: Scriptum, nr 9, s. 16-18.

Kotrlá, Iva, 1994b, „T«i proudy dnes”, w: Scriptum, nr 9.

Kratochvil, Ji«í, 1992, „Obnovení chaosu v çeské literatu«e”, w: Literární noviny, nr 47, s. 5.

Kratochvil, Ji«í, 1998, „Na hranici mezi nebem a zemi”, w: Literární noviny, nr 4, s. 1 i 10.

Kratochvil, Ji«í, 1999, Urmedvéd, Brno.

Macurová, Nad˘Œda, 1995, „Magie slov”, w: Tvar, nr 4, s. 17.

Novotny, Vladimír, 1995, Nová çeská literatura I. (1990-1995) Proza – poezie, åeské Budéjovice.

Platzová, Magdaléna, 2002, „Vyst«ely v koncertní síni”, w: Literární noviny, nr 24, s. 1 i 11.

Âtolba, Jan, 1997a, „Nové myty?”, w: Literární noviny, 8, nr 37, s. 6.

Âtolba, Jan, 1997b, „JeÆté k mytAm”, w: Literární noviny, nr 49.

80 LUBOMÍR MACHALA



IVO POSPÍÂIL

Quasipostmodernistyczny Êwiat 
Michala Viewegha

Samo ju˝ okreÊlenie okresu po 1989 roku jako okresu transformacji wskazuje

na inspiracj´ naÊladowniczà, dziennikarskà, a wi´c na nieprecyzyjnoÊç, pseudo-

atrakycjnoÊç, pewien stopieƒ wymuszenia, reklamowà powtarzalnoÊç, podobnie

jak na inne poj´cia, jakie wià˝à si´ z rozwojem w Europie w latach dziewi´ç-

dziesiàtych XX wieku. Ogólnym rysem charakterystycznym naszych czasów jest

radykalizm, ∏atwoÊç tworzenia nowych poglàdów, przekonanie o bezproblemo-

wym ∏atwym osiàganiu celu. W literaturze wià˝e si´ z tym przenikanie trywial-

noÊci, która nawiàzuje do wolnych postmodernistycznych wzorców: z jednej stro-

ny ilustruje ich poetyk´, z drugiej zaÊ za ich pomocà uzyskuje okreÊlonà miar´

przewrotnoÊci, co umo˝liwia jej znalezienie si´ w Êwiecie wielkich dyskusji. Dla

tych procesów charakterystyczna jest dominacja tzw. mi´kkich podejÊç, ambiwa-

lencja, niepokój, brak ostroÊci, chwiejnoÊç kryteriów wartoÊciowania i kult imi-

tacji. ˚yjemy w czasach, kiedy na wielkich ideach paso˝ytujà ma∏e myÊli i tek-

sty bez znaczenia. ˚yjemy bowiem – zdaniem Waltera Benjamina – w erze

powszechnej reprodukowalnoÊci. Twierdzenie to pochodzi z lat trzydziestych

XX wieku: filozof nie móg∏ jeszcze znaç mediów elektronicznych. ˚yjemy w cza-

sach dyktatu mediów i niezwyk∏ej ludzkiej umiej´tnoÊci przesuwania na p∏asz-

czyzn´ dziennikarskà wszystkich myÊli, uczuç, nami´tnoÊci, cnót, mi∏oÊci i nie-

nawiÊci. Dominujàca nie jest ju˝ nawet gra, ale igranie z cz∏owiekiem – to ostatnie

to zresztà nic nowego, literatura poczyna∏a sobie tak ju˝ od dawna i w zwiàzku

z powstaniem re˝ymów totalitarnych i autorytarnych w XX wieku coraz cz´Êciej

i coraz bardziej planowo: jeÊli zastanowimy si´ na przyk∏ad, jakie idee propago-

wa∏y poszczególne postacie literatury czeskiej od lat czterdziestych XX wieku a˝

po poczàtek XXI stulecia. Dla takiej percepcji Êwiata charakterystyczna jest przede

wszystkim utrata wymiaru czasu i poczucia godnoÊci, po∏àczona z tworzeniem

wartoÊci estetycznej, wyostrzona relatywizacja wartoÊci i typowy medialny hodie-

centryzm, maskowany cz´sto ponadczasowymi wzgl´dami. Okres ten – i to jest

jego zas∏uga – pokaza∏, jak ∏atwo imitowaç zr´cznie nowe myÊli, jak ∏atwo uczy-

niç z nich dziennikarskà tandet´, jak poprzez nieustanne powtarzanie zlikwido-



waç w zasadzie wszystko i stworzyç w ten sposób wra˝enie powszechnego znie-

ch´cenia i nudy.

Czeski literat, dzieci´ lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku, Michal Viewegh (rocz-

nik 1962), wyda∏ w ciàgu trzynastu lat teksty, które majà ambicje uchodzenia za

powieÊci. W latach 1990-2002 opublikowa∏ kolejno Názory na vraŒdu (1990, Po-

glàdy na zbrodni´), Bajeçná léta pod psa (1992, Cudowne lata pod psem, 2004),

Nápady laskavého çtená«e (1993, Pomys∏y ˝yczliwego czytelnika), Vychova dívek

v åechách (1994, Wychowanie dziewczàt w Czechach), Úçastníci zájezdu (1996,

Uczestnicy wycieczki), Zapisovatelé otcovsky lásky (1998, Kronikarze mi∏oÊci oj-

cowskiej), Povídky o manŒelství a sexu (1999, Opowiadania o ma∏˝eƒstwie i sek-

sie), Nové nápady laskavého çtená«e (2000, Nowe pomys∏y ˝yczliwego czytelnika),

Román pro Œeny (2001, PowieÊç dla kobiet), Bájeçná léta s Klausem (2002, Cu-

downe lata z Klausem). Utwory jego przet∏umaczono na siedemnaÊcie j´zyków.

Zasadniczym ich rysem jest metatekstowoÊç, postmodernistyczne igranie z cu-

dzymi tekstami, parodie i trawestacje gatunków literackich i – w przeciwieƒstwie

do fa∏szywej czeskiej skromnoÊci – znaczna doza ekshibicjonizmu, którà wysta-

wia na pokaz w twórczoÊci i poza nià, w licznych wywiadach, gdzie propaguje

swoje pisarstwo, tworzàc mu celowo medialne zaplecze. Zresztà nie jest on je-

dynym, kto wie, ˝e dzisiejsza literatura nie mo˝e byç sama, i˝ musi poruszaç si´

w komplementarnych parach: do tradycyjnego teatralnego czy jeszcze bardziej

filmowego kszta∏towania dochodzi tu jeszcze budowany Êwiadomie obraz me-

dialny oparty na niezale˝noÊci, jasno wyra˝onej kalkulacji ekonomicznej (mimo

i˝ w powieÊci Cudowne lata z Klausem autor wyst´puje jako bezlitosny, niemal

obsesyjny krytyk aktualnego prezydenta czeskiego) i p∏yni´ciu pod pràd.

TwórczoÊç Viewegha tworzy jeden z biegunów najbardziej zmedializowanej

prozy czeskiej. Jest to literatura publicystyczna i trywialna, modelowana pod

wzgl´dem j´zykowym, stylistycznym i gatunkowym stosownie do zachowaƒ elit

spo∏ecznych, chocia˝ Viewegh odnosi si´ do nich z rzekomym krytycyzmem;

drugim biegunem jest bardziej pod wzgl´dem j´zykowym wyrazista, fabularnie

oryginalna proza majàca swoje korzenie w osobliwym Êrodowisku, dokàd tzw.

wspó∏czesnoÊç dociera jedynie skàpymi stru˝kami. Autorzy tej prozy tworzà

swoisty autonomiczny Êwiat. Np. Jind«ich Zogata i jego Êlàska trylogia Dédictví

zmizelych píÆtal (1996, Dziedzictwo zaginionych fujar), Oves na st«echách (1996,

Owies na dachach) i D«evéné pyramidy (1998, Drewniane piramidy), Kvéta Legátová

(pseudonim Véry Hofmanovej, rocznik 1919) i cykl jej opowiadaƒ ˚elary (2001,

Wi´zienia) oraz nowele Jozova Hanule (2002, Hanula Jozy).

Przygody prywatnego detektywa Denisa Pravdy i pisarza Norberta åerny’ego

toczà si´ w pozornie zwyczajnym Êrodowisku: z szeregu informacji zewn´trznych

i wewn´trznych, autobiograficznych, wynika wyraênie, ˝e idzie tu o czeski ob-

szar geograficzny i czeskie spo∏eczeƒstwo naszych czasów; socjologiczna charak-

terystyka powieÊci Viewegha zas∏uguje na odr´bne potraktowanie.

Oba wymienione bieguny wspó∏czesnej prozy czeskiej ∏àczy w niespodziewa-

ny sposób pewien tradycjonalizm: u Zogaty i Legátovej jest to tkwienie w opi-

sowej strukturze kronikarskiej, w której niczym diamenty osadzone sà mniej lub

bardziej bolesne historie dziejàce si´ w ograniczonym Êrodowisku wybranego re-
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gionu. Michal Viewegh czy Martin Nezval jako autor ksià˝ki Obsluhoval jsem

prezidentova poradce a Premiér a jeho parta (1993, 1994; Obs∏ugiwa∏em doradc´

prezydenta i Premier i jego klika) paso˝ytuje na literaturze trywialnej, trawestuje

jà, sà jednak punkty styczne, gdzie p∏aszczyzny prostej imitacji i trawestacji sà

wprost nie do rozró˝nienia (PospíÆil 2002). UmyÊlnie deklaratywny stosunek do

propagowania samego siebie i ekonomicznej funkcji literatury (w jednym z wy-

wiadów scharakteryzowa∏ to jako zamiar wyprodukowania jednej powieÊci rocz-

nie) jest wi´c jakàÊ krytykà rzeczywistoÊci i jednoczeÊnie identyfikacji z nià, a wi´c

„ambiwalencjà na opak”. Dwie negacje dajà zazwyczaj wynik pozytywny.

Podczas gdy postacie Zogaty i Legátovej tworzà mniej lub wi´cej dramatycz-

ne fabu∏y z codziennoÊci swoich drobnych prze˝yç wià˝àcych si´ w jednà ca∏oÊç,

u Zogaty w postaci powieÊci, u Legátovej zaÊ w cyklu opowiadaƒ, Viewegh

swojà fabu∏´ wywodzi z jednego motywu i wed∏ug modelu Párala p∏odzi jego

kontynuacj´ i narastanie, którego iloczas powi´ksza technikà ramowania: spra-

wi∏oby to niema∏à przyjemnoÊç na przyk∏ad Wiktorowi Szk∏owskiemu, którego

krytyczno-literacka kariera zacz´∏a si´ w∏aÊnie od studiów nad technikà ramo-

wania i architektoniki kompozycji, tak jak czeskiemu wydawcy formalistów ro-

syjskich i specjaliÊcie od kompozycji prozy czeskiej FrantiÆkowi VÆetiçce (VÆetiçka

2001 i 2003).

Demoniczny charakter twórczoÊci Viewegha w sensie konstytuowania fabu∏y

i w∏àczenia wszechmogàcego narratora w jego struktur´ przypomina zasadniczo

modelowanie Êwiata przez Kunder´ w trzech cyklach Âmiesznych mi∏oÊci: demiurg

cz´sto traci tu kontrol´ nad wydarzeniem, które wywiera wp∏yw na jego ˝ycie.

Viewegh swojà histori´ predeterminuje sytuacjà wyjÊciowà, która antycypuje

i doprowadza do koƒca dalszy rozwój wydarzeƒ: pisarz przes∏uchuje detektywa

i chce opowiedzieç histori´ Êledzenia swojej ukochanej Klary (pisarz oczywiÊcie

uczy w Akademii Literackiej Josefa Âkvoreckiego jak sam Viewegh), a w koƒ-

cu go zabija; w∏aÊciwa narracja rozwija si´ mi´dzy tymi dwoma wydarzeniami.

Nie najbogatsze obj´toÊciowo dzie∏o (pod tym wzgl´dem ma chyba Viewegh

k∏opoty: jego utwory sà coraz to szczuplejsze lub co najmniej szczup∏e – wydaw-

ca musi je graficznie „pogrubiaç”; to artystyczne pogrubianie jest szczególnie

wyraêne w przypadku powieÊci Cudowne lata z Klausem (2002) opiera si´ na do-

minancie automatyzmu ˝yciowego i j´zykowego. Podczas gdy moderniÊci prokla-

mowali sztuk´ jako umiej´tnoÊç widzenia Êwiata jakby po raz pierwszy (forma-

listyczne „odró˝nienie”, ros. „otstranienije”), wychodzàcy z postmodernistycznej

atmosfery Viewegh stawia w∏aÊnie na potwierdzanie automatyzmu: jego bohate-

rowie – aby uniknàç postmodernistycznej ambiwalencji i totalnego niepokoju –

usi∏ujà t´ niepewnoÊç uprzedziç. Autentyczne objawy ludzkiego ego, np. za-

zdroÊç, która jest via facti dominujàcym tematem powieÊci, usuwa si´ za pomo-

cà automatyzmu: detektyw Denis Pravda i jego ˝ona Rut zwierzajà si´ sobie na-

wzajem ze swoich przygód mi∏osnych, ze swoich „odlotów”. „A Zdenék, jak by∏o

z nim?” ¸atwoÊç, z jakà dziÊ potrafi∏em wypowiadaç takie pytania, nawet po up∏y-

wie tylu lat, nie przestaje mnie urzekaç. „Chcesz to opowiadaç? Lekarz i piel´gniar-

ka? Taki szablon?” „Tak.” Zazwyczaj lubi∏em znaç szczegó∏y – by∏ to prosty, a cz´-

sto tak˝e bardzo podniecajàcy sposób, jak odzyskaç Rut jakby nietkni´tà, rozumie
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pan, co mam na myÊli. JeÊli bowiem w tych jej odlotach coÊ mnie irytowa∏o, to

chyba tylko owa t´pa zarozumia∏oÊç niektórych jej kochanków. „Normalnie t´ jego

cycatà paniusi´ przer˝nà∏em!...” Dzi´ki temu, ˝e Rut za ka˝dym razem szczerze

opowiada∏a wszystko ze szczegó∏ami, ich rzekomy tryumf przemienia∏ si´ natychmiast

w nieÊwiadomà kl´sk´. Nie mieli ju˝ ˝adnych tajemnic, to ja stawa∏em si´ tym, kto

wiedzia∏ wszystko: jakà noszà bielizn´, jak zachowujà si´ w ∏ó˝ku i jak wyobra˝a-

jà sobie mi∏osnà gr´ wst´pnà. Nie by∏o to z∏e, ale jak zawsze, kiedy dzieje si´ to po

raz pierwszy: urok nowego versus niezgranie. „Du˝y penis?” Przed dwudziestu laty

przy takim pytaniu dosta∏bym zawa∏u; teraz spokojnie patrzy∏em jak na zwi´d∏à li-

li´. „Tak.” Wobec tego by∏, oczywiÊcie, przekonany, ˝e nie musi si´ zbyt wysilaç. Rut

nigdy nie dodawa∏a ani nie ujmowa∏a. Nas dwojga prawda nie mog∏a uraziç. „Nie

mia∏aÊ orgazmu?” Nie pozwólcie sobie nigdy wmówiç, ˝e wiecznoÊç jest wulgarna.

„Nie...” Ale sprawi∏o mi to przyjemnoÊç. „Ciesz´ si´.” Naprawd´ si´ cieszy∏em. Po-

∏o˝y∏em jej r´k´ u zbiegu ud. „Chcesz to poprawiç?” Spojrza∏a na mnie odrobin´

zaskoczona. „Aha.” Wsunà∏em jej d∏oƒ pod majteczki i zaczà∏em pieÊciç (Viewegh

2002: 49-50).

Pisarz Norbert åerny przychodzi do biura detektywa Denisa Pravdy rzekomo

po to, aby zgromadziç materia∏y do swojej nowej powieÊci o zazdroÊci: historia

„ramowa” jest w∏aÊciwie powieÊcià, a sama powieÊç materia∏em – zwyczajna,

dziÊ ju˝ niemal zautomatyzowana metoda (PospíÆil 1984), podobnie jak to, ˝e

powieÊç jest w istocie przedÊmiertnà opowieÊcià cz∏owieka, któremu narracja

oczywiÊcie – w przeciwieƒstwie do Szeherezady – nie ocali∏a ˝ycia.

Autor swojà powieÊç strukturuje graficznie i aksjologicznie: u˝ywa czcionki

standardowej i kursywy, kursywà pisany jest tekst „ramujàcy” i bonmoty oraz

gnomiczne maksymy, gdzie j´zyk wyst´puje w funkcji orwellowskiej poÊmiertnej

newspeak, nowomowy („ulice ludziom”, „klasa laska”, „mistrzu”, „totalny prze-

jeb”, „niuchacz”, „Na cardy jeszcze jak starczy”). Problem – na przyk∏ad dla t∏u-

macza – polega na tym, ˝e nie idzie tu jedynie o przejawy potocznej czeszczy-

zny czy te˝ aktualnego slangu zwiàzanego z przekazywaniem takiej samej,

przewa˝nie tworzonej przez media, pseudorzeczywistoÊci, ale o immanentne sche-

maty odzwierciedlajàce jeszcze prócz tego „konfekcyjnoÊç”, wyobcowanie i nie-

koƒczàcà si´ powtarzalnoÊç sytuacji. RzeczywistoÊç Viewegha jest tworzona jak

w dzia∏ajàcej non-stop kopiarce, poj´cie orygina∏u, oryginalnoÊci traci u Viewegha

– podobnie jak w ogóle w Êwiecie postmodernistycznym – sens i wartoÊç.

Historia pisarza, z którego wykluwa si´ zwyczajny zazdroÊnik, ka˝àcy Êledziç

detektywa – a wi´c tuzinkowa historia nieco bardziej skomplikowanego trójkà-

ta mi∏osnego – dzi´ki zastrzykowi egzotyki (Chiny) tworzy rodzajowe pod∏o˝e

dla dalszych struktur (nadbudów). Finansowana przez mecenasa podró˝ do Chin

wskazuje na kolejne rysy wspó∏czesnej rzeczywistoÊci, na kultur´ jakoby fundu-

szy nie ma, ale gdzie indziej pieniàdze si´ wprost trwoni (np. na niektóre ko-

niunkturalne filmy). Zresztà jawnie wykalkulowane zwiàzki literatury i filmu to

specjalnoÊç Viewegha: swoje powieÊci konstruuje celowo tak prosto, ˝e sà to ra-

czej prefabrykowane scenariusze filmowe.

Na nieskomplikowanym „scenariuszu powieÊciowym” czy noweli filmowej

(nowela to chyba najbardziej charakterystyczne okreÊlenie P«ípad nev˘rné Kláry/Hi-
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storia niewiernej Klary) zbudowana jest struktura mierzàca bardzo daleko – mo-

˝e w niezamierzony sposób – poza pierwszoplanowy wàtek detektywistyczny

i mi∏osny.

W najnowszej – jak dotychczas – powieÊci Vybíjená (poczàtek maja 2004, Gra

w dwa ognie) autor powróci∏ do tradycyjnie zdezintegrowanego modelu narra-

cyjnego z∏o˝onego z Jamesowskich points of view: prezentuje kolejno poglàdy

protagonistów swojego pokolenia na tle abiturienckich wieczorków. Podstawo-

wym rysem jest stara dobra modernistyczna pseudokomunikacja czy dziwaczna

komunikacja i zmiana komunikacyjna. Nie istnieje ˝aden Êwiat an sich, sà jedy-

nie Êwiaty jako konglomeraty narracyjne. Przy tym jedynie przypadkiem docho-

dzi do przeci´cia si´ tych niejednorodnych Êwiatów, póêniej zaÊ do ich rozejÊcia

si´ i mijania. W zwiàzku z tym odwo∏am si´ do zdarzenia z dzieciƒstwa, kiedy

jako uczeƒ uczestniczy∏em w obowiàzkowym wówczas powitaniu sowieckiej de-

legacji: ÊpiewaliÊmy rosyjskie piosenki, wówczas klasyczne, a wi´c o mieÊcie nad

Newà, o stepie, stepie szerokim, o ˝o∏nierzach i partyzantach, o wiecznej Rusi.

Ludzie ci byli Estoƒczykami i dziwnie si´ przy tym uÊmiechali – dopiero potem

zrozumia∏em ten straszliwy lapsus. Podobnie post´pujà te˝ postacie z Gry w dwa

ognie (w Êrodowisku czeskim ulubiona szkolna zabawa, podczas której wybija si´

pi∏kà jednego po drugim gracza z dru˝yny przeciwnej – odpowiednik w pewnej

mierze angielskiej zabawy pig-in-the-middlle) – prosty symbol ˝ycia.

Utwór ten jest przy tym programowo nieponadczasowy: aktualne aluzje, któ-

rych po kilku latach nikt nie b´dzie rozumieç, ∏àczà go otwarcie z aktualnà

chwilà i wyra˝ajà postmodernistycznà filozofi´ hodiecentryzmu; wartoÊci rodzà

si´ i umierajà jak j´tki jednodniówki, trwajà chwil´, cz´sto jedynie moment swo-

jej w∏asnej prezentacji medialnej.

Viewegh w∏ada metodà kola˝owej imitacji: dla niego postmodernistyczna po-

etyka to tylko jedna porcja tortu, który jakby piekli piesek i kotek: od obsesyj-

nych aluzji na temat Klausa a˝ po nostalgi´, smutek bezwyjÊciowoÊci i ponow-

ne wskoczenie w codzienny automatyzm. Zasadniczym problemem „nowego

cz∏owieka” Viewegha jest poza absolutnej szczeroÊci, która w koƒcu staje si´ tak

nie do zniesienia, ˝e w∏aÊciwie wyra˝a tylko inny wymiar nieszczeroÊci. Przezwi-

ska niektórych narratorów (Hujerová, Skippy) sà tak czy inaczej zwiàzane z me-

dializacjà, z aktualnymi filmami i serialami, przy których oglàdaniu dzisiejsi czter-

dziestolatkowie prze˝ywali dzieciƒstwo. W Grze w dwa ognie Viewegh pogrà˝y∏

si´ jeszcze bardziej w celowo nostalgicznym stereotypie i pos∏u˝y∏ si´ jeszcze

bardziej wyÊwiechtanymi modelami narracyjnymi ni˝ w Historii niewiernej Klary.

Przebijanie si´ do Êwiata trywialnego dziennikarstwa jest w twórczoÊci Viewe-

gha dope∏niane czystà publicystykà, którà prezentuje na ∏amach czeskich gazet

i którà póêniej wydaje w postaci ksià˝kowej: przyk∏adem najnowszym jest zbiór

jego felietonów Na dvou Œidlích (2003, Na dwóch krzes∏ach), gdzie dopuszcza do

g∏osu swojà prymitywnà, niemal fizycznà nienawiÊç do niektórych polityków,

niekiedy w formie ulicznej Êpiewki.

Ju˝ rosyjski krytyk Wissarion Bieliƒski w artykule O russkoj powiesti i powie-

stiach gospodina Gogola (1835, O opowiadaniu rosyjskim i o opowiadaniach

pana Gogola) podziwia∏ u tego rosyjsko-ukraiƒskiego pisarza umiej´tnoÊç po-

85Quasipostmodernistyczny Êwiat Michala Viewegha



etyzowania codziennoÊci – nazywa∏ to „realnà poezjà”, którà przeciwstawia∏

„idealnej”, tj. romantycznej. PowszednioÊç, codzienny automatyzm jest tak˝e te-

matem Viewegha; podczas gdy Gogol odkrywa ukryte, powszechne i uczuciowo

dewastujàce zaplecze codziennej banalnoÊci, dochodzàc do bolesnej nostalgii,

Viewegh doprowadza codzienny automatyzm do ostatecznoÊci: jego cz∏owiek

t∏umi swoje normalne ludzkie reakcje broniàc si´ w ten sposób przed wstrzàsem

i zaskoczeniem, usi∏uje eliminowaç wszechobecny postmodernistyczny niepokój

w ten sposób, ˝e rozszerza go rzeczywiÊcie na wszystko i dzi´ki temu go uÊmier-

ca. Najlepiej coÊ zniszczyç poprzez nadanie wi´kszych wymiarów, trupa najlepiej

ukryç w stosie martwych cia∏. Skonstruowany przez Viewegha „nowy cz∏owiek”

poczàtku XXI wieku jest „oczytanym zwierz´ciem”, które wszystko traktuje jak

Êmierç, nie ma ˝adnej skali wartoÊci i swoje wykszta∏cenie kultywuje w∏aÊnie

dlatego, by usunàç z ˝ycia niepokój i napi´cie: wszystko jest przewidywalne, po-

wtarzalne, konfekcyjne, zaskoczenie mo˝na eliminowaç dzi´ki automatyzacji.

Obok demonizmu, modelujàcego przemocà Êwiat na swój obraz i podobieƒstwo

i obok nurtu kronikowego (Zogata, Legátová) Viewegh znajduje „trzecià drog´”:

umiej´tnoÊç uto˝samienia si´ z chwilà, wspó∏czesny hodiecentryzm.

Na zewnàtrz proza Viewegha jest „postmodernistyczna” ju˝ dzi´ki pos∏u˝eniu

si´ ambiwalencjà i niepokojem, eksploatacji literackiej trywialnoÊci schematu

detektywistycznego, ale od wewnàtrz sprawa przedstawia si´ troch´ inaczej.

Podczas gdy u postmodernistów za tymi ruchomymi kulisami znajdujemy rów-

nie˝ dociekliwoÊç, poczucie wykorzenienia, marnoÊci i nostalgii, u Viewegha jest

ju˝ i ten „produkt uboczny” postmodernistycznie trawestowany, jakby jego „no-

wy cz∏owiek” najlepiej prezentowany przez prywatnego detektywa tworzy∏ tak˝e

nowà moralnoÊç spo∏ecznà: nale˝y ˝yç, wykorzystujàc te mo˝liwoÊci, jakie cz∏o-

wiek jako byt biospo∏eczny posiada. Bohaterom niemiecko-czeskiego biederme-

iera uda∏o si´ przetrwaç dzi´ki temu, ˝e zamykali si´ w swoim mieszczaƒskim

wn´trzu i problemy „wielkiego Êwiata” przecedzali przez Êciany swoich miej-

skich mieszkaƒ i funkcjonujàcych stereotypów. Bohater Viewegha wie, ˝e wy-

trwaç oznacza st∏umiç naturalne ludzkie w∏aÊciwoÊci, swoje ego odpowiednio skie-

rowaç ku „dozwolonej” przestrzeni, wykorzystaç ka˝dà chwil´ dla spe∏nienia

chwilowych wyobra˝eƒ; z pewnoÊcià w jego rodowodzie jest coÊ z literackich po-

staci m∏odego Milana Kundery czy Vladimíra Párala, mimo i˝ mowa tu o auto-

rach, których poetyka i poglàdy filozoficzne sà poniekàd inne ni˝ u Viewegha.

„Nowy cz∏owiek” Viewegha wyraênie rezygnuje z wielkich dà˝eƒ, wielkich uczuç

i wielkich konfliktów; wie, ˝e w zglobalizowanym Êwiecie cz∏owiek podobny jest

do rybek z pokojowego akwarium, gdzie wszystko jest przeÊwietlone, zlustrowa-

ne, wszystko jest obna˝one, nagie i nikt nie wie, kto kogo w∏aÊciwie Êledzi: po-

wszechne Êledzenie jest symptomem czasów, paradoksalnie deklarujàcych wol-

noÊç, ochron´ danych personalnych, a nietykalnoÊç osoby ludzkiej oznacza

w∏aÊciwie, ˝e jakiekolwiek Êledzenie nie ma ju˝ sensu.

Tak wi´c zasadniczym tematem nowych utworów Viewegha jest problem przej-

rzystoÊci ludzkiego ˝ycia i jego upublicznienie, eksponowanie: podczas gdy u bo-

haterów literatury XIX wieku Êwiat jednostki Êciera∏ si´ tragicznie ze Êwiatem

spo∏eczeƒstwa i produkowa∏ rozczarowanie, literatura modernizmu opiera∏a
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swoje istnienie na kontrolowalnoÊci cz∏owieka i Êwiata, postmodernizm wycho-

dzi z wieloÊci, wspó∏istnienia, mijania Êwiatów i dyskursów, które nie przecinajà

si´, ale wzajemnie tolerujà swojà odmiennoÊç, w kwazipostmodernizmie M. Vie-

wegha jednostka rozp∏ywa si´ jak astronauta w stanie niewa˝koÊci.

˚ycie straci∏o integralnoÊç, przestrzeƒ i czas rozpad∏y si´ na autonomiczne

byty, które cz´sto nie majà ze sobà nawet ∏àcznoÊci: symbolem tego stanu sà

rozproszone bonmoty, sentencje, zlepki modnych s∏ówek, angielskich powiedzo-

nek, które natychmiast umierajà. NieintegralnoÊç i metapostaç Êwiata akcentujà

mno˝one techniki narracyjne, ramowanie i metatekstowoÊç. Sà tu de facto dwie

powieÊci: jedna tworzona przez pisarza Norberta åerny’ego (urywki z publicz-

nych wyk∏adów) i – druga – narracja Denisa Pravdy podczas „przes∏uchania”,

zanim zazdrosny pisarz go nie zastrzeli. W quasi postmodernizmie nawet sztu-

ka nie ocala cz∏owiekowi ˝ycia: wià˝e si´ to z dezaksjologizacjà kwazipostmo-

dernistycznego Êwiata, jego wartoÊci nie tylko sà ambiwalentne i niepewne, ale

wprost anulowane, „wymazane”, sà ograniczone czasowo chwilà dziania si´, po-

tem nie ma ju˝ si∏y, która utrzyma∏aby je przy ˝yciu lub je sankcjonowa∏a. Wy-

nika stàd hodiecentryzm postmodernistycznego Êwiata Viewegha, w którym to

Êwiecie sens ma tylko to, co jest aktualnie prze˝ywane. Podczas gdy utopijne

i antyutopijne utwory rzutujà swoje wizje w przysz∏oÊç (futurocentryzm), która

bàdê jest pi´kna, bàdê groêna, tradycyjne deziluzywne powieÊci XIX i XX wieku

demonstrowa∏y bezsens teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci i zwraca∏y si´ do przesz∏o-

Êci, postmodernizm paso˝ytowa∏ na padlinie cudzych tekstów, mieszajàc tym sa-

mym w sposób zgo∏a naturalny przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç, kwazipo-

stmodernizm – wprost przeciwnie – ˝yje dniem dzisiejszym, chwilà, przypominajàc

tak ˝ycie j´tki jednodniówki albo raczej niekoƒczàce si´ ∏aƒcuchy efemerycz-

nych ˝ywotów podobnych do siebie nawzajem jak dwie krople wody, lecz mimo

to wzajemnie ze sobà niepowiàzanych.

„Nowy cz∏owiek” Viewegha i jego jakoby postmodernistyczny Êwiat wyposa-

˝ony jest w pewne rysy wspó∏czesnoÊci, zarodki rozwijajàce si´ w przedsionku

nowego „big bang”, który nie musi wiàzaç si´ tylko z oczekiwanymi kataklizma-

mi wszechÊwiatowymi, lecz tak˝e z zasadniczà przemianà wewn´trznà cz∏owieka

i ludzkoÊci jako gatunku biologicznego.

Wydaje si´, ˝e charakter, poniekàd hiperboliczny, ma fakt, ˝e w∏aÊnie ta

dziennikarska proza na pograniczu Êwiadomej trywialnoÊci zawiera sygna∏y wspo-

mnianych zmian lub nawet szersze przes∏anie. Pozostaje jednak faktem, ˝e kar-

dynalne zmiany pojawiajà si´ powoli, po cichu, w strz´pach prze˝yç, a nie w g∏o-

Ênych deklaracjach (Morson 1982). By∏oby chyba dobrze spojrzeç z tej strony na

kolejne próbki tej nowej europejskiej prozy; jest, byç mo˝e, w tym sensie sym-

boliczne, ˝e sygna∏y nadchodzà ze Êrodowiska czeskiego i z Europy Ârodkowej,

gdzie nieraz pojawia∏y si´ zarówno groêne, jak i obiecujàce sygna∏y i wyda-

rzenia.

Z j´zyka czeskiego prze∏o˝y∏ Andrzej Czcibor-Piotrowski

87Quasipostmodernistyczny Êwiat Michala Viewegha



Literatura

Morson, Gary Saul, 1987, Hidden in Plain View. Narrative and Creative Potentials in War and

Peace, Stanford.

Nezval, Martin, 1995, Obsluhoval jsem prezidentova poradce. Premiér a jeho parta, Brno (wcze-

Êniejsze wydania 1993 i 1994).

PospíÆil, Ivo, 1984, „Tvar a funkce metarománu“, Sv˘tová literatura, nr 3, s. 251-253.

PospíÆil, Ivo, 2000, Poetika a Œánrotvorné prost«edky p«edstírání a zastírání jako pramen sm˘Æno-

sti u Martina Nezvala (Obsluhoval jsem prezidentova poradce, 1993; Premiér a jeho parta,

1994), w: Âwiat humoru, red. nauk. Stanis∏aw Gajda i Dorota Brzozowska, Opole, s. 477-484.

Viewegh, Michal, 1992, Bájeçná léta pod psa, Brno.

Viewegh, Michal, 1993, Nápady laskavého çtená«e, Brno.

Viewegh, Michal, 1994, Vychova dívek v åechách, Brno.

Viewegh, Michal, 1996, Uçastníci zájezdu, Brno.

Viewegh, Michal, 1998 Zapisovatelé otcovsky lásky, Brno.

Viewegh, Michal, 1999, Povídky o manŒelství a sexu, Brno.

Viewegh, Michal, 2000, Nové nápady laskavého çtená«e, Brno.

Viewegh, Michal, 2001, Román pro Œeny, Brno.

Viewegh, Michal, 2002, Bájeçná léta s Klausem, Brno.

Viewegh, Michal, 2003, P«ípad nev˘rné Kláry, Brno.

Viewegh, Michal, 2004, Cudowne lata pod psem (Bájeçná léta pod psa, 1992), prze∏. Romana

Bieliƒska, Izabelin.

Viewegh, Michal, 2004, Vybíjená, Brno.

VÆetiçka, FrantiÆek, 2003, Tektonika textu. O kompoziçní vystavb˘ çeské prózy t«icátych let 20.

století. Olomouc.

VÆetiçka, FrantiÆek, 2003, Kroky Kalliopé. O kompoziçní poetice çeské prózy çty«icátych let 20.

století, Olomouc.

88 IVO POSPÍÂIL



TIBOR ˚ILKA

Poetyka s∏owackiej prozy 
w okresie transformacji

Literatura w s∏owackich realiach, zawsze odgrywa∏a wa˝nà rol´ w okresie

przemian spo∏ecznych. Tak te˝ by∏o i w roku 1989, w czasie tzw. aksamitnej re-

wolucji.

Istotnym momentem by∏ Zjazd Zwiàzku Pisarzy S∏owackich (Zväz sloven-

skych spisovatel’ov), który odby∏ si´ 7 grudnia 1989 r. Byli na nim obecni dysy-

denci: Hana Ponická, Martin M. Âimeçka, Roman Kalisky, Ladislav TaŒky, Pe-

ter KarvaÆ i inni. W burzliwej atmosferze utworzono Gmin´ Pisarzy S∏owackich

(Obec spisovatel’ov Slovenska, odpowiednik Stowarzyszenia Pisarzy Polskich),

która istnieje po dzieƒ dzisiejszy w ramach Asocjacji Pisarzy S∏owackich. Potem

powsta∏ Klub Pisarzy Niezale˝nych (za∏o˝ycielem by∏ historyk literacki Vla-

dimír Petrík). Za∏o˝ono Spó∏k´ Pisarzy S∏owacji (Spolok slovenskych spisova-

tel’ov) coraz bardziej obcià˝onà reliktami przesz∏oÊci (nadmierne podkreÊlanie

aspektu narodowego, uprawianie polityki zamiast troski o produkcj´ artystycz-

nà itp.). Mo˝na powiedzieç, ˝e najbardziej zasadnicze zmiany dokona∏y si´ w trzech

dziedzinach:

1. Zniesienie podzia∏u na trzy ró˝ne obiegi literackie:

a) literatura krajowa; 

b) literatura samizdatowa; 

c) literatura emigracyjna.

2. Liberalizacja praktyki wydawniczej

3. Powstanie nowych wydawnictw i pism.

Ad. 1. Zniesienie podzia∏u na trzy ró˝ne obiegi literackie. Rodzima twórczoÊç

publikowana jest w dalszym ciàgu; bez cenzury realizuje si´ w szerokim zakre-

sie. TwórczoÊç samizdatowa jest wydawana i cieszy si´ wielkim zainteresowa-

niem. Sà to: Lukavické zápisky (1989, Notatki z Lukavic) Hany Ponickej, utwory

Dominika Tatarki, eseje i dzienniki Pavla Âtraussa, proza Janka Silana i innych

autorów katolickiego modernizmu (szczególnie Jána Chryzostoma Korca, bar-

dzo p∏odnego autora). Z tej twórczoÊci z punktu widzenia wartoÊci artystycznej

najwi´ksze znaczenie majà dzie∏a Tatarki, przede wszystkim jego trylogia Písaçky



(1999, Pisaniny) i cz´Êciowo te˝ tzw. Navrávaçky (1988, Gadaniny), eseje Pavla

Straussa, osobno nale˝y wymieniç powieÊci Janka Silana Dom opustenosti (1997,

Dom osamotnienia).

Z powieÊci, które by∏y wydane na Zachodzie, a nie zosta∏y udost´pnione s∏o-

wackim czytelnikom, najbardziej interesujàca ze wzgl´du na jej treÊç i losy jest

powieÊç Jozefa Cígera Hronskiego Svet na Trasovisku (1991, Âwiat na Grz´zawi-

sku), gdzie pokazany jest ca∏kowicie inny obraz S∏owackiego Powstania Narodo-

wego ni˝ by∏o to w zwyczaju w literaturze krajowej (V. Mináç, A. Bednár, L. La-

hola i inni). Autor pot´pi∏ S∏owackie Powstanie Narodowe, zajmujàc w sposobie

uj´cia tematu stanowisko diametralnie ró˝ne od dotychczasowego. Przejawia si´

w nim co najmniej sympatia do paƒstwa s∏owackiego stworzonego w czasie II woj-

ny Êwiatowej (1939-1945). Dlatego te˝ ksià˝ka ta w epoce totalitaryzmu by∏a od-

rzucana i tabuizowana ze wzgl´du na swój kierunek ideologiczny. Dzisiaj ju˝

wiemy, ˝e nie dorównuje ona swoim poziomem innym utworom tego samego

autora i ˝e nie przykuwa obecnie uwagi czytelników.

Ad. 2. Liberalizacja praktyki wydawniczej. O ile w minionym okresie ksià˝ka

by∏a produktem kultowym i wywiera∏a odpowiedni wp∏yw na czytelnika, po 1989 r.

powoli staje si´ towarem, który musi wytrzymaç silnà konkurencj´ innych pro-

duktów postindustrialnego (informacyjnego) spo∏eczeƒstwa. OczywiÊcie w tej

konkurencyjnej walce z innymi formami przemys∏u rozrywkowego (show biznesu)

ksià˝ka prawie zawsze znajduje si´ w gorszym po∏o˝eniu. Ten nowy okres trafnie

okreÊli∏ jeden z najlepszych znawców wspó∏czesnej literatury w czesko (s∏owac-

kim) kontekÊcie nast´pujàco: mo˝na pisaç zawsze i wsz´dzie, owszem, ze Êwiado-

moÊcià minimalnego oddêwi´ku tego, co zosta∏o napisane i wyg∏oszone (Machala

2001: 15). W wyniku przemian nasta∏ pewien ferment, a nawet chaos, który mo˝-

na charakteryzowaç z jednej strony jako walk´ o zachowanie rodzimych (naro-

dowych) tradycji, a z drugiej strony jako ciàgle ponawiane próby wch∏oni´cia przez

s∏owacki kontekst literacki wp∏ywów zachodnich. Zwolennicy pierwszej grupy

niech´tnie s∏uchajà sygna∏ów ostrzegawczych, podwa˝ajàcych wiodàcà pozycj´

ksià˝ki we wspó∏czesnej kulturze: Literatura... z pewnoÊcià si´ nie koƒczy, jednak-

˝e wyodr´bnia si´ w postaci subkultury sui generis, a dni przeceniania jej jako nosi-

cielki ducha narodowego sà policzone. Synteza spo∏eczna nie dokonuje si´ ju˝ – i to

nie dokonuje si´ nawet pozornie – za poÊrednictwem ksià˝ek (Sloterdijk 2000: 73).

˚yjemy w spo∏eczeƒstwie informatycznym, ale cz´Êç literatów trzyma si´ kurczo-

wo regu∏ modernistycznego czy nawet przedmodernistycznego okresu. Ta cz´Êç

artystów ma sk∏onnoÊç do przeceniania narodowych i tradycyjnych wartoÊci, któ-

rych sens patetycznie wyolbrzymia i a priori przypisuje im wy˝szà jakoÊç. Postmo-

dernistyczna odpowiedê prowadzi do rewizji tych postaw za poÊrednictwem iro-

nii i parodii. Przejmowanie postmodernistycznych chwytów i naturalizacja

postmodernizmu sà g∏ównà cechà pràdu dominujàcego w prozie lat dziewi´çdzie-

siàtych, gdy˝ trwalszymi wartoÊciami charakteryzujà si´ przede wszystkim dzie∏a

nale˝àce do tego kr´gu. Ale i ta fala ma przynajmniej dwa kszta∏ty: proza albo

wyp∏ywa ze êróde∏ rodzimych (motywów i tematów), albo – i jest to cecha nie-

obecna w poprzednich okresach rozwoju literackiego – odznacza si´ egzotyzacjà,

nasyca si´ tematycznymi, kompozycyjnymi i j´zykowo-stylistycznymi Êrodkami
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cudzej, najcz´Êciej anglo-amerykaƒskiej proweniencji. Naturalizujàcy charakter

majà równie˝ dzie∏a korzystajàce w szerokim zakresie z elementów postmoder-

nistycznych, ale tematycznie osadzone w rodzimych relacjach. To w∏aÊnie proza

tego typu narusza zakorzenione w prozie s∏owackiej idealizowane stereotypy. Jak

wiemy, idea∏em nieska˝onej, czystej duszy by∏ w prozie liryzowanej cz∏owiek wiej-

ski, zwiàzany z naturà przedstawiciel ludu, mityzowany prototyp wartoÊci moral-

nych. Idea∏ ten w latach dziewi´çdziesiàtych sta∏ si´ obiektem kpiny. Nawet jed-

na z najbardziej znanych powieÊci z poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych – PiÆt’anka

Rivers of Babylon (1991, Rzeki Babilonu) – potwierdza ten kierunek. Ów fakt po-

twierdza równie˝ teoria, która g∏osi, ˝e konfliktowà relacj´ dobra wieÊ – z∏e mia-

sto, typowà dla utworów s∏owackich prozy liryzowanej, PiÆt’anek mocno paro-

diuje i relatywizuje; t´ przestrzennà sytuacj´ mo˝emy sformu∏owaç nast´pujàco:

wieÊ jest z∏a, a miasto jeszcze gorsze (Pokrivçáková 2002: 80).

Ad. 3. Powstanie nowych wydawnictw lub czasopism. Nowa sytuacja przeja-

wia si´ równie˝ w ró˝norodnoÊci wydawnictw. Mo˝na niektóre z nich wymieniç:

Drewo a srď (Banská Bystrica), Koloman Kertész Bagala (Levice), Kalligram

(Bratislava), Modry Peter (Levoça), Archa (Bratislava), Hevi (Daniel Hevier),

Lúç (Nitra), Spolok sv. Vojtecha (Trnava), Garmond (Nitra).

Krytyka spo∏eczeƒstwa przebiega∏a na ∏amach czasopisma „Literárny tyŒdenník”,

które powsta∏o w 1988 r. Jego redaktorzy naczelni to: Vincent Âabík (1988-1990),

L’uboÆ Jurík (1990-1997), Peter Holka (1997-1999). Redaktorem naczelnym tego

tygodnika byli równie˝ Pavol Âtevçek, Ján Majerník i Jozef Bob. Obok czasopi-

sma „Literárny tyŒdenník” w dalszym ciàgu wydawane sà „Slovenské pohl’ady”,

„Romboid”, w pewnych okresach od˝ywa tygodnik „Kultúrny Œivot”, powstaje

„Literika”, „Rak” (Revue aktuálnej kultúry) od 1996 r., feministyczne pismo

„Aspekt”. „Aspekt” reprezentuje g∏ównie nast´pujàca grupa autorek: Etela Far-

kaÆová, Zdeñka Beckerová, Zora PruÆková, Mária Bátorová, Jana Juráñová, Jana

Bodnárová i cz´Êciowo Irena BreŒná.

Zró˝nicowanie to ma wielki wp∏yw na twórczoÊç literackà. Podstawowy b∏àd

polega chyba na tym, ˝e literatura nie potrafi dotrzymaç kroku epoce. O ile w cza-

sach totalitarnych powsta∏o wiele niepisanych regu∏, jak omijaç ideologiczne pu-

∏apki, ewentualnie ideologicznà cenzur´, w okresie transformacji dochodzi do

przekszta∏cenia cenzury ideologicznej w tzw. cenzur´ finansowà. Nast´puje prze-

miana logicznego systemu idei w ciàg sugestywnych obrazów i hase∏, to znaczy,

˝e propagandowa manipulacja zmienia si´ w reklamowy masa˝. A w reklamie

literatura jest s∏abszym ogniwem, albowiem jest ona „niesprzedawalna”, a nie

tylko nie da si´ odpowiednio spieni´˝yç. OczywiÊcie, kultura rzadko przynosi

ogromne dochody, prawie na ca∏ym Êwiecie jest w pewnej mierze deficytowa,

ale pomimo to ksià˝ki mogà byç wydawane w wi´kszym nak∏adzie, ewentualnie

mo˝na wywo∏aç wi´ksze zainteresowanie nimi ni˝ to ma miejsce w S∏owacji. Ani

pisma, ani wydawnictwa nie potrafià zainteresowaç odbiorcy ksià˝kà, chyba je-

dynym wyjàtkiem jest wydawnictwo Kalligram i wydawnictwo Kolomana Kertésza

Bagalu w Leviciach. Reasumujàc: handel ksià˝kami nie jest prowadzony na po-

ziomie swoich czasów. W tym zakresie du˝e rezerwy posiadajà równie˝ pisma

i wydawnictwa prowadzàce dzia∏alnoÊç handlowà.
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Tendencje w prozie po 1989 r.

Okazuje si´, ˝e pierwszy okres lat dziewi´çdziesiàtych charakteryzuje si´ do-

ganianiem Zachodu, ale bardziej na poziomie struktury, mniej w sferze tematu.

Jako przyk∏ad mo˝na podaç tekst D. Mitany Hl’adanie strateného autora (1991,

Szukanie zaginionego autora), który posiada wszystkie atrybuty postmoderni-

stycznej prozy z punktu widzenia budowy tekstu i tylko w bardzo ma∏ym stop-

niu powieÊç ta ∏àczy si´ z cechami prozy drugiego okresu postmodernistyczne-

go, z powieÊcià Umberta Eco Imi´ ró˝y, powieÊciami M. Kundery albo te˝

Kochanicà Francuza Johna Fowlesa, napisanà jednak wczeÊniej. Cechy charak-

terystyczne postmodernistycznej prozy drugiego okresu w twórczoÊci Êwiatowej,

oddzia∏ujàce tak˝e na aktualnà literatur´ s∏owackà, sà nast´pujàce:

1) b∏yskotliwa fabu∏a (renesans fabu∏y), chocia˝ jej linia mo˝e byç ciàgle

przerywana, jak na przyk∏ad dzieje si´ w powieÊci Petra PiÆt’anka Rivers of

Babylon, cz´Êciowo te˝ w powieÊci Samka Tálego Kniha o cintoríne (Ksi´-

ga o cmentarzu);

2) kulturowa „hybrydyzacja” (tzw. b´karcia kultura), która dopuszcza mie-

szanie si´ nawet ró˝nych j´zyków – u Pavla Vilikovskiego jest to j´zyk s∏o-

wacki, angielski, w´gierski, u Pavla Závady s∏owacki i w´gierski; tutaj

móg∏bym równie˝ zakwalifikowaç proz´ Samka Tálego (Daniely Kapitáñovej)

Kniha o cintoríne (Ksià˝ka o cmentarzu); TomáÆ Horváth tworzy nawet

tekst albo cz´Êci tekstu w j´zyku czeskim;

3) przeplatanie si´ pierwiastków/elementów fikcyjnych i rzeczywistych, (naj-

lepszym przyk∏adem jest powieÊç Janka Silana z lat siedemdziesiàtych pod

tytu∏em Dom opustenosti/Dom osamotnienia, ale wydana dopiero po aksa-

mitnej rewolucji);

4) interpretacja autentycznego uczucia, ewentualnie prze˝yç (feel) – jako

przyk∏ad niech pos∏u˝à teksty ze Êrodowiska uniwersyteckiego (w pierw-

szej kolejnoÊci jest to para autorów Eman Erdélyi i Marek Vadas Unive-

rzita (1996, Uniwersytet), nast´pnie Oliver BakoÆ z dwiema ksià˝kami:

O nauczycielach i ludziach (1993, O uçitel’och a l’ud’och) i Katedra paupo-

lógie (Katedra paupologii);

5) ró˝nego rodzaju tendencje feministyczne: Jana Juráñová z ksià˝kà Siete

(Sieci) albo nacechowana tradycjonalizmem twórczoÊç Márii Bátorovej, pro-

za Ireny BreŒnej Psoriáza, moja láska (¸uszczyca, moja mi∏oÊç) czy te˝ Ka-

ribischer Ball (Karaibski Bal), na razie opublikowana tylko w j´zyku nie-

mieckim.

Z wy˝ej wymienionych punktów wybraliÊmy tylko pierwsze cztery, poniewa˝

tendencje feministyczne w ramach badaƒ nad transformacjà sà analizowane

w osobnym tomie.

Ad. 1) B∏yskotliwa fabu∏a. Atrakcyjna fabu∏a jest charakterystyczna dla powie-

Êci P. PiÆt’anka, ale pisarz nadmiernie opiera si´ na zasadzie linearnej. Wielu

osobom mo˝e si´ wydawaç, ˝e autor ze wzgl´du na parodiowanie powieÊci re-

alistycznej wybiera struktur´ liniowà. B∏yskotliwa fabu∏a wymaga naruszania cià-

g∏oÊci wydarzeƒ. Jak mówi∏ Kundera: jednoÊç powieÊci zapewnia sam temat, który
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jest dany w s∏owach kluczowych (Kundera 2000: 82-85). Cz´ste sà opowiadania

z wieloma liniami fabu∏y: dwiema lub trzema. Niezwyk∏oÊç mo˝na nadaç fabule

równie˝ w inny sposób; Michal Hvorecky w tekÊcie Prvé vít’azstvo supermarke-

tov (Pierwsze zwyci´stwo supermarketów) z ksià˝ki Lovci & zberaçi (2001, ¸owcy

i zbieracze) stworzy∏ sobowtóra narratora: w pierwszej cz´Êci tekstu wyst´puje

on jako ∏owca klientów, w drugiej cz´Êci sam jest ofiarà – staje si´ zbieraczem,

kupujàcym, który nabra∏ si´ na w∏asne pomys∏y. Podwójna rola tego samego

narratora: tekst mówi o tym, jak z manipulujàcego stanie si´ manipulowany,

z ∏owcy zbieracz, z aran˝era supermarketu nami´tny konsument towaru. Przy-

pomnijmy sobie Borgesa, jego tekst zatytu∏owany Temat zdrajcy i bohatera albo

jego Trzy wersje Judasza, opowieÊci o tym, jak bohater staje si´ zdrajcà, a zdraj-

ca bohaterem. Hvorecky nada∏ temu inny wymiar: ∏owc´ przekszta∏ci∏ w jednego

z najbardziej znanych typów czasów postmodernistycznych. Tym typem jest cie-

kawski, wciàgni´ty w wir akcji (Bauman 1995: 40-46). ¸owca wpad∏ we w∏asnà

pu∏apk´, bo nie mo˝na si´ oprzeç kuszàcym ofertom.

Zwróçmy uwag´ na przeobra˝enie narratora:

Przy wejÊciu ich [klientów] wpuszczano grupami, ale i tak do Êrodka wali∏y

masy. By∏em pe∏en napi´cia w oczekiwaniu na to, jak b´dà reagowaç. W∏aÊnie pa-

trzy∏em na stert´ oÊwietlonych ruchomym Êwiat∏em granatowych jab∏ek, gdy nagle

w∏àczono muzyk´ (Hvorecky 2001: 66).

Muzyka ta zmienia narratora-∏owc´ w narratora-zbieracza:

Poczu∏em nieprzemo˝nà ch´ç kupienia kilograma granatowych jab∏ek. Wzià∏em

je do wózka i wpad∏em dalej mi´dzy rega∏y. Dudniàcy, ale nie g∏oÊno powtarzany,

rytm odczu∏em bezpoÊrednio na w∏asnym ciele. CoÊ jakby wspó∏czesne psychoak-

tywne dêwi´ki. By∏o to fantastycznie przyjemne (Hvorecky 2001: 66).

Ad. 2) Kulturowa „hybrydyzacja”. Wch∏anianie wielu kultur przez tkank´ jed-

nego tekstu jest wynalazkiem drugiego okresu postmodernizmu i charakteryzuje

si´ wielokulturowoÊcià. W drugiej fazie postmodernizmu wielokulturowoÊç staje

si´ nie tylko modnym przebojem, ale równie˝ wyrazem tolerancji w stosunku do

kulturowej innoÊci. WielokulturowoÊç posiada obecnie takà form´, w ramach któ-

rej w jednym tekÊcie wykorzystuje si´ dwa czy nawet trzy j´zyki. Znany jest

przypadek Pávla Závady z W´gier, który w swojej powieÊci Jadvigin vankúÆik

(Poduszeczka Jadwisi) wk∏ada do w´gierskiej powieÊci ca∏e fragmenty w j´zyku

s∏owackim i w ten sposób umieszcza fabu∏´ w Êrodowisku S∏owackiego KomlóÆa.

Ale równie˝ przeplata si´ tutaj kulturowa tradycja i j´zyk s∏owackiej narodowo-

Êci z w´gierskimi realiami. Hybrydyzacja taka jest najbardziej widoczna w twór-

czoÊci P. Vilikovskiego, o czym Êwiadczy powieÊç Posledny kôñ Pompejí (Ostatni

koƒ Pompei), której akcja toczy si´ w Londynie.

Równie˝ tekst Vilikovskiego Pam para pam posiada wielokulturowy (spo∏ecz-

ny) wymiar. Pretekstem (hipotekstem) dla tego tekstu jest radiowa audycja zna-

na z niedawnej przesz∏oÊci Ako sa rodil Ætastny dneÆok (Jak si´ rodzi∏ szcz´Êliwy

dzieƒ dzisiejszy). Dlatego te˝ tekst ten zosta∏ napisany w formie dialogu, wzgl´d-

nie publicystycznego gatunku literackiej rozmowy (interwiew). Postacie: 1. Re-

porter (prowadzi dialog); 2. Zagadni´ty; 3. Keçkeméty, pod˝upan Hontianskej

˝upy w roku 1848; 4. Rotarides, nauczyciel i wspó∏buntownik poety Janka Král’a;
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5. Wójt z tego samego powiatu; 6. MiÆko, uczeƒ z dobrymi wynikami dzi´ki

wprowadzeniu alternatywnych metod nauczania w czasach przymusowej madzia-

ryzacji. Z przedstawionych faktów wynika, ˝e w utworze tym przenikajà si´ dwa

czy trzy poziomy czasu. Pierwszy poziom: czasy socjalizmu, w których optymizm

by∏ narzucany. Równie˝ tytu∏ audycji odnosi si´ do tego odwiecznego zjawiska,

a zarazem do fa∏szywego optymizmu wymuszonego przez oficjalnà ideologi´.

Drugi poziom: rewolucyjna przemiana spo∏eczeƒstwa w roku 1848 i spojrze-

nie na ten sam fakt z dwóch rozbie˝nych punktów widzenia (pod˝upana i wójta

jako oficjalnych przedstawicieli miejscowej elity kontra Rotaridesowi jako rewo-

lucjoniÊcie).

Trzeci poziom: tekst zawiera ciàg∏e odniesienia do teraêniejszoÊci za poÊred-

nictwem wymiany myÊli z adresatem; to, co kiedyÊ odnosi∏o si´ do s∏owackich

sfer wy˝szych, dzisiaj dzieje si´ odwrotnie (w tekÊcie nie jest to powiedziane

wprost, sugerujà to tylko niektóre wypowiedzi); jakby w Europie Ârodkowej wszyst-

ko si´ powtarza∏o, tylko w odwrotnej kolejnoÊci. Trzeba zauwa˝yç, ˝e si∏a tek-

stów Vilikovskiego tkwi w pokazywaniu (bez)sensu niektórych spostrze˝eƒ, zdaƒ,

które si´ ciàgle powtarzajà i sà logicznie puste. J´zyk sfer oficjalnych na tym te-

rytorium staje si´ infantylny, dlatego literatura tego typu podkopuje, ods∏ania

jego s∏abe strony. Chodzi tu o subwersj´ derywowanà z oficjalnej (ideologicz-

nej) wersji, w której odbija si´ negatywny stosunek do systemu, do danego sta-

nu rzeczy przedstawianego jako porzàdek. Z naszego punktu widzenia jest wa˝-

ne to, ˝e w tekÊcie (dialogu) pojawiajà si´ w´gierskie wyrazy, zdania, które sà

oznaczone numerami (jak w stylu naukowym), na koƒcu te zdania sà przedsta-

wiane w formie uwag przet∏umaczonych na j´zyk angielski (˚ilka 2000: 144-147).

Do tego kr´gu mo˝na w∏àczyç równie˝ powieÊç Samka Tálego Kniha o cin-

toríne (2001, Ksià˝ka o cmentarzu), która zosta∏a zlokalizowana w Komarnie

i pokazuje pozbawionà kultury s∏owacko-w´gierskà hybrydyzacj´, sprowadzonà

do poziomu absurdu i groteski. Opowiadanie rozbite jest na fragmenty z po-

szczególnymi postaciami ma∏omiejskiego Êrodowiska, przypominajàcymi troch´

postacie, jak równie˝ cmentarz ze Spoonriverskiej antologii E.L. Mastersa, a na-

wet te˝ postacie Balleka z Pomocníka i Agátov (Akacji) albo Poczty na po∏udniu

(JuŒnej poÆty).

Do tego kr´gu nale˝y równie˝ wiele tekstów TomáÆa Horvátha, w których funk-

cjonujà naprzemiennie lub równoczeÊnie dwa j´zyki – j´zyk s∏owacki i czeski,

lub te˝ sà to teksty literackie napisane w j´zyku czeskim.

Ad. 3) Przeplatanie si´ elementów fikcyjnych z rzeczywistymi. Za∏o˝eniem

jest, ˝e ka˝da prawda jest fikcjà. Obecnie uprzywilejowanym elementem komu-

nikacji literackiej jest czytelnik (odbiorca), który swojà wiedz´ i doÊwiadczenia

przenosi na tekst. Podstawà literackiej komunikacji jest optyka czytelnicza, wy-

korzystana w ramach czytania tekstu w specjalny sposób. Interpretacj´ tekstu

mo˝na traktowaç w klasycznym rozumieniu tego s∏owa, poniewa˝ nie uznaje si´

(monolitycznego) sensu dzie∏a, raczej si´ mówi o relacji w stosunku do literac-

kiego tekstu, o potencjalnych znaczeniach, które powstaje w trakcie czytania

tekstu. Punktem wyjÊcia mo˝e byç pretekst, który si´ komentuje i staje instruk-

cjà obs∏ugi. Vilikovskiego komentarze do filmu RuŒovy púçik (Ró˝owy pàk) w po-
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wieÊci Posledny kôñ z Pompejí (Ostatni koƒ Pompei) sà bardzo krytyczne, a na-

wet satyryczne:

Nie przeszkadza∏o mi to, ˝e film pornograficzny porusza∏ moje najintymniejsze,

najbardziej instynktowne ja, to by∏o w porzàdku, przecie˝ tego si´ po nim spodzie-

wa∏em; b∏àd polega∏ na tym, ˝e nawet do tego najprymitywniejszego ja nie potrafi-

∏em odnieÊç si´ we w∏aÊciwym j´zyku (Vilikovsky 2001: 112).

Ale Vilikovsky w ten sam sposób komentuje gazety w powieÊci Kôñ na po-

schodí, slepec vo Vrábl’och (Koƒ na pi´trze, Êlepy we Vrablach). Autor (albo jego

narrator) wk∏ada do ust Macovi nast´pujàce s∏owa o mediach:

Ludzie odwrócili si´ od rzeczywistoÊci. Obawiam si´, ˝e dla nich prawdziwe jest

dopiero to, o czym przeczytajà w gazetach, albo to, co zobaczà w telewizji. Ale na-

wet, je˝eli coÊ si´ im samym przygodzi, w∏aÊciwie nie wierzà w to, co si´ zdarzy∏o,

dopóki nie potwierdzi tego jakieÊ medium (Vilikovsky 2001a, s. 78).

Podczas gdy narrator Vilikovskiego pos∏uguje si´ ocenami wypowiadanymi

wprost, Hvorecky wykorzystuje pewne wizje, jakby w przewidywaniu przysz∏oÊci.

Jego twórczoÊç rozwija si´ w kontekÊcie gatunku literackiego cyberpunk, który

jest bliski fantastyce naukowej. W prozie zatytu∏owanej w oryginale Silny pocit

çistoty (Silne uczucie czystoÊci; w t∏umaczeniu na j´zyk polski tytu∏ zmieniono na

W misji idealnej czystoÊci) „uczucie” jest s∏owem kluczowym. Ârodki wyrazu tego

gatunku sà osadzone w romantyce kultury popularnej: powieÊci detektywistycznej,

w powieÊciach szpiegowskich, w tajemniczych opowieÊciach i thrillerach (Herec

2001a: 136).

Ad. 4) Uczucie autentyczne (feel). PonowoczesnoÊç dla wspó∏czesnych auto-

rów jest okresem konkretnych pytaƒ i poruszajàcych nas problemów. Na pierw-

szym planie znajduje si´ interpretacja autentycznego uczucia (feel) we wspó∏cze-

snym ˝yciu. W przypadku m∏odego autora M. Hvoreckiego odnajdujemy je ju˝

w tytule prozy, chocia˝ pozornie chodzi o pop-kultur´, o gatunek o nazwie cy-

berpunk, ale z wyraênym dà˝eniem dotarcia do najbardziej tajemniczych stron

ludzkiego charakteru. Ju˝ w tekÊcie W misji idealnej czystoÊci g∏ówny bohater

(narrator) zyskuje to uczucie, gdy po zamordowaniu dziewczyny znajdzie si´

w wi´zieniu, gdzie otrzyma kawa∏ek nowego rodzaju myd∏a. PowieÊç (opowiada-

nie, nowela) nie mówi o rzeczywistoÊci, ale o podstawowych pytaniach bytu, eg-

zystencji. Sztuka tworzy sytuacje jako mo˝liwoÊci bytu, jako coÊ, co mo˝e, ale

nie musi si´ wydarzyç. Ale cz´Êcià bytu jest bezsprzecznie tak˝e anestetyzowany

cz∏owiek z du˝ymi sk∏onnoÊciami do sadyzmu. Albo inaczej: z utratà orientacji

w tym, czym jest dobro, a czym z∏o. Albo jeszcze dok∏adniej: z dobrym samo-

poczuciem przy/po wykonaniu z∏a. Negatywne uczucie dos∏ownie wkrada si´ do

tekstów: mówi o tym stosunek narratora do dziadka w tekÊcie W misji idealnej

czystoÊci, o tym traktuje ca∏y tekst Vilikovskiego Posledny kôñ Pompejí (Ostatni

koƒ Pompei). Anestetyzowany stosunek narratora do dziadka u Hvoreckiego

jest podobny do stosunku narratora do teÊcia Vilikovskiego. Narrator Viliko-

vskiego bada w Londynie s∏owiaƒskà uczuciowoÊç w dziele Josepha Conrada.

GdybyÊmy chcieli znaleêç s∏owo kluczowe w tym tekÊcie, na pewno wybór by

pad∏ na wyraz „uczucie”, w najró˝niejszych odmianach i sytuacjach (Vietorová

1996: 204).
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Wewn´trzne przemiany literatury s∏owackiej

U niektórych autorów nasila si´ sociativnost (socjatywnoÊç)* literatury wyp∏y-

wajàca z etosu, inni autorzy idà w Êlad za zwolennikami nadmiernej wolnoÊci

i liberalizacji tekstu, wprowadzajàc do niego elementy szokujàce. Do pierwszej

grupy nale˝à autorzy o wyraênej chrzeÊcijaƒskiej orientacji, do drugiej autorzy

o orientacji liberalnej, naruszajàcy konwencje i tabu. W drugiej grupie autorów

elementem dominujàcym w tekÊcie – w intencjach postmodernistycznych – jest

parodiowanie i ironizowanie wszystkiego, co prezentuje si´ powa˝nie, autoryta-

tywnie. Dotyczy to istniejàcych tekstów o charakterze literackim i nieliterackim.

ETOS RELIGIJNY W TEKÂCIE

Etos jest obecny w tekÊcie ze zwi´kszonà socjatywnoÊcià*. Przyk∏adem jest twór-

czoÊç autorów katolickiego modernizmu. Chocia˝ Janko Silan by∏ przede wszyst-

kim poetà, w 1970 r. napisa∏ równie˝ powieÊç Dom opustenosti (Dom osamotnie-

nia). PowieÊç mo˝na by∏o wydaç dopiero w 1991 r., w drugim wydaniu ukaza∏a si´

w roku 1997. PowieÊç jest wyjàtkowa nie tylko dzi´ki niezwyk∏ej formie, ale te˝

nieoczekiwanej treÊci. W porównaniu z normalnà powieÊcià, w której znajdujemy

narratora, ciàg∏à fabu∏´, okreÊlone postacie, ciàg∏à lini´ czasowà, Dom osamotnie-

nia wydaje si´ nieuporzàdkowany, rozbity, chaotyczny. Sama powieÊç rozgrywa si´

na dwóch poziomach. Pierwsza i trzecia cz´Êç w p∏aszczyênie realnej, druga i czwar-

ta w sferze snu. Bohaterem powieÊci pisanej w formie dziennika jest Ján Blaho-

slav åierny. Jest to jakby sobowtór samego autora. Poszczególne p∏aszczyzny zacho-

dzà na siebie. Na drugim poziomie wykorzystuje Silan senny, obrazowo-symboliczny

j´zyk, ale koduje równie˝ pierwszy, realny poziom, poniewa˝ w nim anonimizuje

konkretne osoby. W ten sposób rzeczywistoÊç staje si´ troch´ nierealna, a senna

nierzeczywistoÊç zyskuje kontury rzeczywistoÊci. G∏ównym tematem Domu osa-

motnienia jest historia ˝ycia katolickiego ksi´dza-poety w represyjnym systemie spo-

∏eczno-politycznym. System ten próbuje podwa˝yç rol´ KoÊcio∏a i zmusiç do mil-

czenia jego duchowà i kulturalnà elit´. Od razu na poczàtku wskazuje na to pierwszy

rozdzia∏, Aj mlçanie je spev (I milczenie jest Êpiewem). W rozdziale tym naszkico-

wane zosta∏y wszystkie motywy, które wyst´pujà w powieÊci, takie jak np. niepo-

kój i l´k, przeniesione w sfer´ snu, zepchni´te w wewn´trznà emigracj´, Êwiat ja-

ko labirynt w absurdalno groteskowym kszta∏cie. Mo˝emy w nim znaleêç stosunek

Silana do ducha epoki ateistycznej propagandy. Rozdzia∏ I I milczenie jest Êpie-

wem pokazuje, jak w systemie komunistycznym próbowno uciszyç przedstawicieli

duchownej i kulturalnej elity KoÊcio∏a katolickiego.

Poniewa˝ g∏ównym tematem powieÊci jest przeÊladowanie ksi´dza-poety, Silan

zmuszony by∏ swoje teksty zaszyfrowaç. TwórczoÊç autorów katolickiego moder-

nizmu odznacza si´ du˝ym stopniem nasycenia jej etosem, który jest noÊnym
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stylistycznym Êrodkiem wszystkich tekstów tego pochodzenia (deficyt wulgar-

nych s∏ów i wyrazów, przewaga uspo∏ecznienia i zrozumienia dla innych). Etos

oznacza respektowanie wra˝liwoÊci czytelnika z punktu widzenia osoby wypo-

wiadajàcej si´ albo twórcy dzie∏a sztuki. W tekÊcie artystycznym przejawia si´

on w mowie szlachetnej, pe∏nej taktu i delikatnoÊci, przeciwstawnej drastycznoÊci,

wulgarnoÊci, nieprzyzwoitoÊci, które sà znakiem przeeksponowanej subiektyw-

noÊci. Gdy istnieje przewaga etosu nadawcy nad etosem odbiorcy, w gr´ wcho-

dzi uczucie szlachetnoÊci (delikatnoÊci, gustu, taktu, wytwornoÊci, majestatycz-

noÊci). I w∏aÊnie te elementy charakteryzujà teksty cz∏onków katolickiego

modernizmu (Janko Silan, Pavol Strauss).

Sà to cechy charakterystyczne dla twórczoÊci Pavla Straussa. Medycyna, lite-

ratura i muzyka okreÊli∏y ˝ycie Straussa, ale przede wszystkim katolicka wiara

nadawa∏a mu sens. Pomimo tego, ˝e urodzi∏ si´ w rodzinie ˝ydowskiej, 29 sierp-

nia 1942 roku, w wieku trzydziestu lat przeszed∏ na wiar´ katolickà. Zdarzy∏o

si´ to w przeddzieƒ jego urodzin w 1942 roku, gdy ju˝ ponad rok szala∏a wojna

na wschodnim froncie. Tak, daty w jego ˝yciu odgrywajà wa˝nà rol´ – sà sym-

bolem wyjàtkowoÊci cz∏owieka, który si´ sta∏ outsiderem, zarówno wed∏ug kry-

teriów wielkoniemieckiej ideologii, jak i antyreligijnej demagogii marksistów. Eo

ipso, prawie ca∏e ˝ycie by∏ rodzimym dysydentem – raz przeÊladowanym, kiedy

indziej odrzuconym i poni˝onym, poniewa˝ wybija∏ si´ ponad t∏um. Urodzi∏ si´

30 sierpnia 1912 r. w Liptovskim Êw. Mikulaszu, a umar∏ 3 czerwca 1994 r. w Ni-

trze. Obydwa dni w kalendarzu przypadajà na piàtek – urodzi∏ si´ w ostatni pià-

tek miesiàca, umar∏ w pierwszy piàtek miesiàca, ale ta data jest te˝ w inny spo-

sób symboliczna – tego samego dnia zmar∏ Franz Kafka, ale dok∏adnie 70 lat

wczeÊniej. Po 1989 r. regularnie wydawano ksià˝ki Straussa, a on nieustannie je

tworzy∏. Jego dzie∏a: Rekviem pre Œivych (1992, Rekwiem dla ˝ywych), Zákruty bez

ciest (1993, Zakr´ty bez dróg) Kolíska dôvery (1994, Ko∏yska zaufania), Torzo ticha

(1995, Kszta∏t ciszy), ˚ivot je len jeden (1996, ˚ycie jest tylko jedno) ålovek pre

nikoho (2000, Cz∏owiek dla nikogo). Regularnie wydaje si´ jego zapiski dzienni-

kowe. W twórczoÊci autorów katolickiego modernizmu dominuje etos.

Mo˝na to przedstawiç w nast´pujàcy sposób (Miko 1977: 62-64):

1 blok

etos

↓
„socjatywnoÊç”

↓
OPERATYWNOÂå na poziomie wertykalnym:

↓
SubiektywnoÊç

↓
EkspresywnoÊç
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SocjatywnoÊç przewiduje wi´kszy udzia∏ etosu w ramach komunikacji spo∏ecz-

nej. Etosem jako wyraênym znakiem socjatywnoÊci sà naznaczone dzie∏a auto-

rów katolickiego modernizmu, ale te˝ cz∏onków literatury religijnej (sztuki) jako

takiej. SocjatywnoÊç i z nià zwiàzany etos opiera si´ na wczuwaniu si´ w we-

wn´trzny Êwiat innych ludzi, a nawet w wewn´trzny Êwiat winowajców.

PARODIOWANIE I IRONIZOWANIE W LITERATURZE

Drugi typ twórczoÊci prowadzi do zwi´kszenia ironii i parodii w odniesieniu

do zarówno spo∏eczeƒstwa totalitarnego, jak i tekstów stworzonych w epoce to-

talitaryzmu, ewentualnie jej prze˝ytków. Totalitaryzm i prze˝ywajàcy si´ totali-

taryzm w ramach transformujàcej si´ spo∏ecznoÊci w nowych warunkach tworzà

wiele sytuacji paradoksalnych, które si´ przenosi do utworów literackich za po-

Êrednictwem parodii, ironii, pastiszu, persyfla˝u, trawestacji i cz´Êciowo równie˝

aluzji. To nawiàzywanie do znaków intertekstualnoÊci, chocia˝ nie zawsze odno-

si si´ do konkretnych dzie∏, lecz raczej do swego rodzaju ich maniery, teksty te

imituje albo parodiuje. Utwory literackie tego pokroju sà pe∏ne humoru i saty-

ry. Mo˝na to przedstawiç w nast´pujàcy sposób:

2 blok

(tekstualnoÊç)

ironia, parodia, pastisz, aluzja, persyfla˝, trawestacja

PARODIOWANIE PROCESÓW TRANSFORMACJI

a) Parodia Êrodowiska uniwersyteckiego. Postteksty tego rodzaju mogà na-

wiàzywaç do konkretnego pretekstu, ale zazwyczaj równie˝ nawiàzania te

majà charakter intertekstualny, tzn. z bogatym inwentarzem aluzji odno-

szà si´ do ca∏ego zbioru tekstów (pretekstów) literackiego i nieliterackie-

go pochodzenia. Najbardziej konsekwentnie tà metodà pos∏uguje si´ Pavel

Vilikovsky: dla jego tekstu Slovensky Casanova (S∏owacki Casanova) (˚il-

ka 2000: 73-93) pretekstem jest naukowe studium z czasów totalitaryzmu,

dla humoreski Pam para pam (˚ilka 2000: 141-156) tekstem wyjÊciowym

jest radiowa audycja z tego samego okresu. Mo˝na jednak dodaç, ˝e autor

wcià˝ pos∏uguje si´ w swojej twórczoÊci tà metodà (Hodel 1998: 85-94;

Zarek 1997: 185-192), to samo obowiàzuje w satyrze Wiecznie jest zielony...

(1989, Veçne je zeleny…).

Mácsovszky’ego tekst Cviçná pitva (1997, åwiczenie z sekcji zw∏ok) jest

„tekstem o tekÊcie”, wzgl´dnie tekstem o tworzeniu tekstu, o jego gene-

zie, równie˝ i w tej ksià˝ce autor czerpie wiele impulsów ze Êrodowiska

uniwersyteckiego. Mácsovszky w maksymalnym stopniu pos∏uguje si´ zasa-

dà gry, na przyk∏ad poszczególne krótkie wypowiedzi dope∏niane sà uwa-

gami, które jakby dopowiada∏y to, czego brakuje w samej wypowiedzi.

Mo˝na powiedzieç, ˝e autor bawi si´ tekstem wykorzystujàc równie˝ re-

gu∏y autorefleksyjnego pla(y)giaryzmu. Pustà retoryk´ uniwersyteckiego Êro-

INTERTEKSTUALNOÂå
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dowiska jako pozosta∏oÊç czasów totalitarnych najmocniej pi´tnujà m∏odzi

pisarze: para autorów Eman Erdélyi i Marek Vadas w powieÊci Univerzita

(Uniwersytet) i po cz´Êci te˝ Peter Mácsovszky w tekÊcie Cviçná pitva (åwi-

czenia z sekcji zw∏ok). Tekst pary autorów dotyczy przede wszystkim na-

uczania estetyki. Autorzy oÊmieszajà i parodiujà tzw. materialistycznà (mark-

sistowsko-leninowskà) estetyk´. Ich utwór ma jednak szerszy zasi´g. Do

twórczoÊci pary autorów nawiàzuje Oliver BakoÆ w swojej satyrze pod ty-

tu∏em Katedra paupológie (2001, Katedra paupologii), gdzie paupologia jest

w∏aÊciwie przekszta∏conym marksizmem w formie dostosowanej do nowej

sytuacji. WczeÊniej autor wyda∏ ksià˝k´ pod tytu∏em O uçitel’och a l’ud’och

(O nauczycielach i ludziach). Ksià˝ka ta zawiera humoreski pi´tnujàce stan

spo∏eczeƒstwa w nowej sytuacji spo∏ecznej. Ju˝ sam tytu∏ jest wieloznacz-

ny: nauczyciele versus ludzie. Jakby nauczyciele nie byli ludêmi. Ale kate-

dra paupologii jest dzie∏em dojrzalszym, si´gajàcym do praktyk posttotali-

tarnych w warunkach Êrodowiska uniwersyteckiego. W jaki sposób autor

charakteryzuje nowy kierunek studiów? Czym jest w∏aÊciwie paupologia?

Paupologia by∏a naukà, która bada∏a Êwiat w stosunku do Êwiata biednych.

Chodzi∏o jej o „ca∏okszta∏t” tych stosunków. W ten sposób jakby potajemnie

korespondowa∏a z marksizmem, ale nigdy nie chcia∏a si´ ju˝ z nim identyfi-

kowaç, poniewa˝ wed∏ug paupologów to w∏aÊnie zagra˝a∏o reputacji katedry.

Ale gdyby paupologia tak ca∏kiem odesz∏a od marksizmu i straci∏a swojà p´-

powin´, którà by∏a z nim nieroz∏àcznie zwiàzana, czym by w∏aÊciwie by∏a? Sym-

biozà z powoli zapominanym materia∏em, szczególnie z jego intelektualnie

prostymi elementami zawartymi w stalinowsko prostych broszurkowych for-

mach, którym przecie˝ paupologia gwarantowa∏a treÊç (BakoÆ 2001: 71).

W Êrodowisku uniwersyteckim osadzony jest tak˝e utwór Stanislava Rakúsa

Nenapísany román (2004, Nienapisana powieÊç). Autor opisuje pozbawio-

nà jakichkolwiek perspektyw beznadziejnà sytuacj´ intelektualistów po wkro-

czeniu do Czechos∏owacji w 1968 roku wojsk radzieckich, które pozosta∏y

w niej a˝ do aksamitnej rewolucji. Za ksià˝k´ t´ otrzyma∏ Rakús presti˝o-

wà nagrod´ Dominika Tatarki za 2004 rok. PowieÊç Rakúsa nale˝y do naj-

lepszych utworów literackich okresu po 1989 roku.

b) Parodiowanie s∏owacko-w´gierskiego drobnomieszczaƒskiego Êrodowiska

z punktu widzenia outsidera. J´zykowa hybrydyzacja w tekstach o s∏owac-

ko-w´gierskich stosunkach si´ga daleko w przesz∏oÊç, ale autorce Danieli

Kapitáñovej pod pseudonimem Samko Tále uda∏o si´ w powieÊci Kniha

o cintoríne (2001, Ksià˝ka o cmentarzu) stworzyç dzie∏o o transformujàcej

si´ spo∏ecznoÊci w ma∏ym miasteczku. Pisarka pos∏u˝y∏a si´ narracjà pierw-

szoosobowà dla przekazania artystycznego przes∏ania powieÊci, powierza-

jàc to narratorowi, który jest znanà postacià w mieÊcie Komarno. Chodzi

zatem o rzeczywiÊcie istniejàcà osob´, która przypomina hybrydalne posta-

cie z innych utworów, z tà wszak˝e ró˝nicà, ˝e jest to osoba nie ca∏kiem

normalna, niepe∏nosprawna, ale dzi´ki swojemu gadulstwu ujawnia rzeczy

prawdziwe. Jak si´ mówi na S∏owacji: iba diet’a a blázon povedia pravdu

(tylko dziecko i wariat mówià prawd´). OczywiÊcie, autorka opisuje równie˝
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sytuacj´ po powstaniu niepodleg∏ej Republiki S∏owackiej. Dwie siostry majà

odmienne zdanie: Margita jest o pi´ç lat starsza, Ivana starsza o rok od

narratora. Margita pragnie niezale˝nej S∏owacji, Ivana jej sobie nie ˝yczy,

dlatego siostry, gdy sà razem, zawsze si´ z sobà k∏ócà. Nawet nazwiska

w mieÊcie sà niemieckie, w´gierskie i s∏owackie:

Ale ani Omama i Otata [okreÊlenia Omama i Otata sà zbitkami s∏ów

s∏owackich i w´gierskich – dop. red.] nie byli niemieccy, oni byli s∏owaccy,

ale babcia Omamusi by∏a W´gierkà i nazywa∏a si´ Csonka Eszter. To si´ ni-

komu nie podoba∏o. Ani mnie si´ to nie podoba∏o (Tále 2001: 16).

Nazwiska sà w´gierskie lub zmadziaryzowane: Gusto Rúhe, Csipke Zoltán,

Gunár Karol, Szervusz Dávid, KatuÆa Szedíleková, Alf, Névery, ˚enge

Tihamér itp. Sposób podawania pewnych spraw do wiadomoÊci publicznej

przypomina relacje wiejskiego b∏azna z powieÊci Jaroslava HaÆka o „dobrym

wojaku Szwejku”. I jest jednym z elementów oÊmieszania transformacji.

c) Parodia samego postmodernizmu. Teksty tego rodzaju sà budowane na

tzw. pla(y)giatorstwie. Poj´cie „pla(y)giatorstwo” jest „subwersjà gatunko-

wego systemu”. Termin trzeba rozumieç jako gr´ (play), a w tym wypad-

ku jako plagiatorstwo, ale plagiat nie ma tu charakteru obraêliwego. Ra-

czej ∏àczy si´ z imitacjà, parodià. Plagiatorstwa nie wolno rozumieç jako

mniej cennej wersji orygina∏u. To jest w∏aÊnie subwersja, która stara si´ za

pomocà gry (play) stworzyç drugi tekst (plagiat) w celu sparodiowania nie-

których gatunków, takich jak western, powieÊç detektywistyczna, powieÊç

narodowa albo nawet bajka. Parodii si´ nie oszcz´dza nawet w przypadku

tekstów naukowych (studia, monografie, eseje). Jak by powiedzia∏ Bach-

tin: humor polega na wyjaÊnieniu drugiej strony tej samej monety. Co jest

powa˝ne, zaraz mo˝e si´ staç komiczne albo odwrotnie. Jako przyk∏ad

mo˝e pos∏u˝yç debiut Norberta ˚ilku, wydany pod tytu∏em Ultrapornogra-

fikon (2003, Ultrapornografikon). Ksià˝ka ma podtytu∏: Venované vÆetkym

obetiam postmoderny (Dedykowane wszystkim ofiarom postmodernizmu). Nie-

przypadkowo mówi´ tutaj o innowacji, bo przecie˝ ile˝ to nowatorstwa si´

kryje ju˝ w pierwszym opowiadaniu, noweli czy bajce o nieustraszonym

Âpat’úchu, który ryzykowa∏ w∏asnym ˝yciem wybierajàc si´ na poszukiwa-

nie zaginionego ksi´cia Krasoty, ale w koƒcu doczeka∏ si´ jednak królew-

skiej nagrody: Krasota wyjdzie za niego albo na odwrót... on weêmie go

sobie za ˝on´. Powiecie, jeÊli w ogóle zwrócicie na to uwag´, ˝e oni sà ho-

moseksualistami. No to co?

Podsumowanie

Klasyczna proza jest ko∏em: w jej centrum znajduje si´ uznana przez autora

prawda i wszystko koncentruje si´ wokó∏ niej; dzie∏o umo˝liwia tylko jedynie

s∏usznà, prawdziwà interpretacj´.

Wspó∏czesna proza ma charakter drzewa i to w∏aÊnie pozwala na powstanie

wi´cej ni˝ tylko jednej prawdziwej (s∏usznej) interpretacji. Charakterystyczna
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jest dla niej wieloznacznoÊç, odznacza si´ wieloma znaczeniowymi odchylenia-

mi, wyrastajàcymi ze wspólnego korzenia albo podstawy.

Proza postmodernistyczna jest ryzomatyczna. Jest zarówno ko∏em, jak i drze-

wem, ale wa˝ne jest, ˝e dopuszcza wi´cej interpretacji.

Wspó∏czesna powieÊç albo proza ma podstawy w logice binarnej, punktem

wyjÊciowym jest korzeƒ, z niego wychodzà ga∏´zie. Semantyczne ga∏´zie roz-

przestrzeniajà si´ ze wspólnej podstawy, nawarstwiajà si´ na nià. Obraz drzewa

lub korzenia wed∏ug Deleuze’a nie jest adekwatny – dodajmy – do okreÊlenia

podstawy wspó∏czesnej prozy. Trzeba zastàpiç go k∏àczem. K∏àcze jako podziem-

na ∏odyga ró˝ni si´ od korzeni i korzonków. Obejmuje ono to, co najlepsze i to,

co najgorsze: ziemniak i perz (chwast). W k∏àczu mo˝na ka˝dy punkt dowolnie

po∏àczyç z jakimkolwiek innym punktem. K∏àcze mo˝e byç z∏amane, rozerwane,

przeci´te w pewnym miejscu, pomimo tego ciàgle b´dzie si´ jeszcze rozwija∏o.

Jest jak perz w ogrodzie, który mo˝na rozciàç, ale w dalszym ciàgu ˝yje; z ka˝-

dej cz´Êci mogà wyrosnàç nowe p´dy (Michaloviç i Minár 1997: 218-219).

Tekst Vilikovskiego Veçne je zeleny... (1989) albo Posledny kôñ Pompejí (2001,

Ostatni koƒ Pompei), posiada te cechy. Gdy dok∏adnie przeanalizujemy kompo-

zycj´ jego tekstów, mo˝na zauwa˝yç, ˝e z wielu modeli struktury tekstowej, któ-

re przynios∏a wspó∏czesna teoria, tekst Vilikovskiego niemal˝e dok∏adnie odpo-

wiada modelowi k∏àcza. Vilikovsky podwa˝a schematy artystycznej twórczoÊci na

wszystkich trzech podstawowych poziomach tekstu: czasu, miejsca i osoby. W tek-

Êcie nagle i bez ostrze˝enia pojawiajà si´ obok siebie wydarzenia z ró˝nych

miejsc i ró˝nych okresów, bez przestrzegania podstawowych regu∏ przestrzennej

i czasowej logiki narracji. Z pewnoÊcià warto by poÊwi´ciç troch´ miejsca na

teoretyczne rozwa˝ania o problematyce historyzmu w nowelach Vilikovskiego,

poniewa˝ podobnie jak inni postmoderniÊci os∏abia on znaczenie faktu histo-

rycznego poprzez wykorzystywanie subwersyjnych strategii narracyjnych i tworzy

strukturalnà wolnoÊç potrzebnà do prezentacji w∏asnej interpretacji historii. Dzi´-

ki swojemu wielostronnemu nowatorstwu Vilikovsky jest najbardziej reprezen-

tatywnym przedstawicielem postmodernistycznej prozy w literaturze s∏owackiej.

Postmodernistyczna twórczoÊç m∏odszych autorów (Michala Hvoreckiego, Pavla

Rankova, Vlada Balla) nie jest jeszcze w pe∏ni wykrystalizowana.

Z j´zyka s∏owackiego prze∏o˝y∏ ¸ukasz Wojciechowski
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DIETRICH SCHOLZE-ÂO¸TA

Proces transformacji po roku 1989
w zwierciadle prozy serbo∏u˝yckiej

Swobodnosç je wulka suknja bjez rukawow,

prédka, zadka a kornarja

(WolnoÊç jest jak obszerna szata bez r´kawów,

przodu, ty∏u i ko∏nierza)

Handrij Zejler (1804-1872)

Prze∏om polityczny na ¸u˝ycach

Zachodnios∏owiaƒski naród ¸u˝yczan, którego liczebnoÊç od lat osiemdziesià-

tych szacuje si´ na ok. 50-60 tysi´cy, wyda∏ si´ niemieckiemu tygodnikowi infor-

macyjnemu „Der Spiegel” po prze∏omie „trudnym upominkiem od NRD”. Stara

Republika Federalna Niemiec nie mia∏a wielkiego doÊwiadczenia w obchodze-

niu si´ z autochtonicznymi mniejszoÊciami narodowymi. Sytuacj´ oko∏o 50 tysi´-

cy Duƒczyków w Szlezwiku Po∏udniowym uregulowa∏y „deklaracje” mi´dzy Bonn

i Kopenhagà z roku 1955, które przynios∏y równie˝ korzyÊci Niemcom zamiesz-

ka∏ym w duƒskim Szlezwiku Pó∏nocnym. Fryzyjski ruch emancypacyjny we Fry-

zji Pó∏nocnej i cz´Êciowo tak˝e we Fryzji Wschodniej, którego poczàtki si´gajà

progu wieku XIX, by∏ traktowany bardzo d∏ugo jako fenomen regionalny. Do-

piero w roku 1990 konstytucja kraju zwiàzkowego Szlezwiku-Holsztynu zapew-

ni∏a zarówno Duƒczykom, jak i Fryzyjczykom ochron´ i wsparcie zgodne ze wspó∏-

czesnymi standardami europejskimi.

Jeszcze przed utworzeniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, w marcu

1948 roku, Landtag Saksonii uchwali∏ ustaw´ o ochronie praw ludnoÊci ∏u˝yc-

kiej. Ustawa ta gwarantowa∏a s∏owiaƒskiej grupie narodowoÊciowej w Saksonii

i Brandenburgii – po raz pierwszy w historii Niemiec – prawa w zakresie oÊwiaty

i kultury, nauki i administracji, które umo˝liwiç jej mia∏y wzgl´dnà autonomi´.

Konstytucje NRD zawiera∏y zawsze odpowiedni artyku∏ poÊwi´cony ogólnie ochro-

nie grup narodowoÊciowych, którego konkretnym podmiotem byli w∏aÊnie ¸u-



˝yczanie. Wschodnioniemiecka polityka ∏u˝ycka w latach 1948-1989 by∏a w ogóle

na tle europejskim czymÊ niezwyk∏ym. Zbudowano w pe∏ni dwuj´zyczny system

oÊwiatowy, wspierano instytucjonalnie kultur´ duchowà w jej ró˝norodnoÊci. J´-

zyk ∏u˝ycki uzyska∏ status ograniczonego terytorialnie j´zyka urz´dowego. Tym

samym dla mieszkaƒców Górnych i Dolnych ¸u˝yc mo˝liwe sta∏o si´ z mocy

prawa pozyskanie i piel´gnowanie to˝samoÊci ∏u˝yckiej czy te˝ ∏u˝ycko-niemiec-

kiej (Scholze-Âo∏ta, 2002: 7-19). Odwrotnà stronà „marksistowsko-leninowskiej

polityki narodowoÊciowej” by∏ postulat przestrzegania przez mniejszoÊç politycz-

nej poprawnoÊci w zachowaniu si´. Jej przedstawicielstwo w postaci organizacji

Domowina zosta∏o podporzàdkowane Komitetowi Centralnemu Niemieckiej So-

cjalistycznej Partii JednoÊci (SED). Protesty kierownictwa Domowiny, na przy-

k∏ad przeciw ekstensywnemu wydobywaniu w´gla brunatnego, zagra˝ajàcemu

coraz bardziej ∏u˝yckiemu terytorium i prowadzàcemu do przesiedleƒ tysi´cy ∏u-

˝yckich rodzin, nie przynosi∏y wi´kszego rezultatu. Niezadowolenie z autorytar-

nego socjalizmu narasta∏o zatem w kolejnych dziesi´cioleciach tak˝e wÊród ¸u-

˝yczan. Kiedy ów system spo∏eczny w roku 1989 znalaz∏ si´ w stanie kryzysu,

natychmiast zjednoczy∏y si´ te si∏y ∏u˝yckie, które domaga∏y si´ gruntownej od-

nowy ˝ycia narodowego.

Degresji ∏u˝yckiego stanu posiadania nie da∏o si´ powstrzymaç tak˝e w NRD.

Nasz ma∏y naród jest wyczerpany, dopiero teraz widaç z ca∏à jasnoÊcià, ile istnieƒ

straciliÊmy tylko w obu ostatnich generacjach, podsumowywa∏ na poczàtku roku

1991 Jurij Br˘zan, wybitny powieÊciopisarz ∏u˝ycki XX wieku, dokonujàc oko-

licznoÊciowego przeglàdu sytuacji (Br˘zan, 1991: 16). W tym samym czasie

najwa˝niejsza instytucja demokracji bezpoÊredniej czasu prze∏omu, ¸u˝yckie

Zgromadzenie Narodowe (Serbska narodna zhromadêizna), zrealizowa∏a ju˝

swoje najwa˝niejsze zadania. Kiedy w paêdzierniku i listopadzie 1989 roku

chyli∏a si´ ku upadkowi NRD, Domowinie zabrak∏o wizji postkomunistycznej

przysz∏oÊci. Federalne prezydium „socjalistycznej narodowoÊciowej organizacji

¸u˝yckich Serbów” w pierwszej chwili nie by∏o w stanie wyobraziç sobie dal-

szego istnienia poza obr´bem dyktatury proletariatu. Kierownictwo Domowiny

nie by∏o psychicznie przygotowane do przemian spo∏ecznych. Dla naszych kadr

kierowniczych dogmatem by∏o utrzymanie socjalizmu (Malink 1999: 366). Inicja-

tyw´ przej´∏o zatem spontanicznie powo∏ane Zgromadzenie Narodowe, które

Êwiadomie nawiàzywa∏o do ∏u˝yckiego ruchu narodowego XIX i poczàtków

XX wieku. To, ˝e ukonstytuowa∏o si´ ono 11 listopada 1989 roku, dwa dni po

upadku muru berliƒskiego, by∏o, z jednej strony, przypadkiem, z drugiej zaÊ,

znakiem równoleg∏ego procesu politycznego przebiegajàcego zarówno wÊród

Niemców, jak i ¸u˝yczan. Zgromadzenie Narodowe powo∏a∏o tematyczne gru-

py robocze i sformu∏owa∏o szereg ˝àdaƒ politycznych. Najwa˝niejsze z nich to

(Kasper 2000: 18):

– ochrona obszarów zamieszka∏ych przez ¸u˝yczan przed post´pujàcà indu-

strializacjà, a konkretnie przed dewastacjà spowodowanà rabunkowym ko-

palnictwem,

– nowy podzia∏ administracyjny, którego efektem by∏yby zjednoczone ¸u˝yce,

– dwuj´zycznoÊç w instytucjach publicznych,
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– znaczniejsze uwzgl´dnienie j´zyka ∏u˝yckiego w nauczaniu szkolnym i w ˝y-

ciu koÊcielnym,

– wyra˝enie zgody na ∏u˝yckà dzia∏alnoÊç stowarzyszeniowà,

– wi´cej informacji o ¸u˝yczanach w mediach niemieckoj´zycznych,

– wi´cej prawa do wspó∏decydowania w sprawach polityki narodowoÊciowej

dla odnowionej Domowiny,

– reprezentowanie interesów ∏u˝yckich w Izbie Ludowej NRD przez nieza-

le˝nych deputowanych.

W Zgromadzeniu Narodowym dominowali m∏odzi intelektualiÊci ∏u˝yccy, co

by∏o ju˝ symptomem póêniejszej wymiany elit. Obok Zgromadzenia istnia∏y dwa

inne wa˝ne ugrupowania, do których nale˝eli przede wszystkim starsi ¸u˝ycza-

nie: nastawiona na reformowanie komunizmu Lewica ¸u˝ycka (Serbska l˘wica)

i znajdujàca oparcie w swoich dotychczasowych strukturach organizacyjnych Do-

mowina. ¸u˝yckiemu „okràg∏emu sto∏owi” uda∏o si´ zajàç miejsce w grudniu 1989

roku przy centralnym „okràg∏ym stole” w Berlinie, wprawdzie bez prawa g∏osu,

ale z nieograniczonym prawem do wypowiadania si´. Rzecznik Zgromadzenia

Narodowego, ewangelicki duchowny Jan Malink, móg∏ jako delegat uczuliç opi-

ni´ publicznà NRD na sprawy ¸u˝yczan. Jeszcze przed wyborami do Izby Lu-

dowej, które odby∏y si´ 18 marca 1990 roku i w których zdecydowanym zwyci´z-

cà okaza∏a si´ Unia dla Niemiec (Allianz für Deutschland) kierowana przez CDU,

czyli chadecj´, ugrupowania ∏u˝yckie zaakceptowa∏y jednoznacznie ewentualne

zjednoczenie obu paƒstw niemieckich. JednoczeÊnie zwraca∏y uwag´ na uzasad-

nione ˝àdania mniejszoÊci. Domowina w po∏owie marca na Nadzwyczajnym

Kongresie Federacji przyj´∏a nowy statut, który nakazywa∏ jej neutralnoÊç poli-

tycznà i na nowo – jak w momencie za∏o˝enia w roku 1912 – czyni∏ z niej or-

ganizacj´ jednoczàcà stowarzyszenia ∏u˝yckie. Uchwalenie nowego programu

i kolejne zmiany personalne w czerwcu 1991 stanowi∏y swego rodzaju zakoƒcze-

nie odnowy organizacji. Po tej dacie stopniowo zawiesza∏y swojà dzia∏alnoÊç ugru-

powania powsta∏e w wyniku funkcjonowania demokracji bezpoÊredniej.

Nowe kierownictwo Domowiny wnios∏o do procesu zjednoczeniowego wypró-

bowane rozwiàzania prawne i instytucjonalne tworzone od roku 1948. Ze wzgl´-

du na to, ˝e standard praw przyznanych ¸u˝yczanom w by∏ej NRD jako mniejszo-

Êci narodowej mia∏ zostaç zachowany, zaÊ rzàd federalny odmówi∏ umocowania ich

w konstytucji, stosowne regulacje zamieszczone zosta∏y w uk∏adzie zjednoczenio-

wym (Blumenwitz 1992: 112). Dlatego w protokole w zapisie nr 14 do artyku-

∏u 35 odnotowano, co nast´puje:

1. Przynale˝noÊç do narodowoÊci ∏u˝yckiej i do kultury ∏u˝yckiej jest niczym

nieograniczona.

2. Zapewnia si´ ochron´ i rozwój ∏u˝yckiej kultury i ∏u˝yckich tradycji.

3. Obywatele narodowoÊci ∏u˝yckiej i ich organizacje cieszà si´ wolnoÊcià pie-

l´gnowania i stosowania j´zyka ∏u˝yckiego w ˝yciu publicznym.

Praktyczne znaczenie tego passusu zosta∏o potwierdzone przez ekspertów:

O ile swoboda przynale˝noÊci w punkcie 1 nie wykracza poza to, co i tak jest

¸u˝yczanom gwarantowane w konstytucji, to w punkcie 2 paƒstwo zobowiàzuje si´

do aktywnego wspierania kultury ∏u˝yckiej i uznaje w punkcie 3 w sprawie dwuj´-
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zycznoÊci w ˝yciu publicznym standard osiàgni´ty w NRD za standardowe mini-

mum (Pastor 1997: 85). W paêdzierniku 1991 roku rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç po-

wo∏ana przez Republik´ Federalnà i kraje zwiàzkowe Saksoni´ i Brandenbur-

gi´ Fundacja dla Narodu ¸u˝yckiego, która odtàd zapewnia finansowanie

j´zykowego, kulturalnego i naukowego rozwoju ¸u˝yczan. Dzi´ki temu mog∏y

kontynuowaç swojà dzia∏alnoÊç – naukowy Instytut Serbo∏u˝ycki, wydawnictwo

∏u˝yckie, niemiecko-∏u˝ycki teatr zawodowy oraz zespó∏ pieÊni i taƒca. Dwuj´-

zyczne nauczanie szkolne w∏àcznie z wykszta∏ceniem uniwersyteckim w Lipsku

jest finansowane przez oba kraje zwiàzkowe, w których mieszkajà ¸u˝yczanie.

Brandenburgia i Saksonia wpisa∏y ponadto prawa podstawowe autochtonicznej

mniejszoÊci do swych konstytucji krajowych i przyj´∏y dwie specjalne ustawy ∏u-

˝yckie, w których zosta∏y zaktualizowane i po cz´Êci uzupe∏nione regulacje

prawne z czasów NRD.

Zmiana warunków uprawiania twórczoÊci literackiej

Literatura ∏u˝ycka od roku 1949 podporzàdkowa∏a si´ w zasadzie za∏o˝eniom

NRD-owskiej polityki kulturalnej. Tym samym w liryce i prozie lat pi´çdziesià-

tych dominowa∏y realistyczne modele Êwiata, które – zgodnie z dogmatem, ˝e

sztuka stanowi odbicie rzeczywistoÊci – propagowa∏y pozytywne wzory i pozy-

tywnych bohaterów. Po zbudowaniu muru berliƒskiego (1961), kiedy zmala∏y

nadzieje na ponowne zjednoczenie Niemiec, w centrum dyskusji ideologicznych

znalaz∏a si´ wschodnioniemiecka to˝samoÊç narodowa, tak zwana samoidentyfi-

kacja. Tak˝e kultura ∏u˝ycka poczu∏a si´ zmuszona do prezentowania samej sie-

bie jako cz´Êci sk∏adowej kultury NRD. (WczeÊniej przynale˝noÊç do s∏owiaƒ-

skiego kr´gu kulturowego by∏a czymÊ ch´tnie podkreÊlanym.) Takà zmian´

orientacji u∏atwi∏o wkroczenie do literatury nowej, m∏odej generacji pisarzy,

którzy – otwarci na eksperymenty – w polityce sk∏aniali si´ ku akceptowania sta-

nu faktycznego. JednoczeÊnie nasila∏a si´ niepewnoÊç co do istoty w∏asnej misji

pisarskiej: W jakim stosunku pozostaje specyfika ∏u˝ycka do stale powtarzane-

go zakl´cia o „socjalistycznej niemieckiej kulturze narodowej NRD”? Czy lite-

ratura ∏u˝ycka jako „cz´Êç sk∏adowa” wi´kszej „kultury gospodarza” mog∏a i chcia-

∏a podtrzymywaç specyfik´ etnicznà? Czy te˝ narodowe i kulturalne odr´bnoÊci

winny byç unicestwione na rzecz po˝àdanej sprawiedliwoÊci spo∏ecznej? (Schol-

ze 1990: 169-185).

W warunkach stopniowej liberalizacji polityki kulturalnej od lat siedemdzie-

siàtych autorki i autorzy ∏u˝yccy coraz cz´Êciej czynili tematem swych wystàpieƒ

literackich zwàtpienie w perspektywy „realnego socjalizmu”. Niektórzy krytyko-

wali póêniej bezpoÊrednio i poÊrednio polityk´ kulturalnà i przyczyniali si´ w ten

sposób do destrukcji systemu w∏adzy, który straci∏ swà legitymizacj´. (Poeta

Kito Lorenc pod koniec roku 1988 i na poczàtku roku 1989 wys∏a∏ przyjacio∏om

i znajomym pod pseudonimem Peter Schode jedenastostronicowy tomik wierszy

na powielaczu, ˝eby w ten sposób zaprotestowaç m.in. przeciw zakazowi rozpo-

wszechniania sowieckiego czasopisma „Sputnik”.)
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Od czasu prze∏omu politycznego nie stawia si´ literatom ˝adnych oficjalnych

wymagaƒ o charakterze tematycznym bàdê formalnym. Tym samym minimaliza-

cji uleg∏o publiczne zainteresowanie oddzia∏ywaniem ∏u˝yckich powieÊci i opo-

wiadaƒ, wierszy i sztuk teatralnych. Wy∏àcznie naukowe kulturoznawstwo opra-

cowuje od czasu do czasu na rozmaite zamówienia prognozy na temat niezb´dnoÊci

w∏asnej kultury dla mniejszoÊci ∏u˝yckiej (Tschernokoshewa 1994). Literatura nie-

omal przesta∏a byç wentylem dla krytyki spo∏ecznej, odkàd prasa, radio i tele-

wizja obj´∏y na powrót panowanie na tym polu.

1 lipca 1958 roku powo∏ana zosta∏a do ˝ycia w Budziszynie centralna paƒ-

stwowa instytucja wydawnicza monopolizujàca wydawanie ∏u˝yckich ksià˝ek i cza-

sopism – Narodowe Wydawnictwo Domowina (Domowina-Verlag). Ukazywa∏y

si´ tam ∏u˝yckoj´zyczne teksty literackie wszystkich rodzajów i gatunków, pod-

r´czniki szkolne i monografie poÊwi´cone ¸u˝yczanom – te ostatnie najcz´Êciej

po niemiecku. Do prze∏omowego roku 1989 oko∏o 100 pracowników tego paƒ-

stwowego przedsi´biorstwa wyda∏o oko∏o 2800 tytu∏ów, w tym prawie 100 pod-

r´czników szkolnych, 300 dzie∏ beletrystycznych wspó∏czesnych i dawnych auto-

rów, 500 ksià˝ek dla dzieci, 350 ksià˝ek naukowych, a ponadto publikacje religijne,

kalendarze, albumy i t∏umaczenia. ¸u˝yczanie wnieÊli zatem do zjednoczonych

Niemiec rozwini´ty w∏asny system wydawniczy. Od roku 1993 Wydawnictwo Do-

mowina jako spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià jest finansowane ze Êrod-

ków Fundacji dla Narodu ¸u˝yckiego i pracuje po cz´Êci na zasadach rynko-

wych. Wobec bardzo ograniczonej liczby potencjalnych czytelników wydawanie

ksià˝ek z uwzgl´dnieniem pokrycia kosztów produkcji jest niemo˝liwe. Nak∏ady

nowych ksià˝ek ∏u˝yckich wynoszà dzisiaj oko∏o 400-600 egzemplarzy i sà o 30 pro-

cent ni˝sze ni˝ w czasach NRD. Oko∏o 60 procent z nich rozchodzi si´ w syste-

mie sprzeda˝y bezpoÊredniej (w ca∏ych Niemczech udzia∏ ten wynosi 10-12 pro-

cent), przede wszystkim w ksi´garni b´dàcej w∏asnoÊcià wydawnictwa (Maçijowa

1996: 24 i n.)

Zawód pisarza, który nie jest w Republice Federalnej ustawowo chroniony,

uprawiajà wÊród ¸u˝yczan nieliczne tylko osoby. Dwie dziesiàtki pozosta∏ych

autorów, którzy okazjonalnie publikujà proz´ i poezj´, pracujà na sta∏e w cha-

rakterze redaktorów wydawnictw, nauczycieli, dziennikarzy lub przeszli ju˝ w tych

zawodach na emerytur´. Ze wzgl´dów finansowych – przede wszystkim z powo-

du kosztów utrzymania – liczba pisarzy, t∏umaczy i krytyków utrzymujàcych si´

z pisania uleg∏a znaczàcej redukcji w porównaniu z okresem sprzed roku 1989.

Negatywny wp∏yw takiej sytuacji zaznaczy∏ si´ przede wszystkim w prozie narra-

cyjnej. O ile oryginalne tomiki wierszy ukazujà si´ ze zwyk∏à od roku 1960 cz´-

stotliwoÊcià – jednego do dwu tomów w roku – to tomy opowiadaƒ sta∏y si´

rzadkoÊcià. PowieÊci pisze systematycznie wy∏àcznie jeden pisarz. Literaturze ∏u-

˝yckiej na ogó∏ uda∏o si´ natomiast utrzymaç relatywnie wysoki poziom estetycz-

ny, byç mo˝e ze wzgl´du na nieobecnoÊç pokus w postaci telenowel, powieÊci

brukowych itp., prowadzàcych do oportunizmu ekonomicznego (Scholze 2000:

113 i n.). Z drugiej strony nieobecnoÊç literatury trywialnej jest pewnego ro-

dzaju wadà, poniewa˝ m∏oda generacja musi byç wprowadzana do lektury za

poÊrednictwem prostych tekstów.
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Literacki obraz przemian

Widaç dzisiaj coraz wyraêniej, ˝e warunki i szanse transformacji politycznej, go-

spodarczej i spo∏ecznej w krajach europejskiego Wschodu zale˝à w istocie od ci-

Ênienia historycznego dziedzictwa w ka˝dym z nich (Goehrke i Gilly 2000: 7). Re-

wolucyjne przemiany po roku 1989 si´gn´∏y podstaw porzàdku politycznego

i spo∏ecznego w reformujàcych si´ krajach, równolegle wp∏yn´∏y na ÊwiadomoÊç

i mentalnoÊç ludzi. ¸u˝yczanie byli i sà uczestnikami tych wszystkich procesów,

które zosta∏y wprawione w ruch po przystàpieniu NRD do Republiki Federal-

nej 3 paêdziernika 1990 roku. O ile w innych krajach Europy Wschodniej zmia-

na systemu spo∏ecznego mia∏a charakter autotransformacji, o tyle w Niemczech

Wschodnich – z perspektywy ich mieszkaƒców – by∏a sterowana przez warstw´,

która przyby∏a z zewnàtrz i zapuÊci∏a korzenie na tym terytorium. BezpoÊrednim

i zamierzonym skutkiem wynikajàcym ze specyfiki by∏ej NRD by∏o to, ˝e zmiana

re˝imu przeprowadzona w niej zosta∏a o wiele bardziej nagle i niespodziewanie,

szybciej i rozleglej, poniewa˝ istnia∏ archimedesowy punkt oparcia w postaci starej

Republiki Federalnej (Offe 1994: 193). Wschodni Niemcy prze˝yli przemiany

bàdê co bàdê we w∏asnym j´zyku ojczystym, transformacja nie spotka∏a nato-

miast nigdy dwuj´zycznych ¸u˝yczan w j´zyku serbo-∏u˝yckim, poniewa˝ znaczà-

ca emigracja na Zachód nie mia∏a w XX wieku miejsca.

A) NOWA RZECZYWISTOÂå JAKO SZTAFA˚

W opowiadaniach ∏u˝yckich lat dziewi´çdziesiàtych zmieniona rzeczywistoÊç

znalaz∏a, jak mo˝na by∏o oczekiwaç, swój naturalny wyraz: opowiedziane w nar-

racji zdarzenia odwzorowujà bezpoÊrednio nowe stosunki.

Jako przyk∏ad mo˝e tu pos∏u˝yç tom prozy Ho∏bik çornej nóŒce ma (Go∏àb

ma czarne nó˝ki) z roku 1999, którego autorkà jest J˘wa-Marja åornakec

(ur. w 1959 r.). W otwierajàcym zbiór opowiadaniu Spalena zemja (Spalona zie-

mia) dopiero co rozwiedziony ch∏op podpala swoje gospodarstwo i ucieka au-

tem na „zachód”. Polityczny prze∏om uwyraênia rodzinnà tragedi´. Rozwody

by∏y jednak tak˝e w NRD na porzàdku dziennym. Rozpoczynanie od nowa na

przyk∏ad w Meklemburgii mia∏oby wówczas ten sam efekt.

Krótka historia tytu∏owa ze zbioru Wul˘t do paradiza (Wycieczka do raju)

z roku 1997, którà napisa∏a M˘rka M˘towa (ur. w 1959 r.), rozgrywa si´ w nie-

nazwanym wielkim mieÊcie wschodnioniemieckim, które przywodzi na myÊl Dre-

zno, Lipsk lub Berlin w pierwszych latach po prze∏omie. Âwiatowej s∏awy pia-

nistka rumuƒska, samotnie wychowujàca w swej ojczyênie dziewi´cioletniego syna,

przybywa z nim na prywatne zaproszenie do Niemiec. Nastawione na konsump-

cj´, uparte dziecko kompromituje matk´, „cudzoziemk´”, o czym M˘towa opo-

wiada z wielkim psychologicznym wyczuciem. Dla ∏u˝yckiego czytelnika ów ty-

tu∏owy „raj” jest ju˝ od pewnego czasu codziennoÊcià, identyfikuje on zatem

problem wschodnioeuropejskiej matki przede wszystkim jako ogólnoludzki pro-

blem wychowawczy.

Do niektórych ∏u˝yckich tekstów nowa rzeczywistoÊç wdar∏a si´ bezpoÊrednio.

Tak dzieje si´ w krótkim opowiadaniu W deÆçu (W deszczu), którego autorkà
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jest Dorothea Âo∏çina (ur. w 1953 r.) i które przedrukowane zosta∏o w antolo-

gii tekstów prozà Wobraz ze skibami (Obraz z u∏amków) wydanej w roku 2001.

Przedmiotem obserwacji jest tu pewien Udo, który wraz ze swym psem siedzi

„na ∏awce przy wie˝y” i pije piwo. Pierwszoosobowa narratorka w jednym z nar-

racyjnych komentarzy daje do zrozumienia, ˝e i ona mia∏a okazj´ zapoznaç si´

z „prawem ulicy”, ka˝dy jednak ponosi odpowiedzialnoÊç za siebie samego. Pu-

blicznie demonstrowana miejska aspo∏ecznoÊç jest jednym z tych aktualnych te-

matów, które sà dla ∏u˝yckich autorów ciàgle jeszcze obce, a dla ich czytelników

egzotyczne. Powoli znajdujà jednak drog´ do literatury.

Podobnego przyk∏adu dostarcza K«esçan Krawc (ur. w 1938 r.) w opowiadaniu

Ditko abo sw˘tleÆko p«i hranicy (Ditko albo Êwiate∏ko przy granicy) z roku 1996. Pe-

wien ¸u˝yczanin o przezwisku Ditko (Dzieciàtko) spontanicznie przeprowadza

przez granic´ czesko-saskà do Niemiec grup´ Albaƒczyków z Kosowa. Czynem

tym chce si´ zemÊciç za grubiaƒskoÊç pewnego bawarskiego pogranicznika i do-

datkowo udowodniç, ˝e mniejszoÊci mogà coÊ osiàgnàç, jeÊli si´ po∏àczà.

Znaki nowego czasu pojawiajà si´ tymczasem we wszystkich odmianach i ro-

dzajach literackich, w tym tak˝e w literaturze dla dzieci. W swoim opartym na

folklorze opowiadaniu dla m∏odzie˝y Woko Mok – syn wódneho muŒa (Woko

Mok – syn wodnika) z roku 2003 K«esçan Krawc wspomina na przyk∏ad, ˝e

sponsorami szkolnej imprezy sportowej sà lokalny bank Sparkasse i firma „Au-

to-König”. Kilka stron dalej autorski narrator mówi o zamiarach urz´du miej-

skiego, by zamknàç bibliotek´ szkolnà i zwolnione w ten sposób pomieszczenia

wynajàç z zyskiem towarzystwu ubezpieczeniowemu. Obie wypowiedzi by∏yby

w prozie ∏u˝yckiej sprzed roku 1989 nie do pomyÊlenia.

B) ZMIANA SYSTEMU JAKO PODMIOT SPRAWCZY NOWEJ STRATEGII

Cieszàcy si´ mi´dzynarodowà renomà ∏u˝ycki pisarz Jurij Br˘zan (ur. w 1916 r.)

napisa∏ w latach 1964-1975 swojà historiozoficznà powieÊç Krabat albo o prze-

mianach Êwiata (po ∏u˝ycku tylko Krabat). Stanowisko postmodernistyczne obce

by∏o wówczas pisarzom w NRD. Do lat siedemdziesiàtych – a w dokumentach

oficjalnych jeszcze d∏u˝ej – sam modernizm odrzucano jako mieszczaƒski i de-

kadencki. Pomys∏ powieÊci Br˘zana opiera si´ na liczàcej setki lat ∏u˝yckiej epi-

ce ludowej, jej zamiarem natomiast jest próba udowodnienia literackiej autono-

mii ¸u˝yc. Symboliczna postaç Krabata, swoistej odmiany ∏u˝yckiego Fausta –

stworzona w skojarzeniowej narracji, swobodnie operujàcej czasem i przestrze-

nià – wyra˝aç mia∏a wiar´ w post´p ludzkoÊci.

Do roku 1991 Br˘zan, wed∏ug w∏asnych zapewnieƒ, nie mia∏ zamiaru napisaç

drugiej cz´Êci swojej obszernej powieÊci. Ale po upadku socjalizmu w Europie

Ârodkowej i Wschodniej ten bliski dotàd re˝imowi pisarz poczu∏ si´ zobowiàza-

ny do zrewidowania i skorygowania w∏asnej wizji historycznej. Br˘zan wybra∏

dla dalszego ciàgu powieÊci t´ samà struktur´ epickà i t´ samà konstelacj´ kon-

fliktów, ale w interesie „ocalenia Êwiata” – tak brzmia∏ alternatywny tytu∏ Kra-

bata. Ksi´gi drugiej z roku 1995 – nie antycypowa∏ ju˝ zwyci´stwa jednej zasady

Êwiatopoglàdowej nad drugà, ale pakt rozsàdku mi´dzy nimi obiema. Tym sa-

mym zbli˝y∏ si´ do postmodernistycznego pluralizmu myÊlowego.
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Strategie postmodernistyczne, jak wiadomo, zyska∏y popularnoÊç w Europie

Wschodniej z niejakim opóênieniem. Dopiero na krótko przed upadkiem syste-

mów totalitarnych lub potem postmodernizm sta∏ si´ w teorii i metodzie czymÊ

zaraêliwym. Uniwersalistyczne ambicje w∏adzy komunistycznej udawa∏o si´ dotàd

omijaç w inny sposób. DziÊ takie atrybuty, jak otwarta czy ludyczna forma, collage

czy monta˝, fragmentarycznoÊç czy intertekstualnoÊç wià˝e si´ najcz´Êciej z post-

modernizmem. Tymczasem Br˘zan pos∏u˝y∏ si´ technikà monta˝u ju˝ w pierwszej

powieÊci o Krabacie – tak, jak niegdyÊ nobilitowa∏y jà modernizm i awangarda.

Wielowarstwowa fabu∏a z∏o˝ona z wielu wàtków narracyjnych po∏àczy∏a w powie-

Êci nieprzystajàce do siebie elementy. Z tego te˝ powodu pisarz znalaz∏ si´ post

festum w orbicie zwiàzków z postmodernizmem: Zniszczenie naszych pospolitych

koncepcji czasu i miejsca, labiryntowa fabu∏a to g∏ówna dewiza postmodernistycznej

prozy – stwierdza∏ w roku 1983 teoretyk literatury Douwe Fokkema (1984: 44).

Br˘zan stworzy∏ w obu przypadkach rzeczywistoÊç, która jest takà kombinacjà re-

kwizytów mitologicznych, historycznych i wspó∏czesnych, by mog∏y one udêwignàç

„ograniczonà nadziej´” na koegzystencj´. Chodzi zatem w zasadzie o taki plura-

lizm, który – poniewa˝ obywa si´ bez ostatecznego wyjaÊniania – niszczy wszelkie

ca∏oÊci i stwarza jeszcze wi´cej fragmentów, by tym samym na miejscu ca∏oÊci umie-

Êciç wielorakoÊç cz´Êci (Koschmal 1995: 121). Koschmal mówi w tym samym kon-

tekÊcie o koincydencji zachodzàcej mi´dzy europejskim postmodernizmem a de-

formacjà dominujàcego dotàd ∏u˝yckiego (narodowego) modelu kultury.

Opisane wy˝ej w∏aÊciwoÊci obu powieÊci o Krabacie odnoszà si´ do strony for-

malnej i upowa˝niajà co najwy˝ej do tego, by ich ∏u˝yckiemu autorowi przypisaç

powinowactwo z konwencjami postmodernizmu. JakoÊciowa ró˝nica na poziomie

stanowisk Êwiatopoglàdowych ujawnia si´ wyraênie w drugim tomie cyklu. Docho-

dzi tu do pojednania zarówno spo∏ecznego, jak i narodowego (niemiecko-∏u˝yc-

kiego). Zmiana w literacko utrwalonym w∏aÊciwym Br˘zanowi sposobie rozumie-

nia Êwiata daje si´ rozpoznaç poprzez rozmaite symptomy: z m∏odszej o dwadzieÊcia

lat powieÊci Krabat albo ocalenie Êwiata znikn´∏a wiara w prawo rewolucyjnych prze-

mian. Autor rezygnuje z konstelacji „albo-albo”, nie ma ju˝ zaufania do „jedynie

uszcz´Êliwiajàcej prawdy”. Wszak tryumf jednej strony móg∏by oznaczaç zag∏ad´

drugiej z nich. Bieg dziejów wydaje si´ znowu otwarty. Konsekwencja, z jakà Br˘zan

prezentuje swój nowy punkt widzenia, utrzymuje si´ do ostatniego zdania Kraba-

ta. Ksi´gi drugiej. Zdanie to brzmi: Nic nie jest niemo˝liwe (Br˘zan 1991: 230). Slo-

ganem reklamowym obecnego na ca∏ym Êwiecie producenta samochodów koƒczy

si´ zatem epicki ciàg zdarzeƒ. Krytyka stanu wspó∏czesnoÊci przesta∏a byç hero-

iczna, jest ju˝ tylko ironiczna (Scholze 1999: 59-66).

C) SATYRA JAKO NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIA FORMA KRYTYKI

Mimo zadowalajàcego stanu prawnego nie brakowa∏o i nie brakuje ¸u˝ycza-

nom okazji, by pi´tnowaç ignorancj´ i dyskryminacj´. Jednym z najbardziej ak-

tywnych krytyków polityki NRD-owskiej, zw∏aszcza polityki energetycznej, by∏ pi-

sarz z Chociebu˝a (Cottbus) Jurij Koch (ur. w 1936 r.). W okresie prze∏omu napisa∏

po ∏u˝ycku i niemiecku dwanaÊcie reporta˝y pod wspólnym tytu∏em Jubel und

Schmerz der Mandelkrähe (RadoÊç i ból krasnowronki) wydanych w roku 1992
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(wydanie ∏u˝yckie Ha leça∏a je módra wróna, 1991). Nie chodzi∏o mu ju˝ w tych

latach o zwyci´stwo w rywalizacji obu systemów, lecz o prze˝ycie najmniejszego

narodu s∏owiaƒskiego, który nie mia∏ ˝adnego doÊwiadczenia w sprawach gospo-

darki rynkowej. Obawia∏ si´, ˝e wymagania rynku pracy i zysku prowadziç b´dà

do dalszej rabunkowej eksploatacji ∏u˝yckiego w´gla brunatnego, której ofiarà od

roku 1924 pad∏o prawie 100 wsi – w tym jedna trzecia z nich to oko∏o 10 000

osób zamieszka∏ych na terytorium serbo∏u˝yckim (Förster 1995: 17).

Od roku 1951 ∏u˝yccy redaktorzy wydawnictw lub ∏u˝yccy krytycy literaccy przy-

gotowywali i wydawali mniej wi´cej co pi´ç lat antologie nowych tekstów pro-

zatorskich. W roku 1996 ukaza∏ si´ po raz pierwszy podobny zbiór, obejmujàcy

teksty powsta∏e w ca∏oÊci po politycznym prze∏omie. W zbiorze znalaz∏o si´ 14 au-

torów, oÊmiu m´˝czyzn i szeÊç kobiet w wieku od trzydziestu do osiemdziesi´-

ciu lat. Tytu∏owa metafora Fija∏kojty ças (Fioletowy czas) zawiera aluzj´ do lat

poprzedzajàcych rok 1989, kiedy rzeczywistoÊç – w typowy dla propagandy suk-

cesu sposób – bywa∏a koloryzowana w mediach paƒstwowych. Interesujàcy jest

fakt, ˝e teksty umieszczone w antologii dadzà si´ podzieliç na dwie grupy. Do

pierwszej nale˝à tendencyjne opowiadania, które wspó∏czesnoÊç – a zatem plu-

ralistycznà demokracj´ i spo∏ecznà gospodark´ rynkowà – krytykujà w sposób

mniej lub bardziej otwarty. Ich bronià jest przede wszystkim ironia i satyra.

Wszyscy autorzy tych tekstów sà m´˝czyznami i – w momencie wydania ksià˝ki

– majà ju˝ ponad 60 lat. Podobnie jak i w ca∏ych Niemczech Wschodnich, star-

sza generacja ¸u˝yczan sympatyzuje z poprzednim systemem politycznym. W dru-

giej, podobnej co do wielkoÊci, grupie tekstów opisuje si´ przewa˝nie indywidu-

alne losy. Z perspektywy psychologicznej lub moralistycznej m∏odsi przedstawiajà

trudne ˝yciowe perypetie w zapadajàcym si´ paƒstwie i poddajà terapii ˝yciory-

sowe okaleczenia, otwarcie o nich mówiàc. Autorki i autorzy tych opowiadaƒ

w wieku od 30 do 60 lat byli na ró˝ne sposoby aktywni w ¸u˝yckim Zgroma-

dzeniu Narodowym. Choç nie gloryfikujà w ˝adnej mierze wolnoÊciowo-demo-

kratycznego porzàdku w Niemczech, w∏asne subiektywne okaleczenia z czasów

dyktatury sà dla nich wa˝niejsze ni˝ „postutopijne” deficyty. Urodzeni podczas

wojny lub po wojnie, nie zdo∏ali – nieomal bez wyjàtku – uzyskaç w gerontokra-

cji NRD-owskiej kierowniczych stanowisk, za to o wiele bardziej dokucza∏y im

rozliczne reglamentacje (Scholze 1996: 414).

Wobec ograniczonej liczby ksià˝ek ∏u˝yckich trudno uogólniç zmiany w spo-

sobie pisania. Jurij Br˘zan jako jedyny obecnie autor powieÊci nie zrezygnowa∏

po roku 1989 ze swych poetyckich konwencji, poÊwi´ca si´ jednak wyraêniej –

podobnie jak Günter Grass w latach dziewi´çdziesiàtych – satyrycznemu ujmo-

waniu wspó∏czesnoÊci. Wskazuje na to powieÊç Die Leute von Salow (Salowçenjo

– obie wersje j´zykowe z 1997 r.; Mieszkaƒcy wsi Salow). W katolickiej wsi ∏u-

˝yckiej, która pod pewnymi wzgl´dami przypomina cz´sto wyÊmiewanà niemiec-

kà wieÊ Schilda, oczekuje si´ przybycia delegacji ze stolicy. Wyzbyta z uczuç

przewodniczàca „Pe∏nomocnego Urz´du do spraw Sp∏at i Likwidacji” (literacka

nazwa sugerujàca zwiàzek z paƒstwowym Urz´dem Powierniczym) ma zgodnie

z uk∏adem zjednoczeniowym sprzedaç pola, lasy i zamek, o ile to mo˝liwe, dys-

ponujàcym du˝ymi mo˝liwoÊciami p∏atniczymi Niemcom Zachodnim (w j´zyku
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potocznym „Wessis”). Chytrzy mieszkaƒcy Salowa przeciwstawiajà si´ tym pla-

nom i zachowujà majàtek ziemski w postaci w∏asnoÊci wspólnej, takiej, jakà

znali z czasów NRD i jej skolektywizowanych gospodarstw rolnych. Pomagajà

im przy tym filantropijni milionerzy z Zachodu, którzy posiadajà prawo pierwo-

kupu i jako wp∏ywowa grupa uczestniczà w podejmowaniu decyzji.

Istota zabawy polega tu – jak sàdzi germanista Walter Hinck w recenzji tej cie-

szàcej si´ popularnoÊcià ksià˝ki – na radoÊci z cudzego nieszcz´Êcia, czyli z tego,

˝e uda∏o si´ wymanewrowaç tak pozbawionà skrupu∏ów kobiet´ i jej urzàd (Hinck

1997: [?]). Satyra Br˘zana obna˝a uraz´ wschodnich Niemców („Ossis”) do cze-

goÊ, co odbierajà jako wyw∏aszczenie, choç to wszystko odpowiada kapitalistycz-

nym normom. Literackimi powinowatymi burmistrza miejscowoÊci Salow sà Dyl

Sowizdrza∏, Szwejk i wiejski pisarz Azdak z Kaukaskiego kredowego ko∏a Brech-

ta. PowieÊç z bajkowym zakoƒczeniem – pod tytu∏em Das Leinölkomplott (Spi-

sek spod znaku oleju lnianego) – doczeka∏a si´ szybko wersji scenicznej i w se-

zonie 1998/99 zosta∏a wystawiona w Budziszynie zarówno po niemiecku, jak i po

∏u˝ycku. Tak˝e w scenicznym skrócie dosz∏a do g∏osu przewrotna si∏a ludowego

humoru (Hose 2003: 83-93). Na ¸u˝ycach upowszechni∏o si´ tymczasem prze-

konanie, ˝e deformacje jednostek i spo∏eczeƒstw nie ulegajà automatycznie

likwidacji wraz z wymianà systemu, nabierajà tylko innego kszta∏tu.

J´zyk i narodowoÊç jako czynniki spowolniajàce transformacj´

Do lat powojennych ∏u˝yccy autorzy publikowali swoje utwory, praktycznie

rzecz bioràc, tylko w j´zyku ∏u˝yckim, najcz´Êciej w gazetach i czasopismach.

Dopiero w roku 1951 35-letni wówczas Jurij Br˘zan, którego opowiadania i wier-

sze zebrane ukaza∏y si´ wtedy w osobnym wydaniu w berliƒskim wydawnictwie

Volk und Welt, zapoczàtkowa∏ niemieckoj´zycznà literatur´ Serbo∏u˝yczan. Od

tego czasu czo∏owi pisarze ∏u˝yccy publikujà swe najwa˝niejsze dzie∏a zazwyczaj

po ∏u˝ycku i po niemiecku. Ju˝ przed prze∏omem roku 1989 pojawi∏a si´ rów-

nolegle tendencja do og∏aszania okreÊlonych tekstów (np. tekstów o charakte-

rze autobiograficznym) jedynie w j´zyku niemieckim. Mamy tu do czynienia ze

znaczàcym przekszta∏ceniem tradycji literackiej, przebiegajàcym równolegle z asy-

milacjà charakterystycznà dziÊ dla cz´Êci ludnoÊci ∏u˝yckiej.

Zagro˝enie egzystencji j´zyka ∏u˝yckiego by∏o g∏ównym motywem aktywnoÊci

politycznej inicjatorów ¸u˝yckiego Zgromadzenia Narodowego w jesieni roku

1989. Ruch na rzecz rewitalizacji j´zyka, który od roku 1998 jako projekt „Wi-

taj” doczeka∏ si´ realizacji w przedszkolach i szko∏ach, czerpa∏ motywacj´ m.in.

z faktu, ˝e u podstaw dajàcego si´ obecnie zaobserwowaç na trzech czwartych te-

rytorium j´zykowego gwa∏townego zaniku j´zyka ∏u˝yckiego le˝y prawie wy∏àcznie

kompleks przyczyn, ukszta∏towany przed wieloma dziesiàtkami lat (Lorenc 1999:

128). W atmosferze niemieckiego nacjonalizmu przed I i II wojnà Êwiatowà przede

wszystkim ¸u˝yczanie wyznania ewangelickiego w brandenburskich i Êlàskich Pru-

sach, ale tak˝e ich wspó∏wyznawcy na Górnych ¸u˝ycach w Saksonii (na wschód

od Budziszyna) cz´sto nie przekazywali ju˝ j´zyka ojczystego m∏odszej genera-
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cji. Kto dziÊ u˝ywa j´zyka ∏u˝yckiego jako Êrodka komunikacji, szuka w gruncie

rzeczy przystani dla tradycji narodowej.

Tendencja powrotu do tego, co narodowe, by przetrwaç w ten sposób historycz-

ne burze, zdaje si´ rozpowszechniona w paƒstwach Europy Wschodniej, choç

u ¸u˝yczan wydawa∏a si´ dotàd prawie nieobecna. Stale ponawianà próbà este-

tycznej instrumentalizacji tradycyjnego substratu j´zykowego i religijnego w pro-

zie ∏u˝yckiej jest pisarstwo dziennikarki J˘wy-Marii åornakec. TwórczoÊç literacka

J.-M. åornakec jest nieustajàcà refleksjà nad stosunkiem wspó∏czesnego cz∏owieka do

otaczajàcej go rzeczywistoÊci, tak˝e zwiàzanych z nià spraw egzystencjalnych i naro-

dowych. Mo˝na by si´ tu nawet dopatrywaç pewnej obsesji ojczyênianej – stwierdzi∏

w jednej z recenzji warszawski re˝yser i krytyk W∏adys∏aw Sobecki (2000: 29). Ze

wzgl´du na to, ˝e w demokracji tak˝e ugrupowaniom prawicowym przys∏uguje

prawo do publicznej obecnoÊci, w zainteresowanych ko∏ach lewicowych od prze-

∏omu roku 1989 stale zwraca si´ uwag´ na gro˝àce Niemcom z tej strony „nowe”

niebezpieczeƒstwo. W warunkach ukszta∏towanej przez stulecia symbiozy, zgodnie

z którà inny nie jest traktowany jako obcy, dochodzi jednak na ¸u˝ycach niezwy-

kle rzadko do niemiecko-∏u˝yckich prowokacji na tle nacjonalistycznym.

Powa˝ny niepokój budzi natomiast przemiana wartoÊci zauwa˝alna w m∏odej

i najm∏odszej generacji, poniewa˝ sprzyja ona asymilacji z niemieckoj´zycznym

otoczeniem. Wbrew wszelkim nadziejom przewa˝nie religijnych ¸u˝yczan, otwar-

te spo∏eczeƒstwa zjednoczonej Europy majà w rzeczywistoÊci niewiele zrozumie-

nia dla idea∏ów takich, jak Bóg – ojczyzna – j´zyk ojczysty – kultura narodowa.

Na odwrót, wydajà si´ one kierowaç przeciwstawnym katalogiem wartoÊci: w∏a-

snoÊç – indywidualnoÊç – elastycznoÊç – kosmopolityzm. Mo˝liwe sà tu krzy˝o-

wanie si´ i podwojenia. Dochodzi do dyferencjacji postaw jednostkowych, co

odbija si´ coraz wyraêniej w prozie artystycznej.

Literatura ∏u˝ycka w epoce posttotalitaryzmu jest wielostronna i pe∏na sprzecz-

noÊci. W efekcie ukazuje si´ nam obraz pe∏en szcz´Êcia, doÊwiadczeƒ, erotycznych

doznaƒ, ale tak˝e niepowodzeƒ i rozpaczy, taki, jaki towarzyszy nam na w ˝yciu po-

wszednim, jakiego sami na co dzieƒ doÊwiadczamy (Â˘nowa 2002: 279). W taki

sposób m∏oda recenzentka podsumowa∏a krótko i trafnie najnowszà antologi´

prozy ∏u˝yckiej z roku 2001. Jak zawsze od czasów odrodzenia narodowego

w XIX wieku, ∏u˝yccy autorzy generalnie zabiegajà o to, by dodaç si∏ swemu

ma∏emu zachodnios∏owiaƒskiemu narodowi, który, wbrew wszelkim przymusom

i pokusom, chce zachowaç w∏asnà narodowà to˝samoÊç.

Z j´zyka serbo∏u˝yckiego prze∏o˝y∏ Wojtek Klemm
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TETSUO MOCHIZUKI

Postmodernistyczny pluralizm 
w rosyjskiej prozie lat dziewi´çdziesiàtych

Historia poj´cia „postmodernizm” w Rosji jest niezbyt d∏uga. Z wyjàtkiem

kilku odosobnionych przypadków termin ten zaczyna byç szeroko u˝ywany do-

piero w latach dziewi´çdziesiàtych. Do lat osiemdziesiàtych analogiczne feno-

meny w sowieckiej nieoficjalnej kulturze (w∏àcznie z konceptualizmem w sztuce

i poezji, który obecnie jest uwa˝any za poprzednika pierwszego etapu rosyjskie-

go postmodernizmu) by∏y raczej nazywane modernizmem albo awangardà, pod-

czas gdy w czasie pierestrojki okazjonalne epitety, takie jak: trzeci, paralelny,

alternatywny, undergroundowy albo inny by∏y u˝ywane dla oznaczenia pràdów,

które z trudem zmieÊci∏yby si´ w starych kategoriach: oficjalny, nieoficjalny albo

dysydencki. Wi´cej o historii tego poj´cia w Rosji dowiadujemy si´ np. z arty-

ku∏u Siergieja Kuzniecowa Postmodernism in Russia (1997, Postmodernizm w Rosji).

Wprowadzone na scen´ kultury lat dziewi´çdziesiàtych, wraz z nowym politycz-

nym i ekonomicznym systemem, nowe style komunikacji i relacji ludzkich zacz´-

∏y byç dominujàcà tendencjà w nowej kulturze rosyjskiej. Wiaczes∏aw Kuricyn

dowodzi∏ w artykule èÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ: çÓ‚‡fl ÔÂ‚Ó·˚ÚÌ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ (1992,

Postmodernizm. Nowa prymitywna kultura), ˝e postmodernizm sta∏ si´ jedynym

˝ywym faktem w procesie literackim. W tym samym roku Mark Lipowiecki na-

pisa∏, ˝e relatywistyczna ÊwiadomoÊç, która sta∏a si´ normà, stworzy∏a dla ca∏ego

spo∏eczeƒstwa postmodernistycznà sytuacj´, gdzie nawet prawdziwi realiÊci, w za-

sadzie, nie mogà pracowaç bez korzystania z kolorów palety postmodernistów

(Lipowiecki 1992). W innym artykule ten sam krytyk dowodzi, ˝e domaganie si´

dominacji nad ca∏à kulturà jest szczególnym rysem postmodernizmu (Lipowiec-

ki 1995).

Z takà ÊwiadomoÊcià dominacji postmodernizmu w kulturze wspó∏czesnej rosyjscy

postmoderniÊci rozpocz´li poszukiwanie swoich korzeni w przesz∏oÊci, rekonstru-

ujàc i opowiadajàc przy tej okazji, ze swojego nowego punktu widzenia, histori´

kultury rosyjskiej. W rezultacie zarówno ró˝ni artyÊci, przedstawiciele nieoficjalnej

kultury sowieckiej, jak i przedstawiciele kultury na emigracji (np. tzw. Oberiuci

w latach trzydziestych oraz V. Nabokov, A. Bitow, W. Aksjonow, S. Soko∏ow,



W. Jerofiejew), artyÊci moskiewskiego konceptualizmu i „soc-art” uwa˝ani sà

obecnie za prekursorów wspó∏czesnych postmodernistów. Niektórzy nawet uwa˝ajà,

˝e w kulturze oficjalnej przejawia si´ wielostronnoÊç postmodernizmu.

OczywiÊcie realna sytuacja wspó∏czesnej kultury w Rosji jest tak z∏o˝ona, ˝e

trudno rozstrzygaç o tym, jaka jest jej g∏ówna tendencja. Jednak wydaje si´

prawdà, ˝e postmoderniÊci stali si´ najpowa˝niejsi i najbardziej aktywni w do-

wodzeniu swojej hegemonii w kulturze. W procesie tym literatura (a szczegól-

nie proza i krytyka literacka) zawsze by∏y najbardziej wp∏ywowym medium au-

toekspresji i popularyzacji pràdów kulturalnych.

Krótko mówiàc, postmodernistyczna literatura mo˝e byç uwa˝ana za wyraz

unikalnej, ca∏kowicie paradoksalnej ÊwiadomoÊci rosyjskiej lat dziewi´çdziesiàtych.

Rosyjski postmodernizm jako archeologia kultury

Podobnie jak w innych krajach, rosyjski postmodernizm rozwija∏ si´ w ró˝ny

sposób w ró˝nych dziedzinach kultury.

W dziedzinie teorii kultury wyniki zachodniej myÊli postmodernistycznej by∏y

wprowadzone i uzasadniane od lat osiemdziesiàtych, a nawet wczeÊniej. Dwie

ksià˝ki Ilji Ilina èÓÒÚÒÚÛÍÚÛ‡ÎËÁÏ, ‰ÂÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ËÁÏ, ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ
(1996, Postrukturalizm, dekonstruktywizm, postmodernizm) i èÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ. éÚ
ËÒÚÓÍÓ‚ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÒÚÓÎÂÚËfl (1998, Postmodernizm. Od poczàtku do koƒca

wieku) sà dobrymi przyk∏adami. To informacyjne przewodniki po wspó∏czesnej

europejskiej i amerykaƒskiej kulturologii.

Na innych polach nauk humanistycznych (filozofia, socjologia, psychoanaliza,

historia kultury) mo˝emy zaobserwowaç ambitne eksperymenty, np. ró˝ne typy

aplikacji postmodernistycznych poj´ç i metodologii do badania kultury rosyj-

skiej, o czym Êwiadczà prace Walerego Podorogi, Michai∏a Jampolskiego, Mi-

chai∏a Ryklina, Igora Smirnowa, Aleksandra Etkinda, Igora Go∏omsztoka, Alek-

sandra ˚o∏kowskiego, Borysa Grojsa, Michai∏a Epsztejna i innych.

Nazywanie ich wszystkich postmodernistami nie jest tak zupe∏nie w porzàd-

ku. Ale ich aktywnoÊç mo˝e byç uwa˝ana za dekonstrukcj´ tradycyjnych obra-

zów rosyjskiego spo∏eczeƒstwa i w tym sensie jest wa˝nym sk∏adnikiem ponowo-

czesnej atmosfery wspó∏czesnego rosyjskiego spo∏eczeƒstwa.

Na przyk∏ad Walerij Podoroga i ludzie zgrupowani wokó∏ niego wprowadzili

interesujàcy termin „Ad marginem” – marginalny (marginalna filozofia) jako ogól-

ny epitet dla ich kognitywnej aktywnoÊci. Slogan ten jest skierowany przeciw

tzw. centryzmowi logosu albo sk∏onnoÊci do autorytatywnych s∏ów i poj´ç, które

zdominowa∏y myÊl rosyjskà.

Igor Smirnow zrewidowa∏ histori´ rosyjskiej literatury jako psychologiczny

przypadek historii Rosjan w èÒËıÓ‰Ë‡ıÓÌÓÎÓ„ËÍ‡: èÒËıÓËÒÚÓËfl ÛÒÒÍÓÈ
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ ÓÚ ÓÏ‡ÌÚËÁÏ‡ ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ (1994, Psychodiachronia rosyj-

skiej literatury od romantyzmu po nasze dni). Mimochodem uwa˝a on awangar-

d´ za etap sadyzmu, totalitarnà kultur´ za etap masochizmu, postmodernizm

zaÊ za mieszank´ narcyzmu i schizofrenii.
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Ten rodzaj zbli˝enia jest pomocny nie tylko w typologizacji ka˝dego etapu

kultury, ale tak˝e dla znalezienia ciàg∏oÊci pozornie pozbawionych ciàg∏oÊci zja-

wisk. Np. Aleksandr Etkind bada bliskie pokrewieƒstwo modernizmu i kultury

radzieckiej. Dowodzi on, ˝e ideà przewodnià rosyjskiego modernizmu by∏a re-

organizacja natury, chaosu, wszechÊwiata za pomocà kultury. Âledzi takà ten-

dencj´ w dà˝eniu modernistów do odnowienia Êwiata poprzez sztuk´, ewolucji

zaÊ poprzez zniesienie seksualnej identycznoÊci. Tendencj´ t´ podziela∏o wielu

twórców, m.in. A. B∏ok, N. Fiedorow, W. So∏owjow i N. Bierdiajew. Wed∏ug Etkin-

da sowiecka ideologia odziedziczy∏a tego rodzaju modernistyczne idee i zbudo-

wa∏a autorytarnà machin´, której podporzàdkowa∏a zarówno natur´ jak i ludzi.

W taki w∏aÊnie sposób Etkind odkrywa korzenie kultury sowieckiej w moderni-

stycznej rosyjskiej mentalnoÊci.

Argumentacja Etkinda oparta jest na postmodernistycznym pojmowaniu kul-

tury, tj. kultury nie jako refleksji o rzeczywistoÊci, ale jako producenta rzeczy-

wistoÊci.

Dobre przyk∏ady mo˝emy znaleêç w takiej archeologii kultury, jak Borysa

Grojsa ìÚÓÔËfl Ë Ó·ÏÂÌ (1993, Utopia i wymiana), Igora Go∏omsztoka íÓÚ‡-
ÎËÚ‡ÌÓÂ ËÒÍÛÒÒËÚ‚Ó (1994, Sztuka totalitarna) oraz Iriny Papierno çËÍÓÎ‡È
óÂÌ˚¯Â‚ÒÍËÈ – ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ˝ÔÓıË Â‡ÎËÁÏ‡ (1996, Niko∏aj Czernyszewski – cz∏o-

wiek epoki realizmu).

BezpoÊrednie korzenie spo∏eczeƒstwa radzieckiego sà studiowane tak˝e z no-

wych punktów widzenia. Obszerna praca Petra Wajla i Aleksandra Genisa 60-Â.
åË ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ (Lata szeÊçdziesiàte. Âwiat radzieckiego cz∏owieka, 1994)

jest to zarys codziennego ˝ycia ludzi radzieckich, ich Êwiatopoglàdów, informa-

cyjnego Êrodowiska i kultury popularnej. Dla tych autorów nie jest najwa˝niej-

sza ideologia albo system spo∏eczny, ale realny model znaków, poj´ç i zachowaƒ

spo∏ecznych.

Istnieje tak˝e interesujàca argumentacja przemawiajàca za rodzimym pocho-

dzeniem rosyjskiego postmodernizmu.

Grojs by∏ jednym ze specjalistów, którzy scharakteryzowali tzw. moskiewski

konceptualizm i spokrewnione z nim tendencje w drugiej po∏owie minionego

stulecia (i prawdopodobnie przejawiajàcy si´ w najczystszej postaci etap rosyj-

skiego postmodernizmu). RównoczeÊnie nazywa on realizm socjalistyczny mia-

nem jednego i pó∏ stylu, przejÊciowym i symbiotycznym stadium mi´dzy moder-

nizmem i postmodernizmem (Grojs 1995).

Ale najbardziej rzucajàca si´ w oczy, najbardziej dziwna i problematyczna jest

argumentacja M. Epsztejna zawarta w jego ksià˝ce After the Future: The Para-

doxes od Postmodernism and contemporary Russian Culture (1995, Po przysz∏oÊci:

Paradoksy postmodernizmu i wspó∏czesnej rosyjskiej kultury). W esejach tych au-

tor przedstawia paradoksalnà tez´ na temat pokrewieƒstwa radzieckiego komu-

nizmu i postmodernizmu. Epsztejn próbuje uzasadniç t´ tez´ na podstawie

oÊmiu ró˝nych wskaêników, takich jak: produkcja hiperrzeczywistoÊci, redukcjo-

nizm, antymodernizm, ideologiczny eklektyzm, estetyczny eklektyzm, upodoba-

nie do cytatów, destrukcja hierarchii kultury (mieszanka elitarnej i masowej kul-

tury), utopizm. Wed∏ug Epsztejna, radziecka wersja komunizmu jest tylko sztukà
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postmodernistycznej gry poj´ciowej, tyle tylko, ˝e bez ducha zabawy i ironicznej

autoÊwiadomoÊci.

Podobnie jak ka˝dy pràd literacki, postmodernizm wydaje w pewnej mierze

te same owoce wsz´dzie. Tak wi´c opisywany w abstrakcyjnym j´zyku teoretycz-

nym postmodernizm w Rosji niewiele si´ ró˝ni w porównaniu z jego amerykaƒ-

skimi czy europejskimi wersjami. Dlatego te˝ musimy pytaç nie tylko o gene-

ralne regu∏y postmodernizmu (Na czym si´ autorzy g∏ównie koncentrujà? Jaki

jest ich stosunek do literatury?), ale tak˝e o indywidualnà aplikacj´ regu∏ (Jak

si´ postmodernizm przejawia w literaturze? W jaki sposób postmoderniÊci go

realizujà?).

Aby wykonaç to z∏o˝one zadanie w ograniczonymh zakresie, opracowa∏em

luênà, eklektycznà metod´, polegajàcà na wyselekcjonowaniu kilku rozstrzygajà-

cych wskaêników postmodernistycznej literatury i zbadaniu, w jaki sposób sà

one realizowane w rosyjskiej powieÊci (liczba wspomnianych próbek b´dzie

tak˝e ograniczona). RównoczeÊnie wybrane wskaêniki nie stanowià tu dok∏ad-

nie odseparowanych od siebie poj´ç, ale ró˝ne aspekty pojedynczego poj´cia –

pluralizmu.

Traktuj´ pluralizm jako rodzaj hiperpoj´cia, które mo˝e po∏àczyç ró˝ne ter-

miny odnoszàce si´ do postmodernizmu. Na przyk∏ad, wiele kategorii poznaw-

czych z tablicy porównawczej Ihaba Hassana zak∏ada istnienie pluralistycznego

kodu systemów czy te˝ nieobecnoÊç pojedynczego mistrzowskiego kodu. Tymi

kategoriami sà: antyforma (dysjunktywna, otwarta), szansa (odchylenie od zna-

ku), anarchia, dekonstrukcja, antyteza (zaprzeczenie syntezy), rozproszenie, in-

tertekst, metonimia, kombinacja, k∏àcze, mylne odczytanie, rozproszenie, idio-

lekt, mutant, polimorfia, androgynia, schizofrenia, ró˝nica, ironia, indeterminacja.

Pluralizm ma tak˝e dla Briana McHale’a znaczenie decydujàce przy ontolo-

gicznym uzasadnianiu postmodernizmu, poniewa˝ opiera si´ na znaczeniu inhe-

rentnego pluralizmu naszego egzystencjalnego fundamentu. W tym sensie post-

moderniÊci mówià nie tylko o pojedynczej autoto˝samoÊci, ale o relacjach

zachodzàcych mi´dzy mnogimi to˝samoÊciami, nie na temat rzeczywistoÊci Êwiata,

ale mnogoÊci rzeczywistoÊci i Êwiatów, w jakich si´ oni znajdujà. RównoczeÊnie

odnoszà si´ oni sceptycznie do kodu mistrzowskiego, który móg∏by po∏àczyç te

mnogie Êwiaty w jeden system.

Naturalnie pluralizm ma tak˝e decydujàce znaczenie dla Marka Lipowieckie-

go w jego argumentacji na rzecz postmodernizmu jako relatywizmu (Lipowiec-

ki 1992), tak samo dla Michai∏a Epsztejna, który odnalaz∏ w postmodernizmie

paradoksalnà kombinacj´ pluralizmu i dà˝enia do dominacji w kulturze – àÒÚÓÍË
Ë ÒÏ˚ÒÎ ÛÒÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ‡ (1996, èród∏a i znaczenie rosyjskiego post-

modernizmu).

Tak wi´c pluralizm wydaje si´ rozumnà myÊlà przewodnià w badaniach nad

literaturà postmodernistycznà. Dlatego te˝ chcia∏bym omówiç kilka rosyjskich po-

wieÊci wed∏ug czterech wskaêników odnoszàcych si´ do poj´cia postmoderni-

zmu: pluralizmu ludzkiej to˝samoÊci, pluralizmu czasu i miejsca, pluralizmu sty-

lu, pluralizmu w tematycznej kompozycji. [W artykule niniejszym uwzgl´dniono

tylko dwa pierwsze z wymienionych pluralizmów – H.J.-I.]
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Realne fazy rosyjskiej powieÊci postmodernistycznej

PLURALIZM LUDZKIEJ TO˚SAMOÂCI

Prawdopodobnie Wiaczes∏aw Kuricyn mia∏ racj´, kiedy nazwa∏ postmoder-

nizm nowà prymitywnà kulturà. To, co mam na myÊli, jest rodzajem literalnoÊci,

która pozwala na percepcj´ jakiegokolwiek abstrakcyjnego poj´cia albo figural-

nej ekspresji w konkretnym literalnym znaczeniu, np. poj´cia podwójnej, potrój-

nej czy wielokrotnej osobowoÊci potraktowanej w postmodernistycznej fikcji do-

s∏ownie. Stàd te˝ mieszkaƒcy postmodernistycznej literatury sà cz´sto ludêmi

z mnogà autoidentyfikacjà w∏asnà.

W utworze Jegora Radowa áÏÂÂÒÓÒ (1992, ˚mija) prawie wszystkie postacie

majà to˝samoÊç podwójnà lub zwielokrotnionà. Dwaj g∏ówni bohaterowie po-

wieÊci, Lao i Jakowlew, sà z pochodzenia bogami, którzy znudziwszy si´ mono-

tonnym ˝yciem w niebie, tworzà Êwiat sk∏adajàcy si´ z dwu stref, strefy liberal-

nej i strefy totalitarnej, i zaczynajà tam ˝yç. W pewnym momencie cia∏o Lao

∏àczy si´ z cia∏em Jakowlewa, a Jakowlew rodzi trzecià osob´ – Misz´ Ono. Mi-

sza Ono jest wspó∏czesnà wersjà Zarathustry Nietzschego i, jak si´ wydaje, jego

misjà jest przekroczenia fatum wiecznego powrotu. Po wielu awanturach w obu

strefach Jakowlew oraz inna tajemnicza postaç Iisus Kibalski stawiajà Miszy

Ono dziwne pytanie: czy on to Lao, czy te˝ nie?

To nie jest ju˝ streszczenie tej koszmarnej powieÊci, gdzie nawet marginalny

bohater ma równoczeÊnie kilka imion i to˝samoÊci i gdzie ludzie rodzà si´

i umierajà w tym samym czasie. Tutaj poj´cie samego siebie jest tak niejasne,

˝e nie ma podstaw do zadawania pytania „Kim ja jestem?”

Wiktor Pielewin, który by∏ poczàtkowo autorem science-fiction, jest mistrzem

ca∏ej gamy mnogich to˝samoÊci. Miasto na wybrze˝u Morza Czarnego w jego

powieÊci ˚ycie Owadów (2004, ÜËÁÌ¸ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı 1993) jest zamieszkane przez

ca∏kiem oryginalne hybrydy ludzi i owadów. Amerykaƒski biznesmen, który jest

równoczeÊnie komarem, odwiedza to miasto, aby prowadziç badanie rynku i za-

kochuje si´ w rosyjskiej dziewczynie, która w rzeczywistoÊci jest muchà. Po ro-

mantycznej love story, b´dàcej reminiscencjà powieÊci harlekina, bohaterka pada

ofiarà lepu na muchy.

W powieÊci wyst´pujà tak˝e inne interesujàce postacie: mrówki-nacjona-

listki, çmy, skarabeusze, refleksyjni filozofowie itp. inne, które, mimo ró˝-

nic wynikajàcych z przynale˝noÊci do ró˝nych sfer, przyciàgane sà przez to

samo êród∏o Êwiat∏a. Sà one groteskowymi portretami mieszkaƒców postso-

wieckiej Rosji.

Bardzo ciekawe rozwini´cie tego motywu znajdujemy w powieÊci tego˝ autora

ó‡Ô‡Â‚ Ë èÛÒÚÓÚ‡ (1996, Czapajew i Pustota). W tej psycho-komedii opartej

na XX-wiecznej historii Rosji, centralna postaç Piotr Pustota jest schizofreni-

kiem. BezpoÊrednià przyczynà jego choroby jest niedopasowanie si´ do nowego

postsowieckiego otoczenia. Ale pierwotnie by∏a nià nienawiÊç do w∏asnego ro-

dowego nazwiska (Pustota – pustka), która spowodowa∏a mizantropi´, zaintere-

sowanie si´ ideà pustki albo pró˝ni, zarówno w filozofii zachodniej, jak i wschod-

niej i spowodowa∏a w efekcie jego schizofreni´.
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W opowieÊci tej jedna po∏owa ego bohatera ˝yje w Rosji w czasie Wojny Domo-

wej po Rewolucji Paêdziernikowej, podczas gdy druga odnajduje si´ w Rosji po

politycznych zajÊciach 1993 roku. Bohater wyposa˝ony w poprzednià osobowoÊç

zostaje politrukiem w dywizji Armii Czerwonej pod dowództwem Wasila Czapa-

jewa, realnego komunistycznego gieroja, który póêniej sta∏ si´ bohaterem aneg-

dot sowieckich. W tej fantastycznej parodii Wojny Domowej Czapajew jest ucha-

rakteryzowany na mistrza filozofii Wschodu i maga, który wyk∏ada Pustocie

buddyjskie i taoistyczne teorie na temat pustki Êwiata i jaêni samego cz∏owieka.

W przedstawionej historii innego ego bohatera odnajduje on siebie w szpitalu

w pobli˝u Moskwy. Tutaj przechodzi fantastycznà Jungowskà turbopsychotera-

pi´ i podziela schizofreniczne fantazje swoich wspó∏pacjentów. W tych sennych

marzeniach poznajemy ró˝ne namiastki ego albo rozmaitych jaêni, w których po-

siadaniu sà wspó∏czeÊni Rosjanie.

Generalnie rzecz bioràc, obcujàc w powieÊci z tak wieloma jaêniami odnosi-

my wra˝enie, ˝e Rosja ˝y∏a przez wieki czyimiÊ snami, jakimiÊ symulowanymi

rzeczywistoÊciami.

Poza schizofrenià pluralizm ludzkiej to˝samoÊci umotywowany jest w wielora-

ki sposób. Niektóre postacie z rosyjskich powieÊci sà biseksualne albo androge-

niczne, jak Nasza, bohaterka powieÊci Anatolija Korolewa Eron (1994) i Jakow-

lew ze wspomnianej powieÊci Radowa.

Niektóre postacie obdarzone sà zagadkowà si∏à autoreprodukcji albo transfor-

macji. Mademoiselle Bibigon w powieÊci Dmitra Lipskierowa ëÓÓÍ ÎÂÚ ó‡Ì˜ÊÓ˝
(1996, CzterdzieÊci lat Czand˝oza) jest swego rodzaju Wielkà Matkà i jest w tej

powieÊci matkà wi´kszoÊci bohaterów, którzy nale˝à do ró˝nych generacji.

Inna legendarna postaç tej powieÊci, Protuperana, jest matkà tràby powietrz-

nej, która wprowadza do spokojnego miasta Czanczd˝oz pierwszy wiatr i prze-

p´dza Mongo∏ów. Ederato, czarownik (w tego samego autora ksià˝ce èÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÉÓÚÎË·‡/Przestrzeƒ Gottlieba, 1997) w trakcie d∏ugiej powieÊciowej

historii zamaskowany jest pod pi´cioma ró˝nymi postaciami. Taka magiczna si-

∏a transformacji jest tak˝e atrybutem postaci Radowa i Pielewina.

Niektóre postacie sà reinkarnacjà pewnych archetypów. Na przyk∏ad wiele ty-

powych par: Dwóch Piotrów – bratanek i wuj w powieÊci Aleksieja S∏apowskiego

èÂ‚ÓÂ ‚ÚÓÓÂ ÔË¯ÂÒÚ‚ËÂ (1993, Pierwszy Drugi Adwent) uwa˝ani sà za Chry-

stusa i Antychrysta zmartwychwsta∏ych w prowincjonalnym rosyjskim miasteczku

w latach dziewi´çdziesiàtych. W ten sposób rozpoczyna si´ komiczna i bluênier-

cza parodia Ewangelii. Jurija Bujdy opowieÊç ÅÓËÒ Ë ÉÎÂ· (1997, Boris i Gleb)

oparta na za∏o˝eniu, ˝e istnieje pewien ród, którego genealogia wywodzi si´ od

mitycznej cesarzowej z szeÊcioma piersiami, która wyprodukowa∏a generacj´ bra-

ci Borysa i Gleba, nazwanych tak na pamiàtk´ pierwszych rosyjskich Êwi´tych. Od

dziesiàtego roku ˝ycia, jak pisze Bujda, bracia ci interesowali si´ ˝ywo ró˝nymi hi-

storycznymi wydarzeniami, takimi jak zabójstwa, zamachy stanu, ludobójstwo, se-

paracja od KoÊcio∏a katolickiego, rewolucje i podobne polityczne projekty.

Dwóch kuzynów z ksià˝ki Anatolija Azolskiego äÎÂÚÍ‡ (1996, Komórka), Iwan

i Klim stanowià innà par´ typów, których struktur´ okreÊli∏a dualno-spiralna

struktura DNA.
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Naturalnie istnieje tak˝e ró˝norodnoÊç trójcy w rodzaju parodii Trójcy Âwi´-

tej w powieÊci Radowa áÏÂÂÒÓÒ i trójcy radzieckich anegdotczików w powieÊci

Pielewina ó‡Ô‡Â‚ Ë èÛÒÚÓÚ‡ (Czapajew, Anna, Piotr).

W pewnych przypadkach niektóre zmiany to˝samoÊciowe spowodowane sà hip-

notyzà i narkotykami. Interesujàcym przyk∏adem jest Piotra Aleszkowskiego

á‡ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌÌ˚È, ËÎË ‚ÓÒÂÏ¸ ÔÂ‚˚ı „Î‡‚ (1993, Zakodowany, czyli osiem pierw-

szych rozdzia∏ów), historia pewnego alkoholika, który cierpi z powodu wszcze-

pienia mu kontrindykacji na drodze hipnozy. W powieÊciach Pielewina równie˝

pojawiajà si´ rozmaici narkomani (Piotr Pustota jest tak˝e jednym z nich). Dra-

mat W∏adimira Sorokina Dostojevsky – Trip (1997, Podró˝ Dostojewskiego) jest

komicznym eksperymentem z narkotykiem noszàcym nazw´ utworu literackiego

(w danym przypadku w postaci z Idioty Dostojewskiego), dla tego autora po-

wieÊç nie jest niczym innym, jak tylko narkotykiem, dostawcà substytutów i sy-

mulakrów rzeczywistoÊci.

Najbardziej jednak rzucajàcy si´ w oczy jest przypadek, kiedy cz∏owiek traci

to˝samoÊç bez ˝adnej motywacji w ogóle. W∏adimir Sorokin, który pierwotnie

by∏ artystà moskiewskiego konceptualizmu, jest mistrzem tego rodzaju ekspery-

mentu. W swoim åÂÒflˆ ‚ Ñ‡ı‡Û (1992, Miesiàc w Dachau) narrator, który jest

równoczeÊnie bohaterem o tym samym nazwisko co autor, odwiedza nazistow-

ski obóz koncentracyjny i nagle, bez ˝adnej motywacji, staje si´ ofiarà okrutnych

tortur. W innej powieÊci pt. êÓÏ‡Ì (1994, Romans) romantyczny eksprawnik,

reminiscencja bohatera pozytywnego w rosyjskiej realistycznej powieÊci, nagle

traci swojà to˝samoÊç i dopuszcza si´ ludobójstwa na mieszkaƒcach ma∏ego mia-

sta. W odró˝nieniu od innych pisarzy, Sorokin nie daje ani wewn´trznego, ani

zewn´trznego uzasadnienia dla tego rodzaju zmian to˝samoÊciowych. Wydaje

si´, ˝e dla tego autora koncepcja kontynuacji ludzkiej identycznoÊci jest tylko

konwencjà naszej myÊli. Tak wi´c jego utwory sà literackimi grami dekonstrukcji.

PLURALIZM CZASU I PRZESTRZENI

MnogoÊç i dwuznacznoÊç temporalnych i przestrzennych kategorii jest innym

specyficznym rysem postmodernistycznej fikcji. Wià˝e si´ ona ÊciÊle z proble-

mem w∏asnej identycznoÊci, a tak˝e jest konsekwencjà ontologicznej kwestii,

którà Brian McHale uwa˝a za decydujàcà dla postmodernistycznej Êwiadomo-

Êci. Istotnie, wiele rosyjskich powieÊci postmodernistycznych zawiera w sobie py-

tanie o legitymizacj´ naszej rzeczywistoÊci albo te˝ o relacje zachodzàce mi´dzy

wieloma rzeczywistoÊciami.

Anatolija Korolewa Eron jest przyk∏adem heterogenicznego Êwiata. Nowela

ta zamyka si´ przypuszczalnie w okresie mi´dzy 1972 a 1988 rokiem, kiedy od-

bywa si´ lot Pioniera 10, amerykaƒskiego mi´dzyplanetarnego satelity. Nasta∏

czas, g∏osi autor, w którym ludzkoÊç ostatecznie przekona si´ o swojej samotno-

Êci w solarnym systemie. Jednak˝e w jego utworze po∏o˝ony jest tylko nacisk na

ró˝norodnoÊç rzeczywistoÊci, w jakiej ˝yjà ludzie. I faktycznie w jego powieÊci

m∏odzi mieszkaƒcy Moskwy ostatniej dekady Zwiàzku Radzieckiego zostajà wpro-

wadzeni w wielorakie Êwiaty z odr´bnymi temporalnymi i spacjalnymi wyznacz-

nikami, takimi jak scena pierwszego pojawienia si´ ˝ycia na ziemi, jaskinia
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w Kamerunie, gdzie ˝yje tajemniczy jednoro˝ec, Êwiat widziany oczyma zakon-

nika w Êredniowieczu itd. Co wi´cej, powieÊç zosta∏a wyposa˝ona w specjalnà

przestrzeƒ dla autora-narratora, który oddaje si´ ró˝nego rodzaju spekulacjom

matematycznym i filozoficznym na temat rozmiarów i struktury uniwersum (cia∏a

niebieskie, cia∏a ludzkie, komórki, natura czasu itp.). W tym heterogenicznym

Êwiecie ani postacie, ani czytelnicy nie posiadajà mapy, aby rozpoznaç swojà ak-

tualnà lokalizacj´.

Âwiat Radowa w powieÊci áÏÂÂÒÓÒ (˚mija) jest nawet jeszcze bardziej dwu-

znaczny. Na poziomie konceptualnym mo˝emy wyobraziç sobie struktur´ powie-

Êciowego Êwiata. Jest ona dwoista ze swoim niebem i ziemià; ziemia jest podzie-

lona dodatkowo na dwie strefy. Poznajemy nazwy tych stref, ich granice, zasady,

jakimi kierujà si´ ich mieszkaƒcy i ogólnà atmosfer´. Wewn´trzna struktura ka˝-

dej przestrzeni jest ca∏kowicie niejasna, dwuznaczna, nawet granice tych ró˝nych

Êwiatów sà amorficzne. Np. granica mi´dzy dwiema strefami jest strze˝ona przez

wartowni´. Ale praktycznie ka˝dy mo˝e przekraczaç w t´ i w drugà stron´ stre-

f´ totalitarnà, poniewa˝ jest zaprojektowana jedynie po to, aby uÊmierzyç nud´

strefy liberalnej. Zagadkowe Centrum Kontroli w strefie totalitarnej, wespó∏ z wàt-

pliwej fachowoÊci przewodnikiem umo˝liwiajàcym wejÊcie do Centrum, symbo-

lizuje nonsensownà struktur´ tego Êwiata. Sà tam wsz´dzie przepisy i zakazy.

Wydaje si´ jednak, ˝e funkcjonujà one tylko wówczas, kiedy ludzie rozpoznajà

je jako przeszkody i bariery. To jest Êwiat Franza Kafki, tyle tylko, ˝e z punktu

widzenia Zarathustry.

Co wi´cej, ze wzgl´du na arbitralnoÊç porzàdku narracyjnego, temporalne se-

kwencje wydarzeƒ powieÊciowych sà ca∏kowicie zdeformowane. Na przyk∏ad po

wszystkich awanturach Misha Ono narracja wydaje si´ powracaç do poczàtku

opowieÊci. Tak wi´c, dwuznaczne jest nie tylko, kto jest kim, ale tak˝e, które po-

stacie istnia∏y wczeÊniej, kiedy i gdzie one istnia∏y itd.

Bardziej logiczna jest najwidoczniej kompozycja powieÊci ó‡Ô‡Â‚ Ë èÛÒÚÓÚ‡
Pielewina. Âwiat uwarunkowany schizofrenià bohatera jest w sposób jasny podzie-

lony na dwa i tak samo dzieje si´ z narracjà. Oprócz dziesi´ciu rozdzia∏ów powie-

Êci, nieparzystych pi´ç rozdzia∏ów odnosi si´ do Rosji w czasie Wojny Domowej,

podczas gdy innych pi´ç rozdzia∏ów – do Rosji po zajÊciach w paêdzierniku 1993 r.

Ale ten podwójny Êwiat zawiera du˝o momentów, które zdradzajà ich kwazi-

logiczny schemat. Wydarzenia minionej opowieÊci rozgrywajà si´ w trzech miej-

scach: w Moskwie, w pociàgu jadàcym na front i w ma∏ym mieÊcie w Azji Cen-

tralnej. Ale na mapie brak rozleg∏ego czasu i przestrzeni, który by po∏àczy∏

wydarzenia, które si´ tam odegra∏y (sama wojna?). Z zagadkowà i komicznà po-

stacià Czapajewa historia ta jest bardziej podobna do antologii anegdot ni˝ do

historii wojennej. Pod koniec opowieÊci Czapajew, mag i mistrz filozofii Wscho-

du, pokazuje bohaterowi ciemnà przestrzeƒ medytacji, która jest reminiscencjà

z innego Êwiata. I na koniec Êcigany przez swoich w∏asnych ˝o∏nierzy Czapajew

robi u˝ytek z magicznego palca Buddy i ca∏y Êwiat znika.

Mamy tam do czynienia tak˝e z dziwnym rozszczepieniem w Êwiecie powie-

Êci. Wskutek psychoterapii, której poddany by∏ bohater, powraca on do Êwiata

fantazji swoich wspó∏pacjentów z dziwnym t∏em i dziwnymi postaciami: Moskwa
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w czasie zajÊç paêdziernikowych 1993 r. z Marià, bohaterkà meksykaƒskiej ope-

ry mydlanej i Arnold Schwarzenegger na pok∏adzie bojowego Jeta, moskiewskie

biuro japoƒskiej kompanii handlowej z samurajem-biznesmenem Yoshitsune

Kawabatà, ognisko obozowe w lesie otoczone przez rosyjskà mafi´ itd.

Za poÊrednictwem niniejszej opowieÊci bohater jest postawiony przed nast´-

pujàcymi kwestiami ontologicznymi: Czy Êwiat jest jedynym realnym Êwiatem?

W koƒcu, na podstawie pewnych symptomów, bohater dochodzi do wniosku, ˝e

Êwiat jest tylko symulakrum czyjejÊ z∏oÊliwej woli i przemieszcza si´ razem z Cza-

pajewem do Êwiata przesz∏oÊci, do wewn´trznej Mongolii.

Jest rzeczà interesujàcà, ˝e takie wyobra˝enie o istnieniu paralelnych Êwiatów

ma swoje odniesienie do rosyjskiej historii i przewiduje ró˝ne symulakra Rosji.

Rosja w powieÊci Lipskierowa èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÉÓÚÎË·‡ nie jest ju˝ d∏u˝ej ni-

czym innym jak tylko ma∏ym królestwem, otoczonym supermocarstwami (m.in.

Japonià). W ëÓÓÍ ÎÂÚ ó‡Ì˜ÊÓ˝ ten sam autor przedstawia dziwny manuskrypt,

pseudohistori´ napisanà kodem, w której ca∏e dzieje tego, jakoby rosyjskiego mia-

sta, sà skondensowane w czterdziestu latach (z inwazjà mongolska w∏àcznie).

ÇÂÎËÍËÈ ÔÓıÓ‰ Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌËÂ àÌ‰ËË (1995, Wielka kampania o wyzwole-

nie Indii) Walerego Za∏otuchy to powieÊç oparta na za∏o˝eniu, ˝e Armia Czer-

wona stoczy∏a wielkà bitwà o wyzwolenie Indii we wczesnych latach dwudzie-

stych i sam Lenin zosta∏ wys∏any do Indii, gdzie zabi∏ go pewien Anglik.

Rosyjska historia Bujdy w wersji powieÊci ÅÓËÒ Ë ÉÎÂ· polega na twierdze-

niu, ˝e rosyjska historia jest tylko serià intryg zawiàzywanych przez pretenden-

tów, zdrajców, czarowników i im podobne postacie i ˝e g∏ównà rol´ odgrywa

w niej ciàgle wieczna para Borys i Gleb. Pisarz twierdzi równie˝, ˝e ostatni Bo-

rys Osolin powierzy∏ Stalinowi tajemniczy undergroundowy projekt pod nazwà

Obiekt, w rezultacie realizacji którego wyprodukowano 328 milionów nowych

ludzi, co wywar∏o wp∏yw na histori´ ca∏ego Êwiata.

Nie∏atwo jest wyjaÊniç motywacj´ ka˝dej historycznej fantazji. Ale jako ca∏oÊç

fantazje te przypominajà psychoterapi´ Pielewinowskiego doktora Kanaszniko-

wa w powieÊci ó‡Ô‡Â‚ Ë èÛÒÚÓÚ‡. Prawdopodobnie wszystkie te warianty hi-

storii sà pomyÊlane jako substytuty rosyjskiej rzeczywistoÊci, jako Êrodki majàce

na celu uwolnienie Rosji od jej w∏asnej natr´tnej idei, idei Rosji jako wielkiej

pot´gi Êwiata, jako prawowitego kraju chrzeÊcijaƒskiego i tak dalej.

Rola postmodernizmu w autoobrazie Rosji

O KONCEPCJI PUSTEJ ROSJI

Zanim uzasadnimy ostatnià tez´ o roli literatury postmodernistycznej w ob-

razie w∏asnym Rosji, powinniÊmy zwróciç uwag´ na jej sytuacj´.

Wraz z upadkiem systemu radzieckiego i kryzysem to˝samoÊci spo∏ecznej na-

stàpi∏ tu ca∏kiem naturalny ruch w stron´ ponownego odkrywania rosyjskiej to˝-

samoÊci, zwany niekiedy odrodzeniem rosyjskim. RzeczywiÊcie jesteÊmy Êwiad-

kami odradzania si´ ró˝nych wartoÊci, idei i symboli zmartwychwsta∏ych

z historycznej przesz∏oÊci. Stajà si´ one teraz jàdrem nowej rosyjskiej identycz-
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noÊci. Sà to tzw. idee rosyjskie, ortodoksyjny KoÊció∏, stare flagi i inne symbole.

Mamy tu tak˝e do czynienia z odnowionà to˝samoÊcià sowieckiej ideologii, jak

i z to˝samoÊcià systemu demokracji i systemu rynkowego.

Rosyjski postmodernizm mo˝e byç traktowany jako ruch skierowany przeciw

tego rodzaju postrzeganiu to˝samoÊci lub raczej jako tendencja zmierzajàca ku

spo∏eczeƒstwu pluralistycznemu, które przeciwstawia si´ ka˝dej pojedynczej au-

torytarnej osi czy te˝ autorytarnemu jàdru autoidentyfikacji.

Stàd te˝ biorà si´ postmodernistyczne radosne gry kulturowej dekonstrukcji,

za poÊrednictwem których postmoderniÊci próbujà roztopiç w morzu pluralizmu

lub relatywizmu wszystkie autorytarne symbole czy te˝ idee.

Jest rzeczà interesujàcà, ˝e ich ruch wyprodukowa∏ swoje w∏asne, zafiksowa-

ne obrazy Rosji. Jednym z nich jest koncepcja „pustej Rosji”.

W kontekÊcie rosyjskiego postmodernizmu obraz ten prowadzi nas z powro-

tem do Ilji Kabakowa, s∏awnego artysty moskiewskiego konceptualizmu, który

we wczesnych latach osiemdziesiàtych porówna∏ Rosj´ do wyspy w morzu roz-

leg∏ej pustki albo vacuum (Berry i Miller-Pogacar 1995). Jak pisze Kabakow, ta

pustka jest bardzo aktywnà pró˝nià, która niszczy wol´ konstrukcji w cz∏owieku

i czyni wszystkich ludzi bez wyjàtku chorymi umys∏owo. Kabakow pokazuje ró˝-

ne rodzaje rosyjskiej sk∏onnoÊci do pustki (niedbania o nià, rekonstruowanie jej,

upatrywanie w niej Êrodków ocalenia, widzenia jej takà, jaka jest). Tak czy ina-

czej, Rosji nie pozostaje nic innego, jak lodowata pustynia, gdzie ludzie mogà

si´ zadusiç.

Tego samego rodzaju pesymistyczny obraz Rosji znajdziemy u Borysa Gre-

bienszczikowa w pieÊni 8200; 8200 wiorst pustki: Ale my musimy teraz spaç / Jak-

˝e moglibyÊmy byç szcz´Êliwi, gdyby nie ty / Gdyby nie ty Matko Rosjo.

Obraz pustej Rosji jest ró˝nie zaaran˝owany we wspó∏czesnej literaturze.

Fantastyczna ksià˝ka ÅÂÒÍÓÌÂ˜Ì˚È ÚÛÔËÍ (1997, Nieskoƒczona Êlepa uliczka)

Dmitrija Ga∏kowskiego sk∏ada si´ z 949 komentarzy do eseju o rosyjskiej kultu-

rze tego˝ autora, zawiera t´ samà koncepcj´ jej centrum. Wed∏ug opinii Ga∏-

kowskiego Rosja jest amorficznym krajem, który nie posiada ani centralnego

mitu narodowego, ani solidnych granic. Co wi´cej, rosyjskiemu j´zykowi braku-

je solidnej struktury, niezb´dnej do filozoficznego myÊlenia. I w koƒcu – duch

rosyjski zawiera pustk´ w sobie samym. Tak wi´c dla rosyjskiego cz∏owieka jest

rzeczà niemo˝liwà nakreÊlenie konsekwentnego obrazu w∏asnego kraju. Jedy-

nym mo˝liwym sposobem jest uchwycenie ma∏ych fragmentów tej amorficznej

ca∏oÊci w stylu aforystycznym i uzupe∏nienie ka˝dego aforyzmu niezb´dnymi ko-

mentarzami i zastrze˝eniami.

Kwestia rosyjskiej autodefinicji nazwana zosta∏a tutaj Nieskoƒczonà Êlepà

uliczkà; utwór Ga∏kowskiego jest tego demonstracjà.

Epsztejn jest innym krytykiem, który w swoich tezach o kulturze rosyjskiej

pos∏uguje si´ poj´ciem pustki. W After the Future: The Paradoxes of Postmoder-

nism and contemporary Russian Culture (1995, Po przysz∏oÊci: Paradoksy postmo-

dernistycznej i wspó∏czesnej rosyjskiej kultury) dowodzi, ˝e Rosja by∏a poczàtko-

wo krajem o podwójnej to˝samoÊci, unikalnà kombinacjà wschodniej i zachodniej

umys∏owoÊci. Jest to przyczyna jej wiecznej autonegacji i czyni jej kultur´ rezer-
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watem rozleg∏ej pustki. To tak˝e wyjaÊnia, dlaczego Rosja by∏a krainà symula-

cji, królestwem katalogów bez ich realnych odpowiedników, krainà, gdzie idee

i nazwiska by∏y i sà substytutem rzeczywistoÊci.

Wed∏ug Epsztejna ta amorficzna kultura z pustym jàdrem znajduje odzwier-

ciedlenie w sowieckiej ideologii i czyni z niej marksistowskà wersj´ filozofii

pustki Lao-Tse. Dlatego te˝ sowiecka ideologia mog∏a zanegowaç ka˝dà koncep-

cj´ jako antymarksistowskà i równoczeÊnie sama staç si´ ideologicznym pasti-

szem, eklektycznà miksturà ró˝nych ideologicznych elementów. Epsztejn przypi-

suje wszystkie te fenomeny ˝ywotnej rosyjskiej pustce, „która jest zorientowana

na samà siebie i zmienia si´ sama w nic”.

To cz´Êç argumentów Epsztejna o postmodernizmie sowieckiej kultury. Jak

si´ wydaje, postrzega on rosyjskà pustk´ jako ca∏kiem witalny wariant postmo-

dernistycznej absencji kodu mistrzowskiego. BezkodowoÊç rosyjskiego spo∏e-

czeƒstwa podkreÊla tak˝e Borys Grojs, odnoszàc jà do paradoksalnego poszuki-

wania przez rosyjskà inteligencj´ to˝samoÊci w XIX wieku (Grojs 1992).

Jest rzeczà ciekawà, ˝e obraz pustej Rosji, który Kabakow i Grebienczikow

opisali ze wstr´tem i swego rodzaju egzystencjalnym l´kiem, zmienia tonacj´

w niektórych postmodernistycznych tekstach.

Epsztejn na przyk∏ad w eseju èÛÒÚÓÚ‡ Í‡Í ÔËÂÏ (1992, Pustka jako zasa-

da) spoglàda na sztuk´ Kabakowa jako na perfidnà metod´ przekszta∏cania ro-

syjskiej pustki wyposa˝onej w energi´ opatrzonà znakiem minus w energi´ o znaku

plus. Wprowadzona do dzie∏ sztuki, przekonuje, nadaje jej pewien styl. Rosyj-

ska pustka traci swojà inicjalnà pot´g´ destrukcji i staje si´ podobna do oswo-

jonego zwierz´cia. Co wi´cej, antyenergia pustki zmienia si´ w produkcyjnà

baz´ wolnej kreacji.

Podobny obraz produktywnej pustki wykorzystuje Aleksandr Genis, kiedy po-

równuje tryb ˝ycia w stalinowskiej kulturze do cebuli, która zawiera w Êrodku

pustk´. Ocenia on „cebulowy typ kultury” jako po˝àdanà transformacj´ bardziej

tradycyjnego, „kapuÊcianego typu kultury” z twardym jàdrem.

W pewnym sensie mo˝na powiedzieç, ˝e rosyjska postmodernistyczna litera-

tura funkcjonuje jako machina do wyszukiwania elementów amorfizmu: kru-

choÊci i pustki w przywracanej do ∏ask w∏asnej przesz∏oÊci i traktuje je jako po-

tencja∏ rosyjskiego wyzwolenia od ci´˝kiej, autorytatywnej drogi i sposobu

myÊlenia. Przynajmniej wydaje si´ to prawdziwe w odniesieniu do pisarzy, któ-

rych tu omawiamy.

Naturalnie, taka postmodernistyczna orientacja nie jest wolna od ironii i pa-

radoksów.

JeÊli, jak twierdzi Epsztejn i inni, Rosja by∏a i jest pierwotnie amorficznym,

kruchym i pustym krajem, bez ˝adnego kodu mistrzowskiego, aktywnoÊç post-

modernistów nie mog∏a byç niczym wi´cej ni˝ tautologicznym czynem dekodo-

wania bezkodowoÊci spo∏eczeƒstwa.

JeÊli Rosja by∏aby krajem o twardej autorytarnej strukturze umys∏owej, jak

twierdzi Walerij Podoroga i inni, postmodernistyczna literatura mog∏aby wytwa-

rzaç tylko pewne substytuty obrazu swego kraju, a czyniàc to, lekcewa˝y∏aby

swojego w∏asnego wroga.
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Jednak˝e faktem jest, ˝e rosyjski postmodernizm potrzebuje obu gatunków

Rosji: „cebuli” i „kapusty”, dla wyra˝enia siebie. Innymi s∏owy, postnowoczesna

aktywnoÊç jest projekcjà w∏asnej aktywnoÊci Rosjan na ekranie historii. W tym

sensie postmodernizm jest dok∏adnie kulturà w∏asnego odbicia, jak twierdzi Ku-

ricyn, jego spektakle znajdujà si´ zawsze w pobli˝u nieskoƒczonej Êlepej uliczki,

jak w tytule utworu Ga∏kowskiego.

Wydaje si´, ˝e rosyjski postmodernizm, spóêniony przybysz ze Êwiata pono-

woczesnej kultury, od samego poczàtku jest Êwiadom paradoksalnoÊci swojej na-

tury, co znajduje odbicie w ksià˝ce M. Epsztejna After the Future: Paradoxes of

Postmodernism and Contemporary Russian.

WielkoÊç literatury polega jednak na tym, ˝e mo˝e ona zrobiç u˝ytek z w∏a-

snej ironii i wykorzystaç jà jako motyw twórczy. Czujemy to, kiedy znajdujemy

w powieÊci Pielewina surowà krytyk´ ontologicznych koncepcji bohatera wycho-

dzàcà z ust „serioznego” taksówkarza: Udaç, ˝e wàtpi si´ w realnoÊç Êwiata – to

najbardziej ma∏oduszna forma ucieczki od tej˝e realnoÊci. […] Wbrew swej pozornej

absurdalnoÊci, okrucieƒstwom i bezsensom ten Êwiat przecie˝ istnieje, czy˝ nie tak?

Istnieje ze wszystkimi problemami, jakie w nim sà? [Pielewin, 2003: 384].

Z j´zyka angielskiego prze∏o˝y∏a Halina Janaszek-Ivaniçková
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IRINA SKOROPANOWA

Literatura rosyjska prze∏omu XX/XXI wieku
jako zwierciad∏o transformacji

RzeczywistoÊç poradziecka w literaturze rosyjskiej prze∏omu
XX/XXI wieku (aspekt socjologiczny)

Podpisanie w grudniu 1991 r. Ugody Bia∏owieskiej oznacza∏o rozpad ZSRR,

co nastàpi∏o wkrótce potem. Taki byl ostatni akt woluntarystycznej samowoli

Sowieckiego Systemu, oficjalnie uzasadnianej koniecznoÊcià obalenia totalitary-

zmu, chocia˝ ci, którzy zdobyli w∏adz´, nie mieli ˝adnego realnego programu re-

formowania spo∏eczeƒstwa w interesie samych jego cz∏onków. Rosj´ wp´dzono

w taki chaos gospodarczy i polityczny, ˝e ledwie utrzyma∏a si´ na nogach. W po-

wieÊci ë‚fl˘ÂÌÌ‡fl ÍÌË„‡ Ó·ÓÓÚÌfl (Âwi´ta ksi´ga odmieƒca) W. Pielewin pisze:

Mi´dzy rokiem 1940 i 1946 wielkoÊç produkcji przemys∏owej w Rosji zmniejszy∏a

si´ o 25 procent. Ale to by∏o w czasie wojny, ze wszystkimi jej potwornoÊciami. Na-

tomiast pomi´dzy rokiem 1990 i 1999 produkcja zmniejszy∏a si´ o ponad po∏ow´...

(Pielewin 2004: 56), z kraju za granic´ wyp∏yn´∏o trzysta miliardów baksów (Pie-

lewin 2004: 203), zawali∏y si´ finanse kraju. Nic dziwnego, ˝e zabrak∏o w litera-

turze rosyjskiej pozytywnych oddêwi´ków tego wydarzenia, wr´cz przeciwnie, roz-

leg∏ si´ powszechny p∏acz za tym, co zosta∏o utracone (ÇÂ·Ì‡fl ÔÂÒÌfl/PieÊƒ

wierzby N. Triapkina, ó‡Ò ·ÂÎÓ‚ÂÊ¸fl/Godzina Bia∏owie˝y T. G∏uszkowej), dysy-

denci A. Zinowjew i W. Maksimow oÊwiadczyli zdruzgotani: MierzyliÊmy w ko-

munizm, a trafiliÊmy w Rosj´. Bez wàtpienia cena za uzyskanie mo˝liwoÊci przej-

Êcia od totalitarnych do wolnych i cywilizowanych form ˝ycia okaza∏a si´ bardzo

wysoka i tak naprawd´ Rosja wcià˝ jeszcze nie do koƒca okreÊli∏a swój wybór

przysz∏oÊci. Kiedy˝ to prze∏omy w Êwiecie dokonywa∏y si´ bez ideologów i polity-

ków, wreszcie te˝ bez dà˝enia ku przysz∏oÊci, bez nowatorstwa, bez burzy i naporu

m∏odego, nastawionego romantycznie pokolenia? – pyta D. Ga∏kowski w ksià˝ce

å‡„ÌËÚ (Magnes) – [...] A tu tymczasem chodzi o obalenie najwi´kszej tyranii

Êwiata, o zmiany granic paƒstwowych w skali kontynentu. Zachodzà wielkie wyda-

rzenia, na które miliony pomordowanych i ograbionych Rosjan czeka∏y przez dzie-

si´ciolecia, przez wiele pokoleƒ. Ale te wydarzenia sà dokonywane ju˝ nawet nie



przez chwilowych w∏adców, a przez ludzi „myÊlàcych inaczej”. Nie pope∏niajà oni

matematycznych b∏´dów, poniewa˝ nie podejrzewajà istnienia matematyki (Ga∏-

kowski 2004: 97). Nowa doktryna paƒstwowa nie zosta∏a jednak sformu∏owana,

wszystko jest niestabilne i nieprzewidywalne.

I. Stogoff w ksià˝ce èÂÔÂÎ ËÏÔÂËÈ (Popió∏ imperiów) pisze: Nasza epoka

przypomina sytuacj´ w przededniu rewolucji paêdziernikowej 1917..., a tak˝e wiel-

ki kryzys w Ameryce lat 1920–1930..., chruszczowowskà „odwil˝” szeÊçdziesiàtych...,

Smut´ w XVII wieku..., okres reform sto∏ypinowskich na poczàtku wieku XX...

Popatrzcie przez okno: jaka analogia wam osobiÊcie wydaje si´ najtrafniejsza?

(Stogoff 2001: 253).

Faktycznie, nie jest mo˝liwe sformu∏owanie jednoznacznej oceny rosyjskiej

wspó∏czesnoÊci i wszystkie przedstawione analogie majà swoje odpowiedniki w ˝y-

ciu dzisiejszej Rosji. J. Koz∏ow w powieÊci äÓÎÓ‰Âˆ ÔÓÓÍÓ‚ (Studnia proro-

ków) charakteryzuje wspó∏czesnà Rosj´ jako pole, na którym wschodzà wszyst-

kie bez wyjàtku ziarna i plewy, jakie na nie padnà (Koz∏ow 1998: 19). Za najbardziej

efektywny sposób zrozumienia tego, co zachodzi w kraju, D. Ga∏kowski uwa˝a

wykorzystanie dychotomicznego mitu „Zachód-Wschód”, który stwarza niezb´d-

nà skal´, konieczne oddalenie od wydarzeƒ w Rosji: to zapoczàtkowanie reeurope-

izacji Rosji po dziesi´cioleciach jej przymusowej „azjatyzacji” (Ga∏kowski 2004: 99,

100, 103).

Z utworów pisarzy rosyjskich wyziera prawda, ˝e do Rosji koƒca XX w. przy-

sz∏a wolnoÊç. PowieÊç M. Butowa tak w∏aÊnie jest zatytu∏owana: Svoboda (Wol-

noÊç). K. Pobiedin zatytu∏owa∏ swój tom nowelistyki èÓ˝Ï˚ ˝ÔÓıË ÓÚÏÂÌ˚
‡·ÒÚ‚a (Poematy epoki zniesienia niewolnictwa). S. Lipkin w wierszu Sonet okre-

Êla lata 90. jako czasy zniesienia ustroju paƒszczyênianego. Jednak, jak wskazujà

pisarze, ludzie otrzymali wolnoÊç jako dodatek do gospodarczej ruiny i likwida-

cji os∏on socjalnych.

Bohater opowieÊci W. Makanina ì‰‡‚¯ËÈÒfl ‡ÒÒÍ‡Á Ó Î˛·‚Ë (Udana opo-

wieÊç o mi∏oÊci), oczywiÊcie cieszy si´, ˝e czasy sà inne, a ˝ycie sta∏o si´ szybsze,

bogatsze i barwniejsze! [...] Nie ma cenzury, zmniejszy∏a si´ liczba rozkazów przy-

chodzàcych z Góry i skróci∏y kolejki (Makanin 2001: 11), ale ma ÊwiadomoÊç, ˝e

wolnoÊcià bez pracy nie da si´ nape∏niç brzucha. J. Kajda∏owa w opowiadaniu

ÑÂÎÓ ÍÓÎËÍ‡ (Sprawa królika) pokazuje, ˝e paƒstwo kopniakiem w ty∏ek da∏o

swoim obywatelom b∏ogos∏awieƒstwo na nowà drog´ ˝ycia (Kajda∏owa 2001:

262) i w morzu gospodarki rynkowej ka˝dy próbuje utrzymaç si´ na powierzchni,

jak umie.

Zalety wolnoÊci odczuwane przez ludzi – to jawnoÊç, tolerancja polityczna

i religijna, pojawienie si´ nowych mo˝liwoÊci, w tym mo˝liwoÊci za∏o˝enia w∏a-

snego biznesu i zobaczenia Êwiata, narodowe pojednanie si´ Rosji tutejszej z jej

cz´Êcià emigracyjnà, wzbogacenie kultury poprzez w∏àczenie do jej obiegu war-

toÊci dawniej zakazanych bàdê niedost´pnych, opanowanie przestrzeni Inter-

netu, nauczenie si´ ˝ycia w czasie rzeczywistym. Jednak dost´p do tych mo˝li-

woÊci rozk∏ada si´ nierównomiernie nie tylko mi´dzy ró˝nymi grupami

spo∏ecznymi, ale tak˝e mi´dzy regionami kraju. Najwi´ksze mo˝liwoÊci stwarza

Moskwa, b´dàca bogatà i dynamicznie rozwijajàcà si´ wielkà aglomeracjà miej-
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skà (èËÚÓÌ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚ı/Spelunka promiennych A. Gostiewej), znacznie

mniejsze w miastach prowincjonalnych (ÉÎÛıÓÏ‡Ì¸/G∏usza B. Wasiljewa) i zu-

pe∏nie ju˝ nik∏e na wsi (èÓ˘‡È, êÓÒÒËfl, ‚ÒÚÂÚËÏÒfl ‚ ‡˛/˚egnaj, Rosjo,

spotkamy si´ w Raju W. Krupina). Pisarze odnotowali pojawienie si´ niepaƒ-

stwowych form w∏asnoÊci, firm i przedsi´biorstw z udzia∏em kapita∏u zagranicz-

nego (Komersanci/äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ˚ I. Sztemlera, ÅËÁÌÂÒÏÂÌ/Biznesmen S. Majo-

rowa i in.). A. So∏˝enicyn w opowiadaniu ç‡ ËÁÎÓÏ‡ı (Na za∏omach) pisze

o denacjonalizacji przemys∏u i obrotu bankowego i o prywatyzacji. Bohater

utworu, powróciwszy z wojska, jest zaskoczony aktywnoÊcià firm, które si´ roz-

ros∏y jak grzyby po deszczu, pojawieniem si´ jakby spod ziemi niezliczonych

brokerów, maklerów, handlarzy zajmujàcych si´ skupem, a tak˝e sprzedawców

voucherów, papierów wartoÊciowych, waluty wymienialnej. Razem z przyjació∏-

mi zak∏ada bank handlowy, osiàgajàc sukces dzi´ki sprytowi. Sponsoruje go dy-

rektor fabryki produkujàcej na potrzeby wojska, która w nowych czasach mu-

sia∏a przejÊç na samowystarczalnoÊç finansowà, ale nie zbankrutowa∏a, jak wiele

innych, i to w∏aÊnie dzi´ki utworzeniu holdingu zdolnego do utrzymania si´ na

rynku. Jeszcze staniemy na w∏asnych nogach! (So∏˝enicyn 2000: 451) – wykrzy-

kuje razem z bohaterem autor, którego cieszy fakt, ˝e ludzie stajà si´ w∏aÊcicie-

lami sklepów, przedsi´biorstw, banków... A jednak So∏˝enicyn wskazuje te˝, ˝e

paƒstwo przygniata przedsi´biorców nies∏ychanymi podatkami, urz´dnicy nie chcà

nic zrobiç bez ∏apówki, konkurenci mordujà si´ wzajemnie, a zatem przedwcze-

sne jest ∏udzenie si´ nadziejà, ˝e zapoczàtkowane przemiany niosà ludziom wy-

∏àcznie dobro.

Pisarze zwracajà uwag´ na rozszerzenie kontaktów kulturalnych, turystycz-

nych i gospodarczych Rosji ze Êwiatem, co znajduje wyraz najcz´Êciej w poja-

wieniu si´ motywu „Rosjanina za granicà”. Mo˝na tu wskazaç na takie utwory,

jak ÑÓÈ˜Â ÅÛı (Deutsches Buch), ëÚ‡¯Ì˚È ÒÛ‰ (Sàd Ostateczny) W. Jerofieje-

wa, òÂÔÓÚ ¯ÛÏ‡ (Szept szumu) W. Narbikowej. Zanika negatywny stosunek do

Zachodu, wynikajàcy z przyczyn ideologicznych. Wnoszàc z ksià˝ek, du˝à si∏´

przyciàgania majà wielkie oÊrodki Êwiata zachodniego – Londyn, Amsterdam,

Pary˝, Rzym, Berlin, Nowy Jork; jako dobre miejsca widziane sà Praga i War-

szawa. JednoczeÊnie stopniowo kruszy si´ tkwiàcy w ÊwiadomoÊci wielu ludzi

mit Zachodu. Intelektualistka w powieÊci A. Gostiewej èËÚÓÌ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚ı
(Spelunka promiennych) po pobycie na sta˝u w USA, rozczarowana prymitywi-

zmem ˝ycia przeci´tnych Amerykanów, nazywa ich robotami. W ksià˝ce W. Pie-

lewina ë‚fl˘ÂÌÌ‡fl ÍÌË„‡ Ó·ÓÓÚÌfl (Âwi´ta ksi´ga odmieƒca) pojawia si´ cha-

rakterystyka Zachodu jako jednego wielkiego shopping mall, gdzie cz∏owiek ma

do spe∏nienia tylko jednà z trzech ról: kupujàcego, sprzedajàcego i towaru na la-

dzie sklepowej (Pielewin 2004: 162); ludziom o duszy Hamleta ka˝dego roku co-

raz trudniej przychodzi zachowaç swojà to˝samoÊç (Pielewin 2004: 163).

Z Zachodu do Rosji dotar∏a moda na Wschód. Szczególnie pociàgajàce sà

Japonia i Tybet (íÓÎ¸ÍÓ ÏÓfl üÔÓÌËfl/Tylko moja Japonia D.A. Prigowa, ã˛·Ó‚¸
Í ÇÓÒÚÓÍÛ.../Mi∏oÊç do Orientu... W. Jerofiejewa, å‡ÏÓÌÓÂ ÏflÒÓ/Mi´so z mar-

muru W. Fominej), ciekawià Indie (Travel Ä„ÌÂˆ/Travel Agnus A. Gostiewej)

i Chiny (á‡ÔËÒ¸ Ó ÔÓËÒÍÂ ‚ÂÚ‡/Zapiski o poszukiwaniu wiatru W. Pielewina).
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W. Jerofiejew w ksià˝ce èflÚ¸ ÂÍ ÊËÁÌË (Pi´ç rzek ˝ycia) przedstawi∏ wspó∏-

czesnà Rosj´, Europ´, Azj´, Afryk´, Ameryk´ Pó∏nocnà – bez idealizacji, po-

przez charakterystyki porównawcze. Postawi∏ pytanie: jak majà wspó∏˝yç ze sobà

Êwiaty tak ró˝ne i tak bardzo sobie obce? Prawdopodobnie na poczàtek trzeba

postaraç si´ nawzajem poznaç, odrzucajàc stereotypy oraz przesàdy narodowe

i rasowe. A. Kim w powieÊci-misterium ë·Ó „Ë·Ó‚ ÔÓ‰ ÏÛÁ˚ÍÛ Å‡ı‡ (Grzy-

bobranie pod muzyk´ Bacha) wskazuje na potrzeb´ przyswojenia sobie osiàgni´ç

zarówno Zachodu, jak i Wschodu, dà˝enie do pe∏ni odbioru Êwiata. Mimo wszyst-

ko jednak nowy typ emigracji – nie politycznej, a ekonomicznej, odnotowany

przez rosyjskich pisarzy (ÅÂÂÌ‰ÂÈ/Berendej S. Nosowa, äÓÓÚÍ‡fl ÊËÁÌ¸
·ÂÁÛÍÓ„Ó/Krótkie ˝ycie bezr´kiego P. Lemberskiego, ÇÂÌÂ‡-Ô‡Í/Park Wenus

B. Szyrianowa), jest zwiàzany g∏ównie ze Êwiatem Zachodu, poniewa˝ tutaj ist-

nieje wy˝szy poziom ˝ycia. Dostrzegany jest „drena˝ mózgów” (ÇËÁËÚ ÌÂÒÚ‡ÓÈ
‰‡Ï˚/Wizyta niestarszej pani M. Arbatowej). Z drugiej strony Rosja pozbywa si´

cz´Êci swoich przest´pców i prostytutek, którzy wyje˝d˝ajà na Zachód (èÓÊË‚¯ËÈ
ÔËÌˆ/Po˝y∏ jak król K. Pleszakowa, íÓÎÏ‡˜/T∏umacz M. Grigo∏aszwili).

Pojednanie Rosji z dawnà emigracjà politycznà odtworzy∏ Z. Zinik w powie-

Êci ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ (Spotkanie z orygina∏em), która koƒczy si´ s∏owami:

Jeszcze nie zdecydowaliÊmy, gdzie b´dziemy mieszkaç przez wi´kszà cz´Êç roku: w Mo-

skwie, czy w Londynie (Zinik 1998: 316). Tak˝e W. Jerofiejew pisze o ch´ci Ro-

sjan, dawnych emigrantów, do tego, aby „mieszkaç w dwóch domach”: Ciasno

jest mi i w tym i w tamtym Êwiecie. Chcia∏bym przynajmniej byç raz tu, raz tam,

lepiej jeszcze – i tu, i tam, a w ideale – gdyby to by∏o to samo (Jerofiejew 1999:

108). Rosja w tym wypadku jest postrzegana jako cz´Êç wolnego Êwiata.

Pisarze zresztà nie kryjà, ˝e znaczna cz´Êç spo∏eczeƒstwa rosyjskiego okaza∏a

si´ niegotowa do przyj´cia wolnoÊci. Jak zauwa˝a B. Kien˝ejew, ludzie nie wie-

dzà, co z nià poczàç (Kien˝ejew 2004: 17). Nader cz´sto wolnoÊç jest rozumia-

na jako swoboda destrukcyjnych poczynaƒ, pociàgajàcych zw∏aszcza m∏odzie˝ swo-

im gwa∏townym charakterem, naruszaniem wszelkich zakazów, grà ze Êmiercià

(Jerofiejew 2002: 39). Kultywowane sà zabawy majàce kryminalny podtekst, sek-

sualna rozwiàz∏oÊç, u˝ywanie narkotyków, a wszystko to ma wartoÊç g∏ównie

jako forma duchowego wyzwolenia. Takie przes∏anie mo˝na odczytaç w utwo-

rach ë‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â (Sami przez si´) S. Bo∏mata, ìÏË, ÒÚ‡Û¯Í‡! (Umieraj, sta-

ruszko!) S. Sakina, ÅÓÎ¸¯Â ÅÂÌ‡ (Wi´cej Bena) S. Sakina i P. Teterskiego, Ñ‡È
ÏÌÂ! (Daj mi!) I. Dienie˝kinej. Za jednà z oznak nader cenionego „bycia twar-

dzielem” okreÊlone kr´gi uwa˝ajà mówienie „matem” (mat – przekleƒstwa jako

podstawowy zasób s∏ownictwa u˝ywanego na co dzieƒ – przyp. t∏um.). Zob. np.

ë·ÓÌËÍ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ÎÛ˜¯Ëı ÒÂÚÂ‚˚ı ÔËÒ‡ÚÂÎÂÈ („Zbiór utworów najlep-

szych pisarzy publikujàcych w Sieci” 2002, nr 1). Literatura zaÊwiadcza o tym,

˝e j´zyk mówiony staje si´ bardziej ordynarny. W opowiadaniu A. Kopman

ÇÒÚÂ˜‡ (Spotkanie) cudzoziemiec mówi kulturalniejszym, bardziej wyszuka-

nym j´zykiem rosyjskim ni˝ m∏oda Rosjanka.

Mo˝na oczywiÊcie powiedzieç, ˝e sà to zwyk∏e koszty zach∏yÊni´cia si´ wolno-

Êcià w sytuacji, kiedy poprzednie wartoÊci run´∏y, nowe jeszcze si´ nie utrwali∏y,

a cywilizowane spo∏eczeƒstwo dopiero si´ tworzy.
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Literatura pomaga nam uÊwiadomiç sobie, jaki ustrój nasta∏ w Rosji w okresie

poradzieckim, jaki system w∏adzy tu funkcjonuje. Wbrew oficjalnym zapewnie-

niom o zwyci´stwie demokracji, w powieÊci W. Jerofiejewa Encyklopedia duszy

rosyjskiej (ùÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÛÒÒÍÓÈ ‰Û¯Ë) nowy system w∏adzy jest charakteryzo-

wany jako oligarchiczny, poniewa˝ w pierwszym rz´dzie chroni interesy wà-

skiego kr´gu osób – najwy˝szych urz´dników paƒstwowych i posiadaczy wielkie-

go kapita∏u (wed∏ug obliczeƒ A. Lewkina, to 1,5-2 procent ca∏ej ludnoÊci kraju).

Autor wskazuje, i˝ demokracj´ rosyjskà pogrzeba∏ cynizm „góry” i spo∏eczna

apatia „do∏ów”. Cynizm „góry” przejawia si´ rozgrabianiem pod p∏aszczykiem

prywatyzacji majàtku paƒstwowego, nale˝àcego do wszystkich obywateli. B. Kien-

˝ejew w powieÊci áÓÎÓÚÓ „Ó·ÎËÌÓ‚ (Z∏oto goblinów) ilustruje t´ sytuacj´ przez

upodobnienie Rosji do otwartego na oÊcie˝ wi´zienia, którego majàtek – w cza-

sie, gdy „wi´êniowie” cieszyli si´ z uzyskanej wolnoÊci – zdà˝yli przyw∏aszczyç

sobie „dozorcy”. Przyczyna g∏´bokiej i zawzi´tej niech´ci ludnoÊci do oligarchów

tkwi w przekonaniu, ˝e swój poczàtkowy kapita∏ zbili oni na pieniàdzach paƒstwo-

wych, to znaczy – nale˝àcych do spo∏eczeƒstwa (Irtienjew 2002: 124). Bardziej

konkretne wyobra˝enie o tym daje ksià˝ka P. Chlebnikowa äÂÒÚÌ˚È ÓÚÂˆ
äÂÏÎfl ÅÓËÒ ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ, ËÎË àÒÚÓËfl ‡Á„‡·ÎÂÌËfl êÓÒÒËË (Ojciec chrzest-

ny Kremla Boris Bieriezowski albo historia rozgrabienia Rosji). Pisarze rekonstru-

ujà walk´ o „nowy podzia∏ dóbr” (ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÚ·Ó/Dobór naturalny

A. Zwiagincewa, êÛÒÒÍËÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÂÌÓ‚˚Â/Nowi i nienowi Rosjanie S. Fajbiso-

wicza, óËÒÎ‡/Liczby W. Pielewina), w której trakcie dochodzi do Êcis∏ego zwià-

zania si´ przekupnej w∏adzy paƒstwowej ze strukturami kryminalnymi, odbywajà

si´ krwawe porachunki (Å‡Ì‰ËÚ/Bandyta, á‰‡‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ, fl ‚‡¯‡ Í˚¯‡/Wi-

tajcie, jestem waszym opiekunem z miasta J. ¸atyninej, åÂ ‚ Á‡ÍÓÌÂ/Mer z mo-

cy z∏odziejskiego prawa B. Siedowa, ëÓ˜ÌÓ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÍËÎÎÂ/Morderca po-

trzebny od zaraz B. Rostowa). Akcentowana jest uprzywilejowana pozycja ˝yciowa

tych, którzy sà najbardziej niemoralni, zepsuci. Chocia˝ ludzie muszà si´ liczyç

z nowà elità, to jednak nie cieszy si´ ona w kraju szacunkiem.

Depresyjne nastroje, odzwierciedlajàce samopoczucie ludzi tratowanych przez

„silnych”, poszerzajàcych szeregi pokrzywdzonych, zmagajàcych si´ z proble-

mem, jak prze˝yç, odtwarzajà takie utwory, jak ÇÂÏfl ÌÓ˜¸ (Czas noc) L. Pie-

truszewskiej, äÛıÌfl ‚Â‰¸Ï (Kuchnia wiedêm) M. Ugarowa, Ü‡ÌÌ‡ (˚anna) A. Gie-

∏asimowa. Ci, co nie widzà dla siebie przysz∏oÊci, majà poczucie zbli˝ajàcego si´

koƒca Êwiata, jak np. bohaterowie sztuk êÛÒÒÍËÏË ·ÛÍ‚‡ÏË (Rosyjskimi litera-

mi) K. Dragunskiej, óÂÚË, ÒÛÍË, ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÁÎ˚ (Diab∏y, suki, koz∏y ko-

munalne) N. Sadur,, ëÓÌ Ì‡ ÍÓÌÂˆ Ò‚ÂÚÛ (Sen na koniec Êwiata) J. Greminej.

J. Mamlejew w powieÊci ÅÎÛÊ‰‡˛˘ÂÂ ‚ÂÏfl (W´drujàce czasy) pokazuje uak-

tywnienie si´ patologicznych anomalii psychicznych, cz´ste jest tak˝e upowszech-

nianie si´ nastrojów samobójczych. Âmierç jest g∏ównym bohaterem eseistycznej

powieÊci A. Dzantijewa çÂ·ÂÒÌ˚Â ¯‡ıÏ‡Ú˚. å˚ÒÎË ‚ÒÎÛı (Szachy niebios.

MyÊli wypowiedziane). Ogólnie bioràc, silna jest spo∏eczna apatia, odnotowana

w mikropowieÊci W. Pjecucha ÉÓÓ‰ ÉÎÛÔÓ‚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ (Miasto

G∏upowo w ostatnim dziesi´cioleciu), sztuce êÛÒÒÍËÈ ÒÓÌ (Sen rosyjski) O. Mi-

chaj∏owej, eseju W. Jerofiejewa èÂÂÊË‚ÂÚ ÎË êÓÒÒËfl ïïI ‚ÂÍ? (Czy Rosja
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przetrwa przez XXI wiek?). Jest to mentalnoÊç nokautu, ideologia zmia˝d˝onych

iluzji (Jerofiejew 1999: 175). Prowokuje ona w wi´kszej ni˝ dotàd mierze pijaƒ-

stwo (ëËÌ‰ÓÏ Ô¸flÌÓ„Ó ÒÂ‰ˆ‡/Syndrom pijanego serca A. Pristawkina) i nar-

komani´, która jest zjawiskiem nowym (çËÁ¯ËÈ ÔËÎÓÚ‡Ê/Ni˝szy pilota˝,

ëÂ‰ËÌÌ˚È ÔËÎÓÚ‡Ê/Âredni pilota˝, Ç˚Ò¯ËÈ ÔËÎÓÚ‡Ê/Wy˝szy pilota˝ B. Szy-

riajewa), jako formy ucieczki od problemów stworzonych przez epok´.

Brak zadowolenia z ˝ycia i rozczarowanie rezultatami reform spo∏ecznych sà

silne we wszystkich niemal warstwach spo∏ecznych. S. Sratanowski w zbiorku

poetyckim í̧ Ï‡ ‰ÌÂ‚Ì‡fl (CiemnoÊç dnia) to, co dokonuje si´ w kraju ocenia

jako pseudometamorfoz´ – zmian´ g∏ównie form ˝ycia paƒstwowego, a nie jego

istoty. W. Korni∏ow w poemacie êÛÎÂÚÍ‡ (Ruletka) i A. Wozniesienski w po-

emacie Casino ◊êÓÒÒËfl” (Casino „Rosja”) samà Rosj´ przedstawiajà jako kraj

postawiony na jednà kart´ i przegrany w niegodziwej grze. Psychologicznie trud-

no jest pogodziç si´ z myÊlà, ˝e Rosja – to nie Trzeci Rzym, a mo˝e – „trzeci

Êwiat” (Pielewin 1993: 24).

W. Pielewin w powieÊci Generation „P” odtwarza rozwijajàcy si´ na wielkà

skal´ proces wymiany systemu znaków, regulujàcego ˝ycie spo∏eczeƒstwa rosyj-

skiego, przejÊcie od dyskursu czysto ideologicznego do dyskursu reklamy, która,

wykorzystujàc nowe Êrodki manipulowania ÊwiadomoÊcià mas i nieÊwiadomoÊcià

zbiorowà, wdra˝a standardy spo∏eczeƒstwa konsumpcyjnego. Swojà kolejnà ksià˝-

k´ pisarz zatytu∏owa∏ ÑË‡ÎÂÍÚËÍ‡ èÂÂıÓ‰ÌÓ„Ó èÂËÓ‰‡ ËÁ çËÓÚÍÛ‰‡ ‚ çËÍÛ‰‡
(Dialektyka Okresu PrzejÊciowego z Nikàd do Nikàd). Wirtualne stado, które t∏o-

czy si´ za pokoleniem Pepsi, zmiecie ze swojej drogi nie tylko poprzednie duchowe

wartoÊci i przykazania, ale samo siebie te˝ (Milajew 2002: 169) – pos´pnie pro-

rokuje autor rock-poematu èÂÚÛ¯ÍË – å‡Ìı˝ÚÚÂÌ (Pietuszki – Manhattan)

S. Milajew. Realnie istniejàcy system totalitarny w Rosji ulega transformacji, prze-

chodzàc w oligarchiczno-konsumpcyjny, zawierajàcy równie˝ pewne elementy

demokratyczne.

Powszechne w kraju przejÊcie na p∏acenie dolarami, kult pieni´dzy, kult kon-

sumpcji, niewàtpliwie oddzia∏ujà na ludzi, ale bynajmniej nie dla wszystkich te

fakty sà do przyj´cia. Usi∏uje je oÊmieszyç wielu pisarzy: W. Tuczkowa w swojej

ksià˝ce èflÚ‡fl ÛÒÒÍ‡fl ÍÌË„‡ ‰Îfl ˜ÚÂÌËfl (Piàta rosyjska ksi´ga lektur), J. Ra-

dow w powieÊci ÅÂÒÍ‡ÈÌflfl ÔÎÓÚ¸ (Bezkrwiste cia∏o), W. Sorokin w ÑÂÌ¸ ÛÒÒÍÓ„Ó
Â‰ÓÍ‡ (Dniu rosyjskiego smakosza). Dla bohatera powieÊci? (Ja) J. Radowa pie-

niàdze majà znaczenie nie same przez si´, a jako pot´˝ny doping, zwi´kszajàcy

jego poczucie wiary w siebie. W powieÊci åÂ‰Ì˚È ÍÛ‚¯ËÌ ÒÚ‡ËÍ‡ ïÓÚÚ‡·˚˜‡
(Miedziany dzban starego Chottabycza) S. Ob∏omowa (S. K∏ado) ukazany jest z sym-

patià m∏ody cz∏owiek przek∏adajàcy bezinteresownoÊç nad merkantylizm. Dla

A. Korolewa w powieÊci óÂÎÓ‚ÂÍ-flÁ˚Í (Cz∏owiek-j´zyk) najwa˝niejszà wartoÊcià

w ˝yciu jest mi∏osierdzie, w powieÊci í‡ÎËÈ (Tales) A. S∏apowskiego – jest to do-

broç, w utworach przedstawicielek prozy i poezji kobiecej – w êÂÈÒ (Rejs) M. Pa-

lej, Ä.ä.ë. (ÓÔ˚Ú Î˛·‚Ë) – AKS (doÊwiadczenie mi∏oÊci) M. Wiszniewieckiej,

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚËe (Pe∏noletnoÊç) W. Paw∏owej – mi∏oÊç. Tak˝e T. Kibirow

w è‡‡Ù‡ÁËÒ (Parafraza) za najlepszà metod´ wychowawczà uwa˝a wychowy-

wanie poprzez mi∏oÊç, której zasobami obdarza córk´ na ca∏e jej przysz∏e ˝ycie.
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Poszukiwania duchowo-moralnego oparcia w ˝yciu prowadzà do wzrostu re-

ligijnoÊci, podwy˝szania pozycji Cerkwi w spo∏eczeƒstwie. Bardziej popularne

ni˝ dawniej sà ró˝ne religie Wschodu (í‡·Î‰ÓË‰/Tabldoid I. Stogoffa, ÑÓ˜¸
Ò‡ÏÛ‡fl/Córka samuraja, Travel Ä„ÌÂˆ/Travel Agnus A. Gostiewej). W Peters-

burgu otwarto dzisiaj pi´ç katolickich Êwiàtyƒ. Nabo˝eƒstwa sà odprawiane w co

najmniej oÊmiu j´zykach. W tym po koreaƒsku... (Stogoff 2003: 199). Niemniej

jednak wierzàcy pierwszeƒstwo oddajà tradycyjnej tu religii prawos∏awnej

(ÑÊ‚‡Ë/D˝wari W. A∏fierowej, çÂ˜‡flÌËÂ/NieumyÊlnoÊç B. Achmadulinej, êÓÒÒËfl
‚ÓÒÍÂÒÂ/Rosja zmartwychwstanie A. Wozniesienskiego). Przedstawiciele poczwien-

nickiego skrzyd∏a w literaturze rosyjskiej jako idea∏ wysuwajà rosyjskà Êwi´toÊç,

bez wiary w Boga i wype∏niania przykazaƒ religii nie wyobra˝ajà sobie odrodze-

nia narodowego Rosji, którà uwa˝ajà za podnó˝ek Tronu Paƒskiego i zbawi-

cielk´ Êwiata (í‡ÈÌÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ/Oddzia∏ywanie tajemnicy J. Kuzniecowa). Swojà

orientacjà antyzachodnià (ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ, Ú‡Í Ò‡ÁÛ/JeÊli tylko, to od razu W. Kru-

pina) zbli˝ajà si´ oni do narodowych komunistów (nacjonal-komuniÊci), których

poglàdy odtwarza J. Bondariew w powieÊci ÅÂÏÛ‰ÒÍËÈ ÚÂÛ„ÓÎ¸ÌËÍ (Trójkàt

bermudzki).

Bolesny dla wspó∏czesnej Rosji problem stosunków narodowoÊciowych we

wspó∏czesnej literaturze zwiàzany jest przede wszystkim z interpretacjà konflik-

tu czeczeƒskiego. Jako haƒb´ dla literatury rosyjskiej oceni∏ S. Sratanowski po-

jawienie si´ zbiorku ó‡Ò ◊ó” (Godzina „Cz”), w którym wydarzenia w Czecze-

nii ukazywane sà zgodnie ze stanowiskiem oficjalnym. Inne podejÊcie demonstruje

poetycka ksi´ga samego S. Sratanowskiego êfl‰ÓÏ Ò óÂ˜ÌÂÈ (Obok Czeczeni),

poemat M. Suchotina ëÚËıË Ó ÔÂ‚ÓÈ ˜Â˜ÂÌÒÍÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËË (Wiersze o pierw-

szej kampanii czeczeƒskiej), opowiadanie W. Makanina ä‡‚Í‡ÁÒÍËÈ ÔÎÂÌÌ˚È
(Jeniec Kaukazu), ods∏aniajàce t´ cz´Êç prawdy o konflikcie, o której milczà

Êrodki masowej informacji. A. S∏apowski i M. Bartieniew w sztuce Ñ‚ÓÂ ‚ ÚÂÏÌÓÚÂ
(Dwoje w ciemnoÊciach) przedstawiajà zawik∏ane na skutek konfliktu narodowo-

Êciowego losy rosyjsko-czeczeƒskich Romea i Julii.

Równolegle z tymi utworami pojawi∏y si´ w ostatnich latach ksià˝ki, których

autorzy zaj´li si´ problemem rusofobii na terytorium poradzieckim, bo te˝ w Azji

Ârodkowej nabra∏a ona charakteru chorobliwego. A. Jankowski w mikropowie-

Êci Ä‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍËÈ Ò‚flÁÌÓÈ (Australijski ∏àcznik) opowiada – na podstawie w∏a-

snych obserwacji – o bestialskim rozprawianiu si´ z rosyjskà ludnoÊcià w Kirgi-

zji, gdzie w samej tylko Oszy w ciàgu trzech dni dokonano rzezi oko∏o czterystu

Rosjan (Jankowski 2001: 230), z republiki musia∏o wyemigrowaç 420 tysi´cy

osób, porzucajàc dorobek ˝ycia. Uzyskali w Rosji, we w∏asnym kraju, status uchodê-

ców. I. Stogoff w powieÊci mASIAfucker pokazuje, ˝e dzisiaj Rosjanin (jeÊli nie

jest to osobistoÊç oficjalna) niewiele ma szans, aby ujÊç z ˝yciem z podró˝y do

Uzbekistanu, chyba ˝e pomo˝e mu ze starej przyjaêni mieszkaniec tego kraju.

E. Limonow przytacza fakty Êwiadczàce o naruszaniu praw cz∏owieka w stosun-

ku do Rosjan w krajach ba∏tyckich i w Kazachstanie. Z tego powodu wyjecha∏

z ¸otwy A. Lewkin, który w eseju êÛÒÒÍ‡fl ‡Á·ÓÍ‡ (Rosyjskie porachunki) na-

pisa∏, i˝ z jego rocznika absolwentów Instytutu Medycznego w Rydze pozosta∏o

dwoje Rosjan, a by∏o ich trzysta pi´çdziesiàt.
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Ogólnie poza granicami samej Rosji po rozpadzie ZSRR znalaz∏o si´ 25 mi-

lionów Rosjan. Wyp´dzajà ich z domów, gwa∏cà, grabià i wreszcie mordujà (Bon-

darienko 2003: 260) lokalni rasiÊci i nacjonaliÊci, przejmujàc „zwolnione” przez

nich mieszkania, majàtek, stanowiska, firmy, domy, ogrody, przy pe∏nej pob∏a˝-

liwoÊci terenowych i milczeniu rosyjskich w∏adz. A. So∏˝enicyn scharakteryzowa∏

takie traktowanie rodaków przez rosyjski rzàd jako najbardziej masowà zdrad´

w∏asnych wspó∏obywateli w ca∏ej historii Êwiata.

Na tle takich faktów pojawiajà si´ nastroje i organizacje profaszystowskie i anar-

chistyczne. Tematowi brunatnego i czerwonego terroru poÊwi´cone sà ksià˝ki

I. Stogoffa ä‡ÏËÍ‡‰ÁÂ (Kamikadze), êÂ‚ÓÎ˛ˆËfl ÒÂÈ˜‡Ò! (Rewolucja teraz!),

A. Cwietkowa (m∏.) ÄÌ‡ıËfl NON-STOP (Anarchia NON-STOP), åÓfl ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍ‡fl ·ËÓ„‡ÙËfl (Moja biografia polityczna) E. Limonowa. JeÊli Stogoff kry-

tycznie odnosi si´ do tego, co opisuje, to A. Cwietkow (m∏.) i E. Limonow wy-

chwalajà nielegalne formy walki, za której cel og∏aszajà ratowanie ojczyzny i obron´

Rosjan mieszkajàcych poza granicami Rosji. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e utworzona przez

Limonowa „Partia Narodowo-Bolszewicka” jest najm∏odszà partià politycznà

w Rosji. W taki to sposób jednych brak satysfakcji w ˝yciu pcha do samobój-

stwa, innych sk∏ania ku terroryzmowi.

A. So∏˝enicyn w ksià˝ce Rosja w zapaÊci (êÓÒÒËfl ‚ Ó·‚‡ÎÂ) wezwa∏ Rosjan do

pojednania narodowego, zjednoczenia si´ i stworzenia silnego paƒstwa, podkre-

Êlajàc, ˝e chodzi tu o uratowanie i przetrwanie samego etnosu rosyjskiego, któ-

rego zachowanie jak dotàd – zgodnie z przemyÊleniami pisarza – jest samobój-

cze: jest podzielony, nie ma twórczych organizacji etnicznych i ukierunkowanego

pronarodowo rzàdu, nie przejawia aktywnoÊci w obronie w∏asnych interesów.

A. So∏˝enicyn proponuje wprowadzenie prawa obronnego, które wzi´∏oby w obro-

n´ Rosjan na terenie ca∏ej Wspólnoty Niepodleg∏ych Paƒstw i ogranicza∏o osie-

dlanie si´ w Rosji cudzoziemców. Pisarz g∏osi nacjonalizm „twórczy”, zbudowa-

ny na g∏´bokiej samoÊwiadomoÊci narodowej i niewygas∏ym dà˝eniu do

sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i ˝ycia odpowiadajàcego normom moralnym.

Inna g∏oÊna ksià˝ka A. So∏˝enicyna Ñ‚ÂÒÚË ÎÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ (DwieÊcie lat ra-

zem) ma za przes∏anie z∏agodzenie stosunków rosyjsko-˝ydowskich i w równym

stopniu pot´pia zarówno antysemityzm, jak i antyrosyjskoÊç. Pisarz próbuje stwo-

rzyç podstawy dla twórczego dialogu, który pomóg∏by w likwidacji bolesnych

sprzecznoÊci.

W powieÊci W. Jerofiejewa ëÚ‡¯Ì˚È ÒÛ‰ (Sàd ostateczny) to, co dokonuje

si´ w Rosji, autor ukazuje na tle ogólnego stanu ludzkiej cywilizacji i okazuje

si´, ˝e wiele spoÊród problemów wyst´pujàcych w jego kraju – jest wspólnych

dla wszystkich ludzi.

Liczne antyutopie koƒca XX–poczàtku XXI w. zwracajà uwag´ na niesprzy-

jajàce i groêne tendencje rozwoju, na których pisarze proponujà skupiç szcze-

gólnà uwag´.

Przede wszystkim jest to groêba trzeciej wojny Êwiatowej, której b´dzie towa-

rzyszyç zag∏ada bàdê degradacja ludzkoÊci (í‡‚Ó ä‡ÒÒ‡Ì‰˚/Znak Kassandry

Cz. Ajtmatowa, KyÊ/ä˚Ò¸ T. To∏stoj, èÓÒÎÂ‰Ìflfl ·‡¯Ìfl íÓË/Ostatnia wie˝a

Troi Z. Oskotskiego i in.). T. To∏stoj w powieÊci KyÊ opisuje Ziemi´ po up∏ywie
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stu lat od Wybuchu (tj. po wojnie termojàdrowej), wyobra˝ona przez nià przy-

sz∏oÊç jest wyraênie przesz∏oÊcià Ziemi, ludzkoÊç cofn´∏a si´ z punktu widzenia

rozwoju cywilizacyjnego do epoki neolitu. Ci, co prze˝yli, cofn´li si´ w rozwoju

i w efekcie radioaktywnego napromieniowania stali si´ mutantami-straszyd∏ami

(mogà mieç po trzy nogi, ogony, grzebienie, skrzela i inne cechy w∏aÊciwe zwie-

rz´tom). Podobnie jak w powieÊci R. Bradbury’ego Fahrenheit 480, w Êwiecie

przysz∏oÊci pokazanym przez T. To∏stoj prowadzona jest walka z ksià˝kami, od

których jakoby przychodzi wszelkie z∏o. Ale cz∏owiek, który zrezygnowa∏ z kul-

tury, staje si´ zwierz´ciem, dopuszczajàcym si´ gwa∏tu, siejàcym spustoszenie, co

grozi ca∏kowitym zniszczeniem ˝ycia na Ziemi.

Twórcy antyutopii rozpatrujà wÊród mo˝liwych przyczyn katastrofy ca∏ej pla-

nety roz∏am ideologiczny w Êwiecie, wzajemnà nietolerancj´, dà˝enie do hege-

monii. Literatura pot´pia egoizm narodowy i grupowy, agresj´, fanatyzm, które

niesie ze sobà wybuch równajàcy si´ zag∏adzie.

Jako równie niemo˝liwa do przyj´cia rozpatrywana jest te˝ globalizacja, jeÊli

ma polegaç na podporzàdkowaniu si´ Zachodowi i przej´ciu standardów stech-

nicyzowanej cywilizacji konsumpcyjnej, której towarzyszy utrata niepodleg∏oÊci

i to˝samoÊci narodowej.

A. Zinowjew w powieÊci ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÈÌËÍ (Globalne cz∏okowisko),

odrzucajàc tendencje ju˝ istniejàce, przedstawia spo∏eczeƒstwo przysz∏oÊci jako

socjalne supermonstrum, utworzone w interesie krajów Zwiàzku Zachodniego

dla zapewnienia im panowania nad pozosta∏ym Êwiatem, któremu narzucili ustrój

polityczny, gospodark´, kultur´, ideologi´ i ca∏y styl ˝ycia, zapewniajàc sobie

jego podporzàdkowanie zachodoidom. Zawalczajàc Êwiat dla siebie, Zachód wy-

korzeni∏ wszystkie mo˝liwe, zdolne do stworzenia dla nich konkurencji „punkty roz-

woju” cywilizacji innego rodzaju, sta∏ si´ socjalnym „dinozaurem”, który przekszta∏-

ci∏ planet´ „w ja∏owà pustyni´ ewolucyjnà” (Zinowjew 2000: 446). Zwyci´˝y∏a

technokratyczna, zdominowana przez dolara cywilizacja standardowych prymi-

tywnych cz∏owek (ludzi-mrówek). Takà perspektyw´ A. Zinowjew uwa˝a za Êle-

pà uliczk´ rozwoju historii.

Jako znacznie bardziej naturalny widzà pisarze model wspó∏pracy na Ziemi

kilku cywilizacji globalnych, ale ró˝niàcych si´ mi´dzy sobà. [...] Taki model wyglà-

da w równej mierze na pluralistyczny, jak i w pe∏ni demokratyczny (Mamlejew

2002: 289).

Wielu autorów dostrzega (m.in. E. Limonow) niebezpieczeƒstwo dla losów

ludzkoÊci mi´dzynarodowej polityki USA z ich jawnym dà˝eniem do hegemoni-

zmu i dyrygowania Êwiatem.

Jako pozbawione perspektyw jest odbierane mechaniczne przenoszenie do-

Êwiadczeƒ Zachodu na grunt rosyjski. W. Tuczkow w opowiadaniu éÒÚÓ‚
Ò‚Ó·Ó‰˚ Ë Ò˜‡ÒÚ¸fl (Wyspa wolnoÊci i szcz´Êcia) opowiada o nieudanej próbie

stworzenia na Syberii rosyjskiej mini-Ameryki. Sztucznych projektów nie da si´

wprowadziç w ˝ycie, twierdzi pisarz.

Pisarze wskazujà tak˝e na groêb´, wcià˝ jeszcze istniejàcà, odrodzenia si´ to-

talitaryzmu w Rosji, z póêniejszà jego ekspansjà na inne kraje Êwiata (ìÍÛÒ
ÄÌ„ÂÎ‡/Ukàszenie anio∏a P. Krusanowa). Krytyce poddawana jest ideologia na-
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rodowa, jeÊli rozwija si´ bez zabezpieczeƒ moralnych – zapowiada zag∏ad´ spo-

∏ecznoÊci nie umiejàcej odró˝niç dobra od z∏a (èÓÒÂÎÓÍ ÍÂÌÚ‡‚Ó‚/Osiedle cen-

taurów A. Kima).

W literaturze rozpatrywana jest tak˝e perspektywa ewentualnego rozpadu

Rosji (üÍÛÚËfl/Jakucja J. Radowa). Doprowadziç do tego mo˝e nieprzestrzega-

nie praw mniejszoÊci narodowych, ∏amanie suwerennoÊci terytoriów autono-

micznych, wzrost nacjonalizmu, konkurencyjna walka o ponowny podzia∏ w∏a-

snoÊci, rezygnacja z rzeczownika ◊ÛÒÒÍËÈ” na rzecz ◊ÓÒÒËÈÒÍËÈ” dla okreÊlenia

cz∏owieka mieszkajàcego na terenie Rosji, tak˝e w odniesieniu do rodowitych

Rosjan.

Krytycznie jest oceniana perspektywa utrwalenia si´ w Rosji modelu spo∏ecz-

noÊci konsumpcyjnej, wypierajàcej na margines ˝ycia spo∏ecznego wartoÊci du-

chowe, badane sà negatywne skutki oddzia∏ywania na cz∏owieka masmediów (pod-

miot-odbiorca), nowoczesnych Êrodków technicznych (podmiot cybernetyczny),

in˝ynierii genetycznej (klon majàcy postaç istoty ludzkiej). T́  problematyk´ po-

rusza W. Sorokin w ksià˝ce èË (Uczta). W utworze dyskredytowana jest idea

ofiar, sk∏adanych dziÊ nie Bogom, a ideom Êwiatowym, oÊmieszony zostaje idea∏

konsumpcji i fetyszyzmu towarowego, ofiarowywany w jednym opakowaniu z dok-

trynà odrodzenia narodowego, rozpatrywane sà konsekwencje zrastania si´ cz∏o-

wieka z technikà i tworzenia klonów antropomorficznych. W. Sorokin dà˝y do

zainicjowania odrzucenia dyskursów niszczàcych dusz´, wrogich ˝yciu, zapoczàt-

kowujàcych „zanik” cz∏owieka, zabijajàcych rozsmakowanie si´ w naturalnoÊci (So-

rokin 2001: 217).

Modelowane sà konsekwencje zwyci´stwa kultury masowej, której g∏ówny trzon

stanowià filmy pornograficzne (çÂÚ/Nie L. Goralik, S. Kuzniecowa): deprecja-

cja wznios∏ych uczuç ludzkich, eksploatowanie sadyzmu i masochizmu, zoofilii.

W sposób apagogiczny powstaje koniecznoÊç wyznaczenia ochronnej przestrzeni

kultury.

Tak oto przysz∏oÊç jawi si´ jako pe∏na niebezpieczeƒstw, jeÊli tylko ludzkoÊç po-

zwoli na rozwini´cie si´ negatywnych tendencji teraêniejszoÊci i zrealizowanie ich

potencja∏u do koƒca. W miar´ si∏ literatura prowadzi „polityk´ powstrzymywania”.

To, co dzieje si´ w Rosji, ma znaczenie równie˝ dla reszty Êwiata, dlatego in-

nym krajom nie jest oboj´tne, w którà stron´ przechyli si´ ów chwiejny bilans

si∏ produktywnych i kontrproduktywnych (Jerofiejew 2002: 41), który, badajàc rze-

czywistoÊç poradzieckà, wykry∏a literatura.

Aksjologiczne drogowskazy wspó∏czesnej literatury rosyjskiej

Literatura prze∏omu XX/XXI wieku odzwierciedla szerokie spektrum wie-

rzeƒ religijnych, a tak˝e idei politycznych i filozoficznych, z których wywodzà

swoje wartoÊci ˝yciowe i idea∏y ró˝ne warstwy spo∏eczeƒstwa rosyjskiego.

Prowadzona jest krytyka ideologii komunistycznej jako utopijnej, usprawiedli-

wiajàcej historyczny gwa∏t i ludzkie ofiary. W powieÊci W. Pielewina Omon Ra

staje si´ ona czynnikiem kaleczàcym ludzi, sk∏aniajàcym ich do ˝ycia mitami, do
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sk∏adania ˝ycia w ofierze iluzji. Ideologia ta jest parodystycznie wyÊmiana w opo-

wiadaniu ë‚ÂÚÎÓÂ ·Û‰Û˘ÂÂ (Âwietlana przysz∏oÊç) R. Aksionowa, w íÛ‡ÎÂÚ
◊íÓÊÂÒÚ‚Ó ÛÎ¸Ú‡ÍÓÏÏÛÌËÁÏ‡” (Toaleta „Zwyci´stwo ultrakomunizmu”)

A. Szlonskiego i w wielu innych utworach. Niemniej jednak pisarze podkreÊla-

jà, ˝e oddzia∏ywanie sowieckiej propagandy na umys∏y ludzi nie jest w pe∏ni

przezwyci´˝one, a nawet mo˝e ona zdobywaç nowych zwolenników wÊród przed-

stawicieli m∏odego pokolenia, które nie ma doÊwiadczeƒ ˝ycia w warunkach to-

talitaryzmu (èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ/Ostatni komunista W. Za∏otuchy).

Obserwuje si´ nak∏adanie idei komunistycznych i narodowych, co prowadzi

do pojawienia si´ narodowego komunizmu. Mo˝na tu przytoczyç przyk∏ad N. Triap-

kina, którego rozpad Zwiàzku Radzieckiego natchnà∏ do napisania nast´pujàce-

go wiersza:

Za wielki nasz Zwiàzek Sowietów!

Za Êwi´te zbratanie ludzkoÊci!

O Panie! PrzeÊwietny Jezu!

Odrodê nam szcz´Êcie na ziemi!

Zwiàzek Radziecki splata si´ w wierszu poety z PrzeÊwietnym Jezusem, komu-

nizm z prawos∏awiem; mimo i˝ polityka paƒstwowa ZSRR by∏a ateistyczna,

a cerkiew by∏a przeÊladowana, autor modli si´ do Chrystusa o pomoc w odro-

dzeniu w∏adzy radzieckiej i przywrócenie dawnych granic kraju.

W twórczoÊci lidera nacjonalistów-bolszewików E. Limonowa idee komuni-

styczne w wersji nacjonalistycznej ∏àczà si´ z anarchistycznymi. W ksià˝ce ÑÛ„‡fl
êÓÒÒËfl (Inna Rosja), b´dàcej obszernym wyk∏adem programu partii, pisarz wzy-

wa do zniszczenia kraju, rodziny, cywilizacji wspó∏czesnej (którà dla niego uto˝-

samiajà miasta – proponuje przenieÊç si´ z nich na ∏ono natury) i stworzenia

nowej Siczy Zaporoskiej, którà b´dzie tworzyç armia m∏odych radykalnych ko-

munardów, gotowych podjàç obron´ interesów Rosji i przyjmujàcych zapropo-

nowany przez Limonowa projekt sposobu na ˝ycie.

Przeciwleg∏y biegun wobec patriotyzmu narodowego tworzy orientacja ukie-

runkowana na idea∏y poczwiennictwa. Powsta∏a ona z inspiracji A. So∏˝enicyna,

który swoje projekty zwiàzane z przezwyci´˝eniem problemów wspó∏czesnoÊci

przedstawi∏ z tego w∏aÊnie punktu widzenia w wielu pracach, m.in. ä‡Í
Ó·ÛÒÚÓËÚ¸ êÓÒÒË˛ (Jak odbudowaç Rosj´?), êÓÒÒËfl ‚ Ó·‚‡ÎÂ (Rosja w zapa-

Êci). Na pierwszy plan wysunà∏ w nich zadanie odrodzenia narodowego i religij-

nego (co jest dla niego tym samym), g∏oszàc wartoÊci prawos∏awia: ˝ycie w Bo-

gu, Êwi´toÊç, zasad´ soborowoÊci. Szczególnie wiele utworów poÊwi´conych tym

idea∏om napisa∏ J. Kuzniecow – cykle poetyckie ÑÛ¯‡ ÔÓ‚ÚÓËÚ ˝ÚÓÚ ÔÛÚ¸
(Dusza powtórzy t´ drog´), ëÎ‡‚‡ ÅÓ„Û Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ò‚flÚÓÏ (Chwa∏a Bogu w miej-

scu Êwi´tym) i inne. W poemacie ûÌÓÒÚ¸ ïËÒÚ‡ (M∏odoÊç Chrystusa) J. Ku-

zniecow zdaje si´ wzywaç m∏ode pokolenie Rosji do wysuni´cia ze swoich sze-

regów szermierza i obroƒcy Rosji – kontynuatora dzia∏aƒ Jezusa na Ziemi.

W powieÊci S. Wasilenko ÑÛÓ˜Í‡ (G∏upiutka) g∏ówna bohaterka ma uto˝samiaç

idea∏ rosyjskiej Êwi´tej.

Prawos∏awie jest oceniane jako czynnik zdolny do uleczenia ducha narodu,

przepe∏nienia go si∏à ∏aski, mi∏osierdzia, wspó∏czucia. O tym, jak równie˝ o go-
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towoÊci przestrzegania przykazaƒ prawos∏awia i w ogóle chrzeÊcijaƒstwa mówià

ksià˝ki Ç¸˛ÊÌ‡fl è‡Òı‡ (Pascha podczas zamieci) O. Ochapkina, íÂÚËÈ ÔÛÚ¸
(Trzecia droga) J. Kub∏anowskiego, ê‡Á„Ó‚Ó˚ Ò ÅÓ„ÓÏ (Rozmowy z Bogiem)

G. Rusakowa. B. Achmadulina w dzienniku poetyckim çÂ˜‡flÌËÂ (Przypadko-

woÊç) przypomina o Êwi´toÊci ˝ycia w Êwiecie stworzonym przez Boga, poetyzu-

je ˝ycie poÊwi´cone s∏u˝bie Bo˝ej, twórczà modlitw´, wzywa do poznawania pra-

wos∏awnych êróde∏ bytu narodu.

W ksià˝ce L. Borodina Pu∏apka na Adama (ãÓ‚Û¯Í‡ ‰Îfl Ä‰‡Ï‡) ods∏o-

ni´ta zostaje mistyczna i eschatologiczna specyfika rosyjskiego chrzeÊcijaƒ-

stwa. Eschatologiczne rozumienie chrzeÊcijaƒstwa zostaje przeciwstawione

jego historycznemu pojmowaniu. Ju˝ N. Bierdiajew wskazywa∏, ˝e KoÊció∏ nie

jest Królestwem Bo˝ym, KoÊció∏ powsta∏ w historii i w historii dzia∏a∏, nie ozna-

cza on przeobra˝enia Êwiata, narodzin nowego nieba i nowej ziemi. Królestwo

Bo˝e zaÊ to przeobra˝enie Êwiata, nie tylko przeobra˝enie indywidualnego cz∏owie-

ka, ale tak˝e przeobra˝enie spo∏eczne i kosmiczne. To – koniec tego Êwiata, Êwia-

ta fa∏szu i brzydoty, i poczàtek Âwiata nowego, Êwiata prawdy i pi´kna. [...] Jest

to nadzieja eschatologiczna (Bierdiajew 1990: 205). W∏aÊnie takie podejÊcie, in-

terpretujàce wspó∏czesny stan Rosji i Êwiata, demonstruje L. Borodin. Dlatego

w Pu∏apce na Adama „koniec Êwiata” jest przez autora powieÊci oceniany po-

zytywnie; A. War∏amow pisze o Borodinie, i˝ punktem wyjÊcia jest dla niego

przekonanie, ˝e cz∏owiek powinien nie l´kaç si´, a z radoÊcià oczekiwaç Sàdu

Ostatecznego, wszelkie odk∏adanie w czasie jego nadejÊcia musi wywo∏ywaç smu-

tek. Pisarz ani troch´ nie próbuje straszyç czytelnika koƒcem Êwiata, wr´cz prze-

ciwnie, tylko w nim upatruje zbawienia Rosji od katastrofy, która na nià spad∏a

(War∏amow 2002: 171). Widoczne jest tu oddzia∏ywanie idei W. So∏owjowa:

ten, kto mistycznie przejrza∏ na oczy, upatruje w „koƒcu” poczàtek sofijnego

przekszta∏cenia ludzkoÊci, jego przejÊcie do Królestwa Ducha i zespolenie si´

z Bogiem.

Aktywizuje si´ idealizm metafizyczny, przy czym daje si´ zaobserwowaç krzy-

˝owanie metafizycznych koncepcji wschodnich, zachodnich, a tak˝e rodzimych,

rosyjskich.

O odejÊciu do wiecznoÊci – jak najdalej od katastrof teraêniejszoÊci – marzà

metafizycy w powieÊci J. Mamlejewa åË Ë ıÓıÓÚ (Âwiat i chichot), dlatego

dà˝à do zmiany swej ÊwiadomoÊci, do pozbycia si´ wszystkiego, co ludzkie, pra-

gnà natomiast odnaleêç w sobie wy˝sze, nieÊmiertelne, boskie Ja, dzi´ki czemu

majà nadziej´ po Êmierci trafiç do Prapoczàtku i narodziç si´ ponownie, dopiero

wtedy – a jest to czas niepoliczalny – kiedy twory wspó∏czesnoÊci pogrà˝à si´ we

wszechmocnej Otch∏ani Absolutu i po erze Milczenia pojawi si´ z innych g∏´bi Ot-

ch∏ani nowy twór... (Mamlejew 2003: 197). Bohaterowie Mamlejewa kochajà Êmierç,

która, jak sàdzà, wyzwoli ich z ziemskiego bytu dla wiecznego dobra, pijà na

czeÊç niezniszczalnego Bytu pochodzàcego nie z tego Êwiata.

W ksià˝ce êÓÒÒËfl ‚Â˜Ì‡fl (Rosja jest wieczna) J. Mamlejew rozpatruje w me-

tafizycznym kluczu losy Rosji i idei rosyjskiej. Tradycyjny mesjanizm prawos∏aw-

ny zostaje uznany za nie najwa˝niejszy, poniewa˝, jak twierdzi pisarz-filozof,

wspó∏czesnej ludzkoÊci, która wyrzek∏a si´ Boga, a zamiast niego czci pieniàdze

139Literatura rosyjska prze∏omu XX/XXI wieku jako zwierciad∏o transformacji



i technologie, nie wolno ratowaç, to samemu trzeba si´ przed nià ratowaç. We-

d∏ug J. Mamlejewa, Rosja powinna ujÊç przed tà ludzkoÊcià w g∏àb samej sie-

bie, staç si´ Centrum dla siebie samej, absolutnym Centrum... [...] i stworzyç w∏a-

sne cz∏owieczeƒstwo (Mamlejew 2002: 147) zgodnie z metafizycznym, duchowym

pionem, uÊwiadomiwszy sobie swojà kosmologicznà istot´ oraz misj´, która

z niej wynika. Pisarz proponuje, aby nie uto˝samiaç Rosji historycznej i Rosji

Wiecznej. Znaczenie Rosji rozpatrywanej w kluczu ezoterycznym J. Mamlejew

widzi jako prowidencjalno-transcendentalne, poniewa˝ wyst´puje ona (w jego

ksià˝ce) jako trzeci pierwiastek poÊredniczàcy mi´dzy Absolutem i Otch∏anià,

urzeczywistnia Ostatnie StycznoÊci. Dlatego idea narodowa Rosji, wed∏ug J. Mam-

lejewa, jest ideà kosmologicznà, a ziemska Rosja – to tylko jeden z wariantów

Rosji Kosmicznej. A wi´c wykracza ona poza granice najszerzej poj´tej ludzko-

Êci, w samej Rosji historycznej zosta∏o zasiane ziarno Jej rozszerzenia na skal´ Po-

nadkosmicznà (Mamlejew 2002: 121). Autor jest przekonany, ˝e nawet mo˝liwa

katastrofa na Ziemi nie b´dzie krachem idei rosyjskiej jako takiej: jako rzeczywi-

stoÊç metafizyczna Wieczna Rosja jest niezniszczalna... Pozostanie trójca: Bóg,

Rosja i Otch∏aƒ poza Absolutem (Mamlejew 2002: 152, 151).

Metafizyczny idealizm stanowi fundament filozoficzny przede wszystkim mo-

dernistycznej literatury prze∏omu wieków.

K. Kiedrow w ksià˝ce àÌÒ‡È‰‡ÛÚ: çÓ‚˚È ÄÎ¸Ï‡„ÂÒÚ (Inside-out: Nowy Al-

magest) próbuje przez syntez´ metafizyki, mistyki religijnej, mitologii, nauki,

literatury, przezwyci´˝yç rozdarcie mi´dzy ∏àcznym zakresem zgromadzonej przez

ludzkoÊç wiedzy a mo˝liwoÊciami jej przyswojenia przez jednostk´ w epoce in-

formacyjnego boomu. Rehabilitujàc myÊlicieli religijnych i idealistów z ich wy-

obra˝eniami o istnieniu tego, co nie poddaje si´ oglàdowi – tamtego Êwiata,

K. Kiedrow pragnie udowodniç, ˝e ich przenikliwoÊç potwierdzi∏y odkrycia nauk

przyrodniczych XX w., teoria wzgl´dnoÊci i fizyka kwantowa. Rozciàgajàc od-

krycia astrofizyki na cz∏owieka, pisarz rozpatruje jego dusz´ jako skupisko nie-

widocznych czàsteczek transfizycznych, których si∏y Êwiata fizycznego zniszczyç

nie mogà. Cz∏owiek, rozszerzajàc si´ do granic Êwiata, wch∏ania w siebie kosmos

i odczuwa go jako w∏asne nieÊmiertelne cia∏o. Pisarz-filozof uwa˝a, ˝e ludzkoÊç

stan´∏a przed zadaniem powtórnych narodzin – kosmicznych, w których trakcie

ka˝da jednostka zobaczy „nowe niebo i nowà ziemi´” – metaÊwiat i odczuje

w∏asnà nieÊmiertelnoÊç.

Idee K. Kiedrowa sà realizowane nie tylko przez niego w jego w∏asnych utwo-

rach, ale oddzia∏a∏y te˝ na metametaforystów I. ˚danowa i A. Parszczikowa.

Równolegle do tych nurtów, w literaturze widoczne jest o˝ywienie zaintere-

sowania religiami i systemami filozoficznymi Wschodu, przede wszystkim ró˝ny-

mi odmianami buddyzmu i taoizmem. Odpowiednie idee mo˝na odnaleêç w po-

wieÊciach A. Kima OÒÚÓ‚ àÓÌ˚ (Wyspa Iony), D. Lipskierowa èÓÒÎÂ‰ÌËÈ
ÒÓÌ ‡ÁÛÏ‡ (Ostatni sen rozumu), A. Gostiewej èËÚÓÌ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚ı (Spe-

lunka promiennych) i w innych utworach. Pisarze próbujà dowieÊç, ˝e buddyzm

i taoizm pozwalajà odciàç si´ od fa∏szywych wartoÊci iluzorycznego Êwiata, otwie-

rajà drog´ do wolnoÊci i nieÊmiertelnoÊci. Za prawdziwe Ja jednostki jest uzna-

wane jej nieempiryczne ego.
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G∏oszona jest taoistowska zasada powstrzymywania si´ od dzia∏ania, nieczy-

nienia szkody ˝ywym istotom; intuicja stawiana jest wy˝ej ni˝ racjonalne pozna-

nie, milczenie – ni˝ wypowiedziane s∏owo.

Ale w literaturze rosyjskiej jest tak˝e wiele utworów krytycznie interpretujà-

cych chrzeÊcijaƒstwo, buddyzm, taoizm, idealizm metafizyczny – jako ró˝ne typy

utopii (g∏ównie sà to teksty postmodernistyczne).

W. Szarow w powieÊci ÑÓ Ë ‚Ó ‚ÂÏfl (Przed i w trakcie), rozpatrujàc epoko-

we projekty przeobra˝enia ˝ycia w Rosji i na Ziemi: chrzeÊcijaƒski, oÊwiecenio-

wy, komunistyczny, ods∏ania w∏aÊciwà im wspólnà mitologiczno-utopijnà podsta-

w´ i poddaje jà parodystycznej absurdyzacji. W utworze pojawia si´ obraz historii

jako schizofrenicznych bredni tworzonych przez ludzi kierujàcymi si´ utopijny-

mi programami-minimum i programami-maksimum. Szarow oÊmiesza eschato-

logicznà filozofi´ „koƒca” historii, wyczekiwanie na upragnionà Apokalips´ i po-

wszechnà zag∏ad´ jako oczekiwany ratunek dla ludzkoÊci.

W. Pielewin w powieÊci ó‡Ô‡Â‚ Ë èÛÒÚÓÚ‡ (Czapajew i Pustka) prowadzi pa-

rodystyczno-schizoizujàcà dekonstrukcj´ metanarracji buddystycznej, operujàcej

odwróconym obrazem Êwiata, negujàcej wartoÊç ˝ycia na Ziemi i ka˝dego cz∏o-

wieka, ukierunkowujàcej na „odejÊcie” w Nirwan´ i roztopienie si´ w niebycie.

Poddaje krytycznemu przewartoÊciowaniu metanarracje aktywizujàce tanatofili´

i nekrofili´, które mogà pobudziç ludzi do pe∏nego i ostatecznego wyzwolenia po-

przez wzajemnà zag∏ad´ i likwidacj´ ˝ycia na Ziemi.

A. Si∏ajew w 666 ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÔÓÁÌ‡Ú¸ ÅÛ‰‰Û (666 sposobów poznania Buddy)

sprowadza postulaty buddyzmu, zgodnie z jego w∏asnà logikà, do absurdu.

N. Iskrienko w eseju ÅÂÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (BezczynnoÊç) ironicznie odnosi si´ do

teorii i praktyki taoistowskiej totalnej bezczynnoÊci (powstrzymania si´ od czy-

nienia czegokolwiek), które mogà nasiliç cechy ob∏omowowskie w rosyjskim

narodzie.

Z tych samych przyczyn tak˝e idealizm metafizyczny jest odbierany jako

niesprzyjajàcy dà˝eniom samozachowawczym ludzkoÊci i ˝ycia na Ziemi. Konse-

kwencje bezpoÊredniej realizacji jego idei odtwarza J. Radow w powieÊci ëÛÚ¸
(Istota). Nieznana substancja, która pojawi∏a si´ na Ziemi, oddzia∏uje na lu-

dzi w sposób magiczno-hipnotyzujàcy (steruje ich ÊwiadomoÊcià), pobudzajàc

ich do rozp∏yni´cia si´ w jednym-jedynym Êwiatowym soborze dla wszystkich (Ra-

dow 2003: 57), co daje z∏udzenie rajskiego szcz´Êcia. ˚ycie w jego realnie ist-

niejàcej postaci zostaje uznane za zas∏ugujàce na zag∏ad´.

W ten to sposób postmoderniÊci odnotowujà istnienie w spo∏eczeƒstwie uto-

pijnego typu ÊwiadomoÊci, zmieniajàcej jedynie swoje kszta∏ty i dyskredytujà t´-

czowe obietnice „katastrofistów”, dà˝àc do os∏abienia si∏y ich oddzia∏ywania na

czytelników.

Wbrew teoriom negujàcym wartoÊç ˝ycia ziemskiego, a nawet jego mo˝liwoÊç,

daje o sobie znaç w literaturze tak˝e przeciwstawna tendencja g∏oszenia chwa∏y

ziemskich uciech, opisujàca i broniàca filozofii hedonizmu – filozofii rozkoszo-

wania si´ ˝yciem. Dla mentalnoÊci rosyjskiej filozofia ta nie jest typowa, chocia˝

dawniej równie˝ jej odg∏osy dawa∏y o sobie w kulturze znaç. W literaturze prze-

∏omu XX/XXI wieku jako konsekwentni obroƒcy hedonizmu wyst´pujà K. Ple-
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szakow, A. Stefanowicz, kurtuazyjni manieryÊci – W. Stiepancow, W. Pielenia-

gre, A. Dobrynin, K. Grigorjew, A. Skiba. Jedynym tematem godnym sztuki jest

hedonizm (Pleszakow 2003: 50) – twierdzi K. Pleszakow. W ksià˝ce esejów

ë‚. ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó (Âwi´ta Sztuka) pisarz rozpatruje z tego punktu widzenia histo-

ri´ Êwiatowego malarstwa. Charakterystyki i oceny K. Pleszakowa sà wyraênie

polemiczne wobec estetycznych koncepcji sztuki „pe∏niàcej s∏u˝b´”, cz´sto majà

paradoksalny charakter. G∏ównà wartoÊç sztuki pisarz upatruje w tym, ˝e daje

ona cz∏owiekowi rozkosz lub, jak sam to okreÊla – odlot, dlatego w∏aÊnie K. Ple-

szakow uwa˝a za mo˝liwe przyrównaç jej oddzia∏ywanie na ludzi do dzia∏ania

Êrodków antydepresyjnych i leków odpr´˝ajàcych, a nawet uszlachetnionego

upojenia narkotycznego. Tematy biblijne, wed∏ug K. Pleszakowa, dla wielu arty-

stów Êwiata by∏y tym samym, czym by∏ marksizm-leninizm dla autorów radziec-

kich; ale tak˝e w tym opakowaniu znajdowali oni sposób wyprowadzania cen-

zury na manowce: nadawali postaciom du˝y ∏adunek erotyzmu, wyra˝ali swój

zachwyt wobec nagiego cia∏a ludzkiego, przepychu szat, wyposa˝enia wn´trz, da-

rów natury, jakby kuszàc do tego, by ˝yç i rozkoszowaç si´ ˝yciem. Rosja nato-

miast zawsze poszukiwa∏a pozaziemskich wy˝yn ducha – tej˝e Âwi´tej Sztuki – za-

miast tego, by zajmowaç si´ potrzebami cia∏a (Pleszakow 2003: 102) i od tego

„przekarmienia” abstrakcyjnà duchowoÊcià, ignorujàcà potrzeby i pragnienia ˝y-

wych ludzi, ju˝ mdli, dlatego pisarz chce odsunàç jà mo˝liwie najdalej. Z pomo-

cà sztuki malarskiej K. Pleszakow rehabilituje szlachetne upojenie ˝yciem.

Wyznawcami totalnego hedonizmu w rozleg∏ej republice rozkoszy (Pieleniagre

2000: 5) sà tak˝e kurtuazyjni manieryÊci. Na tym Êwiecie, jak sami twierdzà, to-

warzystwo kobiety prze∏o˝yli nad wszystkie inne przyjemnoÊci.

G∏ównym tematem twórczoÊci kurtuazyjnych manierystów jest erotyka i seks.

Odpowiednio do tego wi´c uzasadniana jest potrzeba instytucji don˝uaƒstwa,

poetyzowana nauka czu∏ych nami´tnoÊci i zmys∏owa choreografia. Pi´kno jest za-

wsze cielesne – twierdzi W. Pieleniagre i dodaje: Sztukà mi∏oÊci jest ucieleÊnienie

(Pieleniagre 2000: 376). Dokonywana jest swoista klasyfikacja typów kobiet,

które podobajà si´ m´˝czyznom, opisywane sà mi∏osne igraszki. Zresztà w „ese-

jach” CÂÌÚËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÌÓ (Sentymentalne porno) W. Pieleniagre sk∏ada

ho∏d wszystkiemu, co mo˝e przynieÊç cz∏owiekowi zadowolenie. Powo∏ujàc si´

na literatur´ Êwiatowà i w∏asne doÊwiadczenia, poeta wys∏awia uczty opisywane

przez Rabelais’go: obfite, smaczne jad∏o, napoje, dowcipna rozmowa, rehabili-

tuje nawet gry hazardowe, wciàgajàce w niekoƒczàcy si´ ∏aƒcuch przypadków,

ale dajàce silne wra˝enia, których w codziennoÊci cz´sto brakuje. Zostaje wskrze-

szone wyobra˝enie ludzi antycznych o ˝yciu jako uczcie, zak∏adajàce rozkosz

i upojenie bytem.

Literatura odzwierciedla tak˝e o˝ywienie idei feministycznych. Problem pano-

wania jednej po∏owy ludzkoÊci nad drugà (R. Ajsler), którego podstaw´ stanowi

dyskurs maskulinistyczny, porusza w swojej twórczoÊci M. Arbatowa. Bada ona

fenomen nieuÊwiadamianego sobie przez m´˝czyzn „m´skiego szowinizmu” i dys-

kryminacji p∏ci jako charakterystycznej cechy mentalnoÊci rosyjskiej, odzwiercie-

dla tendencj´ do budzenia si´ kobiecej samoÊwiadomoÊci, odkrywajàcej dla sie-

bie w∏asnà podmiotowoÊç, poszukujàcej dróg utrwalenia równoprawnego

142 IRINA SKOROPANOWA



z m´˝czyznà statusu w spo∏eczeƒstwie i w rodzinie. Sztuka M. Arbatowej Ñ‡Ì„
Ì‡ı ‚ÂÒÚÂÌ (Drang nach Westen) zawiera protest przeciwko poÊwi´caniu si´ ko-

biet, aby m´˝czyêni mogli si´ spo∏ecznie realizowaç. JednoczeÊnie, jako fa∏szy-

wie ukierunkowanà emancypacj´ pisarka rozpatruje „zamian´” tradycyjnych ról

p∏ci, przyswajanie sobie przez kobiety m´skich manier (ÇÓÈÌ‡ ÓÚ‡ÊÂÌËÈ/Woj-

na odbiç). Polaryzacji p∏ciowej przeciwstawiane jest zbli˝enie czynnika „m´skie-

go” i „kobiecego” na p∏aszczyênie wspó∏pracy emocjonalno-psychologicznej (ÑÂÚË
ÔÓ‰ÁÂÏÂÎ¸fl/Dzieci podziemia). W autobiograficznej ksià˝ce åÌÂ ÒÓÓÍ ÎÂÚ (Mam

czterdzieÊci lat) Arbatowa porusza problem zrównania praw sfery produkcji spo-

∏ecznej ze sferà produkcji ˝ycia – cià˝y, rodzenia, wychowywania dzieci.

Bliscy M. Arbatowej pod pewnymi wzgl´dami sà autorzy pierwszego w Ro-

sji czasopisma feministycznego „Prieobra˝enije”. Odbywa si´ ponowny podzia∏

ról p∏ci, obserwujemy panik´ p∏ciowà: pojawia si´ niespotykany dotàd gatunek

kobiet rosyjskich – samodzielnych, samoczynnych, samobie˝nych maszyn (Jero-

fiejew 2001: 356).

Miejsce w literaturze wspó∏czesnej utworów przedstawicieli mniejszoÊci sek-

sualnych okreÊli∏y idee uwolnienia jednostki i tolerancji wobec innych, w ka˝-

dym razie – na poziomie oficjalnym. Na nieoficjalnym ten obraz wyglàda ina-

czej: W Rosji, przy ca∏ym bogactwie „folklorystycznej” pederastii, tolerancja potocznie

kojarzy si´ z rozpustà [ÚÂÔÂÌËÂ – ÙÓÏ ÚÂÔÂÌËfl] i homoseksualizm, mimo wszel-

kich g∏oszonych zwyci´stw, nadal pozostaje herezjà p∏ciowà w Êrodowisku „normal-

nych”, „mieszczaƒskich” ludzi (Jerofiejew 2001: 158). Byç mo˝e pewnà rol´ od-

grywa tu tak˝e zmienione oblicze rosyjskiej kultury homoseksualnej. Z ofiary

dyskryminacji i braku zrozumienia, jakim homoseksualista by∏ na przyk∏ad u J. Cha-

ritonowa, przekszta∏ci∏ si´ w postaç skomercjalizowanà, che∏piàcà si´ swojà roz-

pustà, wnoszàcà w ˝ycie brak zasad moralnych i wulgarnoÊç (ÄÏÂËÍ‡ ‚ ÏÓËı
¯Ú‡Ì‡ı/Ameryka w moich portkach J. Mogutina i in.).

LesbijskoÊç jest we wspó∏czesnej literaturze rosyjskiej ma∏o popularna, choç

utwory o tej tematyce si´ pojawiajà (åÓÒÍ‚‡. ëÚ‡ÌˆËfl ãÂÒ·ÓÒ/Moskwa. Stacja

Lesbos M. Szarapowej).

Ogólnie bioràc, da∏ o sobie znaç prze∏om w stosunku do zjawisk wczeÊniej

zakazanych, spenalizowanych. Rozciàga si´ on na ca∏à sfer´ seksu, z której zo-

sta∏o zdj´te tabu (ÑÓÓ„‡ ‚ êËÏ/Droga do Rzymu N. Klimontowicza, èÎ‡Ì
ÔÂ‚Ó„Ó ÎËˆ‡. à ‚ÚÓÓ„Ó/Plan pierwszej osoby. I drugiej W. Narbikowej, óÚÓ·
ÁÌ‡ÎË/Aby wiedzieli M. Armalinskiego i in.). G∏ównym problemem, z jakim ze-

tkn´∏a si´ pod tym wzgl´dem literatura rosyjska, jest brak j´zyka opisu, ponie-

wa˝ do dzisiaj nie wytworzy∏a ona kulturalnej leksyki erotycznej. Dlatego jed-

ni autorzy idà drogà E. Limonowa, legalizujàc leksyk´ obscenicznà, drudzy –

drogà V. Nabokova, wykorzystujàcego estetyzowane eufemizmy erotyczne, trze-

ci próbujà proponowaç coÊ w∏asnego (zob. na przyk∏ad zbiór ãÓÌÓÎÂÚ: çÓ‚‡fl
˝ÓÚËÍ‡/¸onolot: Nowa erotyka, zawierajàcy utwory K. Kiedrowa, J. Kaciuby,

L. Chodynskiej, A. Cukanowa, R. Elinina). Niezale˝nie od sposobów opanowa-

nia nowego materia∏u, pisarze bronià antyedypizacji – seksualno-erotycznego

uwolnienia cz∏owieka jako przeciwieƒstwa kultywowanego przez d∏ugie lata pu-

rytanizmu. Akcentowanie znaczenia zdobycia wolnoÊci seksualnej wychodzi na
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plan pierwszy, obraz kszta∏tujàcej si´ bliskoÊci psychologicznej mi´dzy partne-

rami jest zepchni´ty na margines. Ujawniona zostaje zmiana „kodeksu moral-

nego” zachowania seksualnego obu p∏ci w koƒcu XX w. (Mianowska 2001: 102),

o czym donoszà powieÊci A. Minczina ÄÍÚËÒ‡ (Aktorka) i? ãËÚ‡ (Lita). Li-

teratura odnotowuje nie tylko tradycyjne, ale i ró˝niàce si´ od ogólnie przyj´-

tych norm formy seksualnoÊci: seks grupowy (ÇÚÓÂÏ/We troje M. Okunia), bi-

seksualny nietzscheanizm (zbiór íÂÏÓfl‰ÂÌ˚È ÏÛÒÍÛÎ/Musku∏ termojàdrowy

J. Mogutina), cyberseks (ÄÍËÍÓ/Akiko W. Pielewina), cunnilingus (á‡ÌËÏ‡-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÂÍÒÓÔ‡ÚÓÎÓ„Ëfl/Ciekawa seksopatologia B. Szyrianowa). Temat pod-

wy˝szania kultury, uszlachetniania seksualnej sfery ˝ycia w przeciwieƒstwie do

jej pornografizacji jest zwiàzany z kszta∏towaniem si´ nowego typu podmioto-

woÊci, odchodzàcej od stereotypów ÊwiadomoÊci zbiorowej. Ale wspó∏czesny stan

w tej dziedzinie jest oceniany doÊç krytycznie (çÓ‚‡fl êÓÒÒËfl ‚ ÔÓÒÚÂÎË, Ì‡
Ô‡ÌÂÎË Ë ‚ Î˛·‚Ë, ËÎË ëÂÍÒ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â ÓÚ ÍÓÏÏÛÌËÁÏ‡ Í Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏÛ/No-

wa Rosja w ∏ó˝ku, na ulicy i w mi∏oÊci, lub Seks w czasach przechodzenia od ko-

munizmu do kapitalizmu E. Topola).

Najbardziej radykalne przewartoÊciowanie wartoÊci i przeorientowanie spo∏e-

czeƒstwa na nowe modele ˝ycia podejmujà pisarze-postmoderniÊci.

W postmodernizmie monocentryzm zostaje zastàpiony przez pluralizm/mo-

nizm – wyobra˝enie o wielorakoÊci kszta∏tujàcej si´ prawdy. Absolutyzowane

i sakralizowane idee Êwiatowe, które znalaz∏y swój wyraz w ró˝nych metanarra-

cjach, poddawane sà dezabsolutyzacji i relatywizacji, co powinno pozwoliç ukró-

ciç ich roszczenia do totalnoÊci i monopolu, które mog∏yby staç si´ êród∏em

konfrontacji w Êwiecie wiszàcym na w∏osku. Si´gni´cie do estetyki symulakrów

(wg G. Deleuze’a/J. Derridy), pojawienie si´ utworów ryzomatycznie sprz´gni´-

tych z intertekstem kulturowym poprzez praktyk´ zapisu nielinearnego, dekon-

struktywistycznego, obdarza literatur´ wielorakimi znaczeniami. Tekst wskazuje

drog´ do przezwyci´˝enia totalitarnego myÊlenia i j´zyka, sprzyja postmoderni-

zacji ÊwiadomoÊci.

Rozpada si´ monistyczny obraz Êwiata stworzony przez religi´, metafizyk´,

pozytywizm – w literaturze postmodernistycznej Êwiat jest rozpatrywany jako

niezmiernie skomplikowany, chaotyczny system, posiadajàcy potencja∏ dosta-

tecznie kreatywny do samoorganizacji na poziomie makro poprzez wydobywa-

nie si´ z chaosu porzàdku o wy˝szym stopniu z∏o˝onoÊci i charakteryzujàcy si´

wielowariantowym przebiegiem procesu, istnieniem ró˝nych mo˝liwych form

samoorganizacji i alternatyw ewolucyjnych (M. Mo˝ejko). Takiemu poglàdowi

odpowiada: modelowanie hiperrealnych Êwiatów pluralistycznych, rekonstru-

owanie przestrzeni w ró˝nych wymiarach przestrzennych (przestrzeƒ hetero-

topowa) i czasu w ró˝nych wymiarach (czas heterotemporalny), tworzàcych

jednà wielowymiarowà „czasoprzestrzeƒ”, uwzgl´dnianie czynnika prawdopo-

dobieƒstwa (ã‡·ËËÌÚ˚ ÖıÓ/Labirynty Echo, ùÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëfl ÏËÙÓ‚/Encyklo-

pedia mitów, à‰Â‡Î¸Ì˚È ÓÏ‡Ì/Idealna powieÊç M. Fraja, ü/àÎË ‡‰ – Ja/Lub

piek∏o J. Radowa, åËÙÓ„ÂÌÌ‡fl Î˛·Ó‚¸ Í‡ÒÚ/Mitogeniczna mi∏oÊç kast S. Anu-

frijewa, P. Peppersztejna i in.). Autorzy nadajà w swoich utworach nowy sens

idei „filozofii tekstu”, wykorzystujà postmodernistycznà symbolik´ kulturowo-
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-filozoficznà: Êwiat – tekst – ksià˝ka – s∏ownik – encyklopedia – biblioteka – la-

birynt – ogród rozchodzàcych si´ Êcie˝ek (åÓÏÂÏÛ˚/Momiemury Z. Chanse∏ka,

I. Siewierina (M. Berga), ëÛ··ÓÚ‡ Ì‡‚ÒÂ„‰‡/Na zawsze sobota L. Girszowicza,

í‚ËÌ èËÍÒ ‡ÒıÓ‰fl˘ËıÒfl ÚÓÔÓÍ/Twin Peaks rozchodzàcych si´ Êcie˝ek D. Ba-

wilskiego i in.). Âwiat semiotyzuje si´, aktualizuje jako wirtualnoÊç.

Poj´cie „Êwiata jako tekstu” leg∏o u podstaw powieÊci A. Korolewa áÏÂfl
‚ ÁÂÍ‡ÎÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÔflÚ‡ÌÓ Ì‡ ‰ÌÂ ÍÓÁËÌÍË, Í‡ÍÛ˛ ÌÂÒÂÚ ‚ ÛÍÂ ä‡ÒÌ‡fl
ò‡ÔÓ˜Í‡, ·Â„Û˘‡fl ˜ÂÂÁ ÎÂÒ ÔÓ ‚ÓÎ˜¸ÂÈ ÚÓÔÂ (˚mija w lustrze, które zosta-

∏o schowane na dnie koszyka niesionego w ràczce przez Czerwonego Kapturka,

biegnàcego przez las wilczà Êcie˝kà). Przez ca∏à ksià˝k´ przewija si´ motyw upodob-

nienia Êwiata do Superksià˝ki, która utraci∏a swoje centrum. Bohater powieÊci

wpada do tekstu, istnieje i dzia∏a w „zmaterializowanej” rzeczywistoÊci bajek

Ch. Perraulta, opowieÊci o Sherlocku Holmsie A. Conan Doyle’a, mitów an-

tycznych i biblijnych. Obrazy i w´z∏owe wydarzenia tych tekstów uzyskujà in-

terpretacj´ ezoterycznà, psychoanalitycznà i kulturologicznà, i majà odzwiercie-

dlaç zmian´ globalnych episystemów (z których ka˝dy daje w∏asny obraz Êwiata)

jako prawid∏owoÊç rozwoju cywilizacji ludzkiej. Odtwarzajàc wyparcie cywiliza-

cji antycznej przez chrzeÊcijaƒskà, czemu towarzyszy∏a „zag∏ada bogów (daw-

nych)” A. Korolew podsuwa myÊl, ˝e i Pismo Âwi´te chrzeÊcijaƒstwa nie zawie-

ra prawdy absolutnej, ˝e jest tylko tekstem o bardzo silnej podbudowie

mitologicznej, a dzisiaj dokonuje si´ przejÊcie od cywilizacji chrzeÊcijaƒskiej

z jej przes∏aniem humanistycznym do epoki postmodernistycznej, odrzucajàce

logocentrycznà hegemoni´ wszelkich metanarracji, zachowujàcych swoje zna-

czenie jako cz´Êç sk∏adowà intertekstu kulturowego i przejmowanych przez post-

modernistyczny paradygmat w postaci zdesakralizowanej i zrelatywizowanej na

p∏aszczyênie pluralizmu. Oto dlaczego w utworze mówi si´ o nadejÊciu tekstu

(Korolew 2000: 87). Âwiat-tekst jako niekoƒczàca si´ krzywizna, dotykajàca nie-

skoƒczonej liczby krzywizn w nieskoƒczonej liczbie punktów, krzywizna z jedynà

zmiennà (Deleuze 1998: 45) jest przyrównany w ksià˝ce do wijàcego si´ w nie-

skoƒczonoÊç w´˝a-k∏àcza, „migoczàcego” mnogoÊcià wszelkich mo˝liwych wa-

riantów interpretacji.

G∏ównym zadaniem epoki postmodernistycznej, podkreÊlonym w powieÊci

J. Bujdy ÜÂÎÚ˚È ‰ÓÏ (Dom bez klamek), jest przezwyci´˝enie Êwiatowego kry-

zysu ogólnocywilizacyjnego, gro˝àcego zag∏adà ˝ycia na Ziemi, poniewa˝ instru-

mentalna pot´ga ludzi dysponujàcych bronià masowej zag∏ady znalaz∏a si´ w ostrej

sprzecznoÊci z rozpowszechnionymi typami ÊwiadomoÊci i moralnym poziomem

rozwoju ludzkoÊci. Pierwszorz´dnego znaczenia nabiera przezwyci´˝enie religij-

no-ideologicznej nietolerancji, waÊni narodowoÊciowych i rasowych, które po-

winny zostaç zastàpione przez powszechny pluralizm, policentryzm, ró˝norod-

noÊç etniczno-kulturowà. Twórcy stawiajà na pogodzenie sprzecznoÊci nie do

pogodzenia. Odrzucone zostajà chrystianocentryzm, muzu∏manocentryzm, bud-

docentryzm itd. – wszelkie typy monopolizmu Êwiatopoglàdowego aktywizujàce

wrogoÊç mi´dzy narodami, zdemaskowany w∏aÊciwy „wielkim narracjom” uto-

pizm. Wiara w obowiàzkowe ostateczne zwyci´stwo dobra, które jakoby ko-

niecznie musi zwyci´˝yç z∏o, zosta∏a odrzucona razem z prostym determinizmem
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i „okrojonà” koncepcjà cz∏owieka, konstatuje J. Bujda. „Koniec” mo˝e byç naj-

potworniejszy, poniewa˝ proces historyczny nie musi bynajmniej oznaczaç sta∏e-

go rozwoju, ma on charakter otwarty, wielowariantowy, zgodny z rachunkiem

prawdopodobieƒstwa. Autor Domu bez klamek wzywa do utworzenia jednej dla

wszystkich ekumeny duchowej, opartej na pluralistycznej jednoÊci heterogenicz-

nej mnogoÊci, a tak˝e ukierunkowania ludzi na czynniki, które ich zbli˝ajà, a nie

rozdzielajà. ˚yjemy w epoce pochrzeÊcijaƒskiej, przejÊciowej – wskazuje J. Bujda

(2001: 305) i jest to przejÊcie albo do pe∏nego niebytu, albo do nowego, zdol-

nego do ˝ycia modelu istnienia.

Wyzbywanie si´ kompleksu wy˝szoÊci narodowej upatruje si´ w korelacji ele-

mentów odnoszàcych si´ do w∏asnego narodu z odnoszàcymi si´ do innych na-

rodów, mo˝liwoÊci spojrzenia na siebie oczami Innego. W powieÊci A. Utkina

ïÓÓ‚Ó‰ (Korowód) pojawia si´ paradygmat Rosja – Polska – muzu∏maƒski Kau-

kaz – Francja – USA, w którego kontekÊcie narodowe wyobra˝enia o sobie na-

wzajem sà przez wszystkie strony wzajemnie korygowane, koniecznoÊç przezwy-

ci´˝enia narodowych barier psychologicznych jest rozpatrywana jako potrzeba

rozwoju historycznego.

Mesjanizm rosyjski, uwidaczniajàcy si´ poprzez dà˝enie do wprowadzenia na

ca∏ej kuli ziemskiej „trójcy spo∏ecznej” – analogu Boga w Trójcy Jedynego – zo-

staje odrzucony, poniewa˝ w praktyce usprawiedliwia ekspansjonizm. M. Szysz-

kin w powieÊci ÇÁflÚËÂ àÁÏ‡ËÎ‡ (Zdobycie Izmaila) ods∏ania t´ okolicznoÊç,

∏àczàc ze sobà cytaty wyrwane z ró˝nych kontekstów. Na przyk∏ad parodystycz-

nego wydêwi´ku nabierajà wypowiedzi N. Bierdiajewa: Rosja jest zbyt wielka, by

dà˝yç po prostu do rozszerzenia i panowania. Jedynym naturalnym roszczeniem

Rosji jest Konstantynopol i dost´p do mórz przez cieÊniny (Szyszkin 2000: 320),

poniewa˝ te wypowiedzi sà wzajemnie sprzeczne, zupe∏nie tak samo, jak pojed-

nanie z muzu∏maƒskim Wschodem na chrzeÊcijaƒskiej podstawie, braterstwo

wszystkich ludzi – i odrzucanie tych, którzy si´ ró˝nià.

Podobnie negatywny jest stosunek do mesjanizmu ka˝dego rodzaju, kultywo-

wanie wyjàtkowoÊci swego narodu i ksenofobii (ëÚ‡¯Ì˚È ÒÛ‰/Sàd ostateczny

W. Jerofiejewa).

Jako mo˝liwa przeciwwaga dla nacjonalizmu, fundamentalizmu, rasizmu, roz-

patrywany jest przez rosyjskich postmodernistów kosmopolityzm (ÖÏÓ/Jermo

J. Bujdy, ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ/Spotkanie z orygina∏em Z. Zinika, Ç˚ÒÂÎÍË
Ò‚ÂÚ‡/Osada Êwiat∏a S. So∏owjowa i in.), zrehabilitowany po wielu latach kry-

tyki. Ale postmodernistyczny kosmopolityzm nie zak∏ada zacierania zró˝nico-

wania narodowego, ukierunkowuje na pokojowe, równoprawne wspó∏istnienie

ludzi ró˝niàcych si´ w kontekÊcie jednolitego paradygmatu wielonarodowo-

Êciowej mnogoÊci. Globalizacja naruszajàca t´ zasad´ zostaje uznana za tota-

litaryzacj´.

Pisarze-postmoderniÊci proponujà ewolucyjnà, unikajàcà „burz” i „skoków”

drog´ historycznà, rewolucje i kontrrewolucje widzà jako katastrofy spo∏eczne

(íÂÓËfl Í‡Ú‡ÒÚÓÙ/Teoria katastrof N. Isajewa, ÑÓ Ë ‚Ó ‚ÂÏfl/Przed i w trak-

cie W. Szarowa, êÛÒÒÍËÂ ‡ÌÂÍ‰ÓÚ˚/Anegdoty rosyjskie W. Pjecucha i in.). Nega-

tywnie odnoszà si´ tak˝e do terroryzmu – paƒstwowego, grupowego i indywidu-
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alnego (ÑÛ„ ÛÚflÚ/Przyjaciel kaczàt D. Ga∏kowskiego). PostmoderniÊci sà zwo-

lennikami powstrzymywania si´ od przemocy, „niewalczenia”, reformowania

spo∏eczeƒstwa w interesie ludzi. Hierarchia w przeciwstawieniu „spo∏eczne –

prywatne” traci na znaczeniu, oba cz∏ony opozycji sà ze sobà zrównane na za-

sadzie pluralizmu (è‡‡Ù‡ÁËÒ/Parafraza T. Kibirowa).

W postmodernizmie rozpada si´ tak˝e hierarchia w odniesieniu do opozycji

„cz∏owiek – przyroda”: ˝aden z jej cz∏onów nie jest uprzywilejowany, oba sà

uznawane za równoprawne i majàce t´ samà wartoÊç. Antropocentryzm, który

stawia∏ cz∏owieka na szczycie porzàdku na Ziemi, zosta∏ zastàpiony przez zasa-

d´: „nie wszystko wolno” – nie tylko w stosunku do ludzi, ale i do przyrody.

Stan ekosystemu ziemskiego w koƒcu XX w. sta∏ si´ przedmiotem refleksji

A. Bitowa w powieÊci é„Î‡¯ÂÌÌ˚Â (Op´tani). Ziemi´ pisarz rozpatruje jako

ekologicznà nisz´ samego ˝ycia, cz´Êç sk∏adowà Supersystemu „WszechÊwiat”.

Ewolucja tego ostatniego realizuje si´ poprzez mechanizm samoorganizacji, za-

k∏adajàcy komplikowanie si´ systemu i wzrost jego ró˝norodnoÊci. Tendencja ta

jest ÊciÊle zwiàzana po pierwsze z os∏abieniem oddzia∏ywania determinizmu

i odpowiedniego wzrostu roli przypadkowoÊci, po drugie – od nasilania si´

wraz z up∏ywem czasu entropii jako prawa makroÊwiata, po trzecie – od przy-

spieszenia procesów rozwoju i obni˝enia stopnia stabilnoÊci Supersystemu w mia-

r´ wzrostu jego z∏o˝onoÊci (N. Moisiejew). Antropogeniczny czynnik oddzia∏y-

wania na ziemskà cz´Êç WszechÊwiata ma jednoczeÊnie charakter stabilizujàcy

i destabilizujàcy. W wieku XX – jak pokazuje A. Bitow – tendencje destabili-

zacyjne przekroczy∏y „rezerw´ trwa∏oÊci”, co grozi katastrofà ekologicznà. Jako

warunek jej odwrócenia w powieÊci rozpatruje si´ przyj´cie za nadrz´dnà war-

toÊç filozofii Êrodowiska naturalnego, utrwalenie si´ ekologicznej etyki i este-

tyki, opracowanie programu przebiegajàcej równolegle ewolucji przyrody i spo-

∏eczeƒstwa.

Ale A. Bitow nie ogranicza si´ tylko do tego. G∏osi on zasad´ panekolo-

gizmu, którà rozciàga nie tylko na przyrod´, ale na wszystkie bez wyjàtku

sfery ˝ycia. Pisarz prognozuje powstanie cywilizacji eschatologicznej, która

przyj´∏a Êwiadomie prognoz´ koƒca jako swój poczàtek. Chodzi o przejÊcie

do epoki postmodernizmu jako decydujàcej tendencji rozwoju wspó∏czesnej

ludzkoÊci.

Proponowany jest nowy typ upodmiotowienia, oparty na nomadycznym samo-

projektowaniu egzystencjalnym, pozwalajàcy uniknàç standaryzacji, przekszta∏-

cenia w obiekt manipulacji w∏adz (åÓ„Ë Ë Ëı ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡/Poty i ich pot´gi A. Sie-

kackiego, èËÚÓÌ ÔÓÒ‚ÂÚÎÂÌÌ˚ı/Spelunka promiennych A. Gostiewej, ÇÒÚÂ˜‡
Ò ÓË„ËÌ‡ÎÓÏ/Spotkanie z orygina∏em Z. Zinika i in.). Ch´tnie widziana jest pe∏-

nia si∏ ˝yciowych cz∏owieka, uwolnienie pragnieƒ. Zdehierarchizowana zostaje

hierarchia w opozycji „m´skoÊç – kobiecoÊç”, oÊmieszany jest fallocentryzm

(åÛÊÒÍ‡fl ÁÓÌ‡/M´ska strefa L. Pietruszewskiej). Intelektualny feminizm jest

rozpatrywany jako alternatywa dla m´skiego „szowinizmu”. Postmodernistyczne

upodmiotowienie warunkuje burzenie socjalizacji dyscyplinarnej – odpowiada ono

budowaniu elastycznego spo∏eczeƒstwa, którego podstaw´ stanowi informacja i wspie-

ranie potrzeb jednostki (Lipowiecki 2001: 19).
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Rosyjscy pisarze-postmoderniÊci piszà o nowych wartoÊciach ˝yciowych, co

umo˝liwia adaptacj´ w stale zmieniajàcym si´ Êwiecie i wywieranie choçby mi-

nimalnego wp∏ywu na zachodzàce zmiany.

Paradygmat estetyczny wspó∏czesnej literatury rosyjskiej

Granice paradygmatu estetycznego wspó∏czesnej literatury rosyjskiej okreÊla-

jà realizm, modernizm, postrealizm, postmodernizm, romantyzm – z ca∏à ró˝no-

rodnoÊcià ich nurtów, odmian, ró˝norodnych form. Literatura rozwija si´ za-

wsze jednoczeÊnie w wielu kierunkach, co odpowiada wieloÊci zadaƒ, jakie stojà

przed nià w prze∏omowym momencie historii Rosji i Êwiata. JeÊli porównaç sy-

tuacj´ w literaturze z koncepcjà J. ¸otmana „nieprzerwanych” i „wybuchowych”

procesów w kulturze, to mo˝na powiedzieç, ˝e ustali∏a si´ linia „nieprzerwalno-

Êci”, „stopniowoÊci” jej rozwoju, zak∏adajàca odnow´ w ramach tradycji. Unikal-

ny charakter wspó∏czesnej sytuacji polega na równoleg∏ym rozwoju równocze-

Ênie kilku tradycji, z których ˝adna nie zak∏ada, ˝e zastàpi inne, poniewa˝:

a) wszystkie one majà jeszcze niewyczerpany potencja∏ kreacyjny; b) wzajemnie

si´ uzupe∏niajà w postrzeganiu Êwiata i cz∏owieka, a tak˝e w sposobach ich cha-

rakteryzowania; c) wnoszà do kultury ducha walki, pobudzajàc do uwzgl´dnia-

nia odmiennych poglàdów, do liczenia si´ z ich istnieniem. Stàd bierze si´ plu-

ralizm estetyczny, rozrzut mo˝liwoÊci, wielopostaciowoÊç wspó∏czesnej literatury

rosyjskiej. Przy tym ustalone i w okreÊlonym stopniu „zu˝yte” systemy estetycz-

ne demonstrujà zdolnoÊç do poszerzenia swoich granic, wch∏aniajàc okreÊlone

odkrycia innych systemów, do odnowy j´zyka, stylu wypowiedzi, odmian gatun-

kowych.

Umacniajà si´ pozycje realizmu, przywracajàcego ciàg∏oÊç z najsilniejszà i ma-

jàcà najwi´cej dokonaƒ warstwà literatury rosyjskiej. Wieloletnia dominacja re-

alizmu socjalistycznego jà os∏abi∏a. Po jego upadku okaza∏o si´ jednak, ˝e sam

realizm odpowiada potrzebom literackiego zg∏´biania zmieniajàcej si´ rzeczywi-

stoÊci za pomocà form czytelnych, dobrze znanych („skondensowanego podo-

bieƒstwa do ˝ycia”, z oparciem przede wszystkim na wartoÊciach tradycyjnych –

chrzeÊcijaƒskich i humanistycznych).

Cechà szczególnà wspó∏czesnej literatury realistycznej jest ró˝norodnoÊç sty-

lów. Na równi stosuje ona zarówno odniesienie do ˝yciowego konkretu, jak

i formy umowne.

Przy ogólnym patosie krytycznym wspó∏czesnej literatury realistycznej, obser-

wowany jest proces przenikania do niej elementów naturalizmu, który jest szcze-

gólnie zauwa˝alny w „brudnym” realizmie, nie tylko specjalizujàcym si´ w od-

twarzaniu najró˝niejszych zjawisk aspo∏ecznych, stref ˝ycia okrytych tabu, ale

te˝ charakteryzujàcym si´ wykorzystaniem nienormatywnego s∏ownictwa, slangu

marginesu spo∏ecznego. Z drugiej strony da∏a o sobie znaç tendencja do aktu-

alizowania kodu sentymentalizmu w utworach realistycznych, co zwiàzane jest

z rehabilitacjà „czu∏oÊci” w warunkach narastajàcego ubo˝enia sfery emocjonal-

nej, potrzebà poetyzacji najlepszych cech ludzkich. Do umownoÊci fantastycznej
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najcz´Êciej uciekajà si´ twórcy antyutopii (è‡‡‰Ì˚È ÏÛÌ‰Ë ÍËÒÚË å‡ÎÂ‚Ë˜‡/Pa-

radny mundur p´dzla Malewicza A. Borodyni, èÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ ˝ÍÒÚ‡ÔÓÎflÚÓ‡/Po-

dró˝ ekstrapolatora A. Kabakowa i in.), fantasy (äÓÎ¸ˆÓ í̧ Ï˚/PierÊcieƒ Ciemno-

Êci, àÏÔÂËfl ÔÂ‚˚¯Â ‚ÒÂ„Ó/Imperium ponad wszystko N. Pierumowa i in.),

thrillerów o charakterze mistycznym i parapsychologicznym (é·ÓÓÚÂÌ¸/Od-

mieniec, èÓÌÓÏ‡¸/Zakrystian B. Szyrianowa i in.).

Najpopularniejszym gatunkiem pozostajà utwory detektywistyczne, cz´sto b´-

dàce dziÊ najbardziej masowà literaturà. 26 milionów ksià˝ek wyda∏a A. Mari-

nina (seriale telewizyjne ä‡ÏÂÌÒÍ‡fl/Kamienska, ä‡ÏÂÌÒÍ‡fl 2/Kamienska-2,

ä‡ÏÂÌÒÍ‡fl 3/Kamienska-3 i in.), która po∏àczy∏a w swoich utworach policyjny

krymina∏ ze zwyk∏à bajkà (B. Tuch), 22 miliony egzemplarzy swych utworów wy-

da∏a D. Doncowa (serie Amatorka prywatnego Êcigania Dasza Wasiljewa, Eulam-

pia Romanowa. Âledztwo prowadzi dyletant i in.), w której utworach Sherlockiem

Holmsem (prywatnym detektywem) jest kobieta.

JeÊli sztuka realistyczna jest adresowana do szerokiego czytelnika, to moder-

nistyczna odpowiada g∏ównie na aspiracje elity czytelniczej i wyra˝a wolnà gr´

ludzkiego ducha, pretendujàcego do roli twórcy zasadniczo nowego obiektu es-

tetycznego (to, czego dawniej nie by∏o), a nie artystycznego odtwarzania tego,

co ju˝ istnieje.

Wspó∏czeÊni pisarze rozwijajà zarówno klasyczne, jak i awangardowe formy

modernizmu.

Utwory pierwszego rodzaju operujà na ogó∏ chwytem „strumienia Êwiado-

moÊci” i traktujà o problemach bytu egzystencjalnego (èÓıÓÓÌ˚ ÍÛÁÌÂ˜ËÍ‡/Po-

grzeb konika polnego N. Kononowa, éÚ˚‚ÌÓÈ Í‡ÎÂÌ‰‡¸ Ì‡‚ÒÂ„‰‡/Wieczny

Êcienny kalendarz kartkowy O. Zondber i in.). Zaczyna ˝yç nowym ˝yciem tak-

˝e „realizm metafizyczny”, który mo˝e wch∏aniaç w siebie elementy poetyki

ró˝nych szkó∏ modernistycznych (ÅÎÛÊ‰‡˛˘ÂÂ ‚ÂÏfl/W´drujàce czasy, óÂÌÓÂ
ÁÂÍ‡ÎÓ/Czarne zwierciad∏o, åË Ë ıÓıÓÚ/Âwiat i chichot J. Mamlejewa). Bar-

dziej z∏o˝ony model myÊlenia artystycznego, odnowa j´zyka poetyckiego majà

s∏u˝yç przeciwstawieniu si´ nadmiernemu przystosowaniu do oczekiwaƒ ma-

sowego odbiorcy, broniç indywidualnoÊci cz∏owieka (zbiór ëÚËıÓÚ‚Ó-
ÂÌËfl/Wiersze M. Jeriomina, á‡Ô‡‰ÌÓ-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚È ‚ÂÚÂ/Wiatr zachodnio-

-wschodni J. Szwarc i in.).

Po wch∏oni´ciu odkryç awangardyzmu, dojÊciu do syntezy z metafizykà i na-

ukà, klasyczny modernizm zrodzi∏ metametaforyzm, którego rozkwit przypada

na lata 90. (àÌÒ‡È‰‡ÛÚ: çÓ‚˚È ÄÎ¸Ï‡„ÂÒÚ/Inside-out: Nowy Almagest K. Kie-

drowa, zbiór îÓÚÓÓ·ÓÚ Á‡ÔÂÚÌÓ„Ó ÏË‡/Fotorobot zakazanego Êwiata I. ˚da-

nowa, zbiór Ç˚·‡ÌÌÓ/Wybrane A. Parszczikowa i in.). Metametafora – to pro-

jekcja widzenia trójwymiarowego na czterowymiarowe kontinuum czasoprzestrzeni

drogà inside-out i stworzenia modelu „cz∏owiekowszechÊwiata”. Pozwala ona odejÊç

od zu˝ytych schematów w literaturze.

Skala twórczych poszukiwaƒ w rosyjskiej literaturze modernistycznej koƒca

wieku jest dostatecznie rozleg∏a i ukierunkowana na przezwyci´˝enie dewaluacji

„zu˝ytego” s∏owa, „wg∏´bianie si´” w cz∏owieka, podsumowanie epoki moderni-

stycznej.
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Wbrew g∏osom o jej „wyczerpaniu si´”, w latach 90. XX i na poczàtku

XXI wieku burzliwie rozwija si´ literatura postmodernistyczna, tworzona poprzez

dekonstrukcj´ intertekstu kulturowego i praktyk´ pisania nielinearnego. Z uwa-

gi na jej dwupoziomowoÊç jest adresowana jednoczeÊnie do czytelnika masowe-

go i elity czytelniczej. I jeÊli realizm wskrzesza tradycyjne wartoÊci, to postmo-

dernizm utrwala nowe – wartoÊci epoki postmodernistycznej. JeÊli modernizm

wyzwala sztuk´ z okowów norm estetyki tradycyjnej, to postmodernizm mo˝e

w ogóle wykraczaç poza ramy literatury i estetyki (a w konceptualizmie – tak˝e

samego tekstu), przywracajàc na podstawie pluralistycznej pierwotnà jednoÊç ró˝-

nych dziedzin sztuki i rodzajów wiedzy.

W utworach postmodernistycznych, napisanych z wykorzystaniem jednego j´-

zyka kultury – j´zyka literatury, reprezentowanych jest wiele odmian stylistycz-

nych. Znaczàcà warstw´ w tej literaturze tworzà utwory paraliterackie, powsta-

jàce na granicy literatury i innych dziedzin wiedzy z pluralistycznym wykorzystaniem

metod artystycznych i naukowych bàdê filozoficznych, dyskursów artystycznych

i nieartystycznych (é„Î‡¯ÂÌÌ˚Â/Op´tani A. Bitowa, ÜÂÎÚ˚È ‰ÓÏ/Dom bez kla-

mek J. Bujdy, åÓ„Ë Ë Ëı ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡/Poty i ich pot´gi A. Siekackiego i in.). Hy-

brydyzacja dyskursu artystycznego i nieartystycznego nadaje literaturze „zdublo-

wany” charakter, co odpowiada potrzebie kszta∏towania nowej konceptosfery.

Umacniajà si´ nowe koncepcje Êwiata, cz∏owieka, historii, kultury, przyrody, od-

powiadajàce wyobra˝eniom postfilozofii.

Postmodernistów pociàgajà tak˝e utwory b´dàce zlepkiem prozy artystycz-

nej i nieartystycznej, imitujàce (cz´sto w kluczu parodystycznym) dysertacje

naukowe (å‡‰ÓÌ„Ë/Mardongi W. Pielewina, Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË
ÍÌflÁfl ù.ù. ìıÚÓÏÒÍÓ„Ó/Dalekowschodnie wyprawy ksi´cia E.E. Uchtomskiego

W. Korobowa, ó‡Ô‡Â‚: åÂÒÚÓ ÓÊ‰ÂÌËfl – êË„‡ (çÓ‚ÓÂ Ó É.à. ÉÛ‰ÊËÂ‚Â) –

Czapajew: Miejsce urodzenia – Ryga (Nowe informacje o G.I. Gurd˝yjewie) A. Lew-

kina i in.).

Konceptualistyczne utwory postmodernistów sà tworzone w trakcie akcji, per-

formansów, happeningów, odgrywane sà jako wydarzenie (wed∏ug M. Foucaul-

ta/G. Deleuze’a) i majà charakter zarówno indywidualny (W. Niekrasow, D.A. Pri-

gow, L. Rubinsztejn i in.), jak te˝ zbiorowy (åËÚ¸ÚÍË/Miçtki, åÂ‰ËˆËÌÒÍ‡fl
„ÂÏÂÌÂ‚ÚËÍ‡/Hermeneutyka medyczna, é‰ÂÌ ÍÛÚÛ‡ÁÌ˚ı Ï‡ÌÂËÒÚÓ‚/Zakon

kurtuazyjnych manierystów i in.). Zdobywana jest nowa dziedzina praw sztuki,

utrwala si´ bardziej wyzwolony model zachowania spo∏ecznego i estetycznego.

Na prze∏omie XX/XXI w. popularnoÊç zdoby∏y ró˝norodne projekty kultural-

ne, którym nierzadko towarzyszà mistyfikacje literackie. WÊród udanych wymie-

niç nale˝y seriale M. Fraja, twórcy dziesi´ciotomowej sagi ã‡·ËËÌÚ˚ ÖıÓ (La-

birynty Echa), intelektualne powieÊci detektywistyczne B. Akunina èËÍÎ˛˜ÂÌËfl
ù‡ÒÚ‡ î‡Ì‰ÓËÌ‡ (Przygody Erasta Fandorina), cykl powieÊci èÎÓıËı Î˛‰ÂÈ
ÌÂÚ (Ö‚‡ÁËÈÒÍ‡fl ÒËÏÙÓÌËfl) – Nie ma z∏ych ludzi (Eurazjatycka symfonia)

Ch. van Zajczika. Tworzeniu mo˝liwych Êwiatów towarzyszy gra alternatywami.

Mistyfikacje literackie powinny zwróciç uwag´ na autora, zgodnie z zasadà

reklamy negatywnej, daç mu swobod´ w podejmowaniu nowych inicjatyw. Na

przyk∏ad, pod maskà japoƒskiego poety Ruboko Szo, twórcy g∏oÊnej ksià˝ki
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ùÓÚË˜ÂÒÍËÂ Ú‡ÌÍË (Czo∏gi erotyczne), ukry∏ si´ W. Pieleniagre. Si´gni´cie do

tradycji Wschodu da∏o mo˝liwoÊç wskazania na korzenie wykorzystanych przez

pisarza sposobów wyobra˝enia seksualno-erotycznej sfery stosunków m´˝czyzny

i kobiety.

Wiele jest utworów napisanych jako remake, zarówno w kluczu realistycznym,

jak i postmodernistycznym (ëÏÂÚ¸ àÎ¸Ë àÎ¸Ë˜‡/Âmierç Ilji Iljicza M. Ugaro-

wa, ó‡ÈÍ‡/Mewa, B. Akunina, ÄÌÌ‡ ä‡ÂÌËÌ‡/Anna Karenina L. Niko∏ajewa,

à‰ËÓÚ/Idiota F. Michaj∏owa, éÚˆ˚ Ë ‰ÂÚË/Ojcowie i dzieci I. Siergiejewa i in.).

Romantyczny nurt we wspó∏czesnej literaturze rosyjskiej jest wyraênie wi-

doczny w szeregu utworów, które mo˝na zaliczyç do form syntetycznych. Synte-

za poetyki realizmu, romantyzmu, modernizmu charakteryzuje na przyk∏ad zbior-

ki ÇÓÁÎÂ ÂÎÍË (Obok choinki), çÂ˜‡flÌËÂ (Przypadek) B. Achmaduliny, çÓ˜Ì‡fl
ÏÛÁ˚Í‡ (Nocna muzyka), äÛÒÚ‡ÌËÍ (ZaroÊla) A. Kusznera. Pisarze wykorzy-

stujà romantyczne obrazy do estetyzacji fenomenu ˝ycia jako takiego, bowiem

zawis∏a nad nim groêba.

Tendencja do syntetyzacji lub hybrydyzacji elementów poetyki zró˝nicowa-

nych systemów estetycznych (nie tylko tych, które zosta∏y wy˝ej wymienione)

jest doÊç charakterystyczna dla literatury rosyjskiej prze∏omu XX i XXI wieku,

co prowadzi do wy∏aniania si´ stref dyfuzyjnych (i w ogóle pogranicznych).

Wch∏anianie przez realizm elementów poetyki modernizmu prowadzi z kolei

do pojawiania si´ utworów postrealistycznych (èÓÁ‡ ÔÓ˝Ú‡/Proza poety J. Ma-

leckiego, í‡ÔË˜ËÍ/Tapirek A. Byczkowa i in.). Obserwuje si´ tak˝e nawarstwia-

nie na poetyk´ realizmu elementów poetyki postmodernizmu (äÓÁÎÂÌÓÍ ‚
ÏÓÎÓÍÂ/Kozio∏ek w mleku J. Polakowa, ÉÓÒÔÓ‰ËÌ ÉÂÍÒÓ„ÂÌ/Pan Hexogen A. Pro-

chanowa, ëÛÔÂÊÂÌ˘ËÌ‡/Superkobieta J. Dru˝nikowa i in.) lub tak˝e elemen-

tów poetyki modernizmu i postmodernizmu (W´drowanie ku Êmierci/äÓ˜Â‚‡ÌËÂ
‰Ó ÒÏÂÚË W. Maksimowa, ÇÂÏfl ÌÓ˜¸/Czas nocny L. Pietruszewskiej i in.);

jest to tzw. post-postrealizm, umacniajàcy si´ na prze∏omie stuleci. Mo˝liwoÊci

literatury poszerzajà si´, staje si´ ona coraz bardziej zró˝nicowana pod wzgl´-

dem gatunkowym.

Modernizm w wielu wypadkach ujawnia tendencj´ do krzy˝owania si´ z post-

modernizmem (èÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÉÓÚÎË·‡/Przestrzeƒ Gottlieba D. Lipskierowa,

èÓÒÎÂ Á‡ÔflÚÓÈ/Po przecinku A. Nunie i in.), co wskazuje na potrzeb´ syntezy

kulturowej tego, co literatura zgromadzi∏a przez stulecie. Czynnikiem decydujà-

cym o przynale˝noÊci do modernizmu jest w tym przypadku to, jaka filozofia

stanowi podstaw´ sensów naddanych utworu. Np. w powieÊci W. Pielewina ˚y-

cie owadów (ÜËÁÌ¸ Ì‡ÒÂÍÓÏ˚ı) N. Bielajewa odkrywa „kontrapunkt intertek-

stualnoÊci” alegoryzmu zoomorficznego: Kola˝ cytatów ∏àczy w jedno bajk´ Kry-

∏owa „Konik polny i mrówka”, epigramy i wierszowane karykatury Puszkina,

„zoofizjonomiczne” chwyty Gogola, liryczne miniatury Feta, „Insektologiczne” me-

tafory Dostojewskiego, Nabokova i Pasternaka, ró˝ne odmiany folkloru miejskiego

i kultury masowej (Bielajewa 2003: 94). W Êlad za Puszkinem i oberiutami W. Pie-

lewin tworzy w∏asnà kolekcj´ ludzi-owadów (wÊród których mo˝na rozpoznaç tak-

˝e najbli˝szych znajomych – pisarzy), co stanowi wskazanie na ich „ma∏oÊç”

(marnoÊç), nieumiej´tnoÊç nadania swojemu istnieniu wy˝szego sensu. Ale ele-
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menty poetyki postmodernistycznej pisarz wykorzystuje do wysuwania z dosta-

tecznà mocà modernistycznych postulatów filozoficzno-metafizycznych o absur-

dalnoÊci ˝ycia, koniecznoÊci poszukiwaƒ ratunku w Êmierci i przechodzeniu (przez

Êmierç) do Êwiata „prawdziwego”, wiecznego. Pod wieloma wzgl´dami wspó∏brz-

mià one z buddyzmem, w którym negowanie ˝ycia i w∏asnego Ego w nadziei na

osiàgni´cie Nirwany oraz zespolenie z Absolutem znajduje skrajny wyraz. Dla-

tego ˚ycie owadów jest przesiàkni´te duchem antropologicznego nihilizmu i me-

tafizycznego idealizmu, które sà obce postmodernizmowi i zdradzajà przynale˝-

noÊç do modernizmu.

Odwrotnie przedstawia si´ rzecz z postkonceptualizmem, który stawia sobie

za zadanie, aby przyjàwszy do wiadomoÊci maksym´ konceptualizmu o wyczerpa-

niu si´, o braku mo˝liwoÊci indywidualnej wypowiedzi, nauczyç si´ przywracaç wy-

powiedzi indywidualnà pe∏ni´ duchowà (Kuêmin 2001: 5). Podzielajàc Êwiatopo-

glàdowe postulaty postmodernizmu, postkonceptualiÊci bynajmniej nie zawsze

wykorzystujà postmodernistycznà poetyk´ do ich wypowiadania, majà predylek-

cj´ do form mieszanych (zbiór ÑÓ·Ó/Dobro D. Dawydowa, ÑÛ¯‡ Ë Ì‡‚˚ÍË/Du-

sza i nawyki M. Skworcowa i in.).

Ponadto w jednym zbiorku pisarza mogà byç zebrane utwory napisane w po-

etyce realizmu, modernizmu, postmodernizmu, a tak˝e we wszystkich tych poety-

kach naraz (zbiór èÓfl‰ÓÍ ÒÎÓ‚/Szyk s∏ów S. Gandlewskiego, zbiór ÇÂÁ‰ÂÒ¸/Wsz´-

dzieÊ W. Paw∏owej i in.).

Jak widzimy, wejÊcie postmodernizmu do kultury tchn´∏o nowe ˝ycie w „zu-

˝yte” systemy estetyczne, zaktywizowa∏o ich wspó∏dzia∏anie, uruchomiwszy me-

chanizm rozga∏´ziajàcej si´ kombinatoryki estetycznej. Przejawem tego jest rów-

nie˝ gatunkowa odnowa literatury, która wzbogaci∏a si´ o takie formy gatunkowe,

jak powieÊç socjologiczno-futurologiczna, powieÊç-wersja, powieÊç niedokoƒczo-

na, sielanka kryminalna, powieÊç-komentarz, powieÊç-esej, powieÊç-klip, powieÊç-

-encyklopedia, metafizyczny punk, multiproza, fantazja absurdalna, „motyw”, frag-

ment z..., dziennik internetowy-blog i in. Tendencja do mieszania gatunków

i wielogatunkowoÊci sygnalizuje rozmywanie si´ ich konturów, w których wspó∏-

czesna literatura si´ nie mieÊci. Wystàpi∏a ze swoich brzegów, zmieniajàc este-

tyczny „pejza˝”. Nieprzypadkowo tekst literacki coraz cz´Êciej jest okreÊlany

jako „ksi´ga” (äÌË„‡ ÌÓÏ‡‰‡/Ksi´ga nomady A. Siekackiego, äÌË„‡ Ò ÏÌÓ-
ÊÂÒÚ‚ÓÏ ÓÍÓÌ Ë ‰‚ÂÂÈ/Ksi´ga z mnóstwem okien i drzwi I. Klecha, äÌË„‡ ‰Îfl
Ú‡ÍËı, Í‡Í fl/Ksi´ga dla takich jak ja M. Fraja i in.).

JednoczeÊnie w naszych czasach zapowiadany jest koniec kultury ksià˝ki w zwiàz-

ku z dokonujàcà si´ komputeryzacjà literatury, poniewa˝ mo˝liwoÊci Internetu

wielokrotnie zwi´kszajà liczb´ wariantowych odczytaƒ hipertekstu, aktywizujà

rol´ czytelnika w akcie „czytania-pisania” (R. Barthes). W latach 90. XX wieku

pojawi∏a si´ rosyjska cyberliteratura i literatura sieciowa. Nale˝y okreÊliç bli˝ej te

poj´cia. Ka˝dy tekst mo˝na wprowadziç do Internetu jako cyberliteratur´, nato-

miast jako literatura sieciowa mogà byç okreÊlane tylko takie utwory, których nie mo˝-

na przenieÊç na papier, bàdê te˝ bardzo tracà na wartoÊci po takim przeniesieniu

(Karymowa 2002: 64). Tekst sieciowy sk∏ada si´ z fragmentów, jest „rozsypany”,

jego oddzielne bloki sà po∏àczone nieliniowymi wi´zami, przypomina „pó∏pro-
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dukt” do intelektualnej pracy nad nim. Skonstruowaç go powinien sam czytelnik

w interaktywnym kontakcie wed∏ug pewnych, nader swobodnych zasad, ustalonych

przez autora, pod którego kontrolà tak czy inaczej znajdujà si´ wszystkie cz´Êci sk∏a-

dowe tekstu (Karymowa 2002: 65). SpoÊród najbardziej godnych uwagi utworów

rosyjskiej literatury sieciowej mo˝na przyk∏adowo wymieniç: Ä˝ÓÔÓÚ (Port lot-

niczy) J. Niestierenko, íÓ˜Í‡ (Kropka) D. Jacutko, ãÓÒÍÛÚÌÓÂ Ó‰ÂflÎÓ (Ko∏dra ze

skrawków) D. Soko∏owa, ÜË‰ÍÓÂ ÒÚÂÍÎÓ (P∏ynne szk∏o) A. Andriejewa, êÓÏ‡Ì
(PowieÊç) R. Lejbowa. Te teksty i projekty sà rozpatrywane jako eksperymental-

ne, cz´sto s∏u˝àce zabawie. Ich twórcy twierdzà, ˝e, po pierwsze, jest to literatura

hipertekstowa (zbudowana na zasadzie odsy∏aczy skojarzeniowych), po drugie, jest

to literatura multimedialna, która na pierwszy rzut oka przypomina film krótkome-

tra˝owy, po trzecie, jest to literatura dynamiczna, gdzie zbierane sà wszystkie projek-

ty, a autor tylko okreÊla punkt wyjÊcia do rozwoju narracji (Karymowa 2002: 67).

PoÊrednio literatura sieciowa wywiera wp∏yw na literatur´ powstajàcà w po-

staci ksià˝ek, dostarczajàc nowych idei, pobudzajàc myÊl twórczà.

Internet zastàpi∏ tak˝e underground dla pisarzy, którzy nie majà mo˝liwoÊci

wydawania swych utworów. Najlepsi w wielu wypadkach uzyskujà mo˝liwoÊç

druku. Mo˝na si´ tu powo∏aç na powieÊç Mersi Szelli (A. Andriejewa) è‡ÛÚËÌ‡
(Paj´czyna), odbieranà dzisiaj jako klasyka rosyjskiego Internetu literackiego. Jest

to pasjonujàce opowiadanie o pokoleniu, które wychowa∏o si´, jak stwierdza au-

torka, na kontraÊcie mi´dzy Siecià i rzeczywistoÊcià, pokoleniu przysz∏ych „homo

informations” (Szelli 2002: 4). Opisany jest tu na przyk∏ad taki oto ekspery-

ment: bohater opracowa∏ program do wy∏awiania thrillerów i krymina∏ów, ˝àda-

jàc, aby jako produkt ostateczny komputer dawa∏ mu melodramat. Razem z przy-

jacielem Êmiali si´ do rozpuku nad potworami i maniakami robiàcymi do siebie

s∏odkie oczy (Szelli 2002: 222). Paj´czyna rozwija wyobraêni´, pozwala nabywaç

nawyki wspó∏twórczego czytania-pisania (wg R. Barthesa).

W ten sposób zmienia si´ samo oblicze literatury pi´knej jako sztuki s∏owa:

nie tylko przekracza ustanowione przez tradycje granice, ale te˝ krzy˝uje si´

z technikà, nabierajàc nowych cech i mo˝liwoÊci. DziÊ literatura jest najbardziej

„rozwini´tà” sferà kultury humanistycznej w Rosji, zmieniajàcej klimat ducho-

wy w spo∏eczeƒstwie i przekszta∏cajàcej si´ zgodnie z pulsem czasu.

Z j´zyka rosyjskiego prze∏o˝y∏a Wies∏awa Olbrych
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Mi´dzy autentyzmem a imitacjà

Wspó∏czesna literatura ukraiƒska niekiedy nazywana jest „literaturà po roku

1991”, z podkreÊlaniem zwiàzku nowych tendencji artystycznych z tymi procesa-

mi, które zachodzi∏y w spo∏eczeƒstwie ukraiƒskim po odzyskaniu niepodleg∏oÊci.

Lub te˝ – w innej redakcji – pokoleniem roku 86., co przypomina fakt, i˝ kata-

strofa w Czarnobylu by∏a momentem tragicznej prawdy, który podwa˝y∏ funda-

ment wizji Êwiata, najdobitniej ods∏aniajàc fa∏sz wartoÊci narzucanych przez ide-

ologi´ paƒstwowà. Zbyt precyzyjne daty nie zawsze sà uzasadnione i mo˝na

zauwa˝yç ˝e procesy, o których b´dzie mowa, przebiega∏y w latach siedemdzie-

siàtych i szczególnie osiemdziesiàtych. W tym okresie sztuka uwalnia∏a si´ od

nadmiernego zaanga˝owania spo∏ecznego, wbrew wszelkim zabiegom „oczyszcza-

jàcym” na obszarze kulturowym i naciskom cenzury, trwa∏o stopniowe os∏abianie

dogmatów realizmu socjalistycznego, wzbogacanie form artystycznych, ciche „prze-

ciàganie” – z niewinnà minà – wzorców i tendencji awangardy zachodniej (w po-

ezji od T.S. Eliota, Ezry Pounda i Saint Johna Persa do Tadeusza Ró˝ewicza i Zbi-

gniewa Herberta); nie mówiàc ju˝ o zakorzenieniu si´ „samwydawu” i undergroundu.

Anonimowy „kret historii” (w tym wypadku – historii artystycznej) uparcie prowa-

dzi∏ swà wywrotowà robot´ (Dziuba 2003: 8). Postaç Pisarza Ukraiƒskiego mia∏a

charakter znakowy w latach walki o niezale˝noÊç: akurat najaktywniejsi pisarze

– szistdesiatnycy (Iwan Dracz, Dmytro Paw∏yczko, Wo∏odymyr Jaworiwski, Jurij

Szczerbak) wkroczyli wtedy do wielkiej polityki, przygotowywali podstawowe

dokumenty narodowej rewolucji, czytali swe wiersze-apele przed wielotysi´czny-

mi zgromadzeniami uczestników ulicznych wieców... Jednak po og∏oszeniu od-

rodzenia paƒstwa retoryk´ patriotycznà szistdesiatnyków zacz´to odbieraç jako

archaicznà, pisarz utraci∏ rol´ wodza i proroka. Jest to jeden z symptomów wy-

chodzenia kultury ukraiƒskiej z romantycznego Êlepego zau∏ka, rezygnacji – w spo-

sób oczywisty niezwykle opóênionej – z wartoÊci romantycznych.

Przedstawiciele generacji lat 80-90. oskar˝yli szistdesiatnyków o nieszczeroÊç

i konformizm, a ich poetyk´ potraktowali bardziej jako narodnickà i „spo∏ecz-

nikowskà”, ni˝ nowoczesnà. DwuznacznoÊç stosunku m∏odych do rodziców-szi-

stdesiatnyków bardzo trafnie okreÊli∏ jeden z najbardziej utalentowanych poetów

pokolenia Serhij ˚adan w wierszu Sprzedajni poeci lat szeÊçdziesiàtych:



Sprzedajni poeci lat szeÊçdziesiàtych powinni si´ cieszyç,

˚e wszystko tak dobrze si´ skoƒczy∏o;

A przecie˝ by∏o tyle zagro˝eƒ,

A oni – wy˝yli, sp∏acili kredyty.

(˚adan 2003: 14).

Postmodernistyczna rezygnacja z antropocentryzmu, spojrzenie w innej opty-

ce na miejsce cz∏owieka w budowli Êwiata, poczucie katastrofizmu, kresu historii

w literaturze ukraiƒskiej, spot´gowane nie tylko koƒcem tysiàclecia, ale tak˝e

odb∏yskami ognia p∏onàcego reaktora w Czarnobylu, posiada wi´c wymiar eko-

logiczny. 26 kwietnia 1986 roku post´p zamieni∏ si´ w poczwarnego potwora nie

tylko dla okreÊlonej orientacji filozofów, ale tak˝e dla dos∏ownie ka˝dego miesz-

kaƒca wielkiego paƒstwa europejskiego, humanizm z jego „cz∏owiekiem – kró-

lem stworzenia” (mimo ˝e myÊliciele europejscy zwàtpili w t´ koncepcj´ ju˝ nie-

mal pó∏ wieku temu, mimo otrzeêwiajàcego doÊwiadczenia dwu wojen Êwiatowych

i niezliczonych innych katastrof globalnych, intelektualiÊci radzieccy, a szczegól-

nie szistdesiatnycy, uczynili humanizm symbolem swojej wiary, a ideologia ofi-

cjalna stale przekonywa∏a pos∏usznych prawu obywateli, ˝e cz∏owiek radziecki –

to szczyt doskona∏oÊci i ˝e wszystko na tym Êwiecie odbywa si´ „w imi´ cz∏owie-

ka”) – humanizm ten wydawa∏ si´ naiwnym dzieci´cym wymys∏em. Spowodowa-

ne ska˝eniem radioaktywnym groêne zmiany genetyczne, fizyczna degradacja –

wszystko to byç mo˝e nada∏o wi´kszej wyrazistoÊci i ostroÊci problemom ducho-

wej degeneracji, które poruszali ju˝ nierzadko równie˝ pisarze lat siedemdzie-

siàtych-osiemdziesiàtych. W niewoli naród ulega degeneracji – nie boi si´ konsta-

towaç Oksana Zabu˝ko – t∏umy wype∏niajàce kijowskie autobusy, wszyscy ci

pogarbieni m´˝czyêni o pomi´tych twarzach i wykrzywionych nogach d˝okejów, ko-

biety ukryte pod foczà oci´˝a∏oÊcià serowo-mi´snego ciasta, m∏odzieƒcy z debilnym

Êmiechem o wilczych odruchach [...] – sprawiajà wra˝enie rzeczy zmajstrowanych

bez mi∏oÊci, byle jak, na odczepnego. (Zabu˝ko 1996: 78).

Dla wyobcowanego, ow∏adni´tego zwàtpieniem bohatera wspó∏czesnej litera-

tury ukraiƒskiej, który utraci∏ zwiàzek z rodzimym gruntem, ziemià, ma∏à ojczy-

znà, przyroda, êród∏o pi´kna i natchnienia, sta∏a si´ nagle strefà zakazanà (w do-

s∏ownym i przenoÊnym znaczeniu s∏owa). Jednà z najbardziej wyrazistych

i najbardziej groteskowych metafor odnajdujemy w poemacie I. Dracza Czorno-

bylÊka madonna (Madonna czarnobylska): leciwa kobieta, opatulona folià celo-

fanowà, pasie na radioaktywnej ∏àce owini´tà równie˝ w celofan krow´ – nie-

stety, trawa nie ma ju˝ tego ratunkowego okrycia... Strefa wyobcowania – to

porzucone siedliska, dawne ikony, ca∏y kontynent kultury, który odchodzi w nie-

pami´ç. Rozpad wzajemnych zwiàzków cz∏owieka z naturà w ró˝nych czasach –

to w∏aÊnie zmiana relacji mi´dzy nim i Êrodowiskiem, przejÊcie, jak pisze Pro-

chaÊko, od stanu myÊliwego (jak to by∏o w ciàgu tysiàcleci) do roli Êciganej

ofiary. Tak wi´c, najaktualniejszà naukà staje si´ dziÊ wirusologia, studiowanie

alergii czy te˝ nietypowego zapalenia p∏uc:

Usi∏ujàc zapanowaç we WszechÊwiecie, ludzie przegapili ten moment, kiedy

zapanowano nad nimi. Co wi´cej: wszyscy uczyniliÊmy wszystko, co tylko mogli-
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Êmy, co by∏o zakazane, aby przestaç nale˝eç do samych siebie i do tego, kto

wszystko tak dobrze obmyÊli∏. Zamiast homocentryzmu mamy wielki kosmos wi-

rusów – i byç mo˝e nareszcie wyrobi to w nas przynajmniej jakieÊ poczucie obo-

wiàzku. JakàÊ obowiàzkowoÊç. Byç mo˝e wszystko to z czasem unaoczni nam

naszà w∏asnà histori´. Dostrze˝emy, co oznacza bycie planetà, na której panujà

jakieÊ tam istoty, którym idzie tylko o siebie, o swoje rozmna˝anie, od˝ywianie,

odpoczynek, rozrywki, wymyÊlne zachcianki, w´drówki, zagospodarowanie, ra-

chub´ czasu i wielkie odkrycia geograficzne, idzie o post´p i spowolnienie. Po-

niewa˝ wirusy – to wielcy nihiliÊci i racjonaliÊci, wi´c prawdopodobnie zmian´

parametrów odczujemy dosyç szybko (ProchaÊko 2003a: 152). UÊwiadomienie

tej kardynalnie nowej sytuacji powinno spowodowaç narodziny ca∏kowicie no-

wej etyki i estetyki.

Uznanie owocnoÊci kryzysu doprowadza do poszukiwania innych dróg, innych

mo˝liwoÊci odnalezienia utraconej autentycznoÊci. Kryzysowy charakter myÊle-

nia artystycznego w znacznej mierze zwiàzany jest z uÊwiadomieniem sobie z∏o-

˝onoÊci, ró˝norodnoÊci wspó∏czesnych obrazów Êwiata, z odrzuceniem czarno-

-bia∏ego schematu radzieckiego. Przy tym ponownie wynika problem wyobcowanej,

„pozbawionej gruntu” jednostki, niezdolnej do adaptacji w „bezniebnym” (Wa-

syl Stus) Êwiecie. Motywy powszechnej samotnoÊci, porzucenia, bezbronnoÊci cz∏o-

wieka poÊród chaosu i mroku obecne sà u wielu poetów lat dziewi´çdziesiàtych,

mi´dzy innymi u Wasyla Herasymjuka, Ihora Rymaruka. Herasymjuk okreÊla

ten stan jako powszechnà, ontologicznà bezdomnoÊç:

Gdzie schroniç g∏ow´? PoÊród Êwiata

nie ma przytu∏ku na tej ziemi,

schroniska, a jedynie ciemnoÊç

demonom nad g∏owami lata. 

Poszukiwanie to˝samoÊci wymaga przewartoÊciowania przesz∏oÊci, na progu

XXI stulecia niedawne z∏oÊliwoÊci losu poddawane sà ocenie historycznej, wpro-

wadzane sà nawet w kontekst mitologiczny. Wbrew ca∏kowicie abstrakcyjnym

zapewnieniom o mi∏oÊci do w∏asnego narodu, do ziemi ojczystej – zapewnieƒ

takich nie brakowa∏o równie˝ u szistdesiatnyków – pami´ç historyczna cz´sto

konkretyzuje si´ poprzez si´ganie do przekazów rodzinnych, osobistych wspo-

mnieƒ. Kiedy „w∏asne winy” wydajà si´ nazbyt ci´˝kie i nauczyciele po raz ko-

lejny „zmieniajà maski”, aby przystosowaç si´ do nowych warunków, wierzyç

mo˝na jedynie bezpoÊrednim Êwiadkom historii. U Wasyla Herasymjuka (wiersz

Kosa) „siwy wojak” opowiada wstrzàsajàcy epizod z terenów dzia∏aƒ ounow-

skiej partyzantki (faszystowskiej Organizacji Ukraiƒskich Nacjonalistów – OUN

– dop. red), kiedy kobieta w ziemiance prosi „najgroêniejszego” o obci´cie

siekierà jej w∏osów. I m´˝czyzna nie jest w stanie tego uczyniç:

„B´d´ czesa∏ je sam. Ile trzeba. Âpij”.

„Utnij je”– p∏acze ta. A on a˝ do wiosny

Rozczesuje jej w∏osy. Czesze w∏osy.

Póêniej, jak zwykle, by∏o i „bohaterstwo”, i „zdrada”, ale z potoku wspo-

mnieƒ wydobyto w∏aÊnie ten wydawa∏oby si´, prywatny epizod zwyci´stwa tego,

co jest ludzkie nawet w najbardziej bezbo˝nych czasach. Konkretyzm wspo-
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mnieƒ osobistych, konkrety realnej historii politycznej przemieszczane sà do p∏asz-

czyzny mitologicznej. Mit, do którego transformowane sà wszystkie prze˝ycia

minionego ju˝ XX stulecia, w swej istocie tragiczny, rejestruje nieodwracalne

straty. Trudno powiedzieç, do historii czy do mitu nale˝y fakt rozstrzelania hu-

culskich czarowników – widunów w powieÊci Tarasa ProchaÊki Neprosti (Niepro-

Êci), kiedy to oddzia∏ specjalny czekistów, przebranych za ˝o∏nierzy UPA, mio-

taczami ognia spali∏ szpital psychiatryczny, w którym wypatrzonych i schwytanych

Nieprostych zamkni´to w 1947 (ProchaÊko 2002: 44). Historia czy te˝ mit ma

rejestrowaç znikni´cie dzwonu w powietrzu podczas wyr´bu karpackich lasów?

W powietrzu, w którym zniknà∏ dzwon, teraz nie mo˝e oddychaç Bóg. Mit He-

rasymjuka zbudowany jest na dwóch g∏ównych opozycjach: zaduchu (ciasnoty, nie-

woli, upodlenia) – otwartoÊci (powietrza, swobody, twórczoÊci, czystoÊci). Trauma-

tyczne i wyzwoleƒcze doÊwiadczenie zaduchu/wolnego oddechu le˝y u podstaw poetyki

Herasymjuka (Moskalec 2003: 368).

Kiedy na prze∏omie lat 80-90. wyraênie zarysowa∏ si´ konflikt pokoleƒ arty-

stycznych, to najbardziej efektywnà i najbardziej radykalnà próbà zerwania z dzie-

dzictwem rodziców, która te˝ zapoczàtkowa∏a, wed∏ug wielu krytyków, prze-

wrót postmodernistyczny, by∏ „projekt Bu-Ba-Bu”, to znaczy dzia∏alnoÊç m∏odych

poetów, skupionych w grupie o barokowej nazwie „Burleska. Ba∏agan. Bufona-

da”. Jurij Andruchowycz, Wiktor Neborak i O∏eksandr Irwaneç przeprowadzili

dziesiàtki wieczorów poetyckich, akcji festiwalowych (mi´dzy innymi g∏oÊny „Wy-

wych-92” – „Wypaczenie-92”), zainicjowali kilka publikacji. Bubabizm by∏ i ge-

stem awangardowym, i ruchem m∏odzie˝owym, i próbà nowej komunikacji ar-

tystycznej. Rekreacje Andruchowycza, opublikowane w styczniowym (1992)

numerze „Suczasnosti”, zapoczàtkowujàcym wydawanie tego solidnego pisma

emigracyjnego w Kijowie, spowodowa∏y prawdziwy skandal literacki. Autor de-

maskowa∏ równoczeÊnie kilka mitów literatury ukraiƒskiej. Bohaterowie powie-

Êci – m∏odzi poeci – spotykajà si´ na pewnym festiwalu artystycznym – Êwi´cie

Zmartwychwstajàcego Ducha, podczas którego przewa˝nie zapijajà si´, czytajà

wiersze, poszukujà przygód seksualnych i omawiajà wzajemnie w∏asnà twórczoÊç.

Ju˝ samo to wywo∏a∏o fal´ zgorszenia patriotycznie nastawionych odbiorców.

W panteonie ukraiƒskim Poeci, Wieszcze i Luminarze S∏owa Ojczystego (wszyst-

ko to prosz´ pisaç z du˝ej litery – ironizowa∏ kiedyÊ z tej pseudoromantyki

modernista Jewhen P∏u˝nyk) muszà godnie wype∏niç swà misj´, wi´c do ∏àcze-

nia pisania wierszy z pijatykà po prostu nie majà prawa. Dotkni´ci w swoich

najlepszych uczyciach czytelnicy – klasyczny przyk∏ad naruszenia horyzontu oczeki-

waƒ – zasypali redakcj´ „Suczasnosti” gniewnymi listami i pogró˝kami, ˝e

pozbawià redakcj´ wsparcia sponsorskiego. (Dodajmy, ˝e nawet w wydanej

w 2003 roku powieÊci Andruchowycza DwanaÊcie obr´czy (Dwanadciat’ obru-

cziw) najostrzej przyj´ty zosta∏ rozdzia∏, w którym dokonana zosta∏a dekon-

strukcja kanonicznej biografii klasyka-modernisty Bohdana Ihora Antonycza: to,

˝e Antonycz jest tu nie wzorowym studentem-prymusem i romantycznie rozma-

rzonym niewinnym m∏odzieƒcem, lecz poetà przekl´tym – mi∏oÊnikiem absyn-

tu, w∏ócz´gà, poszukiwaczem przygód erotycznych, samobójcà – wywo∏a∏o pu-

bliczny osàd nawet ze strony wielu starszych literatów, nie mówiàc ju˝
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o reprezentantach „Êwiadomego spo∏eczeƒstwa”.) W pewnym sensie – pisa∏a Ta-

mara Hundorowa – bubabizm niós∏ w sobie w∏aÊnie narcyzm superbohatera i by∏

krytykà narodowego Poety-Mesjasza ze stanowiska Poety-Cygana (Hundorowa 2000:

17). Taki obraz poety – Êpiàcego proroka, ze sk∏onnoÊcià do alkoholu, któremu

˝ona pierze skarpetki, oczekujàc jego powrotu z kolejnej libacji, w ˝aden sposób

nie mieÊci si´ w kodzie tradycji ukraiƒskiej, w której poeta – to druga osoba po

Bogu (Hniatiuk 1997: 17).

Nad nowym statusem poety, twórcy, zastanawiajà si´ niemal wszyscy bardziej

znaczàcy pisarze koƒca 80.-poczàtku lat 90. Znowu, podobnie jak we wczesnym

modernizmie poczàtku XX stulecia, nabiera aktualnoÊci problem wyboru mi´dzy

barykadà a wie˝à z koÊci s∏oniowej, mi´dzy obowiàzkiem wobec spo∏eczeƒstwa

a odpowiedzialnoÊcià wobec j´zyka. Rezygnacja z zobowiàzaƒ spo∏ecznych odby-

wa si´ bezboleÊnie, „m´stwo” okazuje si´ potrzebne nie do walki, lecz dla twór-

czego osamotnienia. Oksana Zabu˝ko interpretuje ten dylemat wbrew tradycji

patriotycznej: ...O, daj nam m´stwo – pozostawaç w swej pracowni / przy wÊciek∏ym

gwarze dolatujàcym od barykad! (Zabu˝ko 1990: 14). W powieÊci Inop∏anetianka

(1998, Kosmitka) kreÊli ona kolizj´ mi´dzy „zewn´trznoÊcià” (M. Bachtin) arty-

sty a rzeczywistoÊcià, brakiem jego zwiàzku czy – co najmniej – jego niepe∏nym

zwiàzku z pragmatykà ˝yciowej dzia∏alnoÊci (˝yttiebuduwannia). Bohaterka-pisar-

ka pewnego jesiennego poranka spotka∏a si´ oko w oko z wys∏annikiem losu –

czy to z karamazowsko-leverkühnowskim kusicielem, czy raczej z ironicznym ko-

mentatorem tego archetypowego wàtku fabularnego o diable, który obdarza

twórczà pot´gà w zamian za zaprzedanie duszy. Dziwny wspó∏rozmówca uzmy-

s∏awia bohaterce nieoczekiwanà – na pierwszy rzut oka – opozycyjnoÊç poj´ç –

tego, co ludzkie i co artystyczne. Wyra˝ajàc zdziwienie, ˝e reakcja bohaterki wy-

st´pujàcej pod kryptonimem Rady D. jest „typowo ludzka”, a nie artystyczna,

goÊç podkreÊla: artysta – to „niezupe∏nie cz∏owiek”. I to osza∏amiajàce i niemal

obraêliwe „niezupe∏nie” oznacza tak˝e talent, obdarowanie zdolnoÊciami. Idzie

tu przede wszystkim o artystycznà przenikliwoÊç, uzyskiwanà poprzez zmian´ punk-

tu widzenia i punktu obserwacji, a wi´c dzi´ki niepe∏nemu zaanga˝owaniu w to,

co odbywa si´ miedzy ludêmi, zachowaniu dystansu, znajdowaniu si´ na zewnàtrz,

w jakimÊ sensie – na marginesie wobec pewnego systemu wartoÊci. Bohaterka

Oksany Zabu˝ko mówi o „innym stopniu wolnoÊci”, o pisaniu „pod dyktando”.

À propos, w Moskowiadzie Jurija Andruchowycza tak˝e pojawia si´ wzmianka

o „Tym, który dyktuje wiersze”. Obrachunek z socrealizmem i poszukiwanie no-

wych estetycznych punktów orientacyjnych powodowa∏y w koƒcu lat 80. skupia-

nie si´ na metafizycznej istocie ˝ycia, kiedy otwiera si´ szczelina w innym wymia-

rze egzystencji. Ale ju˝ po kilku latach takie próby okreÊlenia idealnej istoty wolnej

sztuki, przez zakwestionowanie podstawowej zasady socrealizmu – wyobra˝enia

o literaturze, która okreÊlana jest przez rzeczywistoÊç i rzeczywistoÊç obs∏uguje,

wydajà si´ nieco naiwne. Obraz estety, wybraƒca Boga, wyznawcy pi´kna, który

b∏àka si´ mi´dzy domostwami niewiernych, nadal pozostawa∏ obrazem romanty-

zowanym. I te romantyczne elementy by∏y przewa˝nie obce retoryce lat 90. W przed-

mowie do zbioru poezji grona literackiego „Nowa degeneracja”, jednego z naj-

bardziej widocznych ugrupowaƒ poetyckich lat 90., Jurij Andruchowycz okreÊla
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stosunek poety do czytelnika ju˝ inaczej ni˝ w Rekreacjach. Czas t∏umnych festi-

wali Zmartwychwsta∏ego Ducha odszed∏ w przesz∏oÊç: Poeci majà w nosie to spo-

∏eczeƒstwo. P∏acà mu wzajemnoÊcià. Piszà, podobnie jak wszyscy, dla siebie. Coraz

bardziej hermetycznie, w sposób coraz bardziej zamkni´ty. Poezja ukraiƒska staje si´

coraz lepsza. Nied∏ugo zupe∏nie przestanà jà czytaç (Andruchowycz 1997: 218).

Jednym z donios∏ych kroków na drodze kszta∏towania si´ naszej niezale˝no-

Êci by∏o nadanie naszemu j´zykowi statusu j´zyka paƒstwowego. Wojny j´zyko-

we toczone sà przez prorosyjskie si∏y polityczne podczas ka˝dej kampanii wy-

borczej, i, choç status quo zostaje zachowany, to jednak sfera funkcjonowania

j´zyka ukraiƒskiego pozostaje doÊç ograniczona. Radziecka imperialna tenden-

cja do wspierania mowy mi˝nacionalnoho spi∏kuwannia (j´zyka komunikacji

mi´dzy ró˝nymi nacjami) oznacza∏a, ˝e przek∏ady literatury pi´knej i naukowej

publikowane by∏y przewa˝nie w j´zyku rosyjskim. W ukraiƒskiej literaturze ra-

dzieckiej w ciàgu dziesi´cioleci kszta∏towa∏ si´ sterylny wariant „j´zyka literac-

kiego”, który coraz bardziej oddala∏ si´ od j´zyka mówionego, konserwujàc (tu-

taj dzia∏a∏a oczywiÊcie reakcja obronna w postaci dystansowania si´ od wp∏ywów

rosyjskich) model zaproponowany jeszcze w prozie o tematyce wiejskiej drugiej

po∏owy XIX stulecia. Ten „s∏owiczy” j´zyk, który w swej bezb∏´dnej poprawno-

Êci nie dopuszcza∏ ani wyrazów zaczerpni´tych z ˝argonu, ani brutalnej leksyki,

ani elementów wspó∏czesnego slangu miejskiego, by∏ ma∏o przydatny do two-

rzenia nowoczesnej literatury urbanistycznej. Kiedy w powieÊciach klasyków

socrealizmu dyplomaci, cybernetycy lub wojskowi dyskutowali w j´zyku ukraiƒ-

skim, wywo∏ywa∏o to u czytelników idiosynkrazj´ z kilku powodów. Po pierw-

sze, realni kijowscy, charkowscy czy zaporoscy dyplomaci i fizycy w j´zyku ukra-

iƒskim nie rozmawiali, po drugie, sztucznoÊç stworzonych przez autorów

konstrukcji semantycznych ca∏kowicie podwa˝a∏a jakàkolwiek wiarygodnoÊç tek-

stu, po trzecie, sama zaÊ nieautentycznoÊç, swoista bezradnoÊç j´zyka, na którym

czyniono gwa∏t, wywo∏ywa∏y z∏o˝one uczucia, w których oburzenie ∏àczy∏o si´ ze

wstydem.

M∏ody poeta i krytyk Maksym Rozumnyj okreÊla∏ sytuacj´ jako nieodpowied-

nioÊç zachodzàcà mi´dzy poczuciem wewn´trznego powo∏ania i odczuciem wyra˝al-

nego spustoszenia, a co za tym idzie, zadanie swego pokolenia upatrywa∏ w dà˝e-

niu do reanimacji j´zyka jako powszechnie znaczàcej realnoÊci (Rozumnyj 1997: 99).

W latach 90. zrobiono ju˝ wiele dla rozluênienia kanonu j´zyka literackiego, dla

jego modernizacji i – mo˝na by rzec – urbanizacji. Oprócz kalania czystego

i podnios∏ego obrazu poety-proroka narodu, m∏odym autorom zarzucano jesz-

cze jeden grzech Êmiertelny – zn´canie si´(!) nad j´zykiem ojczystym. Wspo-

mniana „reanimacja” oznacza∏a tak˝e wzbogacenie, przywrócenie leksyki, którà

konsekwentnie usuwali redaktorzy publikacji, usi∏ujàc zbli˝yç j´zyk ukraiƒski do

rosyjskiego. Reanimacja ta zmierza∏a te˝ do uprawomocnienia w tekÊcie luêniej-

szych form j´zyka mówionego, a zarazem odejÊcia od tego puryzmu j´zykowe-

go, który cz´sto uniemo˝liwia∏ rozwa˝ania na temat jakichÊ kwestii bardziej z∏o-

˝onych ni˝, powiedzmy, pi´kno pejza˝u z k∏osami ˝yta i chabrami czy kontemplacja

etnograficznych reliktów przesz∏oÊci... Bunt j´zykowy traktowany by∏ przez m∏o-

de pokolenie jako cz´Êç sk∏adowa antytradycjonalizmu kulturowego. Natomiast
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najbardziej autorytatywny spoÊród ukraiƒskich radzieckich klasyków O∏eÊ Hon-

czar w najmocniejszych s∏owach pot´pia∏ aroganckich bezbatczenkiw (pozbawio-

nych szacunku do ojczyzny): BylejakoÊç, która zanieczyszcza literatur´, arogancja

wojowniczych grafomanów, zaÊmiecenie j´zyka literackiego wulgaryzmami, prze-

kleƒstwami i ˝argonem z∏odziejskim – wszystko to, czym tak ch´tnie zdobywajà

sobie uznanie „m∏odzi degeneraci” (Honczar 1996: 4). Nale˝y dodaç, ˝e s∏odka-

wo-paseistyczny styl Honczara w sposób istotny wp∏ywa∏ na kszta∏towanie si´ sa-

mego poj´cia „j´zyka literackiego”. I w∏aÊnie ta maniera sta∏a si´ obiektem kry-

tyki i parodii. W Rekreacjach Andruchowycza, jak zauwa˝a badaczka polska,

praktyka j´zykowa g∏ównych postaci druzgoce normy j´zyka, cenzurowanego przez

gramatyk´ i semantyk´, dlatego jest ona jednoznaczna ze sprzeciwem spo∏ecznym

i politycznym; kwestionowany jest oficjalny kod lingwistyczny i oficjalne prawo (Hna-

tiuk 1997: 18). W innej niezwykle popularnej powieÊci, w Badania terenowe nad

ukraiƒskim seksem (èÓÎ¸Ó‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÂÍÒÛ) Oksany Zabu˝ko

ostrà reakcj´ czytelników wywo∏a∏a mi´dzy innymi tak˝e nienormatywnoÊç, agre-

sywnoÊç j´zyka narratorki (tym bardziej, ˝e na agresywnoÊç pozwala∏a sobie ko-

bieta!).

Mo˝na tu mówiç o kilku tendencjach w modernizacji j´zyka. Z jednej stro-

ny, na przyk∏ad u J. Andruchowycza, W. Dibrowy, O Irwancia, S. Pyrka∏o wi-

dzimy parodiowanie j´zyka oficjalnego, radosnych radzieckich, i s∏odkawych

narodnickich klisz j´zykowych, wprowadzanie elementów slangu itp. Innà mo˝-

liwoÊç wykorzystujà tacy poeci i prozaicy, jak, powiedzmy, I. Rymaruk, W. He-

rasymjuk, O. Zabu˝ko, J. Paszkowskyj. Idzie o skomplikowanà sk∏adni´, neolo-

gizmy autorskie, u˝ywanie rzadko spotykanych s∏ownikowych znalezisk, stylizacji,

a wi´c rozwój tej tendencji, która zapoczàtkowana zosta∏a w modernizmie lat

dwudziestych.

W swoich zabawach j´zykowych destruktorzy-ironiÊci wykorzystujà ró˝ny ma-

teria∏, ró˝ne s∏owniki, w pierwszym rz´dzie elementy radzieckiego socrealistycz-

nego i rustykalnego narodowo-realistycznego dyskursu. Oto w Rekreacjach Âwi´-

to Zmartwychwsta∏ego Ducha odbywa si´ w sali posiedzeƒ miejskiego komitetu

Komunistycznej Partii Ukrainy, wyst´py zespo∏ów folklorystycznych – w kinie

„Rosja”, a formowanie kolumn do procesji Krzy˝owej – na poczàtku ulicy Dzier-

˝yƒskiego. Niezwykle ciekawe by∏o w tym kontekÊcie doÊwiadczenie jeszcze jed-

nego poety-bubabisty – O∏eksandra Irwancia. Jego DeputatÊka pisnia (PieÊƒ de-

putowanego), Oda hrywni (Oda do hrywni), Zak∏yk (Apel), Lubit’! (Kochajcie!) –

to przyk∏ady parodiowania najpopularniejszych figur retorycznych radzieckiej

poezji propagandowej. Na wpó∏ zakazany w latach radzieckich wiersz W. Sosiu-

ry Lubit’ Ukrajinu (1944, Kochajcie Ukrain´) z naiwnà prostolinijnoÊcià przeciw-

stawia uczucia narodowe, mi∏oÊç do Ojczyzny – w sposób oczywisty zajmujàcym

tu pozycj´ podrz´dnà, wtórnym wartoÊciom indywidualnym. Poeta wype∏nia∏ go-

towe, zu˝yte radzieckie wzorce, ukraiƒskà treÊcià patriotycznà, po raz kolejny

demonstrujàc, ˝e nacrealizm by∏ tylko odwrotnà stronà socrealizmu. Kiedy nie

kochasz Ukrainy, jej „s∏owiczego” j´zyka i „wiecznie ˝ywego” pi´kna – ominie

ci´ nawet mi∏oÊç i szcz´Êcie osobiste, nie osiàgniesz pe∏ni i wielowymiarowoÊci

ziemskiej egzystencji... Natomiast patriotyzm, oczywiÊcie, zostanie nale˝ycie
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wynagrodzony czy to przez spo∏eczeƒstwo, czy te˝ przez samego Twórc´. Mody-

fikujàc podr´cznikowe „Kochajcie Ukrain´” w postaci apelu wzywajàcego, by

„kochaç Oklahom´” (choç mo˝na tak˝e Utah oraz jakikolwiek inny stan wed∏ug

w∏asnego wyboru!), O. Irwaneç burzy sam kod retoryczny. Do destrukcji j´zyka

oficjalnego m∏odzi pisarze wykorzystujà ironi´, parodi´, kola˝. Na przyk∏ad Wo-

∏odymyr Dibrowa publikuje na poczàtku lat 90. sztuk´ Dwadciat’ takyj-to zjizd

partiji, okreÊlajàc jej gatunek jako „stenograficzne sprawozdanie-oper´”. Tekst

zmontowany zosta∏ z absurdalnych cytatów, zaczerpni´tych z oficjalnych wydaƒ

partyjnych. Wprowadzenie powielanych cytatów do ironicznego kontekstu, zde-

rzenie tych patetycznych wzorców stylu wysokiego (przecie˝ w poetyce socreali-

zmu ∏atwo rozpoznaç orientacj´ na recepty klasycystyczne lub pseudoklasycy-

styczne) z elementami leksyki potocznego j´zyka mówionego – odczarowuje

i desakralizuje mit.

Skupienie uwagi na zmianie funkcji j´zyka literackiego i zmianie statusu po-

ety, intelektualisty by∏y istotnymi aspektami szerszej antykolonialnej i postkolo-

nialnej problematyki, która dziÊ w kulturze ukraiƒskiej wykazuje wyraêne powià-

zania z tradycjami lat dwudziestych, w szczególnoÊci z pamfletami Myko∏y

Chwylowego.

Nieprzyswojone, ukrywane w specjalnych schowkach dziedzictwo moderni-

zmu dopiero pod koniec lat 80. sta∏o si´ dost´pne czytelnikom i teksty te w pew-

nym sensie odbierane by∏y jak zjawiska literatury wspó∏czesnej – likwidacja tak

zwanych „bia∏ych plam” by∏a jednym z wa˝nych czynników procesu kulturalne-

go lat 80-90.

Diagnoza „wstecznictwa” i ma∏orosyjskoÊci, postawiona przez Chwylowego, na-

dal, niestety, nie straci∏a aktualnoÊci. Rzecz sz∏a o obrachunek z przesz∏oÊcià,

obrachunek z imperium, o poszukiwanie alternatyw kulturowych i zmian´ orien-

tacji. W powieÊci Jurija Andruchowycza Moskowiada procedura odrzucenia nie-

po˝àdanego dziedzictwa rozgrywana jest w stylu burleski i karnawa∏u. Ka˝dy

szczegó∏ w´drówki bohatera – pisarza o „zachodnim” imieniu Otto von F. – uli-

cami Moskwy jest istotny przede wszystkim ze wzgl´du na to, ˝e okreÊlono jà

jako „ostatni” dzieƒ konajàcego imperium. Rozliczenie z przesz∏oÊcià wyglàda

wielce radykalnie: Otto Wilhelmowicz rozstrzeliwuje prezydium dziwnego ze-

brania w podziemnych labiryntach metra – i w ten sposób kolejno padajà spróch-

nia∏e symbole rosyjskiej pot´gi: Iwan Groêny, Dzier˝yƒski, Lenin, Suworow, Ka-

tarzyna Druga...

W kontekÊcie karnawa∏owym wszystko to jest ca∏kowicie przekonujàce, nato-

miast w naszych realiach politycznych, ideologicznych, kulturowych problem sta-

tusu kolonialnego pozostaje z∏o˝ony i bolesny. Nie poruszam tu aspektów poli-

tycznych, mi´dzy innymi niezwykle ostrej kwestii funkcjonowania j´zyka

paƒstwowego – j´zyk ukraiƒski w ukraiƒskim paƒstwie jest, byç mo˝e, jeszcze

bardziej zagro˝ony ni˝ w by∏ym ZSRR. Oksana Zabu˝ko w artykule ◊èÒËıÓÎÓ„¥˜Ì‡
ÄÏÂËÍ‡” i ‡Á¥‡ÚÒ¸ÍËÈ ÂÌÂÒ‡ÌÒ („Psychologiczna Ameryka” i azjatycki rene-

sans) wyodr´bni∏a trzy najwidoczniejsze objawy kultury kolonialnej, prowincjo-

nalnej: 1) Êredniowieczna temporalnoÊç („pluralizm” i „dyskretnoÊç” czasu zdarzeƒ),

2) paseizm i „literackoÊç”, inaczej mówiàc ÊwiadomoÊç filologiczna zamiast histo-
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rycznej, i 3) kulturowa nekrofilia – tylko ta ostatnia stanowi rzeczywiÊcie powa˝ne

zagro˝enie dla przysz∏oÊci kultury narodowej, poniewa˝ towarzyszy ÊwiadomoÊci ju˝

nie po prostu prowincjonalnej, lecz kolonialno-poni˝onej (upokorzonej) (Zabu˝ko

1999: 103).

Na prze∏omie lat 80-90. klasyczny kanon/ikonostas socrealistyczny dosyç szyb-

ko i sprawnie zastàpiono ikonostasem narodowym, w którym podstaw´ kanoni-

zacji stanowi∏a nie tyle wartoÊç tekstów artystycznych, ile heroizm biografii au-

tora-bojownika o narodowà ide´, autora-ofiary. Motywy ofiarnoÊci sà eksponowane

ze szczególnà intensywnoÊcià, niezbyt udany termin „rozstrzelane odrodzenie”

bezustannie powielany jest zarówno w wydaniach naukowych, jak i edukacyj-

nych. Mo˝na tu wspomnieç przyk∏ad doÊç przeci´tnego poety Wasyla Symonen-

ki, zaliczonego do kohorty najbardziej szanowanych, jak si´ zdaje, w zwiàzku

z jego wczesnà tragicznà Êmiercià. Inny przyk∏ad kanonizacji ideologicznej – to

uwieƒczony wszystkimi radzieckimi nagrodami socjalistyczny klasyk O∏eÊ Hon-

czar. Jego programowa, rzeczywiÊcie bardzo na czasie dla ukraiƒskich lat 60.,

lecz stylistycznie dosyç bezradna, psychologicznie jednowymiarowa i ilustratyw-

na powieÊç Sobór (zresztà nie najlepsza nawet w dorobku samego Honczara),

uznana zosta∏a za niemal oficjalny tekst-symbol literatury ukraiƒskiej drugiej

po∏owy XX stulecia tylko dlatego, ˝e w swoim czasie jej autor przez kilka lat

by∏ autorem zakazanym. Natomiast próby wprowadzenia do kanonu najbardziej

konsekwentnych pisarzy – modernistów, jak na przyk∏ad Wiktor Petrow, Ihor

Kosteçkyj czy Jurij Szerech-Szewelow, do dzisiaj jeszcze wywo∏ujà sprzeciw pa-

triotycznych koneserów. Ze szczególnà wrogoÊcià spotka∏y si´ próby reinterpre-

tacji klasyki: niemal wszystkie publikacje ostatnich lat poÊwi´cone Szewczence,

France, ¸esi Ukraince zosta∏y pot´pione za rzekome zniewa˝enie narodowych

Êwi´toÊci.

Postmodernistyczne koncepty koƒca historii w literaturze ukraiƒskiej w spo-

sób paradoksalny wspó∏istniejà/zderzajà si´ z ideà odnalezienia historii, z „od-

zyskaniem historii”. Przecie˝ w historii ZSRR ukraiƒska cz´Êç sk∏adowa inter-

pretowana by∏a wy∏àcznie w rosyjskiej perspektywie, z moskiewsko-petersburskiego

punktu widzenia, a co za tym idzie wy∏àczano z niej wielkà liczb´ niepo˝àda-

nych faktów, postaci, wydarzeƒ. Pod koniec lat 80. prze˝yliÊmy boom publikacji

historycznych, powieÊci, znalezisk archiwalnych. Jednak˝e w ocenie przesz∏oÊci

odczuwalny by∏ pewnego rodzaju akcent nekrofilski czy „cierpi´tniczy”. Miejscem

patriotycznych pielgrzymek i uroczystoÊci stajà si´ pomniki pora˝ek, a nie zwy-

ci´stw, Êwiadectwa narodowej haƒby, a nie s∏awy. W ogóle wszystko, co Ukraiƒ-

cy sà w stanie o sobie powiedzieç – protestuje przeciwko takiemu narodowemu

zachowaniu bohaterka Badaƒ terenowych nad ukraiƒskim seksem Oksany Zabu˝-

ko – to, jak, ile i w jaki sposób ich „bito”: informacja, co tu du˝o mówiç, ma∏o

interesujàca dla obcych, jednak˝e, skoro ani w historii rodziny, ani w historii naro-

du nic innego nie mo˝na wygrzebaç, to powolutku przyzwyczaja si´ cz∏owiek do du-

my z tego w∏aÊnie – patrzcie tylko, jak nas bito, a myÊmy jeszcze nie umarli (Za-

bu˝ko 2003: 146).

Otrzeêwiajàce doÊwiadczenie pierwszych lat niezale˝noÊci, przy ca∏ej mnogo-

Êci problemów gospodarczych i spo∏ecznych: zamiast spodziewanego wzrostu, zbyt
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skromne sukcesy na drodze do spo∏eczeƒstwa demokratycznego, przywróci∏y ak-

tualnoÊç (znowu jednak w zwiàzku z dziedzictwem romantyzmu – przecie˝ to

romantycy, z Tarasem Szewczenkà w∏àcznie, z ut´sknieniem czekali na „swoje-

go Moj˝esza”, który wyprowadzi naród z egipskiej niewoli) powielanej zarówno

przez pisarzy, jak i dziennikarzy w tezie o nieosiàgalnoÊci ziemi obiecanej i nie-

zb´dnoÊci czterdziestoletniej tu∏aczki po pustyni, aby naród wyzby∏ si´ ducha

niewolników. W literaturze wspó∏czesnej uwolnienie si´ od metanarracji historii

linearnej, odrzucenie „jedynie w∏aÊciwej” wersji oficjalnej cz´stokroç nast´puje

poprzez jej „uprywatnienie”; wielu pisarzy usi∏uje oceniç przesz∏oÊç w kontek-

Êcie przekazów rodzinnych, osobistych wspomnieƒ, biografii ma∏ych wspólnot,

anegdot historycznych itp. W∏aÊnie tak interpretowana jest historia Ukraiƒskiej

Powstaƒczej Armii, ruchu dysydenckiego i in. To ju˝ jest opowieÊç, w której

wa˝ny jest nie „obiektywny” obraz tego, co rzekomo z ca∏à pewnoÊcià mia∏o

miejsce, lecz subiektywny punkt widzenia na rzeczywistoÊç przedstawianà. Post-

modernistyczne idee koƒca historii nareszcie pozwoli∏y spojrzeç na przesz∏oÊç

ironicznie, bez romantycznego patosu, si´gnàç do burleskowej gry z oficjalnym

dogmatem. Na przyk∏ad Serhij ˚adan odwa˝y∏ si´ opublikowaç stylizowanà

pseudokorespondencj´ mi´dzy Tarasem Szewczenkà i Pantelejmonem Kuliszem

z wykorzystaniem nienormatywnej leksyki. Pojawiajà si´ apele o uwolnienie

przysz∏oÊci od historii, o zaprzestanie rozdrapywania ran i opowiadania Êwiatu

o tym, jak to nas, upoÊledzonych pasierbów historii, niszczyli szcz´Êliwsi sà-

siedzi.

T́  któràÊ ju˝ z kolei w ciàgu ostatnich stu lat prób´ modernizacji naszej lite-

ratury okreÊli∏abym jako udanà, mi´dzy innymi dlatego, ˝e pokolenie lat 80-90.

odesz∏o od neonarodnictwa szistdesiatnyków, romantyczna iluzja ludu (ch∏op-

stwa) jako nosiciela najwy˝szych wartoÊci etycznych i estetycznych, wsi jako nie-

zmiennego êród∏a moralnoÊci i pi´kna dla nich w koƒcu przesta∏a byç atrakcyj-

nà. To jest jednak znowu tendencja zapoczàtkowana jeszcze we wczesnym

modernizmie, kiedy etnograficznie zabarwione ukrainofilstwo ustàpi∏o miejsca

ukraiƒskoÊci, kiedy dokonano rozró˝nienia poj´ç – narodu i nacji.

Lecz w radzieckiej epoce poststalinowskiej orientacja na konserwatywne war-

toÊci wiejskie wydawa∏a si´ jedynà mo˝liwoÊcià zachowania ukraiƒskiej auten-

tycznoÊci; jedynie spo∏ecznoÊç wiejska – w odró˝nieniu od zrusyfikowanego mia-

sta – rzekomo zachowywa∏a ducha ukraiƒskoÊci, jego Êwiatopoglàd, tradycje

etyczne i estetyczne. Idealizacja ch∏opstwa – to jedna z wa˝niejszych cech lite-

ratury rodzimej tego okresu. Czy˝ nie u ka˝dego z czo∏owych ówczesnych kla-

syków, powiedzmy Dow˝enki, Stelmacha, Honczara, w∏aÊnie ustami nakreÊlonych

z mi∏oÊcià etnograficznych dziadków wyra˝ane by∏y najdonioÊlejsze autorskie sà-

dy na temat wiernej mi∏oÊci do ziemi i zakorzenienie w tej˝e. (Znowu jednak

by∏o to regresem wobec modernizmu pierwszego trzydziestolecia XX wieku

z jego estetyzmem i priorytetem wartoÊci indywidualnych, zaznacza∏ si´ spóênio-

ny powrót do pozytywistycznej, narodnickiej wiary w ch∏opstwo jako „osnow´

spo∏ecznoÊci”.) W latach 60-70. fa∏szywie naciàgane deklaracje o mi∏oÊci do z∏o-

tych ∏anów i o wiejskiej chacie jako najdoskonalszym produkcie cywilizacji w koƒ-

cu nawet nieêle wpisywa∏y si´ w socrealistycznà retoryk´ – choçby z uwagi na

164 WIRA AGIEJEWA



to, ˝e wszystko, co ukraiƒskie, musia∏o pozostawaç na marginesie imperium: wiej-

skie, jak ludowy hopak, rolnicze, obce kulturze wysokiej. RównoczeÊnie autorzy

tych romantycznych opowieÊci o wsi czuli si´ obroƒcami narodu i niemal bojow-

nikami walczàcymi z re˝ymem komunistycznym.

Byç mo˝e jedyne, co utraci∏o dziÊ znaczenie w wielkim masywie prozy wiej-

skiej – to tragiczna spowiedê nowel i opowieÊci Hryhora Tiutiunnyka (który do

socrealistycznego kanonu akurat nie zdo∏a∏ si´ wpisaç) na temat rozpadu, zag∏a-

dy odwiecznej wiejskiej cywilizacji, o Atlantydzie, która sz∏a pod wod´ na oczach

tego pokolenia. Tragizm ujrzanego pot´gowa∏o to, ˝e – jak si´ zdawa∏o – nie po-

siadaliÊmy urbanistycznej nowoczesnej alternatywy, ˝e wraz ze znikni´ciem pa-

triarchalnej kultury wiejskiej w istocie znika Ukraina jako fenomen kulturowy.

Natomiast ciàg∏oÊç tradycji nowoczesnej w drugiej po∏owie XX wieku mo˝na

obserwowaç jedynie sporadycznie, w emigracyjnych zjawiskach – Mysteçkyj Ukra-

jinÊkyj Ruch (Ukraiƒski Ruch Artystyczny) i Grupa Nowojorska, w poezji Szko∏y

Kijowskiej, w twórczoÊci undergroundowej simdesiatnyków [generacji lat 70. –

przyp. B.N.]. ObecnoÊç tego doÊwiadczenia znaczàco z∏agodzi∏a traumatycznoÊç

bolesnej kolizji, wobec której stan´∏a literatura ukraiƒska po rozpadzie systemu

radzieckiego.

Mam tu na myÊli krach prostodusznej iluzji o narodzie jako uosobieniu naj-

wy˝szych przymiotów moralnych. Zmiana wyobra˝eƒ o istocie ludowego, naro-

dowego jest w ogóle znaczàca dla samoidentyfikacji intelektualistów wschodnio-

europejskich. Obrazy narodu czy ludu wchodzi∏y w sk∏ad pojemniejszej, dwoistej

konstrukcji samoidentyfikacji na podstawie w∏àczenia – wy∏àczenia [...] W takich

wypadkach pewne znaczenia tego, co ludowe, narodowe, przede wszystkim te spo-

Êród nich, które zyska∏y oficjalnà akceptacj´, mog∏y – przeciwnie – stawaç si´ dla

intelektualisty wschodnioeuropejskiego przedmiotem indywidualnego dystansowania

si´, odrzucenia pewnych wartoÊci, krytyki w imieniu i w imi´ odr´bnej jednostki.

Niekiedy przybiera∏o to prowokacyjnà form´ powa˝ania czy te˝ demonstracyjnego

demaskowania narodowych mitów (Dubin 2002: 12).

W latach 90. uzmys∏owienie tej kolizji spowodowa∏o dwie ró˝ne reakcje. Nie-

którzy postanowili nie odst´powaç od pryncypiów i pozostaç obroƒcami rodzi-

mego chutoru, gruntu/czarnoziemu, który – jak mówiono – zawsze ˝ywi∏ naszà

kultur´. Na tym, mo˝na by powiedzieç, opiera si´ agresywna filozofia powieÊcio-

wa Wiaczes∏awa Medwedia. OczywiÊcie, taka antyzachodnioÊç i podkreÊlanie

unikalnoÊci w∏asnej drogi i zdobyczy stanowi∏o swoistà kompensacj´ poczucia

w∏asnej niepe∏nowartoÊciowoÊci, zacofania, pozostawania poza Êwiatowymi pro-

cesami kulturowymi. Jednak˝e wygodnà pozycj´ strusia z g∏owà pod skrzyd∏em

podzielali mimo wszystko tylko nieliczni pisarze. Ucieczka w krain´ sielskiej

idylli nie pociàga dziÊ choçby dlatego, ˝e wieÊ przedstawiana jest jako Êrodowi-

sko nietwórcze, jako przestrzeƒ, w której niemo˝liwe jest indywidualne umoc-

nienie poczucia w∏asnej wartoÊci. Destrukcja metanarracji klasycznej literatury

ukraiƒskiej – to jeden z aspektów powieÊci Oksany Zabu˝ko BaÊƒ o kalinowej

fujarce. Interpretujàc folklorystyczny motyw fabularny siostrobójstwa, autorka

ukazuje d∏awiàcà ograniczonoÊç wiejskiej przestrzeni, w której komfortowo czujà

si´ jedynie ludzie przeci´tni. Do wybraƒców ten Êwiat nie nale˝y, pozbawia on
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bowiem wyboru, uniemo˝liwia jakiekolwiek alternatywy, jakikolwiek bunt prze-

ciwko wszechmocnemu patriarchalnemu prawu. Absolutny charakter imperaty-

wu moralnego, tego uÊwi´conego przez autorytet gromady „jak przystoi – jak

si´ godzi – co ludzie powiedzà” niweluje osobowoÊç. I bohaterka powieÊci w∏a-

Ênie decyduje si´ na fatalny bogoburczy krok, na zabójstwo swej – osiàgajàcej

sukces – siostry, bezb∏´dnie dopasowanej do miary patriarchalnych wymogów,

aby choç tym sposobem, zgubiwszy w∏asnà dusz´, dokonaç próby usprawiedli-

wienia porzàdku Êwiata.

Przedstawiciele m∏odszego pokolenia nierzadko usi∏owali powróciç od kosz-

townych iluzji do realnoÊci i ich analiza spo∏eczna, ich portrety owego idealne-

go ludu sta∏y si´ fascynujàcym odkryciem literatury wspó∏czesnej. Idzie mi´dzy

innymi o tak zwanà proz´ kliniki spo∏ecznej. Jej przedstawicieli, na przyk∏ad Je-

whena Paszkowskiego, O∏esia Uljanenk´, okreÊli∏abym nawet nie jako realistów,

lecz bardziej ju˝ naturalistów: takie zasady naturalizmu, jak zainteresowanie te-

matami obj´tymi tabu czy estetyzacja potwornoÊci, sà w ich poetyce niezwykle

wa˝ne. Zaprezentowali oni zupe∏nie nowy w literaturze ukraiƒskiej zespó∏ cech

charakterystycznych, t´ – u˝ywajàc terminów socjologicznych – „specyfik´ spo-

∏ecznà”, której autorzy radzieccy starali si´ po prostu nie dostrzegaç. Przy tym

lata dziewi´çdziesiàte przynios∏y nie dajàce si´ porównaç z okresem poprzednim

rozwarstwienie spo∏eczne, nierównoÊç majàtkowà, clochard staje si´ nieod∏àcz-

nym elementem pejza˝u miejskiego.

W powieÊci Jewhena Paszkowskiego Bezodnia (PrzepaÊç) pacjenci szpitala

psychiatrycznego reprezentujà niemal pe∏ne spektrum problemów spo∏ecznych:

beznogi górnik i delikatny artysta, któremu pod dzia∏aniem haloperydolu usztyw-

ni∏y si´ r´ce wzd∏u˝ cia∏a; ˝o∏nierz, który w obawie przed wi´zieniem za bójk´

z oficerem, udaje wariata; w wieku niemowl´cym zapomniany przez matk´ na

wieczorku encefalityk; poeta, sprowadzony tu przez ojca-genera∏a na resocjali-

zacj´ za odmow´ pójÊcia do szko∏y wojskowej; alkoholik z bia∏à goràczkà...

W nagrodzonej Ma∏à Nagrodà Szewczenkowskà powieÊci O. Uljanenki Stalinka

wi´êniowie-pacjenci zdobywajà si´ na ucieczk´ ze szpitala psychiatrycznego, ale

te˝ i wielka strefa miasta stanowi dla nich, autsajderów i nieudaczników, Êrodo-

wisko spo∏eczne tak samo nieprzychylne i oboj´tne. Sala szpitala psychiatrycz-

nego staje si´ tu skondensowanym obrazem, prawie symbolem codziennej rze-

czywistoÊci, w której ludzie sà sobie wzajemnie obcy, wyalienowani, gdzie nie

ma ˝adnej wspólnej wiary, ˝adnych wysokich uczuç i ocalajàcej nadziei. W tej

„czarnej” literaturze mo˝na dostrzec tak˝e reakcj´ na iluzorycznà pseudoro-

mantyzacj´ „prostego” cz∏owieka i na oficjalny paƒstwowy optymizm budownic-

twa nieuniknionej „Êwietlanej przysz∏oÊci”, i na oszukanà wiar´ w post´p jako

atrybut rozwoju spo∏ecznego. Reakcja jest tu chorobliwie jednostronna, ideolo-

giczny Êlepy zau∏ek, beznadzieja oczywiÊcie zmusza autorów do poszukiwania win-

nych i wrogów. W ostatniej pod wzgl´dem czasu napisania powieÊci Paszkow-

skiego Szczodennyj ˝ez∏ (Codzienne ber∏o) wskazano ich po imieniu: gdyby nie

importowana demokracja zachodnia, nie przemàdrza∏e feministki, które – za-

miast rodziç dzieci – przejmujà si´ jakimiÊ problemami intelektualnymi, ogólnie

bioràc, gdyby zdrowy rdzeƒ moralny narodu nie by∏ os∏abiany przez „obce”
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wp∏ywy, wszystko by∏oby nieporównanie lepsze pod szczodrym i dobroczynnym

ukraiƒskim s∏oƒcem... Taka, mo˝na by rzec, paseistyczna reakcja prowadzi do-

nikàd: mo˝na oczywiÊcie ˝a∏owaç, i˝ pod dzia∏aniem jakichÊ z∏ych si∏ naród zmi-

zernia∏ i uleg∏ degradacji, choç naprawd´ jest to jedynie t´sknota za wygodnà,

komfortowà iluzjà.

Wa˝nym aspektem poszukiwania przez wspó∏czesnych autorów ukraiƒskich

narodowo-kulturowej to˝samoÊci jest przewartoÊciowanie opozycji „trzymanie

si´ gruntu/zachodniactwo” lub, w innej redakcji, „domowa u˝ytkowoÊç/europej-

skoÊç”. Problem europejskoÊci omawiany by∏ przez krajowych intelektualistów

w ciàgu ca∏ego XX wieku i ka˝da próba modernizacji kultury znowu go aktu-

alizowa∏a. Dzisiejsza apologia „Europy” podwa˝a w pierwszym rz´dzie euroazja-

tyckie koncepty ideologii radzieckiej. PomyÊleç tylko – koryguje geografi´ poli-

tycznà Andruchowycz – ˝e by∏y i takie czasy, kiedy moje miasto nale˝a∏o do jednolitego

tworu paƒstwowego nie z Tambowem i Taszkientem, lecz z Wenecjà i Wiedniem!

Toskania i Lombardia znajdowa∏y si´ równie˝ w granicach, wspólnych z Galicjà

i Transylwanià. Na poczàtku stulecia nie potrzebowa∏bym wizy po to, by spotkaç si´

z Rilke lub, powiedzmy, z Gustawem Klimtem, a po to, by wyjÊç z pociàgu w Kra-

kowie, Pradze, Zalzburgu czy TrieÊcie, niezb´dny by∏by jedynie bilet na oznaczony

pociàg (Andruchowycz 1999: 8). Geograficzne (naturalnie, tylko geograficzne)

centrum Europy znajduje si´ jednak na terytorium Ukrainy i ten fakt, w istocie

kartograficzny, staje si´ pewnym kulturowym symbolem. Ukraiƒskie krajobrazy,

ukraiƒskie realia znajdujemy w utworach Brunona Schulza, Stanis∏awa Vincen-

za, Jozefa Rotha – w∏aÊnie ta „ÊrodkowoeuropejskoÊç”, ta pewnoÊç, ˝e zgodnie

z okreÊleniem jednego z bohaterów Tarasa ProchaÊki, moje miejsce zawsze znaj-

dowaç si´ b´dzie w centrum historii europejskiej, bo w tych krajach historia w ró˝-

nych formach sama przychodzi na nasze podwórko (ProchaÊko 2002: 27). Folk-

-kiczowate wyobra˝enia szistdesiatnyków o wsi jako wzorcu bytu narodowego

doÊç cz´sto narzuca∏y twardà opozycj´ „naszego”, „ojczystego” i „obcego”, wro-

giego i niebezpiecznego Êwiata, który zaczyna∏ si´ od razu za s∏upem granicz-

nym. Znowu jednak paradoksalnie ∏àczy si´ tu patriarchalna antyzachodnioÊç/an-

tyurbanizm „piewców wsi”, zorientowanych na tematyk´ wiejskà konserwatorów

– i radziecka dyrektywa ideologiczna, by wys∏awiaç najlepszy i najbardziej przo-

dujàcy ustrój. Wspomniane przeciwstawienie mo˝na odnaleêç tak˝e u oficjalnie

uznanych klasyków tej epoki, takich jak O. Honczar czy M. Stelmach, i w licz-

nych przyk∏adach „turystycznych” demaskatorskich wierszy, którymi ich autorzy

odwdzi´czali si´ za dalekie zagraniczne delegacje. Na poczàtku lat 90. nie bra-

kowa∏o propagandowych apeli wzywajàcych do niezw∏ocznego w∏àczania si´ do

zachodniej wspólnoty, podà˝ania „drogà wolnoÊci” tam, gdzie, wed∏ug sformu-

∏owania Paw∏yczki, „czekajà narody europejskie”. Po˝àdane przedstawiano tu,

jako rzeczywiste, a odrzucenie euroajatyckoÊci, organiczne przyswojenie sobie

kultury europejskiej, nawet nie zawsze dobrze znanej tym, którzy mieszkali po

„azjatyckiej” stronie kurtyny, nie by∏o wcale tak proste.

Jednak˝e u pisarzy nowej fali, debiutantów lat 90.-2000., odczuwa si´ inny

stosunek do „Europy”. To ju˝ nie jest nostalgia za ca∏oÊcià, od której kiedyÊ

byli si∏à od∏àczeni, jak, powiedzmy u Andruchowycza, nie rozmyÊlania o cywi-
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lizacyjnych odmiennoÊciach nie do przezwyci´˝enia i nawiàzanie dialogu mie-

dzy Wschodem i Zachodem. To stracone pokolenie globalizacyjnych hedonistów

poda∏o sobie r´ce nad naszymi g∏owami, póki my zastanawialiÊmy si´ nad charak-

terem i sposobami niwelacji ra˝àcych odmiennoÊci mi´dzy nami – pisze Jurko

ProchaÊko o prozie Serhija ˚adana. – Dla protagonistów prozy ˚adana ró˝nice

te nigdzie nie znik∏y, lecz teraz nie sà ju˝ decydujàce (ProchaÊko 2003b: 182).

Lecz to, co „globalizacyjnym hedonistom” lat 90. wydaje si´ ∏atwo dost´pne na

p∏aszczyênie indywidualnego porozumienia, w rzeczywistoÊci pozostaje wielkim

problemem rozwoju kultury rodzimej. Ukraiƒcy po raz kolejny znaleêli si´

w sytuacji goràczkowego doganiania. Oto bowiem w ciàgu dziesi´cioleci bez-

wzgl´dna izolacja intelektualna doprowadza∏a do stagnacji w naukach humani-

stycznych. Sytuacja obecna wydaç si´ mo˝e lepszà od tej sprzed dwudziestu czy

nawet dziesi´ciu lat – dotyczy to i przek∏adów, i kontaktów osobistych, i mo˝-

liwoÊci kszta∏cenia si´ na Zachodzie – jednak˝e refleksja nad stanem kultury

ukraiƒskiej w kontekÊcie europejskich osiàgni´ç intelektualnych odbywa si´

zbyt powoli.

Dopiero w latach 90. powsta∏ u nas problem funkcjonowania literatury elitar-

nej i masowej, a nast´pnie tak˝e pluralizmu czytelników, to znaczy ró˝nych grup

i kategorii, do których adresowane sà ró˝ne gatunki literackie. W poprzednim

dwudziestoleciu zró˝nicowanie to ledwie zaczyna∏o si´ zarysowywaç. Co si´ zaÊ

tyczy ró˝nych grup odbiorców, to warto zaznaczyç, ˝e dla kanonu szkolnego,

programów oÊwiatowych i podr´czników literatura postradziecka chronologicz-

nie jeszcze prawie nie istnieje; w∏aÊnie pisarze starsi oraz nauczyciele przedmio-

tów literackich najostrzej dyskredytujà twórczoÊç „nowej fali”. Natomiast – umow-

nie mówiàc – adresat „uniwersytecki”, Êrodowisko profesorskie i studenckie – sà

chyba najbardziej wdzi´cznymi czytelnikami tej literatury. Paradoksy recepcji spo-

∏ecznej znajdujà odzwierciedlenie w faktach przyznawania licznych nagród. Na-

grody te zazwyczaj oznaczajà uznanie ze strony niewielkich grup, jakichÊ margi-

nalnych si∏ politycznych. Narodowà nagrod´ imienia Szewczenki przyznano kilku

uznanym autorom z generacji lat 80. (wisimdesiatnykom), jak na przyk∏ad Wa-

sylowi Herasymjukowi, Igorowi Rymarukowi. Lecz najpopularniejsi prozaicy wspó∏-

czeÊni, na przyk∏ad Jurij Andruchowycz, Oksana Zabu˝ko, Jurko Izdryk, nie zo-

stali laureatami. Andruchowycz odmówi∏ umieszczenia go w gronie nominowanych

do Nagrody im. Tarasa Szewczenki, motywujàc swe stanowisko tym, ˝e nasze

w∏adze sà niekulturalne i nieukraiƒskie, wi´c przyjmowanie od nich nagrody jest

amoralne. Taki gest protestu oczywiÊcie przyniós∏ pisarzowi wi´cej popularnoÊci

ni˝ potencjalny tytu∏ laureata. Sonda˝ przeprowadzony wÊród krytyków przez

gazet´ Asocjacji Pisarzy Ukraiƒskich „Literatura plus” wykaza∏ skrajnie niski pre-

sti˝ oficjalnego uznania ze strony paƒstwa.

Wiele dyskusji poÊwi´cono problemowi literatury masowej i jej odbiorcy. Ukra-

iƒskiej masowej ksià˝ki rozrywkowej dzisiaj prawie nie ma, choç potrzeba wy-

pe∏nienia tej luki jest oczywista zarówno dla wydawców, krytyków, jak i dla ba-

daczy-socjologów. Rynek przepe∏niony rosyjskoj´zycznà produkcjà ksià˝kowà

i sporadyczne konkursy na ukraiƒski krymina∏, powieÊç mi∏osnà itp. majà nie-

wielki wp∏yw na zmian´ sytuacji ukraiƒskiej ksià˝ki.
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W wielu obecnych opracowaniach krytycznych, dyskusjach i omówieniach chy-

ba najwa˝niejszym s∏owem sta∏ si´ „postmodernizm”. Zarówno apologeci, jak i prze-

ciwnicy istnienia ukraiƒskiego postmodernizmu dysponujà równie wa˝kimi argu-

mentami. Z jednej strony, nie mo˝na zapominaç o tym, ˝e postmodernizm pojawia

si´ w wyniku „zm´czenia” modernizmu, a w kulturze ukraiƒskiej omawianego okre-

su takiego zm´czenia chyba nie by∏o, wi´c mówi si´ raczej o niepe∏nej realizacji,

niepe∏nokrwistoÊci modernizmu, o nieprzyswojeniu modernistycznego dorobku

z okresu lat 10.-40. przez nast´pne pokolenia. Nie mniej powa˝nie traktowana

jest te˝ wàtpliwoÊç co do tego, czy w Ukrainie w sposób dostateczny umocni∏o si´

i upowszechni∏o liberalne myÊlenie, liberalne wartoÊci, na których opiera si´ post-

modernizm. Sytuacja ukraiƒska pod wieloma wzgl´dami przypomina polskà, wi´c

i argumenty polskiego badacza mogà byç potwierdzone tak˝e materia∏em ukraiƒ-

skim. [...] postmodernizmem rzàdzi kult sztucznoÊci, literaturà polskà – chcemy tego

czy nie chcemy – rzàdzi kult autentycznoÊci. Cechà i wartoÊcià „postmodernizmu”

jest dekonstrukcja rozumiana jako fragmentaryzacja, w Polsce koniecznoÊcià i powin-

noÊcià jawi si´ rekonstrukcja (czyli odbudowywanie, a nie niszczenie) (Bolecki 2001:

246). Wszystko niby tak. Lecz poetyk´ postmodernistycznà „niepostmodernistyczny”

czytelnik identyfikuje w prozie Zabu˝ko, Andruchowycza, Izdryka, ProchaÊki. Jest

tu i rezygnacja z jednostylowoÊci, i obfite cytowanie, parodia, pastisz, neobaroko-

wa ornamentalnoÊç, gra z ró˝nymi s∏ownikami kultury, z ró˝nymi pretekstami, prze-

mieszanie stylów wysokich i niskich... Nie ma u nas wielu istotnych cech spo∏e-

czeƒstwa postindustrialnego, lecz równoczeÊnie posttotalitarne, postkomunistyczne

cechy i fenomeny okaza∏y si´ nie mniej p∏odnym podglebiem i nie mniej intere-

sujàcym materia∏em dla postmodernistycznych gier j´zykowych.

Wspó∏czesna literatura ukraiƒska nie daje si´ ujàç w jednoznacznych defini-

cjach terminologicznych, choç proponuje si´ ich wiele. W ka˝dym razie przesta-

∏a ona pouczaç i nawo∏ywaç, przesuwaç sztucznych, upi´kszonych bohaterów

w nierozpoznawalnych, nierealnych toposach, przesta∏a obs∏ugiwaç jakieÊ rzeko-

mo wy˝sze idea∏y i wartoÊci, natomiast nauczy∏a si´ (mimo wszystko!) dostrze-

gaç i doceniaç niewyczerpanà ró˝norodnoÊç tej realnoÊci, w której tak czy owak

istniejemy, pociàgajàcà wspó∏czesnoÊç, której nie trzeba ju˝ poÊwi´caç w imi´

obiecanej przez kogoÊ Êwietlanej przysz∏oÊci.

Z j´zyka ukraiƒskiego prze∏o˝y∏ Bazyli Nazaruk
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LUDMI¸A SINKOWA-KORAN I HALINA TYCZKO

Postsowiecka literatura bia∏oruska
w europejskim dialogu mi´dzynarodowym

Literatura bia∏oruska lat 1980-2000 nale˝y niewàtpliwie do obszaru kultury

europejskiej. Jest ona gotowa do dialogu, ale nie do dialogu wprost; dlatego te˝

dialog ten jest pe∏en paradoksów.

Rozpocznijmy od chronologii.

Symbolicznym poczàtkiem procesu „transformacji” dla wszystkich kultur ZSRR

by∏ nie rok 1989 (jak w wielu krajach Europy), lecz wczeÊniejsza data – rok

1985, kiedy to Michai∏ Gorbaczow rozpoczà∏ polityk´ pierestrojki (przebudowy)

i g∏asnosti (jawnoÊci). Jednak ju˝ 26 kwietnia 1986 roku mia∏a miejsce kata-

strofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Wed∏ug obserwacji z dnia 29 kwietnia 1986 roku wysokie ska˝enie radioaktywne

zarejestrowane zosta∏o w Polsce, Niemczech, Austrii, Rumunii, 30 kwietnia – w Szwaj-

carii i pó∏nocnych W∏oszech, 1-2 maja – we Francji, Belgii, Niderlandach, Wielkiej

Brytanii, pó∏nocnej Grecji, 3 maja – w Izraelu, Kuwejcie, Turcji...

Wyemitowane w wielkiej iloÊci substancje gazopochodne i lotne rozproszy∏y si´

po ca∏ym Êwiecie: 2 maja odnotowano je w Japonii, 4 maja – w Chinach, 5 maja

– w Indiach, 5 i 6 maja – w USA i Kanadzie.

Wystarczy∏ nieca∏y tydzieƒ, aby Czarnobyl sta∏ si´ problemem ca∏ego Êwiata...

(Aleksiewicz 1999: 6-7).

Najbardziej ze wszystkich paƒstw Êwiata w wyniku wybuchu elektrowni w Czar-

nobylu ucierpia∏a Bia∏oruÊ. W∏aÊnie dla nas (w odró˝nieniu od Ukrainy i Rosji,

które równie˝ dotkn´∏o nieszcz´Êcie) owa pot´˝na katastrofa technologiczna

sta∏a si´ narodowà tragedià. Z powodu wielkoÊci radioaktywnego ska˝enia (m.in.

tak˝e w wyniku rozbicia radioaktywnej chmury nad Bia∏orusià) dosz∏o do wy-

dzielenia ska˝onych terenów i masowego przesiedlania ludnoÊci. Procesy te spo-

wodowa∏y g∏´bokie zmiany w odbiorze Êwiata i w psychologii cz∏owieka, który

sta∏ si´ Êwiadkiem katastrofy.

Tak oto odliczanie nowego czasu na Bia∏orusi rozpocz´∏o si´ nie w 1985 i nie

w 1989 roku, a raczej w roku 1986. Ten naznaczony Czarnobylem czas okaza∏

si´ na tyle dramatyczny, ˝e nawet takie wydarzenia, jak rozpad ZSRR i poja-



wienie si´ 27 lipca 1991 roku nowej formy bia∏oruskiej paƒstwowoÊci – Repu-

bliki Bia∏oruÊ – co najmniej na dziesi´ciolecie (je˝eli chodzi o literatur´) znala-

z∏y si´ w cieniu tematu czarnobylskiego.

Samo poj´cie „Czarnobyl” zarówno w publicystyce, jak i w sensie artystycz-

nym szybko uros∏o do rangi pewnej koncepcji. Katastrofa w Czarnobylskiej

Elektrowni Atomowo-Energetycznej sta∏a si´ symbolem z∏a, zrodzonego z sys-

temu totalitarnego, które podporzàdkowa∏o sobie nawet przysz∏oÊç Bia∏orusi

i osiàgn´∏o apokaliptyczne rozmiary. Âwiadczy o tym proza bia∏oruska: doku-

mentalno-artystyczne ksià˝ki ÄÔ‡Í‡Î¥ÔÒ¥Ò Ô‡ „‡Ù¥ÍÛ/Apokalipsa wed∏ug grafiku

Alesia Adamowicza, 1992; ó‡ÌÓ·˚Î¸ÒÍafl Ï‡Î¥Ú‚‡/Czarnobylska modlitwa Swie-

t∏any Aleksiewicz, 1997, 1999; powieÊci Wiktora Karamazowa ä‡ÂÏ ·ÂÎ‡„‡
¯Îflı Û/Skrajem bia∏ej drogi, 1997; ÅÂÊ‡Ìˆ˚/Uciekinierzy, 1991 i Jurija Stankie-

wicza ã˛·¥ˆ¸ ÌÓ˜ – Ô‡‚‡ Ô‡ˆÛÍÓŸ/Kochaç noc – prawo szczurów, 1998; opo-

wiadanie Wiktora Kazko Ç˚‡ÚÛÈ ¥ Ô‡Ï¥ÎÛÈ Ì‡Ò, ˜ÓÌ˚ ·ÛÒÂÎ/Uratuj i zmi∏uj

si´ nad nami, czarny bocianie, 1991 i Wasyla Bykowa Ç‡Ÿ˜˚Ì‡fl flÏ‡/Wilcza

jama, 1998; opowiadanie Iwana Ptasznikowa ã¸‚˚/Lwy, 1987 i Andreja Fieda-

renki ÅÎflı‡/Blacha, 1994, i inne).

Postsowiecki aksjologiczny kryzys na Bia∏orusi znalaz∏ swój szczególny wyraz

w popularnej metaforze „duchowy Czarnobyl”.

W warunkach narodowego nieszcz´Êcia po˝egnanie z wielkimi has∏ami minio-

nych czasów przebiega∏o w sposób szczególnie dramatyczny. Cz∏owiek masowy

nie chcia∏ byç pozostawiony sam na sam z tragedià, t´skni∏ za „wspólnà rodzi-

nà” narodów sowieckich, za „starszym bratem” (Rosjà), silnym i zamo˝nym,

który powinien go uratowaç, pomóc.

Z drugiej strony, okrutna rzeczywistoÊç pozbawia∏a z∏udzeƒ. Zaostrza∏a ona

problem konsolidacji narodowej, poszukiwania nowej postsowieckiej narodowej

jednoÊci, szczególnie po og∏oszeniu niepodleg∏oÊci w 1991 roku.

Jak wiadomo, „transformacja” wyzwoli∏a pisarzy nie tylko spod jarzma. Wy-

zwoli∏a ich tak˝e od po˝ytków wyp∏ywajàcych ze wspólnej socjalistycznej prze-

strzeni kulturowej. Literacko-kulturowe kontakty i wzajemne wp∏ywy, otwar-

toÊç intelektualnych centrów Moskwy, Leningradu (Sankt-Petersburga) w Rosji

i w innych republikach ZSRR, publikowanie prac w j´zyku rosyjskim i bogaty

rynek ksià˝ki, masowy czytelnik, wspieranie kultury z bud˝etu paƒstwa, wza-

jemne przek∏ady, solidarnoÊç pisarzy... W czasach sowieckich pisarze cz´Êciej

byli skoncentrowani nie tyle na narodowym, ile na rosyjskoj´zycznym, radziec-

kim czytelniku. Cz´sto byli oni dwuj´zyczni (np. po bia∏orusku i rosyjsku pisa∏

Wasyl Bykow i AleÊ Adamowicz, rosyjskoj´zycznà pisarkà jest Swiet∏ana Alek-

siewicz). W latach 80-90. nastàpi∏ wyraêny podzia∏: jego przyk∏adem mogà

byç postawy dwóch Narodowych Pisarzy Bia∏orusi, ◊¯‡Òˆ¥‰ÁÂÒflÚÌ¥Í‡Ÿ” W. By-

kowa (1924-2003) – probia∏oruska i Iwana Szamiakina (ur. 1921) – nostalgicz-

nie sowiecka. Z tym, ˝e np. Wasyl Bykow czerpie nie wprost z form parabo-

licznych, tradycyjnych w jego twórczoÊci, ale z rodzimych przypowieÊci; w ten

sposób Bykow maksymalnie przybli˝a narodowe, bia∏oruskie doÊwiadczenie

europejskiemu czytelnikowi (zbiorki ëˆflÌ‡/Âciana, 1997; Pochodzeƒcy/è‡-
ıa‰Ê‡ÌÂ, 1999).
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Ju˝ w latach przebudowy i jawnoÊci pojawi∏y si´ ró˝nego rodzaju nowe wia-

try w duchowym ˝yciu Bia∏orusi. To nowe powstawa∏o w zderzeniu ze starymi

kwestiami spornymi.

Od 1988 r. stopniowo powraca∏ do obiegu literackiego wczeÊniejszy dorobek

kulturowy, utwory represjonowanych pisarzy (od Wac∏awa Lastowskiego i Ale-

sia Haruna do takich klasyków, jak Janka Kupa∏a i Maksym Harecki – ich po-

jedyncze utwory pojawia∏y si´ w formie przedruków we wczeÊniej wydawanych

tekstach). Powraca∏y równie˝ nazwiska i utwory bia∏oruskich pisarzy – powojen-

nych emigrantów lat 40. XX wieku, ogólnie pisarzy diaspory bia∏oruskiej: Na-

dziei Arsieniewaj, Masieja Siadniowa, Kastusia Aku∏y (Aleksandra Kaczana),

Janki Juchnowca (których twórczoÊç rozwija∏a si´, naturalnie w korelacji z post-

modernizmem w kontekÊcie amerykaƒskim), Jurki Wicbicza (Stukalicza), Janki

Zo∏aka (A. Dani∏owicza), Michasia Kawyla (Jazepa Leszczanki), Ryhora Kru-

szyny (Kazaka), Alesia Sa∏auia (Alfreda Radziuka), Lawona Sawionka – Kpywi-

czanina i innych). Temat antytotalitaryzmu, stalinowskiego Gu∏agu wyraênie za-

brzmia∏ w twórczoÊci takich bia∏oruskich sowieckich pisarzy, jak Miko∏a

Auramczyk, Siargiej Grachowski, Pawe∏ Prudnik, Wasyl Chomczanka (w Êlad za

jego bia∏oruskim odkrywcà jeszcze w 1934-1935 r. Franciszkiem Alachnowi-

czem), w utworach emigrantów Augiena Ka∏ubowicza, Nadziei Arsieniewaj, prze-

mocà repatriowanej z Czech do ZSSR, nieugi´tej Larysy Geniusz, Bia∏orusina

z Bia∏ostocczyzny, równie˝ repatriowanego z Polski, Janki ˚amojcina... Razem

z prawdà o represjach, kolektywizacji, wojnie w Afganistanie, o historii narodo-

wo-wyzwoleƒczego ruchu i w∏asnej historii narodu i paƒstwa bia∏oruskiego, po-

wraca∏y narodowe, historyczne symbole, toponimika, obrzàdek religijny. Wszyst-

ko to wyglàda∏o na gromadzenie dorobku narodowego, pewnej konsolidacji, jakby

pod upraw´ gleby, tego samego rozumienia nowej, narodowej jednoÊci. Czas

ten mo˝na nazwaç kolejnym etapem odrodzenia narodowego, gdy˝ w okresie

sowieckim ÊwiadomoÊç narodowa uleg∏a degradacji.

Wszystkie te procesy przebiega∏y jednak z oporami, spotyka∏y si´ ze sprzeci-

wem; w sposób widoczny spo∏eczeƒstwo polaryzowa∏o si´ i ju˝ po 1994 roku

zosta∏a przywrócona, jako legalna, bia∏oruska sowiecka symbolika paƒstwowa,

nazwiska i twórczoÊç pisarzy-emigrantów czasów powojennych znów by∏y cen-

zurowane, Êwi´to Niepodleg∏oÊci Paƒstwowej przeniesione z 27 lipca (data utwo-

rzenia Republiki Bia∏oruÊ) na 3 lipca – dzieƒ wyzwolenia Miƒska spod nie-

miecko-faszystowskiej okupacji w 1944 roku, znów rozpocz´∏a si´ polityczna

emigracja pisarzy... W ten oto sposób inercja sowieckiej ÊwiadomoÊci w struk-

turach w∏adzy i w pewnej cz´Êci spo∏eczeƒstwa przewa˝y∏a nad intencjami na-

rodowotwórczymi i paƒstwotwórczymi w europejskim rozumieniu owych termi-

nów. Prowadzono dyskusje nad tematami pierwszorz´dnej wagi, takimi jak realne

zabezpieczenie paƒstwowego statutu j´zyka i kultury narodu, suwerennoÊci

Bia∏orusi.

Wiadomo, ˝e wielu pisarzy bia∏oruskich z metropolii i z zagranicy do dnia

dzisiejszego kategorycznie nie zgadza si´ ze sobà, jeÊli chodzi o ocen´ wa˝nych

wydarzeƒ historycznych. Szczególnie bolesnà form´ przyjmuje ta niezgoda w od-

niesieniu do krwawej wojny, jaka w latach 1941-1945 rozgorza∏a na Bia∏orusi
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i zwiàzanej z nià tragedii zbrojnego sprzeciwu spo∏eczeƒstwa. W toczàcym si´

sporze ka˝da ze stron opiera si´ na w∏asnym doÊwiadczeniu, swojej prawdzie,

racjach wyniesionych z osobistych przejÊç przez morze krwi i cierpienie, i po-

znanie tragedii zbrojnego sprzeciwu spo∏eczeƒstwa. RzeczywistoÊç postsowiec-

kiej Bia∏orusi wywo∏ywa∏a ró˝ny stosunek do utworów antysowieckich pisarzy,

jak np. Janki ˚amojcina (opowieÊç biograficzna á ÔÂ‡Ê˚Ú‡„‡/Z prze˝ytego)

(˚amojcin, 2000: 13-98) lub bardziej wyrazisty Kastusia Aku∏y (dokumentalno-

-artystyczny wst´p do powieÊci áÏ‡„‡Ì˚fl ‰‡Ó„¥//Walczàce drogi) (Aku∏a, 1994;

15-40). Ksià˝ki te zosta∏y wydrukowane w kraju i spotka∏y si´ nie tylko z przy-

chylnoÊcià Êrodowisk inteligenckich (np. nagroda PEN-centrum za Walczàce

drogi Aku∏y), ale i z kategorycznà krytykà ze strony ludzi, którzy trzymali si´ ofi-

cjalnej, sowieckiej wersji wspomnianego okresu historycznego. Og∏osili swoje

istnienie spadkobiercy historii, nowe pokolenie twórców, które musi rozwa˝yç

racje oponentów, opierajàc si´ wraz z nowym Êwiatopoglàdem nie na w∏asnym

doÊwiadczeniu, ale na prawdziwych kronikach minionych wydarzeƒ, nie na prze-

drukach, ale na wspomnieniach, napisanych bezpoÊrednio w miejscach bole-

snych wydarzeƒ.

O jednej takiej „achillesowej” pi´cie, memuarów adresowanych do antysowiec-

kich Bia∏orusinów i zaciemniajàcych niektóre bolesne miejsca historii mówi∏ Jan

Czykwin w latach 90. dzielàc si´ swoimi spostrze˝eniami na temat twórczoÊci

w∏aÊnie Kastusia Aku∏y.

Majàc na uwadze „ucho igielne” wspó∏pracy z okupantem hitlerowskim, przez

które jednak przesz∏o troch´ Bia∏orusinów, odnosz´ wra˝enie, ˝e sporo rzeczy zosta-

∏o nieukoƒczonych, niedopowiedzianych, nie napisanych. Dzisiaj, po pi´çdziesi´ciu

latach po zakoƒczeniu wojny, mo˝na by by∏o spodziewaç si´, ˝e przede wszystkim

˝ywi uczestnicy naszej zagmatwanej i tragicznej historii powiedzà prawd´ na temat

jeszcze niewyczerpany przez literatur´ bia∏oruskà (Czykwin, 1997: 93-94).

„Niewyczerpany temat” spo∏ecznej aktywnoÊci Bia∏orusinów pod okupacjà

niemieckà coraz cz´Êciej staje si´ przedmiotem wspó∏czesnych dyskusji. Jedna

z nich odby∏a si´ na stronach czasopisma „Arche” wydawanego przez m∏odych

miƒskich intelektualistów. Rozmowa toczy∏a si´ na temat „strategii nacjonali-

stycznej heroizacji”, którà Walerka Bu∏hakow zrozumia∏ jako idealizacj´ kolabo-

rantów (Bu∏hakow, 2002: 16). W∏aÊnie o to obwinia on Aleksandra ¸ukaszuka,

Leanida ¸ycza, Sargieja Jarsza i innych autorów publikacji o Janku Filistowiczu,

ogólnie nacjonalistyczny ruch w latach II wojny Êwiatowej. Oponenci W. Bu∏ha-

kowa s∏usznie sprzeciwiali mu si´, wspominajàc o koniecznoÊci „podzia∏u na Êwia-

domych kolaborantów i patriotów-podziemia”. O tym pisa∏ równie˝ Stanis∏aw

Stankiewicz w 1946 r., i nie on jeden. Siargiej Jarsz zacytowa∏ i Janka ˚amojci-

na: Ten temat podnosi i literat bia∏oruski, weteran narodowego ruchu Janka ˚a-

mojcin z Warszawy w czasopiÊmie „Bia∏oruskie Zeszyty Historyczne” (nr 17, 2002),

gdzie pisze, „˝e w tak z∏o˝onej sytuacji nie mog∏o si´ obyç bez zdrajców, kolaboran-

tów, us∏ugujàcych okupacyjnemu re˝imowi” (str. 253). Lecz narodowe podziemie

stara∏o si´ unieszkodliwiç ich proniemieckà dzia∏alnoÊç (Jarsz, 2002: 29).

Misjà by∏a – ·ÂÎ‡Û¯˜˚Ì‡, zadaniem – rozwijanie dzia∏alnoÊci kulturowo-

-oÊwiatowej i umacnianie si´ w przekonaniu, ˝e g∏ównym obowiàzkiem jest s∏u˝ba
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swojemu bia∏oruskiemu narodowi i Ojczyênie, a nie byle jakiemu „wyzwolicielowi”,

tym bardziej jawnemu okupantowi (˚amojcin, 2000: 31).

Temat okupacji w twórczoÊci Janki ˚amojcina zosta∏ podkreÊlony w tytule

jednego z rozdzia∏ów utworu: ÄÍÛÔ‡ÌÚ˚ ÏflÌfl˛ˆˆ‡ – ‡ÍÛÔ‡ˆ˚fl Á‡ÒÚ‡Âˆˆ‡
(Okupanci zmieniajà si´ – okupacja zostaje). Owo zasadnicze stanowisko autora

odnajdujemy te˝ w wypowiedzi U∏adzimira Ar∏owa, we wspomnianej ju˝ dysku-

sji na ∏amach czasopisma „Arche”: Oprócz nas, m∏odych, poszcz´Êci∏o si´ nie jed-

nemu Kastusiowi Kalinowskiemu, który równie˝ zdà˝y∏ rozminàç si´ w czasie z nie-

miecko-faszystowskimi okupantami (Ar∏ow, 2002: 27). Gorzka ironia znanego

prozaika i historyka bia∏oruskiego jest zrozumia∏a, gdy˝ i bia∏oruska sowiecka

paƒstwowoÊç, i og∏oszenie niepodleg∏oÊci Bia∏oruskiej Republiki Narodowej nie

obesz∏y si´ bez obcego patronatu, w czasie gdy ziemie Bia∏orusi by∏y okupowa-

ne przez obce wojska. Widocznie to mia∏ na myÊli Jarsz, piszàc o problemie ko-

laboracji bezpaƒstwowego narodu, a tak˝e zastanawiajàc si´ nad tym, na ile kry-

tyczna jest dzisiaj ocena czasów sowieckiego panowania na Bia∏orusi, panowania

okupacyjnego... (Jarsz, 2002: 27).

Obecnie w bia∏oruskiej kulturologii sà aktualizowane materia∏y na temat, któ-

ry zosta∏ kanonizowany w masowej ÊwiadomoÊci obywateli ZSRR i BSRR – te-

mat Wielkiej Wojny Ojczyênianej i II wojny Êwiatowej. Ju˝ sowieccy intelektu-

aliÊci lat 60. XX wieku, na czele z Wasylem Bykowem, rozpocz´li likwidacj´

propagandowych stereotypów. Po raz drugi w latach 90., wraz z uzyskaniem

przez Bia∏oruÊ niepodleg∏oÊci paƒstwowej, pojawi∏o si´ du˝e zainteresowanie

tym tematem. W nowym tysiàcleciu ponownie wracamy do tych samych proble-

mów – widocznie dlatego, ˝e historia 30-40. lat XX wieku jest jeszcze dla ogó-

∏u Bia∏orusinów ˝ywa. Âwiadczà o tym pewne publikacje Bia∏orusinów-emigran-

tów, które majà przede wszystkim charakter polemiczny i ton oskar˝ajàcy. Jako

przyk∏ad mo˝na podaç ksià˝k´ Juria Wiesia∏ko∏skiego, jednego z za∏o˝ycieli Or-

ganizacji Bia∏orusinów w Wielkiej Brytanii, wydanà w Wilnie w 2002 r. W ksià˝-

ce tej nastawienie antysowieckie ukazane zosta∏o nie tyle na podstawie osobi-

stego doÊwiadczenia autora, który w swoim czasie za poÊrednictwem Bia∏oruskiej

Krajowej Obrony trafi∏ do wojska sprzymierzeƒców – aliantów typowym dla wie-

lu Bia∏orusinów szlakiem, wed∏ug Wiesia∏ko∏skiego do armii Andersa (Wiesia∏-

ko∏ski 2002: 213-214), ale argumentacji ogólnej odpowiednio dobranej.

Nieprzypadkowo pisarze, którzy kierujà si´ obiektywizmem historycznym,

wiedzà o tym, czym jest dobra literatura i poczuciem estetycznym, potrafià na-

wet wydarzenia Êwiatowe powiàzaç z losem indywidualnego cz∏owieka. Zrobiç

to przekonywajàco, zgodnie z prawdà faktów, ale i psychologii, bezpoÊredniego

prze˝ycia duchowego. Tacy pisarze w swoich „wyznaniach” pokazujà jednostk´,

która w wielkim teatrze historycznej tragedii zostaje sam na sam z niemo˝no-

Êcià zrealizowania swoich najbardziej szlachetnych, patriotycznych celów. Jej dà-

˝enia bowiem zostajà sprofanowane, utopione we krwi przez z∏e si∏y, które pa-

nujà na Êwiecie, narzucajàc swojà wol´ z∏a losom ca∏ych pokoleƒ Bia∏orusinów.

We wspomnieniach wielu Bia∏orusinów z zagranicy, jak równie˝ w „spowiedziach”

naszych przywódców narodowych, którzy wspó∏pracowali – ka˝dy w swoim cza-

sie i na swój sposób – z w∏adzà sowieckà, budujàc bia∏oruskà sowieckà paƒstwo-
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woÊç, brzmi sta∏y motyw Golgoty, ukrzy˝owania, tragicznych cierpieƒ za swój

naród. Przypomnijmy rozpaczliwe fragmenty z artystycznych „spowiedzi” repre-

sjonowanych przez w∏adze sowieckie:

– „sowieckiego” Maksyma Hareckiego: za co oni mnie tak gn´bià? Za co oni

mnie tak m´czà? Do czego jest to potrzebne? [...] Osàdzajà mnie, osàdza mnie

ka˝dy i wszyscy! Osàdzajà mnie wyrokami swoimi, ka˝dym i wszelkim... Wy-

mierz mi kary swoje, ukarz...

Tylko prosz´ ci´: nie wytràcaj z moich chudych i wàt∏ych ràk tego maleƒkiego

bukieciku chabrów...

A wytràcisz – b´d´ oglàdaç si´ za nimi ze smutkiem i wielkim ˝alem, przewy˝-

szajàcym moje s∏abe si∏y...

Jak mam zapomnieç o nich, porzuconych tam, z ty∏u, na drodze, w pyle i bru-

dzie, na drodze cierniowej, którà szed∏ mój naród... (Harecki 1993: 33, 21);

– „antysowieckiej” Larysy Geniusz: Za co? Za co? Dlaczego tak strasznie lu-

dzie zdziczeli? Czy˝by na zawsze? Czy˝by to ten nasz naród, za który spokoj-

nie sz∏am na m´ki? (Geniusz 1993: 50);

– „antysowieckiego” Janki ˚amojcina: Ilu setkom tysi´cy takich jak ja uda∏o

si´ uniknàç ˝àdanej dla nich przez prokuratorów szubienicy, przetrwaç cierpie-

nie i zn´canie w czasie Êledztwa, g∏ód i niewolniczà prac´, straciç lata m∏odo-

Êci, aby na koniec dowiedzieç si´, ˝e to wszystko wydarzy∏o si´ bez ich winy,

winnych tak jakby i nie by∏o? A ilu nie omin´∏a niezas∏u˝ona Êmierç z ràk ka-

tów? (˚amojcin 2000: 98).

Wydaje si´, ˝e w tym miejscu trzeba wspomnieç o powieÊci Wiaczes∏awa Adam-

czyka ÉÓÎ‡Ò Í˚‚¥ ·‡Ú‡ Ú‚‡È„Ó/G∏os krwi brata twego (wydanej w 1991 r.),

której akcja rozgrywa si´ w∏aÊnie w czasie wojny na Nowogródczyênie; trzeba

przytoczyç nast´pujàce s∏owa z tej powieÊci: A ty co, nie znasz Bia∏orusinów? Oni

jeden drugiego niszczà ogniem i mieczem. I tu pojawia si´ usprawiedliwienie: Ca∏e

wieki zmuszano ich do zdradzania samych siebie (Adamczyk 1991: 196).

Jak w owej sytuacji mo˝e czuç si´ m∏ody, bia∏oruski intelektualista, który dà˝y

do otwartego dialogu w duchu postmodernistycznej tolerancji?

Naturalnie, ˝e „transformacja” otworzy∏a nowe perspektywy, przede wszyst-

kim dla m∏odzie˝y twórczej. M∏oda elita doÊç szybko zacz´∏a identyfikowaç si´

z postmodernizmem. Widocznym synonimem „transformacji” w kontekÊcie bia-

∏oruskim jest termin „europeizacja”. Obejmowa∏ on (po raz drugi na poczàtku

XX wieku) literatów i filozofów, którzy w latach 1986-1988 ponownie utworzyli

postsowieckie stowarzyszenie m∏odzie˝owe „Tutejsi” (Biazlepkina 2003: 164).

W estetycznych deklaracjach kwiecistych i paradoksalnych „Tutejszych” i w ich

twórczoÊci apologia narodu po∏àczy∏a si´ z ostracyzmem w stosunku do niego,

przewagà ponadnarodowego j´zyka wypowiedzi artystycznej. Na przyk∏ad, nie-

oczekiwana i szokujàca, w kontekÊcie bia∏oruskim jawna seksualnoÊç Adama

Globusa, w wielu wypadkach odwo∏uje si´ do mitologii bia∏oruskiej (cykl no-

wel Ñ‡Ï‡‚¥Í‡ÏÂÓÌ/Damawikameron i çÓ‚˚ ‰‡Ï‡‚¥Í‡ÏÂÓÌ/Nowy damawika-

meron), komiks ÑÁ¥Í‡Â Ô‡Îfl‚‡ÌÌÂ (Dzikie polowanie) Adama Globusa i W∏o-

dzimierza Âciapana banalizuje prawie sakralny, narodowy wàtek W∏odzimierza

Karatkiewicza z jego opowieÊci ÑÁ¥Í‡Â Ô‡Îfl‚‡ÌÌÂ Í‡‡Îfl ëÚ‡ı‡ (Dzikie po-
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lowanie króla Stacha), a wiele prozaicznych i dramaturgicznych krymina∏ów i thril-

lerów A. Globusa, Miros∏awa Szajbaka i Maksyma Klimkowicza jest komicznà

trawestacjà tematów odrodzenia narodowego. Odmienny charakter nosi her-

meneutyczna dramaturgia Siargieja Kawalowa. Jego sztuki ë‡Î‡ÏÂfl ¥ flÂ
‡Ï‡‡Ú˚ (Salomea i jej kochankowie), í˚¯˜‡Ì, ‡·Ó ÅÎ‡ÁÌ˚ Ì‡ Ô‡ı‡‚‡ÌÌ¥
(Trystan, albo B∏azny na pogrzebie), î‡Ìˆ¥¯Í‡, ‡·Ó ç‡‚ÛÍ‡ Í‡ı‡ÌÌfl (Francisz-

ka, albo Nauka kochania), ëÚÓÏÎÂÌ˚ ‰’fl·‡Î (Zm´czony diabe∏) i inne ró˝nià

si´ od utworów o charakterze remake albo tzw. teatru postmodernistycznej de-

konstrukcji – oÊwieceniowym pietyzmem w odniesieniu do klasyki. W utworach

Kawalowa przedmiotem swego rodzaju wznowienia (dekonstrukcji, przewarto-

Êciowania, trawestacji) sà nieomal sakralne, ale jednak w du˝ej mierze w tra-

dycji narodowej zaniedbane pomniki literatury bia∏oruskiej. Warto podkreÊliç,

˝e treÊç precedensowych dla Kawalowa tekstów bia∏oruskich: ÄÔÓ‚ÂÒˆ¸ Ô‡
í˚¯˜‡Ì‡ (XVI wiek, OpowieÊç o Trystanie), polskoj´zyczna dramaturgia Fran-

ciszki Radziwi∏∏owej (XVIII wiek), polskoj´zyczne pami´tniki Salomei Rusiec-

kaj-Pilsztynowej (XVIII wiek) i inne, by∏a zapomniana ze wzgl´du na brak za-

potrzebowania na nià. Hermeneutyczne nawiàzanie Kawalowa do tej twórczoÊci

jest w pe∏ni uzasadnione.

Warto podkreÊliç, ˝e okres pojawienia si´ grup m∏odzie˝owych w literaturze,

g∏oszàcych swoje „proeuropejskie” manifesty, artystycznà praktyk´, praktyk´ prze-

kszta∏ceƒ, z ich wydaniami i przywódcami – od bardziej „konserwatywnych”

„Tutejszych” i Towarzystwa Wolnych Literatów (TLW) do „lewicowych” translo-

gistów i Bum-Bam-Litu (Bim-Bam Literatury), doprowadzi∏ do stworzenia Dru-

giego Frontu Artystycznego, z projektem wydawniczym „Schmerzwerk” (fabry-

ka wytwarzania bólu). W twórczoÊci owej generacji sprawdzi∏ si´ wreszcie triumf

bezwzgl´dnego policentryzmu, z realiami tzw. bliêniego ko∏a, wysuni´ciem na

pierwszy plan prywatnego Êwiata z apologià indywidualizmu; prze˝ywania, od-

czuwania oraz ekscesów ludzi z marginesu (w twórczoÊci Olgierda Bacharewi-

cza, Zmiciera Wiszniowa, Wiktara ˚ybula, Siargieja Minskiewicza, Ili Sina a tak˝e

troch´ starszych pisarzy wypowiadajàcych si´ w okreÊlonych formach gatunko-

wych – S∏awamira Adamowicza, Jurija Gumieniuka, Jurasia Paciupy, w „kobie-

cych” opowieÊciach W. Kurtanicz i „m´skiej” postmodernistycznej powieÊci Iga-

ra Babkowa, w filozoficznej eseistyce Walancina Akudowicza, Jurasia Barysewicza,

Siargieja Rublewskiego, w prozie Alesia Astaszonka, Piotra Wasiuczenki, Barysa

Piatrowicza).

Jednak i tutaj uwidoczni∏ si´ paradoks bia∏oruskiej przestrzeni kulturowej. Post-

modernistyczny dyskurs aktualizowany przez m∏odzie˝ jest przede wszystkim

sprzeczny z archaicznymi, romantycznymi zadaniami Odrodzenia Narodowego,

które sà nadal aktualne dla tej m∏odzie˝y, dla ca∏ej wspó∏czesnej Bia∏orusi, ju˝

postsowieckiej. Nale˝y stwierdziç, ˝e w czasie wiekowego zniewolenia, maso-

wych represji przeciwko inteligencji bia∏oruskiej XX wieku, ÊwiadomoÊç narodu

w ca∏oÊci nie odpowiada statutowi narodu paƒstwowego, niezale˝nego – takie-

go, który musi funkcjonowaç jako paƒstwo. Stosownie do tego, równie˝ bia∏o-

ruska kultura jest bardzo „p∏ytkim pod∏o˝em dla destrukcyjnych rozmów” – bio-

ràc pod uwag´ zjawiska nie marginalne, a jej g∏ówny nurt.
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Jak w takiej sytuacji czuje si´ m∏ody bia∏oruski intelektualista, który dà˝y do

otwartego dialogu w j´zyku postmodernizmu? Z jednej strony konstatuje on

Êmierç kultury bia∏oruskiej, skoncentrowanej na problemach odrodzeniowych i ro-

bi z niej przedmiot totalnego ostracyzmu (jako jeden z pierwszych najbardziej wy-

raziÊcie sformu∏owa∏ owà pozycj´ programowo Siargiej Dubawiec – 1993: 7). Z dru-

giej strony, rozpoczyna przewartoÊciowanie historii jako metaforycznego karnawa∏u

(w Êlad za starszym Alesiem Pietraszkiewiczem i jego sztukà ßÌÚ˝Ì‡ˆ˚flÌ‡Î Ô‡-
·ÂÎ‡ÛÒÍÛ/Internacjonalizm po bia∏orusku, m∏ody AleÊ Astaucou wystàpi∏ z para-

bolicznà „krótkà powieÊcià” wed∏ug historii z Plutarcha ëÛÎ‡/Su∏a; podobnie pi-

szà W∏odzimierz Ar∏ow, Jurij Stankiewicz, Andrej Fiedarenko, AleÊ Nawarycz).

W ostatnim dziesi´cioleciu popularnym piÊmiennictwem na Bia∏orusi sta∏o si´

to, co Natalia Iwanowa nazwa∏a weso∏oÊcià na placyku z by∏ymi ideologami (z uniesz-

kodliwionà „wypró˝nionà” ideologià) (Iwanowa 2003: 239), w odró˝nieniu od po-

wagi „soc-artu”. Takà poetyk´ optymistycznà uprawiajà Siargiej Minskiewicz, Wik-

tar ˚ybul, Andrej Chadanowicz. Ostatni z wymienionych w swojej poezji w zasadzie

dokonuje kontaminacji koncepcji bia∏oruskich z innymi kulturami: np. w lime-

rykach, wed∏ug Edwarda Lira, pisze o bia∏oruskich mieszczanach; tekst i melo-

di´ Beatlesów ˚ó∏ta ∏ódê podwodna wykorzystuje (razem z S. Minskiewiczem)

po to, aby zrobiç ˝artobliwà parafraz´ paƒstwowego hymnu Bia∏orusi Bia∏o –

czerwono – bia∏y [kolor sztandaru historycznego – L.S.] je˝yk – patriota, nawià-

zuje do motywu ze Stepów Akermaƒskich Adama Mickiewicza wo∏anie Jedêmy!

Nikt nie wo∏a! w okrzyk Jurija Gagarina Jedêmy! itp. Kontynuatorem tej poezji

jest te˝ JuraÊ Paciupa.

Zabiegi te wyraênie sprzyjajà ró˝nopoziomowemu dialogowi w∏àczania w mi´-

dzynarodowà przestrzeƒ kulturowà równie˝ literatury bia∏oruskiej z jej dominu-

jàcym kierunkiem – doÊç jeszcze konserwatywnym (ochronà niestabilnej to˝sa-

moÊci narodowej), ale tak˝e innej literatury, która zaistnia∏a po raz drugi w latach

1980-2000 – literatury natchnionej postmodernistycznà wolnoÊcià, ironià, eks-

pansjà intelektu.

Z j´zyka bia∏oruskiego prze∏o˝y∏a Justyna Dudar
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ENVER KAZAZ

Pisanie o wojnie

I.

Pisanie o wojnie (ratno pismo) jest, zapewne, najbardziej interesujàcym zja-

wiskiem w literaturze boÊniacko-hercegowiƒskiej koƒca dwudziestego wieku

na p∏aszczyênie poetyckiej, estetycznej, socjologicznej, ideologicznej, etycznej, po-

litycznej i innych. Z jednej strony nale˝y je traktowaç jako dokumentalny zapis

koszmaru wojennego: agresji na BoÊni´ i jej ludobójczego charakteru, obozów

koncentracyjnych (konclogor), gwa∏tów, masowych mordów niewinnych istnieƒ,

grobów – pozosta∏oÊci zbrodni, bezmyÊlnego burzenia miast; zaÊ z drugiej jego

estetyka poch∏ania polityk´ i, dzi´ki temu, powstaje – zaanga˝owany na wielu

p∏aszczyznach – utwór literacki.

Literatura wojenna jest zatem etycznie zaanga˝owana. Bezwarunkowo przyj-

muje optyk´ ofiary, na której pope∏niono zbrodni´, która prze˝y∏a lub prze˝y-

wa koszmar wojny, wobec której stosowano tortury i przemoc w obozach kon-

centracyjnych, która by∏a gwa∏cona. Ofiary, która teraz zamieszkuje – pozbawionà

wszelkich sensów – pustk´ egzystencjalnà. Literatura ta staje si´ ideologicznie

zaanga˝owana, przy czym nie reprezentuje ˝adnej z góry zdefiniowanej opcji

ideologicznej. Przeciwnie – dekonstruuje zbrodnicze ideologie faszystowskie,

które „w natarciu czyszczà i niszczà wszystko, co napotkajà na swej drodze”, jak

to okreÊli∏ Mak Dizdar, przywo∏ujàc kirasjerów, którzy, z Pó∏nocy i Po∏udnia, ze

Wschodu na Wschód, spustoszyli niegdyÊ BoÊni´. W tym sensie – w przeciwieƒ-

stwie do potwornych ideologii faszystowskich – literatura wojenna propaguje

stanowisko czysto ludzkie, t´ minimalistycznà wizj´ „od spodu”, wizj´ ofiary,

która – w swojej koszmarnej sytuacji – spoglàda i dekonstruuje hierarchi´ i moc

instytucji politycznych, które sà oparte na przymusie i przemocy. Literatura ta

ma zatem wymiar tak˝e polityczny. Polityka jawi si´ tu jako obszar totalny i to-

talizujàcy, ale tak˝e totalitarny, który w swój zwierz´cy system wartoÊci pragnie

wch∏onàç ca∏e spo∏eczeƒstwo, wessaç doƒ cz∏owieka bez reszty, po czym strawiç

go i wypluç na szafot historii. [...] Literatura ta, wypowiadajàc si´ z punktu wi-

dzenia epicentrum apokalipsy historycznej, dà˝y do udokumentowania tragedii

zarówno indywidualnej, jak i spo∏ecznej. Niejednokrotnie staje si´ tak˝e socjo-



logicznà ocenà deformacji spo∏eczeƒstwa oraz próbà analizy obserwowanych okro-

pieƒstw tworów ideologicznych.

Wymienione wy˝ej cechy charakterystyczne literatury wojennej, a tak˝e sze-

reg innych tu pomini´tych, umo˝liwiajà postawienie tezy, ˝e dyskusje na jej te-

mat nie mogà powielaç dyskusji znanych z modernistycznego pisania. [...] Pisa-

nie o wojnie potwierdza zmiany paradygmatu w przestrzeni boÊniackiej i, szerzej,

po∏udniowos∏owiaƒskiej: modernistycznej i postmodernistycznej, przy czym bez-

dyskusyjny staje si´ fakt apokaliptycznego burzenia metanarracji jugos∏owiaƒ-

skiego socjalizmu, w której utopia socjalistyczna run´∏a, zamieniajàc projekto-

twórczy czas przysz∏y w krwawà zbrodni´ czasu teraêniejszego. Po upadku

socjalizmu, utopijne obietnice lepszej przysz∏oÊci przynios∏y apokalips´. Nie cho-

dzi tu jednak o apokalips´ w znaczeniu, jakie temu poj´ciu nadaje utopia reli-

gijna – czyli obietnicy prawdy, lecz o najzwyczajniejszy sposób wyra˝enia zbrod-

niczej ideologii. Modernistyczna idea autonomii literatury, jej system

ponadhistorycznych, ahistorycznych i transhistorycznych wartoÊci, jej estetyczny

utopizm, gra wyra˝eniami, jej wiara w humanizacj´ i emancypacj´ cz∏owieka,

które – tworzàc Pi´kno – rozwijajà „hermeneutyk´ sensu”, co prowadzi do

okreÊlonego duchowego telosu – wszystko to rozpad∏o si´, niczym nietrwa∏e dzie-

ci´ce zabawki, bezw∏adne i pró˝ne iluzje. Rozpad∏y si´ w obliczu krwawego po-

chodu historii, demonicznej intencji ideologii, polityk oraz diabolicznej istoty

zbrodni.

T́  zmian´ w strategii poetyckiej, którà przynosi pisanie o wojnie, jasno i pre-

cyzyjnie obrazuje Vladimir PiÆtalo – wybitny boÊniacki powieÊciopisarz i nowe-

lista. W jednym ze swoich artyku∏ów opublikowanych w tygodniku „Slobodna

Bosna”, twierdzi, ˝e nie móg∏ ju˝ „pisaç o kwieciu, podczas gdy na dworze do-

chodzi do mordów”. ˚e nie by∏o sensu budowaç „poetyki belgradzkiej manu-

faktury snów” (to motto poetyki PiÆtala z wczeÊniejszej fazy jego twórczoÊci no-

welistycznej), podczas gdy w∏aÊnie dokonuje si´ historyczna zbrodnia. W podobny

sposób ten sam postulat wyra˝a inny wybitny boÊniacki poeta – Ilija Ladin.

W tomie wierszy pod tytu∏em Muzama se izvinjavam (Muzy prosz´ o wybaczenie)

to nie poeta jest twórcà poezji, lecz [˝ywe – przyp. t∏um.] obrazy. Podobnie

Marko VeÆoviç, który w Poljskiej konjicy (Polska kawaleria), zapewne najlepszym

zbiorze poezji wojennej na ca∏ym terytorium po∏udniowos∏owiaƒskim, wprowa-

dza tzw. dokumentalny podmiot liryczny, dzi´ki któremu, g∏osami ofiar i przy-

wo∏aniem dantejskich wizji, obrazuje piek∏o historycznych mordów. Ta poetycka

rewolucja polegajàca na przejÊciu z obszaru modernistycznej bezinteresownoÊci

literatury w rzeczywistoÊç, a wi´c w postmodernistycznà, literackà polikontek-

stualnoÊç i literackie zaanga˝owanie, by∏a obecna nie tylko w twórczoÊci VeÆo-

vicia, Ladina i PiÆtala. Wielu innych pisarzy zrobi∏o to samo. Zmiana ta jest chy-

ba najbardziej widoczna u Tvrtka Kulenovicia w niezwyk∏ej powieÊci Istorija bolesti

(Historia choroby), w której, bazujàc na postulatach teoretycznych, wed∏ug któ-

rych powieÊç powinna zamieniç si´ w ksià˝k´, rozwija kategori´ „poetyki zaÊwiad-

czania” (svjedoçenja). Wed∏ug Kulenovicia, literatura, która opiera si´ na poety-

ce nowej wra˝liwoÊci, czyli – jak jà okreÊla autor – „nowej szczeroÊci”, staje si´

zapisem, dokumentem koszmaru. W tej sytuacji ani „gry fikcjà”, ani rzeczywi-

181Pisanie o wojnie



stoÊç spo∏eczna nie sà podstawà narracji. Literatura ta jest zapisem doÊwiadczeƒ

wojennych i, unikajàc wplatania doƒ dodatkowych elementów fikcji, tworzy lite-

racki utwór-tekst, który staje si´ Êwiadectwem chaosu w opisywanym momencie

historycznym. W podejÊciu do tematu wojennego u wszystkich tych pisarzy

(PiÆtalo, VeÆoviç, Ladin, Kulenoviç) leg∏ ten sam zamys∏ – uczyniç literatur´

Êwiadectwem koszmaru, który dokona∏ si´ lub w∏aÊnie si´ dokonuje na oczach

pisarza. Pisarz w tej sytuacji staje si´ Êwiadkiem, literatura zaÊ Êwiadectwem

(svjedoçanstvo) koszmaru i dzi´ki temu ma moralne prawo pi´tnowania zbrodni.

I w∏aÊnie to moralne zaanga˝owanie czyni pisanie o wojnie interesujàcym zjawi-

skiem w wielu p∏aszczyznach. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e literatura ta nie wspie-

ra ˝adnej opcji ideologicznej, nie tworzy ˝adnej nowej utopii. Modernistyczna

rola pisarza jako twórcy oryginalnej fikcji zanika; zupe∏nie si´ rozpada, choç na-

le˝y pami´taç, ˝e pisarz, jako Êwiadek koszmaru, chce uczyniç literatur´ „rezer-

wuarem faktów” (çinjeniçni korpus), który jest Êwiadectwem moralnego upadku

zbrodniarzy i ich ideologii.

Nie oznacza to jednak, ˝e literatura ta staje si´ naraz dowodem w post´po-

waniu sàdowym, reporta˝em czy notatkà dziennikarskà, podobnie jak pisarz nie

mo˝e byç adwokatem czy dziennikarzem. Pisanie o wojnie nie pozostaje jednak

g∏uche na postmodernistyczne wyzwania przekraczania granic gatunków. Stàd

w analizowanym typie literatury wojennej obserwujemy zabieg zacierania granic

mi´dzy prozà, powieÊcià i protoko∏em sàdowym, notatkà dziennikarskà lub re-

porta˝em oraz szeregiem innych form i gatunków. Poetyka zaÊwiadczania nie

staje si´ zatem „redukcjà literatury”, lecz w∏aÊnie na odwrót – jej rozszerze-

niem. Utwór literacki zaÊ wykorzystuje wszystkie praktyki tekstualne i staje si´

pewnego rodzaju „paj´czynà”, która zachowuje si´ zarówno intertekstualnie, jak

i intermedialnie.

W sytuacji, gdy socjalistyczny Êwiat utopii przeistoczy∏ si´ w rzeê i gdy socja-

listyczne metanarracje zosta∏y zastàpione przez nacjonalistycznà i klerykalno-fa-

szystowskà retoryk´, „dokumentowanie koszmaru” pe∏ni∏o tak˝e wiele innych

funkcji. Jednà z najwa˝niejszych by∏a rewizja pami´ci kulturowej i historycznej.

Dowodem na to jest uwalnianie si´ literatury boÊniackiej od utopijnych meta-

okreÊlników (metaoznaçitelj) – derridiaƒskich pustych okreÊlników. Jest to ca∏-

kiem zrozumia∏e, bioràc pod uwag´ kontekst historyczny – socjalizm, jako „oku-

pant przysz∏oÊci” (Michai∏ Epsztein) zastàpiono naznaczonym duchem nekrofilskim

– nacjonalizmem i klero-faszyzmem, obcià˝onym rzeczywistymi zbrodniami. Ide-

ologia socjalistyczna wykorzystywa∏a projektotwórczy czas przysz∏y (projektivni

futur) […], nacjonalistyczno-klerykalno-faszystowska zaÊ – czas przesz∏y dokona-

ny (perfect), który konstruowa∏a w zgodzie z zapotrzebowaniami ideologicznymi.

Dzi´ki temu zamazywa∏a pami´ç socjalistycznà, wprowadzajàc zamiast niej nar-

racje nekrofilskie, w centrum których znalaz∏y si´ groby narodowe i narodowa

zemsta (nacionalni grobovi i nacjonalna osveta).

Pisanie o wojnie – z zamiarem przekszta∏cania pami´ci kulturowej i dà˝enia

do oczyszczenia jej z konstrukcji ideologicznych, a bez zamiaru poszukiwania

modernistycznych korzeni i g∏´bi – rewiduje ca∏oÊciowà koncepcj´ historii, u pod-

staw której leg∏a literatura po∏udniowos∏owiaƒskiej przestrzeni kulturowej (juŒno-
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slavenski kulturni prostor). Odrzuca model folklorystyczny, kodyfikowany na

bazie romantyzmu epickiego od koƒca XIX wieku a˝ do dziÊ. Trzeba bowiem

pami´taç, ˝e literatury po∏udniowos∏owiaƒskie, w poszukiwaniu konstrukcji ob-

razu przesz∏oÊci, si´ga∏y po nietzscheaƒskà, monumentalnà, koncepcj´ historii,

u podstaw której le˝y idea, ˝e histori´ tworzà wielcy ludzie, jà zaÊ samà – tzw.

wielkie wydarzenia historyczne. Najwa˝niejszymi cechami charakterystycznymi

dla po∏udniowos∏owiaƒskich modernistycznych narracji historycznych sà wi´c: ko-

lektywny podmiot narracji i figura bohatera, który przejmuje na siebie los wspól-

noty i który – w performatywnej grze odwróconego mimesis – staje si´ wzorem

dla czytelnika. RzeczywistoÊç zaÊ jest przez literatur´ wspierana i pe∏ni funkcj´

magistra vitae – nauczycielki ˝ycia. Z tego powodu w po∏udniowos∏owiaƒskim mo-

dernizmie i w ca∏ej wspó∏czesnoÊci (moderna) dominuje tzw. paradygmat hero-

iczny. Formu∏a ta, przej´ta z ustnej tradycji epickiej i europejskiej ideologicznej

koncepcji nacjo-centrycznego romantyzmu, uleg∏a na gruncie po∏udniowos∏o-

wiaƒskim tylko cz´Êciowemu rozk∏adowi. Nawet egzystencjalizmowi i jego dok-

trynie, wed∏ug której egzystencja poprzedza esencj´, nie uda∏o si´ rozbiç tej

ustabilizowanej matrycy.

Monumentalny bohater, który w imi´ wielkiego czynu historycznego ma na-

wet prawo przekroczyç granice etyczne – bez wzgl´du na to, czy u˝ywa or´˝a,

czy okreÊlonej formy ideologicznej – zdominowa∏ po∏udniowos∏owiaƒskie narra-

cje historyczne. Podczas gdy romantyzm postawi∏ mu zadania natury narodowej,

to kultura socjalistyczna i modernistyczne, literackie „izmy”, nadadzà mu cha-

rakter klasowy. Modernistyczny eskapizm tylko cz´Êciowo spowodowa∏ uszko-

dzenie paradygmatu heroicznego, na której zbudowana jest kultura pami´ci;

fakt zaÊ, ˝e nie zosta∏ z nim zupe∏nie skonfrontowany, lecz jej uniknà∏, tylko po-

twierdza jego agresywnà moc.

Ta monumentalna koncepcja historii i zespolony z nià paradygmat heroiczny

zacznie ulegaç erozji dopiero w momencie pojawienia si´ w literaturze wàtków

postmodernistycznego samouÊwiadomienia, w szczególnoÊci zaÊ w powieÊci no-

wohistorycznej, która przeciwstawi mu opartà na nietzscheaƒskim archiwalnym

modelu krytycznà koncepcj´ historii.

Bioràc pod uwag´ ten kontekst, wyraênie widaç, ˝e demonta˝ paradygmatu

heroicznego ma w boÊniackim pisaniu o wojnie charakter systematycznego prze-

kszta∏cenia [modelu – przyp. t∏um.] kultury. Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e dotych-

czasowy epicki krzyk bohatera zostaje zastàpiony przez liryczne i tragiczne wy-

znanie ofiary [zbrodni – przyp. t∏um.] historycznej. Obraz twórcy historii zostaje

zaÊ zastàpiony przez obraz cierpiàcego z∏o historyczne, a zamiast utopijnej obiet-

nicy sk∏adanej przez bohatera, na scenie pojawia si´ „apokaliptyczna i postapo-

kaliptyczna beznadzieja”, postmodernistyczna wàtpliwoÊç, pesymizm i antyuto-

pizm. Zmian´ konceptu historii najlepiej i najprecyzyjniej wyrazi Tvrtko Kulenoviç

w powieÊciach Istorija bolesti (Historia choroby) i Jesenja violina (Jesienne skrzyp-

ce). W utworach tych monumentalistycznemu konceptowi historii, historii „od

góry” [pochodzàcej od Boga, od w∏adzy, od polityki – przyp. t∏um.], jak jà na-

zywa autor, przeciwstawiona zostaje historia „od do∏u” [pochodzàca od ludzi,

od cz∏owieka – przyp. t∏um.]. W ten sposób, zrazu, znajdujemy si´ na gruncie
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„deideologizacji w konstruowaniu przesz∏ej rzeczywistoÊci” (dezideologizacija u kon-

strukciji proÆle zbilje), przy czym Kulenoviç konstatuje, ˝e histori´ „od góry” kszta∏-

tujà ideologiczne centra mocy, instytucje systemu politycznego, podczas gdy hi-

storia „od do∏u” nie jest niczym innym, jak tylko g∏osem zwyk∏ego cz∏owieka,

który cierpi z powodu wojennego koszmaru. […]

Literatura boÊniacko-hercegowiƒska proces redefinicji pami´ci kulturowej

i historycznej rozpocz´∏a jednak znacznie wczeÊniej. Ju˝ u Andricia, w jego

„strategii archeologicznej” w powieÊciach Most na Drinie (Na Drini çuprija)

i Kronika trawnicka (Travniçka hronika), dochodzi do dekonstrukcji „pami´ci

mitycznej” i prawdy historycznej. Jak twierdzi Andrew Baruch Wachtel, An-

driç – dekonstruujàc legend´, u podstaw której le˝y idea narodowa – próbuje

odnaleêç te fakty historyczne, a wi´c prawdy, na których mo˝na by zbudowaç

boÊniackà to˝samoÊç kulturowà, jako to˝samoÊç peryferyjnà (rubni identitet),

to˝samoÊç spotkania kultur, a zatem to˝samoÊç interkulturowà. Poza Andri-

ciem mo˝na w tym miejscu przywo∏aç tak˝e Maka Dizdara, u którego „ka-

mienne Êpiochy” (kameni spavaçi) wypowiadajà si´ z perspektywy ofiar histo-

rycznych, gdy˝ sà ciàgle konfrontowane ze szpiegami ze Wschodu i Zachodu.

W tym gronie mo˝na tak˝e wymieniç MeÆ´ Selimovicia. W swoich powieÊciach

obrazuje on powracajàcego z wojny ˝o∏nierza, który nie potrafi si´ odnaleêç

w Êwiecie, gdy˝ zatraci∏ etyczny punkt oparcia. Nosi w sobie ponadto jakieÊ

transcendentalia, które ciàgle przys∏aniajà mu rzeczywiste doÊwiadczenia hi-

storyczne. Jak wi´c widaç, ch´ç przezwyci´˝enia paradygmatu heroicznego jest

zauwa˝alnà tendencjà w literaturze boÊniackiej ju˝ w ca∏ej drugiej po∏owie XX

wieku. Poza wymienionymi tu pisarzami, mo˝na tak˝e przywo∏aç Ivana Lovre-

novicia (w powieÊci o Jukiciu [Putovanja Ivana frane Jukiça (Podró˝e Ivana

Frana Jakicia) – przyp. t∏um.] czy Liber memorabilium), Vitomira Lukicia,

DŒevada Karahasana, NedŒada IbriÆimovicia, DerviÆa SuÆicia i innych. Ten trend

powieÊci nowohistorycznej, choç zauwa˝alny, nie powinien przys∏oniç znanego

faktu, ˝e pisarze ci nie mieli kontaktu z osiàgni´ciami nowego historyzmu, ale

– jakoÊ intuicyjnie – to nowohistoryczne samouÊwiadomienie wprowadzili do

swojej twórczoÊci.

Jak wiadomo, postaç bohatera – który ju˝ od najstarszych zapisów literac-

kich w staro˝ytnej Grecji a˝ po dziÊ dzieƒ ma fundamentalne znaczenie dla

pami´ci kulturowej – przybiera form´ pó∏boga i nadcz∏owieka. Jednak˝e, pod-

czas gdy w literaturze greckiej zabieg ten jest wyrazem ludzkiego pragnienia

przezwyci´˝ania wszystkich swoich ograniczeƒ, wraz z europejskim romanty-

zmem, a dok∏adniej jego kolektywno-autorytarnà koncepcjà narodu, staje si´

on konstrukcjà politycznà. I w∏aÊnie taki bohater jest charakterystyczny dla

modernizmu po∏udniowos∏owiaƒskiego. Z pozycji nacjonalistycznej i faszyzu-

jàcej – w oparciu na åosiciowsko-Aralicowskim postulacie polityzacji litera-

tury – prowadzi rewizje socjalistycznej pami´ci kulturowej. Stàd bohaterowie

u [Dobricy] åosicia i [Ivana] Aralicy pojawiajà si´ najcz´Êciej jako metoni-

miczne redukcje nacjonalistycznej metanarracji, ich intencjà zaÊ jest usprawie-

dliwienie nacjonalistycznej i agresywnej polityki. Trzeba jednak pami´taç, ˝e

bohater, jako konstrukcja polityczno-ideologiczna, pojawi∏ si´ w po∏udniowo-
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s∏owiaƒskiej przestrzeni kulturowej znacznie wczeÊniej. Jego poczàtki mo˝na

ju˝ odnaleêç w Judicie (Judyta) Marko Marulicia. W utworze tym bohaterka,

na osnowie intertekstualnej interpretacji przypowieÊci biblijnej, stworzy∏a taki

model bohatera, który stymuluje dzia∏ania czytelników na ka˝dej p∏aszczyênie

czasowej. Wraz z Judytà Marulicia i, póêniej, Osmanem (Osman) Ivana Gun-

dulicia – w którym bohater, jako polski król W∏adys∏aw, który uosabia poli-

tyczno-ideologicznà [antytetycznà – przyp. t∏um.] konstrukcj´ Êwiata chrzeÊci-

jaƒskiego wobec niebezpieczeƒstwa islamu – paralelnie kszta∏tuje si´ proces

konstytuowania si´ [tego samego typu – przyp. t∏um.] bohatera w pieÊni epic-

kiej. Podczas gdy w literaturze antycznej bohater ulega pokusom losu, czym

wywo∏uje zazdroÊç bogów (jak na przyk∏ad w Odysei, gdy karzà go za to), to

w pieÊni epickiej i we wszystkich póêniejszych wersjach postaci bohatera zo-

staje on przeniesiony z tej metafizycznej p∏aszczyzny na p∏aszczyzn´ politycz-

no-ideologicznà. Staje si´ kolektywnà projekcjà poszukiwania to˝samoÊci i ide-

ologii etnicznej. Po∏udniowos∏owiaƒski romantyzm przekszta∏ci wi´c figur´

bohatera w wojownika o wolnoÊç narodowà. Póêniej socrealizm zamieni go

w bojownika z okupantem faszystowskim, który z czasem stanie si´ reprezen-

tantem ideologii komunistycznej.

JeÊli weêmiemy pod uwag´ taki kontekst boÊniackiej literatury wojennej, wów-

czas jasne staje si´, ˝e poetyka zaÊwiadczania – na której oparta jest analizowa-

na tu literatura wojenna w BoÊni i Hercegowinie – oznacza przede wszystkim

fundamentalnà zmian´ paradygmatu poetyckiego. Oznacza to tak˝e definitywnà

transformacj´ utopizmu modernistycznego w postmodernistyczny pesymizm i an-

tyutopizm. Model ten odrzuca zatem figur´ tradycyjnego bohatera, który – jako

noÊnik kodu etnicznego, politycznego i ideologicznego – tworzy histori´. W za-

mian za to pojawia si´ figura ofiary, która cierpi z powodu historycznych krzywd

i bezsensów. Te wszystkie zmiany oznacza∏y dla boÊniackiej literatury redefini-

cj´ pami´ci historycznej i kulturowej, co w konsekwencji doprowadzi∏o do ukon-

stytuowania si´ literatury wojennej jako odr´bnego, specyficznego systemu lite-

rackiego.

Bioràc pod uwag´ antywojenny charakter omawianej literatury, która trak-

tuje o ostatniej krwawej wojnie boÊniackiej, nale˝y sprecyzowaç rozumienie

terminu „literatura wojenna”. Chodzi mianowicie o to, ˝e poj´cie to odnosi

si´ tylko do jej obszaru tematycznego, zaniedbuje zaÊ jej „charakter antywo-

jenny”, który jest przecie˝ jej fundamentem semantycznym. Nie traktuje ona

„wojny jako ojca wszystkich rzeczy”, lecz odwrotnie – wojna jest w niej przed-

stawiona jako destruktor wszystkich rzeczy. Z tego powodu, bioràc pod uwa-

g´ jej etyczne i ideowe usytuowanie, mo˝na by jà okreÊliç mianem „antywo-

jennego pisania”, gdy˝ jednoznacznie przeciwstawia si´ wojnie i jej koszmarnemu

bezsensowi.

Trzeba tak˝e pami´taç, ˝e – w opozycji do tej poetyki – w obszarze kultury

po∏udniowos∏owiaƒskiej, rodzi si´ pisanie o wojnie. Literatura, która propaguje

wojn´, rozwija agresywne ideologie, wspiera nacjonalizm, szowinizm i klero-fa-

szyzm, prowadzi do infantylizacji i wiktymizacji (Babiç 2002) narodów po∏udnio-

wos∏owiaƒskich, przede wszystkim zaÊ serbskiego i chorwackiego.
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II.

Poczàtków boÊniackiego pisania o wojnie mo˝na si´ doszukiwaç jeszcze przed

wybuchem wojny na terytorium BoÊni i Hercegowiny. Pojawia∏a si´ ona w go-

ràcej atmosferze koƒca lat 80. i poczàtku 90. lat, jako rezultat zwyci´stwa w wy-

borach partii narodowych. [Chodzi o Chorwackà Wspólnot´ Demokratycznà, mu-

zu∏maƒskà Parti´ Akcji Demokratycznej oraz Serbskà Parti´ Demokratycznà –

przyp. t∏um.] Wówczas ideologiczne centra mocy rozbudzi∏y demony przesz∏oÊci,

o˝ywi∏y kolektywne l´ki, przemówi∏y j´zykiem przesz∏ych wojen i przeÊciga∏y si´

w absurdalnych korektach komunistycznej historiografii, na nowo przelicza∏y ofia-

ry z II wojny Êwiatowej. To atmosfera gróêb, szanta˝y politycznych, brz´ków or´-

˝a, przenoszenia koÊci [narodowych bohaterów – przyp. t∏um.] z jednego miej-

sca na drugie. W procederze tym prym wiod∏a Serbska Cerkiew Prawos∏awna

a zbrodniarz wojenny – Radovan KaradŒiç wykrzykiwa∏ wówczas, ˝e „w tych wy-

borach tak˝e Bóg jest Serbem”, i ˝e w nadchodzàcej wojnie na terytorium Bo-

Êni i Hercegowiny „nie pozostanie ani jedno ˝ywe muzu∏maƒskie ucho”. Tem-

peratura wrzenia wzrasta∏a wraz z upadkiem utopii komunistycznej na Êwiecie,

gdy nacjonalizm przejà∏ komunistyczne modele myÊlenia. Krótka wojna w S∏o-

wenii zosta∏a szybko skoƒczona, podczas gdy w Chorwacji wcià˝ dudni∏a swojà

niszczycielkà si∏à. Wówczas Ilija Ladin, piszàc swój znany wiersz Taj top (Ta ar-

mata) rozpoczyna boÊniacki cykl pisania o wojnie z koƒca XX wieku. […] „Niech

nie strzela armata, ta armata”, powie Ladin w momencie, gdy pierwsze armat-

nie bomby spada∏y na Vukovar i Dubrownik oraz inne miasta chorwackie, a zbrod-

nie wojenne zosta∏y pope∏nione, w momencie, gdy ucieleÊni∏ si´ demon wiel-

koserbskiego faszyzmu i okupowa∏ prawie po∏ow´ suwerennego paƒstwa

chorwackiego.

W tej atmosferze liczni pisarze prowadzà antywojennà kampani´, sprzeciwia-

jàc si´ potwornoÊciom faszyzmu. Tvrtko Kulenoviç, DŒevad Karahasan, Ivan

Lovrenoviç oraz wielu innych autorów w swoich tekstach publicystycznych i wy-

stàpieniach publicznych pi´tnuje t´ faszyzujàcà polityk´, przy∏àczajàc si´ do nie-

szcz´snego chóru tych, którzy na pró˝no wierzyli, ˝e s∏owami mogà zatrzymaç

krwawe, zbrodnicze hordy. Z drugiej strony barykady stajà pisarze, którzy po-

pierajà faszystowskie monstrum. Miroslav Toholj i Todor Dutina przy∏àczajà si´

do Radovana KaradŒicia, u˝ywajà „j´zyka nienawiÊci”, czym ugruntowujà po-

dzia∏ pisarzy boÊniackich na tych za i przeciw wojnie. Jedni – zorientowani na-

cjonalistycznie i szowinistycznie, bliscy centrom mocy i w∏adz narodowych, dru-

dzy – krytycznie analizujàcy wszelkie deformacje narodowych praktyk politycznych

w BoÊni. [...]

To, co ju˝ na wst´pie okreÊli∏o istot´ poetyki boÊniackiej literatury wojen-

nej, jest zwiàzane z tendencjami do zrównywania etyki i estetyki. Wspomnia-

na ju˝ armata Ladina nie posiada ˝adnej barwy ideologicznej, nie jest zaprz´-

gni´ta w ˝adnà polityk´. Autor widzi w niej narz´dzie zbrodni, które – bez

wzgl´du na zabarwienie polityczno-ideologiczne – wystrzeliwuje pocisk. Jego

celem jest zabicie, zatem wszystko jedno, jakie zadanie historyczne leg∏o u pod-

staw oddanego wystrza∏u. W wierszu tym zosta∏y okreÊlone ramy zaanga˝owa-
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nia boÊniackiej literatury wojennej. Jest ona, ju˝ na wst´pie, w bezpoÊrednim

konflikcie z tradycjà literatury wojennej, to jest literatury NOB-u [czyli litera-

tur´ wojennà z okresu II wojny Êwiatowej wspierajàcà ideologi´ komunistycz-

nà – od t∏um.]. [...]

W boÊniackiej literaturze wojennej koƒca „najgorszego ze wszystkich wie-

ków”, jak XX wiek okreÊli∏a polska poetka Wis∏awa Szymborska, pisarz nie

móg∏ wybraç okreÊlonej platformy ideologicznej, w imi´ której pisze i której ce-

le propaguje. W tej apokaliptycznej sytuacji wojennej wszystkie ideologie dowio-

d∏y, ˝e sà najwi´kszymi oszustwami, a wszystkie ich projektotwórcze k∏amstwa

upad∏y w obliczu cierpienia ofiary – tej zwyk∏ej ludzkiej substancji, która zosta-

∏a postawiona w obliczu koszmaru wojennego. Staje si´ to jeszcze bardziej wy-

raziste, gdy zdamy sobie spraw´, ˝e ideologie narodowe, przy wychodzeniu z ko-

munistycznych kazamatów, obiecywa∏y wolnoÊç, a doprowadzi∏y do wojny. [...]

Z drugiej strony, z pozycji ofiary, w imieniu której przemawia pisarz, znajduje

si´ cz∏owiek kafkowskiej proweniencji – „postmodernistyczny Józef K.”. Z tà

jednak ró˝nicà, ˝e w jego przypadku ostateczny s´dzia – symbol niepoj´tej si∏y,

do której nie mo˝e si´ zbli˝yç – przeistacza si´ w uzbrojonà armi´, którà kon-

troluje irracjonalny morderca. Z tego powodu figura dantejskiego piek∏a w in-

tertekstualnej sieci literatury wojennej jest najcz´stszà konwencjà, w którà au-

tor w∏àcza zapis dokumentalny. To tak, jakby metafizycznoÊç wizji Dantego

sama z siebie przeistoczy∏a si´ w rzeczywiste piek∏o. Obrazy tego piek∏a, jego

fragmenty, sà – dzi´ki monta˝owi i jako wyraz najwi´kszego chaosu – powiàza-

ne w ca∏oÊç i organizujà fragmentarycznà mozaik´ utworów literackich. Taka kon-

wencja jest charakterystyczna nie tylko dla literatury. Wyst´puje bowiem tak˝e

w innych dziedzinach sztuki: w malarstwie, filmie i teatrze. […]

III.

Poza Ladinem, którego poezja le˝y u podstaw boÊniackiej literatury wojen-

nej, w pierwszych dniach agresji na BoÊni´ i Hercegowin´ w politycznym ty-

godniku „Nedjelja” swoje antywojenne sonety publikuje tak˝e Ranko Sladoje-

viç. Jego wiersze stajà si´ w zasadzie fotografiami zburzonego miasta, ulic,

domów, a ich konfesjonalny ton daje im moralne prawo osàdu zbrodni. Post-

modernistyczna gra estetyczna znana z wczeÊniejszego zbioru Sladojevicia – San

o ljetu (Sen o lecie) zostaje w tych sonetach zamieniona w postmodernistycz-

nà refleksj´ etycznà i wstrzàsajàce Êwiadectwo. Faktem jest, ˝e w sonecie,

najtrudniejszej bodaj formie poetyckiej, chaos wojenny utwierdza Sladojevicia

w zamiarze „estetyzowania koszmaru”. Przy czym jego sonety traktujà o naj-

zwyklejszych potrzebach ludzkich, o mieszkaniu, wy˝ywieniu, urzàdzeniu do-

mu itd. Tak jakby poeta chcia∏ dzi´ki tym zwyk∏ym ma∏ym rzeczom i automa-

tyzmatowi zwyk∏ych, codziennych potrzeb, obroniç si´ przed natarciem historii,

przed si∏à or´˝a, której destruktywna moc niczym powódê wdar∏a si´ w ˝ycie

ludzkie. W przeciwieƒstwie do wielkich narracji historycznych, jakie praktyku-

jà ideologiczne instytucje w∏adzy, w sonetach tych zawarte jest to, co ma∏e,
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zwyk∏e, zautomatyzowany rytua∏ realizacji codziennych potrzeb w Êwiecie po-

koju, które, niczym ogromny reflektor, oÊwietlajà ca∏y bezsens zniszczeƒ wo-

jennych. [...]

Prawdopodobnie jednym z prze∏omowych momentów powstania poetyki za-

Êwiadczania by∏a inicjatywa stworzenia od razu na poczàtku wojny czasopisma

„Zemlja” („Kraj”). Miljenko Jergoviç, Semezdin Mehmedinoviç, Marko VeÆo-

viç, Ivan Lovrenoviç, a z czasem tak˝e wielu innych pisarzy, a w zasadzie wszy-

scy pisarze w Sarajewie, przyjmujà t´ poetyk´. Kilka pierwszych numerów tego

czasopisma oznacza∏o zaczàtek literatury wojennej i, choç rok 1992 nie nale˝y

do najp∏odniejszych, konstytuujà si´ wówczas najwa˝niejsze elementy poetyki

zaÊwiadczania. Pod koniec tego roku opublikowana zostanie jedna z najwa˝niej-

szych ksià˝ek ca∏ej literatury boÊniackiej – zbiór poezji i prozy poetyckiej Se-

mezdina Mehmedinovicia, zatytu∏owany Sarajevski malboro (Sarajewskie Marl-

boro). „Jest wojna i nic si´ nie dzieje” – jeszcze w 1992 roku przy wtórze ci´˝kich

ataków na Sarajewo, bomb spadajàcych na miasto, obozów koncentracyjnych,

gwa∏tów – pisa∏ Semezdin. To rok, kiedy z∏o, spuszczone z ∏aƒcucha, uczyni∏o

najokropniejsze zbrodnie. Ten wiersz jest parafrazà orwellowskich dzienników

z hiszpaƒskiej wojny domowej. Orwell – ochotnik po stronie wojsk republikaƒ-

skich – nudzi si´ na polu walki […], t´skni za nià, za wydarzeniem; jego stano-

wisko jest jednak niedwuznaczne – ciàg∏y opór przeciw tyranii faszystowskiej.

Mehmedinoviç, dzi´ki grze cytatami, dowodzi, ˝e nadzieja Orwella na zwyci´-

stwo nad ideologià z∏a by∏a daremna, gdy˝ ideologia ta znów, jak widaç, odro-

dzi∏a si´. Owszem, w innym miejscu, ale w sposób jeszcze bardziej wyniszczajà-

cy. „Nic si´ nie dzieje”, choç ludzie codziennie ginà, choç powstajà obozy

koncentracyjne, choç codziennie dochodzi do gwa∏tów. „Nic si´ nie dzieje”, po-

niewa˝ z∏o sta∏o si´ rutynà i poch∏on´∏o wszelkie inne sensy. „Nic si´ nie dzieje”,

gdy˝ „dzianie si´” implikuje budowanie, tworzenie jakiegoÊ sensu, podczas gdy

w wojnie wszystko traci sens. Mehmedinoviç, z samego centrum koszmarnych

wydarzeƒ, osàdza zbrodnie, choç jest to osàd wymijajàcy. Podobnie jak u Or-

wella, autor nie osàdza tylko zbrodni faszystowskich w BoÊni, lecz ka˝dà zbrod-

niczà ideologi´ w XX wieku. Walka Orwella przeciw faszyzmowi staje si´ zatem

zwierciad∏em serbskiego faszyzmu w BoÊni.

IntertekstualnoÊç w poezji Mehmedinovicia pe∏ni funkcj´ pami´ci kulturowej,

która literatur´ traktuje jako „muzeum”. Z tego powodu intertekstualnoÊç, bio-

ràc pod uwag´ technicznà p∏aszczyzn´ utworu, ciàgle wplata si´ w jej system

ideowy, moralny, psychologiczny, socjologiczny oraz wiele innych systemów.

W zbiorze Sarajewo Blues (Sarajevo blues) autorem cytowanego fragmentu – „woj-

na jest, nic si´ nie dzieje” – jest cywil, który, w osaczonym mieÊcie, wys∏awia

spryt swojej ˝ony, gdy˝ organizuje ona ˝ycie, codziennà mitologi´ drobnych rze-

czy: porannà kaw´, postny obiad, wod´, której nie ma w mieÊcie itd. Wiersz glo-

ryfikuje zatem ma∏e, zwyk∏e ˝ycie, wartoÊç jego zwyczajnoÊci. Tym samym de-

konstruuje tzw. wielkie narracje, w imi´ których wojna jest prowadzona. [...]

Staje si´ to zatem ogniwem zespalajàcym to, co zwyk∏e, codzienne z tym, co me-

tafizyczne. RytualnoÊç codziennoÊci oznacza zaÊ poszukiwanie metafizycznej na-

dziei w trudnym czasie rzezi wojennych.
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Jest to jednak tylko jeden z aspektów, o których mo˝na mówiç, analizujàc to-

mik Sarajewo Blues. W cytowanej grze tytu∏ów „podró˝”, podobnie jak w Mexi-

co City Blues, jest rozumiana jako proces odkrywania Êwiata [(raz)otkrivanje svi-

jeta]. Mehmedinoviç w osaczonym mieÊcie nie mo˝e podró˝owaç, poniewa˝ nie

posiada rzeczywistej przestrzeni, która do podró˝y jest konieczna. Stàd podró-

˝uje „do wewnàtrz”, do emocjonalno-psychologicznej struktury istoty, w g∏àb j´-

zyka, a tym samym w g∏àb kultury. Z tego powodu Sarajewo Blues mo˝na inter-

pretowaç jako podró˝ do wewnàtrz.

Dzi´ki tym „wewn´trznym podró˝om” autor odkrywa, ˝e sam staje si´ we-

wn´trznà wojnà; wojnà, o której inny m∏ody boÊniacki poeta – Senadin Musa-

begoviç – napisze wyÊmienity, inspirujàcy esej (Musabegoviç 2004). Obrazy wi-

dzianego na zewnàtrz koszmaru stajà si´ pejza˝em duszy, obrazem stanu umys∏u,

specyficznym psychogramem, rodzajem etycznej sondy istnienia. [...]

Podczas gdy Mehmedinoviç w tomie Sarajewo Blues jako pierwszy przewidzia∏

taki rozwój pisania o wojnie, wielu innych pisarzy boÊniackich, bez ˝adnego aprio-

rycznie zdefiniowanego programu poetyckiego, kontynuuje ten sam nurt. Naj-

dalej w tym kierunku podà˝yli nast´pujàcy pisarze: Faruk Âehiç, Senadin Musa-

begoviç, Asmir Kujoviç oraz kilku innych m∏odszych, którzy noszà brzemi´

bezpoÊredniego doÊwiadczenia z linii frontu i u których doÊwiadczenie to wyeks-

ponowane jest w postaci dramatu moralnego, psychologicznego i emocjonalne-

go. W opowiadaniach Âehicia, które zosta∏y opublikowane w ró˝nych czasopi-

smach, opisywane sà – w oparciu o naturalistyczny dyskurs poetycki, g∏ównie

w formie wyznania – doÊwiadczenia wojenne. DoÊwiadczenia te mo˝na sprowa-

dziç do metafory „pod przymusem” (pod pritiskom), która jest tak˝e tytu∏em

jednego z opowiadaƒ. Âehiç, pewnie najlepiej ze wszystkich pisarzy boÊniackich,

opisuje stan cz∏owieka w potrzasku pu∏apki wojennej. [...] Dzi´ki temu zmonto-

wanemu psychogramowi, Âehiç zobrazowa∏ istot´ tego samego wydarzenia z ró˝-

nych perspektyw. Jego wyznanie jest nacechowane ró˝norodnoÊcià punktów wi-

dzenia, a ka˝dy z nich nadaje mu specyficzny ton znaczeniowy. W koszmarnych

warunkach wojennych wszyscy jego bohaterowie sà wpierw przegrani, Êmierç

jest dla nich „bli˝sza ni˝ ko∏nierz od koszuli”, a ÊwiadomoÊç „wepchni´cia do

wojny” koresponduje z jej aspektem spo∏ecznym. Mowa bowiem o m∏odych ch∏op-

cach, którzy – posiadajàc instynkt spo∏eczny – obserwujà sytuacj´ wojennà i po-

litycznà przez pryzmat „luênych okularów klasowych” (luzerskih klasnih naoçala).

Pojawia si´ zatem kolejna p∏aszczyzna analizowanej narracji. W atmosferze woj-

ny trauma, stres, szok, strach, a tak˝e marihuana i alkohol, zamieniajà ich ˝y-

cie w miejski spektakl na luzie. Jest to zupe∏nie przeciwne temu, co o stanie

ÊwiadomoÊci swoich ˝o∏nierzy twierdzà centra mocy i ideologie patriotyczne. Mo˝-

na zatem skonstatowaç, ˝e w warunkach wojennych ÊwiadomoÊç tych m∏odych

ludzi zosta∏a zamieniona w „miejsce Êwi´te ka˝dej wojny, niczym pr´gi na woj-

skowych butach, w zwyk∏e mi´so armatnie”. Bioràc pod uwag´ orientacj´ ide-

owà, sceny obrazujàce atmosfer´ wojennà, implicytne formy protestu przeciw

wojnie, odst´pstwa od narracji bohaterskiej, proz´ Âehicia mo˝na porównaç do

zdj´ç ˝o∏nierzy z linii frontu, których aparatem uchwyci∏ Kemal HadŒiç. Ci dwaj

zupe∏nie przecie˝ ró˝ni twórcy, reprezentanci dwóch innych dziedzin sztuki dà-
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˝à do tego samego – obaj chcà, wspólnie, odkryç i zobrazowaç „ludzki byt w cza-

sie koszmaru”. HadŒiç – aparatem dokumentowa∏ zdruzgotanà istot´ ludzkà w cza-

sie koszmaru, Âehiç zaÊ – swojà wyjàtkowà prozà, zanurzajàc si´ w psychik´ ˝o∏-

nierza, opisa∏ jego „wojn´ wewn´trznà”.

Asmir Kujoviç w swoim zbiorze wierszy zatytu∏owanym Vojni sanovnik (Sen-

nik wojenny), opublikowanym bezpoÊrednio po wojnie, ju˝ w samym tytule wpro-

wadza wàtek postmodernistycznej trywializacji. Senniki sà bowiem ksià˝kami

popularnymi, w których t∏umaczy si´ sny i ich znaczenie. Kujoviç zaÊ w swoim

Senniku wojennym wprowadza form´ dziennika poetyckiego, który jest prowa-

dzony przez ˝o∏nierza na froncie. Efekt ironiczny zosta∏ osiàgni´ty dzi´ki grze

tego, co trywialne, z tym, co wysokie, uznane w sztuce za elitarne. Ironiczny ton

tej poezji zostaje wzmocniony przez asocjacje, poniewa˝ zamiast wojennego dzien-

nika heroicznego mamy tu do czynienia z sennikiem, który t∏umaczy sny i sta-

ny wojny wewn´trznej. Wojna wewn´trzna, w aspekcie symbolicznym, zobrazo-

wana jest tu jako narracja marzenia sennego. Nie trzeba dodawaç, ˝e konwencja

ta pozostaje w sprzecznoÊci z tym, co postuluje ideologia w narracji heroicznej.

Heroiczny monolit zostaje rozbity przez lirycznà tonacj´ wypowiedzi ˝o∏nierza

na froncie, któremu „jeden dzieƒ na ty∏ach up∏ywa wolno/ jak sto lat szczerej

modlitwy” (jedan dan na straŒi teçe sporo/ kao sto godina iskrene molitve). [...]

Ró˝nica mi´dzy tymi dwiema formami polega na tym, ˝e narracja jest zbudo-

wana w oparciu o ideologi´ monolitu heroicznego, w której realizuje si´ ideolo-

giczna istota walki i spo∏eczeƒstwa, poezja sennika zaÊ przeciwnie – zarysowuje

liryczny psychogram ˝o∏nierza. M∏odzieniec, a w zasadzie dziecko, „pi´ç minut

przed rozpocz´ciem akcji wojennej”, gdy jeszcze „strasznie chce mu si´ spaç”,

wylicza rzeczy, które naraz sp´dzajà mu sen z powiek, widzi je przez otwór w strzel-

nicy. [...]

Senadin Musabegoviç w ksià˝kach Udari tijela (Uderzenia cia∏a) i Odrastanju

domovine (Dorastaniu ojczyzny), w zbiorach, które poÊrednio lub bezpoÊrednio

tematyzujà wojn´, korzysta z narz´dzia monta˝u, aby powiàzaç ze sobà ró˝ne

fragmenty rzeczywistoÊci. W ten sposób zjawiska „zautomatyzowanego koszma-

ru” (uhodani uŒas) – jak wojn´ okreÊla inny boÊniacki pisarz m∏odszej genera-

cji, Mustafa Zvizdiç – zespalajà si´ w „film ÊwiadomoÊci” (film svijesti), w jed-

norodnà ca∏oÊç semantycznà, w której zaanga˝owanie etyczne jest istotnym

sk∏adnikiem. Znamienny jest w tym sensie wiersz Nabrajanja (Wyliczania), w któ-

rym na tej samej p∏aszczyênie znaczeniowej spotykajà si´: rzeczywista scena wo-

jenna i du˝y palec u nogi zabitego granatem cz∏owieka na ulicy oraz, z drugiej

strony – szok emocjonalny i metafizyczny aspekt egzystencji. [...] Film Êwiado-

moÊci Musabegovicia jest, koniec koƒców, zrealizowany jako emocyjno-etyczny

dramat wojenny, przy czym b´dàca niegdyÊ ca∏oÊcià rzeczywistoÊç zosta∏a cha-

otycznie poci´ta na fragmenty. Ka˝da próba zespolenia tych fragmentów w ca-

∏oÊç napotyka na trudnoÊç zbudowania pe∏nego metaokreÊlnika (metaoznaçitelj)

rzeczywistoÊci/spo∏eczeƒstwa/Êwiata. Wojna poszeregowa∏a bowiem rzeczywi-

stoÊç egzystencji na wielu p∏aszczyznach: od doÊwiadczenia fizycznego i histo-

rycznego, poprzez ontyczne typy ÊwiadomoÊci, a˝ do metafizycznego aspektu eg-

zystencji. Z tego powodu poezja Musabegovicia jest specyficznà próbà pokazania
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metafizycznych aspektów obiektów i dramatów cia∏a. Pomi´dzy tym, co cielesne

i metafizyczne rozwija si´ specyficzny, bardzo udany poetycki dyskurs interme-

dialny, poniewa˝ Musabegoviç, piszàc wiersz, nie stosuje wy∏àcznie zabiegów in-

tertekstualnoÊci, ale tak˝e intermedialnoÊç. Z tego powodu wiersz staje si´ pew-

nego rodzaju tekstualnà formà performance.

Poza wspomnianà trójkà (Âehiciem, Kujoviciem i Musabegoviciem) w litera-

turze wojennej pojawi∏o si´ tak˝e wielu innych wa˝nych autorów: Nihad Hasa-

noviç, Musatafa Zvizdiç, Emir Âakoviç, Amir Brka, Mirsad Sijariç, Fahrudin

Zilkiç, Ivo Totiç, Josip Mlakiç, Nermina Omerbegoviç, Lamija Begagiç, Fahru-

din Hrnjiç, Damir Ovçina. Najlepszej próby systematyzacji tej generacji literac-

kiej podj´li si´ Miljenko Jergoviç w antologii Ovjde Œivi Konan (Tu ˝yje Konan),

Dragoslav Dedoviç w antologii Evakuacija (Ewakuacja) oraz Chris Age w anto-

logii wiersza boÊniackiego w j´zyku angielskim, Scar on Stone (Blizna na kamie-

niu). Warto tak˝e wspomnieç o czasopiÊmie „Lica” („Twarze”), które odegra∏o

istotnà rol´ w kszta∏towaniu si´ wspólnej poetyki tych pisarzy.

Podobnie jak dla ekspresjonistycznych poetów po I wojnie Êwiatowej, tak˝e

i teraz, dla tej generacji boÊniackich poetów, punktem wyjÊcia jest przera˝enie

zbrodniami wojennymi, które – czerpiàc z doktryn postmodernistycznego anty-

utopizmu – opiewajà „zniszczony Êwiat”. W pisaniu o wojnie swoje miejsce znaj-

dà tak˝e nast´pujàce konwencje: ekspresjonistyczna dyspersyjnoÊç, bunt, frag-

mentarycznoÊç oraz tzw. grobowa atmosfera. Trzeba jednak pami´taç, ˝e –

w przeciwieƒstwie do poetów rewolucji lirycznej po I wojnie Êwiatowej – w tym

przypadku narracja ta nie doprowadzi do ukonstytuowania si´ ˝adnej utopii. Prze-

ciwnie, swojà antyutopijnà postaw´ b´dzie bezwzgl´dnie eksponowaç. W pisa-

niu o wojnie, z wykorzystaniem ca∏ej sieci odniesieƒ intertekstualnych, kszta∏tu-

jà si´ cechy charakterystyczne [tej literatury – przyp. t∏um.] oparte na utworach,

w których utopizm stanowi istotny sk∏adnik. Proto-tekstami sà zatem dla nich

dzie∏a takich pisarzy, jak [Paul] Celan, [Georg] Trakl, Dante, [Jorge Luis] Bor-

ges, ale tak˝e polscy pisarze, przede wszystkim Herbert, Mi∏osz, Ró˝ewicz, Szym-

borska oraz Zagajewski. Trzeba jednak pami´taç, ˝e inspiracje te dotyczà przede

wszystkim generacji m∏odszych pisarzy. [...]

Irfan Horozoviç, analizujàc j´zyk i figury j´zykowe, dochodzi do wniosku, ˝e

w stosunku do wczeÊniejszych form literackich, pisanie o wojnie naznaczone jest

zauwa˝alnà „zmianà stylu”. Marko VeÆoviç i Mile Stojiç sà tu chyba najbardziej

symptomatyczni. Regularny wiersz (vezani stih) VeÆovicia z wczeÊniejszych zbio-

rów Nedjelja (Niedziela), Osmatraçnica (Ósmy tor), Sijermini sinovi (Sijerminowi

synowie), Kralj i olupina (Król i rudera), precyzyjny rym, naturalizacja j´zyka,

eksplozja energii naturalnych i ciàg∏a gra Thanatosa z nimi, zestawienie kon-

struktywnych podstaw Êwiata z niszczycielskimi, j´zyk t´tniàcy od metafor – to

wszystko w tomiku wojennym Poljska konjica (Polska kawaleria) zostaje zastà-

pione j´zykiem sprowadzonym, w zasadzie, do cech denotacyjnych. Redukcja

narz´dzi j´zykowych jest w tym zbiorze uwarunkowana dwutorowo. Z jednej stro-

ny jest rezultatem przejmowania „obcej ekspresji” i budowania wiersza na tej

bazie. VeÆoviç bowiem pisze ten tomik bazujàc na wyznaniach mieszkaƒców Sa-

rajewa – ludzi, którzy przez cztery lata byli pod obstrza∏em; stali si´ niewolni-
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kami najwi´kszego ze wszystkich obozów koncentracyjnych w historii Êwiata.

Z drugiej zaÊ strony – jest rezultatem ÊwiadomoÊci niemocy metafory w obliczu

okrutnej rzeczywistoÊci. [...]

Polska kawaleria nie jest jednak wielkà poezjà tylko z tego powodu. Ramy te-

go tomiku majà charakter dramatyczny, a same wiersze funkcjonujà jako „poli-

log dramatyczny”. Na stylizowanej na dantejskie piek∏o historyczne – niczym na

pewnego rodzaju teatralnej scenie poetycko-dramatycznej – pojawiajà si´ liczne

ofiary wojny, najcz´Êciej kobiety i, podobnie jak bohater w piekle Dantego, wy-

znajà swoje nieszcz´Êcia. Te g∏osy nieszcz´Ênic/nieszcz´Êników wkomponowane

sà w g∏os poety, który si´ do nich przy∏àcza i wyznaje w∏asne stanowisko: etycz-

ne, emocjonalne i ideologiczne. Przewaga elementu kobiecego […] nie ma cha-

rakteru czysto matczynego – nie jest sprowadzana wy∏àcznie na p∏aszczyzn´ ro-

dzicielskà ani nie nawiàzuje do kreatywnego charakteru Êwiata. Nierozerwalnie

pe∏ni tu funkcj´ przeciwstawnà temu, co „m´skie”, gdy˝ to, co m´skie, jest uto˝-

samiane z politykà i ideologià i staje si´ twórczà istotà z∏a historycznego. Histo-

ria nale˝y do m´˝czyzny, który jest w tym przypadku spadkobiercà figury boha-

tera, jako konstrukcji polityczno-ideologicznej. Taki m´˝czyzna jest samozwaƒczym

fundamentem to˝samoÊci kulturowej i historycznej. KobiecoÊç zaÊ jest implicyt-

nà krytykà takiej i tej [w∏aÊnie – przyp. t∏um.] to˝samoÊci. W ten sposób Polska

kawaleria staje si´ kobiecym chórem, który nie tylko opisuje koszmarne nie-

szcz´Êcie, ale tak˝e demaskuje m´skocentrycznà natur´ to˝samoÊci kulturowej

i historycznej. [...] VeÆoviç – w duchu antyutopizmu postmodernistycznego – nie

traktuje ju˝ literatury, jako „procesu emancypacji ludzkoÊci”, ani historii jako

„doskona∏ej drogi zbawienia”. Literatura i historia sà wspólnie przeplecione

wàtpliwoÊciami w jakikolwiek wy˝szy sens.

W∏aÊnie z poczucia tej wàtpliwoÊci wyp∏ywa wojenna i powojenna poezja Mile

Stojicia. W tomach Prognane elegije (Wygnane elegie) i Ma…arsko more (W´gier-

skie morze) Stojiç ca∏kowicie porzuca znany z wczeÊniejszych tomów intelektu-

alny konstruktywizm na rzecz rozpadajàcych si´ form rzeczywistoÊci wojennej

oraz pesymistycznego powojennego chaosu. […] Podczas gdy we wczeÊniejszej

poezji Stojicia êród∏em jego inspiracji by∏a „postmodernistyczna gra intelektual-

na”, to w tych obu ksià˝kach do g∏osu dochodzi „przestrzeƒ duszy”, jej cierpie-

nie w jednostajnym koszmarze. Wojna, gdzieÊ w tle, ma tu form´ metafizyczne-

go i emocjonalnego dramatu, nie zaÊ faktu historycznego, politycznego czy

ideologicznego.

W czasie wojny, podobnie jak Stojiç zaczyna pisaç nie˝yjàcy ju˝ Dubravko

Brigiç, który w tomiku Alfabet mrtvih ljidi (Alfabet martwych ludzi) wprowadza

do kanonu pisania o wojnie tzw. etos wygnaƒczy (egzilantska situacija). Poczu-

cie braku domu, utraty ojczyzny oraz ÊwiadomoÊç wygnania, przepe∏nione po-

twornà nostalgià, nad którà czuwa „smutek vancouverski” (tuga vankuverska), na-

dajà temu tomikowi status jednego z najbardziej wstrzàsajàcych dramatów

emocjonalnych w ca∏ej literaturze boÊniackiej. Ponadto, Brigiç – mistrz wiersza,

mo˝na by rzec, nawet wirtuoz – odnawia klasycznà form´, wskrzesza specyficz-

nà poetyckà „pami´ç” o niej. Przypominanie okrzepni´tych form poetyckich to

rodzaj urzeczywistnienia „estetycznego dyscyplinowania zautomatyzowanego kosz-
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maru wojennego” (estetsko discipliniranje uhodanog ratnog uŒasa). Potworna rze-

czywistoÊç wobec „doskona∏ego j´zyka poetyckiego”, koszmar wobec pi´kna emo-

cji, chaos historyczny i apokalipsa wobec harmonii poetyckiej – oto, mówiàc

z grubsza, ramy poetyki Brigicia. Ten wczeÊnie zmar∏y poeta by∏ tak˝e Êwietnym

prozaikiem. W ksià˝ce S onu stranu Œivota (Z tamtej strony ˝ycia) zapisa∏ jedne

z najpi´kniejszych kart w prozie (anty)wojennej. Ksià˝ka ta jest w zasadzie ro-

dzajem prozatorskiej formy dziennika. Charakterystyczne dla dziennika elemen-

ty zamieniajà si´ jednak w jego prozie w zapis stanów emocjonalnych i psycho-

logicznych oraz intelektualnego dramatu cz∏owieka, który ucieka przez koszmarem

wojennym i skonfrontowany zostaje z tragedià wygnania.

Analizujàc spuÊcizn´ Brigicia, nie sposób nie odnieÊç si´ do narracji o bez-

domnoÊci i wyobcowaniu z powodu utraty miejsca urodzenia (naracijama bez-

domnosti i bezzaviçajnosti), które sà tak charakterystyczne dla boÊniackiego (an-

ty)wojennego pisania. Wàtki te dadzà poczàtek tzw. literaturze wygnaƒczej, przy

czym pisarz na wygnaniu, tam za boÊniackà granicà, nie odczuwa „poprzez dom”

(ne osjeça domom). […] W sytuacji, gdy powrót do ogarni´tej wojnà ojczyzny

jest niemo˝liwy, z perspektywy emotywno-psychologicznej i intelektualno-moral-

nej, ˝yje on w „przestrzeni nigdzie” (u nigdje prostoru). Jedynà autentycznà

esencjà istnienia staje si´ j´zyk i dzieje si´ to w obliczu strasznych tragedii to˝-

samoÊciowych. Dotyczy to pisarzy, którzy ˝yjà gdzieÊ na granicy, bez mo˝liwoÊci

jej przekroczenia i „bez szans na powrót do kraju rodzinnego, rozumianego ja-

ko topos istoty” (bez moguçnosti da se vrate u zaviçaj kao topos smisla). Trzeba

jednak˝e pami´taç, ˝e „kraj rodzinny” (zaviçaj) pojawia si´ tutaj w opozycji do

„ojczyzny” (domovina), gdy˝ ona jest uosobieniem konstrukcji ideologicznej, pod-

czas gdy kraj rodzinny oparty jest na emotywno-psychologicznym prze˝ywaniu.

„Ojczyzna” (domovina) bywa uto˝samiana z „paƒstwem” (drŒava), które z kolei

jest traktowane w zasadzie jako kategoria warunkowa, konstruktywna (primjenjiva),

niestabilna, efekt procesów politycznych, historycznych i ideologicznych. W prze-

ciwieƒstwie do tego, kraj rodzinny mieni si´ kwintesencjà kompletnoÊci to˝sa-

moÊci w sensie kulturologicznym, etycznym, socjologicznym, emocjonalno-psy-

chologicznym, antropologicznym i w ca∏ym szeregu innych sensów. Dom zaÊ

staje si´ ontologicznym uosobieniem pe∏ni istnienia. Stàd wojenna literatura wy-

gnaƒcza jest nacechowana dramatem to˝samoÊci, który poza utworami Brigicia

jest obecny u nast´pujàcych pisarzy: Semezdina Mehmedinovicia, Aleksandra

Hemona, Dragoslava Dedovicia, Jozefine Dautbegoviç, Milorada Pejicia, Irfana

Horozovicia, Adina Ljuce, Gorana Simicia.

Utrata lub zmiana to˝samoÊci oznacza zarazem utrat´ j´zyka lub – odpowied-

nio – jego zmian´. Rezultatem takiego rozumowania jest fakt, ˝e pisarze-wy-

gnaƒcy (egzilantski pisci) traktujà j´zyk jako byt w rozumieniu heideggerowskim.

Z drugiej zaÊ strony, dramat j´zyka jest blisko powiàzany z dramatem cia∏a, co

widaç szczególnie w twórczoÊci Senadina Musabegovicia i Semezdina Mehme-

dinovicia. Musabegoviç w ciele widzi opozycj´ wobec tego, co ideologiczne i po-

lityczne, czyli znak, który – z punktu widzenia presji ideologiczno-politycznej –

jest tylko po˝ywieniem dla ideologii i polityki. U Mehmedinovicia zaÊ pe∏ni ono

rol´ toposu, dzi´ki któremu autor demaskuje przemoc systemu. I tak, w swojej
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amerykaƒskiej odysei, przedstawionej w wyÊmienitym tomiku Devet Aleksandria

(Dziewi´ç Aleksandrii), próbuje „daç cia∏u odpoczàç od ciàg∏ego stanu zagro˝e-

nia Êmiercià w czasie wojny” (da odmori tijelo od stalne smrtne opsanosti u ratu).

Z dramatu tego wywodzi si´ dramat Êmierci. Âmierç mianowicie zatraci∏a me-

tafizyczny charakter, sta∏a si´ elementem codziennego, a w zasadzie wszech-

obecnego przyzwyczajenia, zautomatyzowanego doÊwiadczenia. Sta∏a si´ ponad-

to zapisem zwyk∏ych danych statystycznych – liczbà w raporcie wojskowym czy

dziennikarskim. A poniewa˝ ideologie skolektywizowa∏y Êmierç i sprowadzi∏y jà

na p∏aszczyzn´ zwyk∏ego wydarzenia politycznego, sta∏a si´ ona tak˝e zjawi-

skiem ideologiczno-politycznym. Takie wykorzystanie Êmierci ugruntowa∏o wik-

tymologiczny stosunek ideologii do narodów (nacija), sama Êmierç zatraci∏a zaÊ

swój indywidualny charakter. Zza liczb nie widaç bowiem ˝adnego ∏adunku

emocjonalnego czy psychologicznego, ˝adnego siostrzanego, matczynego, bra-

terskiego czy ojcowskiego bólu, nic poza go∏à statystykà, zamkni´tà, zwartà, w ka˝-

dej chwili mogàcà staç si´ elementem gry politycznej. Widaç wi´c, ˝e ze sfery

ludzkiej, tragedia cz∏owieka zosta∏a przeniesiona na grunt polityczny. Literatu-

ra postawiona wobec wiktymologicznej kolektywizacji Êmierci próbuje Êmierç

dekolektywizowaç i przywróciç jej elementarnoÊç bytu ludzkiego. Z tego powo-

du jednym z najistotniejszych elementów narracji w literaturze wojennej jest in-

dywidualizacja Êmierci i znów towarzyszàca jej redefinicja pami´ci kulturowej.

Chodzi tu, rzecz jasna, o t´ pami´ç kulturowà, która w czasie wojny – pod wp∏y-

wem ideologicznych centrów mocy – uleg∏a wiktymizacji. Pami´ç ta podporzàd-

kowuje, ma si´ rozumieç, tragedi´ osobistà i indywidualnà ideologii narodowej/na-

cjonalistycznej (nacionalnoj/nacionalistiçkoj). W opozycji do tego, literatura

wojenna przywraca Êmierci jej metafizyczny, ludzki charakter, jej aureol´ moral-

nà. Demaskuje ponadto manipulacyjny charakter ideologii, która w celu deifi-

kacji swojej dzia∏alnoÊci dà˝y do zamazania granicy pomi´dzy tym, co Êwi´te,

a tym, co polityczne, tym, co sakralne, a tym, co statystyczne, tym, co moralne,

a tym, co k∏amliwe. Odpowiada to modelowi, który w ksià˝ce Nasilje idola (Prze-

moc idoli) proponuje Mile Babiç. Wed∏ug niego ideologie nacjonalistyczne na

miejsce Boga wynios∏y same siebie, czyli idoli narodowych i polityk´ narodowà

(idole nacije i nacionalne politike). [...]

Z j´zyka boÊniackiego prze∏o˝y∏ Maciej Czerwiƒski*
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* J´zyk boÊniacki (bosanski jezik), oprócz chorwackiego i serbskiego, jest oficjalnym j´zy-

kiem w BoÊni i Hercegowinie. Sformu∏owanie „boÊniacki” u˝yty w kontekÊcie konstytucjonal-

no-prawnym nie oznacza j´zyka wszystkich mieszkaƒców BoÊni i Hercegowiny, lecz j´zyk bo-

Êniackich Muzu∏manów – Boszniaków (BoÆnjaci). Znaczna cz´Êç chorwackich i serbskich

naukowców proponuje, aby na okreÊlenie tego desygnatu u˝ywaç terminu „j´zyk boszniacki”

(boÆnjaçki jezik), gdy˝ dotyczy to Boszniaków a tak˝e u∏atwia konceptualnà stabilizacj´ gra-

nic mi´dzy grupami etnicznymi w BoÊni. Enver Kazaz w t∏umaczonym artykule analizuje lite-

ratur´ boÊniacko-hercegowiƒskà, co oznacza, ˝e zak∏ada jej jednoÊç. W tym kontekÊcie ter-

min „j´zyk boÊniacki” implikuje tak˝e jego postaw´ wobec tej kultury. Wi´cej na ten temat

(Czerwiƒski 2005: 13-58).
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BOGUS¸AW ZIELI¡SKI

Transformacje wspó∏czesnych serbskich
autodefinicji kultury

Kultura serbska w ostatniej dekadzie podejmuje problem rewizji kompleksu

jej znaczeƒ oraz zwiàzków z najbli˝szym otoczeniem narodowych kultur. Rewi-

zji podlega zatem kulturowy kompleks zwiàzany z tym, co oznacza serbskoÊç,

chorwackoÊç, a przede wszystkim to, co oznacza jugos∏owiaƒskoÊç (Deretiç 1996;

Milosavljeviç 1995, 2000, 2002; Gajeviç 1985; Protiç 1994; Vojinoviç 1999). Re-

wizji ulega tak˝e ideowy i polityczny kompleks idei jugos∏owiaƒskiej (Djilas

1995; Ekmeçiç 1992; Poznanoviç 1999). Literatura i toczàce si´ wokó∏ niej spory

stanowi∏y g∏ówny element w historii tworzenia, trwania i niszczenia Jugos∏awii (De-

retiç 2002: 158). Rozpad Jugos∏awii, którà Serbowie przez siedem dziesi´cioleci

uwa˝ali za swojà ojczyzn´ wraz z krachem socjalizmu Tita – pisze Dobrica åosiç

– zmusza serbski naród po raz trzeci w tym wieku, ˝eby w najbardziej niekorzyst-

nych warunkach zewn´trznych i wewn´trznych, demaskujàc pomy∏ki i b∏´dy pope∏-

nione przy tworzeniu i obronie Jugos∏awii, budowa∏ dla siebie nowe paƒstwo – wol-

ne, demokratyczne i cywilizowane (Popoviç red. 2000: 72-73). Wygrane przez si∏y

demokratyczne wybory z 26 wrzeÊnia 2000 roku doprowadzi∏y do „demokratycz-

nej rewolucji” 6 paêdziernika 2000 roku, która pozbawi∏a w∏adzy re˝im Slobo-

dana MiloÆevicia (Stojanoviç 2001: 278; Stojanoviç 2000: 132).

Rozpad Jugos∏awii bywa analizowany jako ogniwo w ∏aƒcuchu Êrodkowoeu-

ropejskich nacjonalizmów i ba∏kaƒskich ekstremizmów (Brubaker 1998; Wal-

denberg 1992; Wojciechowski 2000) oraz element serbskiej historii i dziejów

paƒstwa jugos∏owiaƒskiego (Banac 1984; Oven 1996; Silber, Litl 1996). Efekty

rozpadu Jugos∏awii spowodowa∏y „totalnà dezorientacj´, rozbicie i pora˝enie”,

które zachwia∏o podstawami kraju i usytuowa∏o Serbi´ na zewnàtrz granic prze-

obra˝eƒ Europy. Teraz po dwóch wiekach zwyci´skich wojen stoimy wobec demo-

kratycznego Zachodu poni˝eni, pora˝eni, podzieleni, absolutnie zdezorientowani i po-

zbawieni wizji [przysz∏oÊci]. Naród serbski znajduje si´ obecnie w „duchowej depresji”

(Ekmeçiç 1999: 69). Zdyskredytowane sà nie tylko nasze zwyci´stwa wojenne, ale

tak˝e aktywny udzia∏ Serbii w budowie nowoczesnego porzàdku Êwiatowego i w two-

rzeniu mi´dzynarodowych organizacji (Popoviç 2000: 143).



Sprzyja to upowszechnianiu tendencji separatystycznych oraz antytetycznego

usytuowania kultury serbskiej wobec kultury europejskiej (Rapacka 1995: 43-51),

które posiadajà genealogi´, si´gajàcà XIX wieku, kiedy wi´kszoÊç narodów s∏o-

wiaƒskich prze˝ywa swoje odrodzenie. Podstaw´ XIX-wiecznych sporów o kszta∏t

narodowych kultur stanowi opozycja: model uniwersalny, otwarty (europejski)

lub s∏owiaƒski (ludowy) (Bobrownicka 1995: 75).

Od tezy o „odrodzeniu narodów ba∏kaƒskich” 
do narodowego modelu kulturowego

SzeÊç dziesi´cioleci dzieli wydanie podobnych charakterem studiów, poÊwi´-

conych kulturze narodowej w jej szerszym, regionalnym i europejskim kontek-

Êcie. Z jednej strony Knjiga o Balkanu (1936-1937, Ksi´ga o Ba∏kanach), a z dru-

giej strony Catena mundi. Srpska hronika na svetskim verigama (Predrag Dragiç

Kijuk red. 1992, Catena mundi. Serbska kronika ∏aƒcuchów Êwiata) i Evropa

i Srbi (Terziç red. 1996, Europa i Serbowie) obrazujà wielkà przemian´, jaka si´

dokona∏a w obr´bie poglàdów na model kultury narodowej, jego funkcji i miej-

sca we wspólnocie ponadnarodowej. Petar Skok i Milan Budimir w artykule

Balkanska sudbina (Ba∏kaƒski los) eksponujà integracyjnà funkcj´ kultury ba∏-

kaƒskiej, jej specyfik´ konsolidacyjnà oraz powo∏anie do realizacji „odrodzenia

kulturowego ludzkoÊci” (termin Tadeusza Zieliƒskiego). Maksymalistyczna teza

o „odrodzeniu ba∏kaƒskich narodów” i „odrodzeniu ba∏kaƒskiego ducha” za punkt

wyjÊcia przyjmuje konstatacj´, ˝e narody ba∏kaƒskie ˝yjà na obszarze antycznych

kultur i ˝ywià szczególny szacunek wobec tradycji.

Publikacja ksià˝ki Catena mundi i Evropa i Srbi potwierdza przes∏anie znacz-

nej cz´Êci wspó∏czesnej serbskiej myÊli humanistycznej, która rezygnuje z mak-

symalistycznych tez o roli i znaczeniu ba∏kaƒskiej kultury i jej misji we wspó∏-

czesnym Êwiecie. Widoczna jest tak˝e ucieczka od komponentu kulturowego

„ba∏kaƒskiego”, „po∏udniowos∏owiaƒskiego” i wszelkich innych typów ponadna-

rodowych modeli kulturowych ku wàskiej, narodowej podstawie definicji tra-

dycji. Wspó∏czeÊni autorzy cz´sto podkreÊlajà nieustajàce zagro˝enie S∏owian

ze strony Êwiata (i Europy), co w wielu publikacjach przyj´∏o charakter skraj-

ny, sugerujàc kulturowà antytetycznoÊç serbsko- (i s∏owiaƒsko)-europejskà.

Odr´bnà, choç powiàzanà kwestià, jest medialny obraz Serbów i innych naro-

dów Pó∏wyspu Ba∏kaƒskiego, który zosta∏ stworzony w czasie tej wojny (Na-

umoviç 1999: 1-2, 57-77).

Wojna postjugos∏owiaƒska spowodowa∏a intensywnà polityzacj´ niemal wszyst-

kich problemów spo∏ecznych, kulturowych i ideowych. Dlatego na terenie Chor-

wacji, a przede wszystkim BoÊni i Hercegowiny, systematycznie niszczono kultur´

powsta∏à w wyniku krzy˝owania si´ i wzajemnych wp∏ywów, dla której charaktery-

styczna by∏a jednoÊç w ró˝norodnoÊci. Jej dotychczasowà to˝samoÊç, opartà na

zró˝nicowaniu, mia∏a zastàpiç uproszczona jednolitoÊç. Stàd burzenie koÊcio∏ów, cer-

kwi, meczetów, klasztorów, niszczenie cmentarzy, bibliotek, archiwów i domów miesz-

kalnych o wyraênych tradycyjnych (przewa˝nie orientalnych) cechach architekto-
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nicznych (Mioçinoviç 1999: 5, 105). W ten sposób kultura jugos∏owiaƒska zo-

sta∏a bezpowrotnie zniszczona, konkluduje Mirjana Mioçinoviç.

Program kulturowego „rozdzielenia” by∏ ÊciÊle zwiàzany z „rozgraniczeniem”

politycznym i etnicznym. Deklaracja Kongresu serbskich intelektualistów BoÊni

i Hercegowiny w 1992 roku wskaza∏a jako cel rozdzielenie i przeprowadzenie

granic, z zachowaniem historycznie ukszta∏towanych warunków pomi´dzy Ser-

bami, Muzu∏manami i Chorwatami w BoÊni i Hercegowinie w celu realizacji przy-

sz∏ej integracji (Ekmeçiç 2000: 88-89). W dekad´ póêniej Dobrica åosiç jako

epokowà przemian´ w ˝yciu narodu serbskiego uzna∏ integracj´ ˝ywio∏u serbskie-

go w nowym narodowym paƒstwie z etnicznymi granicami, ale bez etnicznie „czy-

stych” terytoriów (åosiç 1999: 31).

Serbski dyskurs etnokulturowy charakteryzuje si´ silnym wewn´trznym podzia-

∏em pomi´dzy dwoma antagonistycznymi stanowiskami („fundamentalistów” i „kon-

testatorów”) oraz koncentracjà na dwóch kr´gach problemowych, czyli rozra-

chunkiem z Jugos∏awià (kulturowym, politycznym i ideologicznym) oraz sporem

wokó∏ serbskiego programu narodowego. Poza kilkoma wyjàtkami, nieobecna

jest refleksja nad êród∏ami i przyczynami wojny postjugos∏owiaƒskiej oraz cha-

rakterem serbskiego populizmu i nacjonalizmu, determinujàcymi – bez wzgl´du

na charakter oceny – aktualnà sytuacj´ (Popov red. 1996; Milosavljeviç 2002).

Geneza wojny i spory o Jugos∏awi´

Serbskie spory o Jugos∏awi´ obejmujà ca∏y wachlarz problemów, ale general-

nie dominuje powszechny krytycyzm w ocenie idei jugos∏owiaƒskiej i paƒstwa

jugos∏owiaƒskiego. Z krytycznej oceny wy∏àczona jest kulturowa Jugos∏awia, b´-

dàca przedmiotem kontrowersyjnych ocen. Generalnie dyskutuje si´ o bezpo-

Êrednich i poÊrednich przyczynach wojny, w tym o genezie rozpadu Jugos∏awii

oraz jej licznych czynników, chocia˝ incydentalnie pojawiajà si´ prace z tego za-

kresu (Stojanoviç 1995, 2000; Nakarada red. 1995). Pomijam w tym miejscu ró˝-

noj´zycznà literatur´ dotyczàcà przebiegu wojny jugos∏owiaƒskiej (Maksimoviç

1999). Interesujàco o perspektywie wewn´trznej, a szczególnie o roli Slobodana

MiloÆevicia, pisze Slavoljub Djukiç (Strugar 1991; Bulajiç 1994; Djukiç 1997).

W publicystyce upowszechniane sà sàdy upatrujàce w Memorandum SANU

êród∏o wielkoserbskiego nacjonalizmu i g∏ównà przyczyn´ wojny jugos∏owiaƒskiej.

Za inspiratora Memorandum uznawany jest Dobrica åosiç.

W koƒcu 1986 roku do opinii publicznej dotar∏a wiadomoÊç o tzw. Memoran-

dum SANU, projekcie tekstu, który póêniej zosta∏ uznany za êród∏o wielkoserbskie-

go nacjonalizmu i przyczyn´ sprawczà wojny jugos∏owiaƒskiej. Tekst Memorandum

trafi∏ do ràk dziennikarza z belgradzkiego pisma „Veçernje novosti” i zosta∏ opubli-

kowany 24 i 25 wrzeÊnia 1986 roku. Publicysta Aleksander Djukanoviç, uznajàc

tekst za antykomunistyczny i nacjonalistyczny, widzia∏ w nim „nowe wezwanie do

bratobójczej wojny i nowej krwawej ∏aêni” (Hartmann 1992: 10).

O memorandum piszà te˝ autorzy chorwaccy (Brandt, åoviç, Paviç, Tomac,

Valentiç 1991).
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Autorzy powa˝nych opracowaƒ dotyczàcych kryzysu jugos∏owiaƒskiego, m.in.

Marek Waldenberg i Mihailo Djuriç, nie podzielajà tego poglàdu, wskazujàc na

ró˝norodne wewn´trzne i zewn´trzne przyczyny rozbicia Jugos∏awii (Walden-

berg 2003: 72-105, 272-286; Djuriç 2003). Zarzuty obcià˝ajàce Memorandum

odpiera równie˝ publikacja grona akademików, która ukaza∏a si´ w nieomal 10

lat po opublikowaniu w prasie tego˝ dokumentu. Czytamy w niej m.in.: Memo-

randum przypisywano wszystko to, co mog∏o kompromitowaç Serbów i usprawie-

dliwiaç secesj´. Twierdzenia o tworzeniu Wielkiej Serbii, wezwaniu do wojny, czyst-

kach etnicznych i wzroÊcie nacjonalizmu nigdy nie zosta∏y udowodnione cytowaniem

êród∏owego dokumentu. W memorandum nie widziano tego, co w nim rzeczywiÊcie

by∏o, ale krytykowano to, co mu bezpodstawnie przypisywano (Mihailoviç, Krestiç

1995: 45). WÊród kontrowersyjnych publikacji, podobnych charakterem do Me-

morandum SANU, nale˝y wymieniç Islamsku deklaraciju (Deklaracj´ islamskà)

Aliji Izetbegovicia oraz Bespuça povijesne zbiljnosti (Bezdro˝a rzeczywistej histo-

rii) Franje Tudjmana. Publikacja Slobodana MiloÆevicia Czas rozstrzygni´ç (Go-

dine raspleta), b´dàca zbiorem jego wystàpieƒ w okresie od 1984 do 1989 roku,

nie jest ∏àczona z nurtem krytyki Memorandum czy polityki MiloÆevicia (Mi-

loÆeviç 1990: 287).

Ocena dzia∏alnoÊci Dobricy åosicia nie jest jednoznaczna. Serbska opozycja we-

spó∏ z powa˝nà cz´Êcià opinii mi´dzynarodowej uwa˝a åosicia za winowajc´ roz-

woju serbskiego nacjonalizmu i oskar˝a o „kolaboracj´ z MiloÆeviciem”. S. Djukiç,

niezale˝ny serbski obserwator uwa˝a, ˝e åosiç stanowi∏ w 1992 roku wielkà perso-

nalnà szans´ Jugos∏awii, ˝eby ten kraj na czele z Milanem Paniciem osiàgnà∏ porozu-

mienie ze wspólnotà mi´dzynarodowà w celu jak najmniej bolesnego zakoƒczenia

wojny i uwolnienia kraju z balastu kompromitujàcego re˝imu (Djukiç 1997: 145).

Z ca∏à pewnoÊcià Memorandum SANU mia∏o wp∏yw na rozwój serbskiego

populizmu i nacjonalizmu, tworzàc atmosfer´ konfrontacji w relacjach wewn´trz-

nych. W kwietniu 1987 roku ówczesny przewodniczàcy Prezydium Zwiàzku Ko-

munistów Serbii Slobodan MiloÆeviç zapowiedzia∏ kres przeÊladowaniom Ser-

bów na Kosowie. U˝y∏ wówczas s∏ów, które zrobi∏y b∏yskawicznà karier´: „Nikomu

nie wolno was biç” (Niko ne sme da vas bije). Przes∏anie wypowiedziane na Ko-

sowym Polu – twierdzi Denisa Kostoviç – brzmia∏o defensywnie, ale ono ostatecz-

nie sta∏o si´ zawo∏aniem serbskiego nacjonalizmu, zmierzajàcego do gruntownej prze-

miany sytuacji nie tylko w Kosowie, ale w ca∏ej Jugos∏awii, stajàc si´ jednoczeÊnie

g∏ównà przyczynà jej rozpadu. Erupcja serbskiego nacjonalizmu posiada∏a wielolet-

nià genez´, datujàcà si´ od po∏owy lat siedemdziesiàtych. Wówczas serbskie kierow-

nictwo zainicjowa∏o tzw. Niebieska ksi´g´, w której przedstawiano niew∏aÊciwe kon-

stytucyjne po∏o˝enie Serbii „okupowanej przez Pokrainy” [Kosovo i Vojvodin´ –

przyp. B.Z.] (Kostoviç 1997: 26).

Serbscy badacze w ostatniej dekadzie podejmujà ogólniejsze problemy zwià-

zane z genezà i funkcjonowaniem Jugos∏awii, pomijajàc kwestie przyczyn jej nie-

odleg∏ego zmierzchu. W paradoksalny sposób uwag´ badaczy przykuwajà wcze-

Êniejsze procesy tworzenia i powstawania Jugos∏awii (Terziç, ed. 1989) oraz jej

funkcjonowania (Djilas 1990), ni˝ bli˝sze czasom wspó∏czesnym przyczyny roz-

padu federacji.
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Todor Kuljiç zwraca uwag´ na istniejàcà we wspó∏czesnej historiografii Serbii

i Chorwacji tendencj´ weryfikacji przesz∏oÊci, która cz´sto przybiera formy re-

wizjonistyczne to znaczy takiego kszta∏towania przesz∏oÊci, która zwiàzana jest

z niejasnymi lub ukrytymi zamiarami usprawiedliwiania stricte narodowych lub po-

litycznych celów. [...] RewizjoniÊci nie tylko zmieniajà interpretacj´ faktów, ale tak-

˝e przekr´cajà lub bezpoÊrednio kwestionujà sens (Kuljiç 2002: 9). Rewizjonizm

historyczny dominuje we wspó∏czesnej serbskiej refleksji humanistycznej. Milan

St. Protiç uwa˝a wiek XIX za wielki w serbskiej historii, gdy˝ Serbia zbudowa∏a

wówczas w∏asne paƒstwo oraz, naÊladujàc europejskie trendy rozwojowe, osià-

gn´∏a najwy˝szy stopieƒ rozwoju, tworzàc paƒstwo demokracji parlamentarnej i mo-

g∏a realizowaç idea∏ Europy XIX wieku, czyli zjednoczenie narodowe (Protiç

1994: 11). Panuje powszechnie przekonanie, ˝e w wieku XX g∏ównym problemem

Serbii jest kwestia Jugos∏awii.

Wspó∏czesny serbski rewizjonizm historiograficzny poddaje generalnej rewizji

powstanie Jugos∏awii, ide´ jugos∏owiaƒskà oraz paƒstwo jugos∏owiaƒskie. Perko

Vojinoviç zauwa˝a brak rzetelnych opracowaƒ historycznych z zakresu paƒstwa

jugos∏owiaƒskiego. Jedynà monografià z tego zakresu by∏a dotàd Istorija Jugo-

slavije Vladimira åorovicia (1933) napisana z pozycji unitaryzmu jugos∏owiaƒ-

skiego, ale znalaz∏a ona rewizjonistyczny odpowiednik z punktu widzenia inte-

resów serbskich (Mandiç 2002). Ostatnio przybywa opracowaƒ z zakresu historii

narodowej (Batakoviç, ed. 2002; åirkoviç, Mihaljçiç 1997).

Krytyka idei jugos∏owiaƒskiej przyjmuje najcz´Êciej dwa stanowiska: 1) rady-

kalne; 2) umiarkowane (Vojinoviç 1999: 132). Przedstawiciele stanowiska rady-

kalnego utrzymujà, ˝e idea jugos∏owiaƒska by∏a b∏´dem i pomy∏kà historycznà

i ˝e dla narodu serbskiego posiada∏a tragiczne konsekwencje. Dowodzà tego

dwa szybkie rozpady Jugos∏awii (1941 i 1991 r.), Êwiadczàce, ˝e Jugos∏awia w ogóle

nie powinna by∏a powstaç. Przeciwnicy stanowiska umiarkowanego przyznajà, ˝e

powstanie Jugos∏awii nastàpi∏o w korzystnej sytuacji mi´dzynarodowej i przy po-

parciu (oraz w interesie) wszystkich narodów póêniejszej Jugos∏awii, ale rozwój

spo∏eczeƒstwa kapitalistycznego w ˝adnym z krajów Jugos∏awii nie doprowadzi∏

do powstania rozwini´tej klasy mieszczaƒskiej, która mog∏aby zrealizowaç jugo-

s∏owiaƒskà homogenizacj´ (Vojinoviç 1999: 132-133). Odr´bnà kwestià jest po-

wszechna krytyka Jugos∏awii komunistycznej (Vojinoviç 1999; Srpski duhovni

prostor/Serbska przestrzeƒ duchowa 1999; Baziç 2003). W tym kontekÊcie powta-

rzane jest przez historyków, g∏ównie serbskich, pytanie, czy w 1918 roku Serbia

mog∏a zrealizowaç Wielkà Serbi´ (Vojinoviç 1999: 134). Protiç rewiduje sens

idei jugoslawizmu jako fundamentu wspólnego paƒstwa Serbów i Chorwatów,

gdy˝ idea ta nosi w sobie nie dajàcy si´ przezwyci´˝yç konflikt interesów narodo-

wych i paƒstwowych [Serbów i Chorwatów – przyp. B.Z.] (Protiç 1994: 11-12).

Dominujà poglàdy wià˝àce upadek Jugos∏awii z politykà wielkich mocarstw,

celami strategicznymi USA oraz pryncypiami „nowego ∏adu Êwiatowego” (Dju-

riç 2003). Wizj´ zagro˝onej przez Watykan Serbii roztacza Milorad Ekmeçiç,

powo∏ujàcy si´ na encykliki Rerum novarum (1891) i Centesimo anno (1991).

Ekmeçiç twierdzi, ˝e antysemityzm Zachodu zostaje zastàpiony antybizantyni-

zmem (Ekmeçiç 1992: 33), a åosiç mówi wprost o tym, ˝e nowy Êwiatowy ∏ad re-
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alizuje wypraw´ krzy˝owà na Rosj´ i jej przestrzeƒ (åosiç 1999: 38). Papie˝ Wojty-

∏a doprowadzi∏ ku koƒcowi przekszta∏cenie katolicyzmu w Êwieckà ideologi´ i poli-

tyk´ hegemonizmu (åosiç 1999: 37-38). Efektem „nowej ewangelizacji Europy”

ma byç, wed∏ug Ekmeçicia, duchowe zwyci´stwo ∏aciƒskiego Rzymu nad Bizan-

cjum (Ekmeçiç 1999: 43-44).

Milorad Ekmeçiç twierdzi, ˝e naród serbski zosta∏ historycznie osàdzony, ˝eby

ponieÊç koszty za pozbawiony sukcesów eksperyment tworzenia demokratycznej Ju-

gos∏awii, który w∏o˝y∏ w to [dzie∏o] najwi´cej energii w dwóch ostatnich wiekach

swej historii (Ekmeçiç 2000: 78-79). Ponadto upatruje on g∏ównà przeszkod´ serb-

sko-chorwackich idei wspólnotowych w katolickim separatyzmie, który jest cha-

rakterystyczny – wed∏ug tego badacza – dla Europy Ârodkowej. Istnieje konflikt

pomi´dzy jednoÊcià j´zykowà, pochodzenia i obyczaju, która jest domenà naro-

dów Europy a solidarnoÊcià wyznaniowà katolickich narodów Europy Ârodko-

wej. Ten konflikt europejskich i Êrodkowoeuropejskich idei trwa – twierdzi Ek-

meçiç – ponad dwa wieki (Ekmeçiç 1992: 7-8).

Protiç analizuje odr´bnoÊç sytuacji i planów Serbii i Chorwacji w odniesieniu

do idei jugos∏owiaƒskiej. Chorwacja, s∏aba ekonomicznie, politycznie i demogra-

ficznie, nie mog∏a zrealizowaç idea∏u narodowego i suwerennego paƒstwa (Protiç

1994: 136). Z jednej strony Chorwaci zaakceptowali status autonomii w grani-

cach cesarstwa jako realny byt polityczny, a z drugiej strony wzmacniali swoje

po∏o˝enie narodowe, wià˝àc si´ z pozosta∏ymi narodami jugos∏owiaƒskimi i s∏o-

wiaƒskimi w cesarstwie (Protiç 1994: 136). Natomiast Serbowie, jako samodziel-

ny czynnik paƒstwowy, konsekwentnie wysuwali na czo∏o swych dà˝eƒ narodo-

wych „wyzwolenie i zjednoczenie ca∏ego ˝ywio∏u serbskiego”. Dla Serbii

zjednoczenie jugos∏owiaƒskie mog∏o si´ zrealizowaç jedynie jako przed∏u˝enie serb-

skiej idei narodowej, a nigdy zamiast niej (Protiç 1994: 137).

Rezultaty II wojny Êwiatowej i zwyci´stwo komunistów jugos∏owiaƒskich „za-

tar∏y naturalne relacje pomi´dzy stronami wojny”. Przynios∏y nowy podzia∏ na

rewolucjonistów i kontrrewolucjonistów. Zwyci´zcy i zwyci´˝eni znaleêli si´ po tej

samej, przegranej stronie, gdy˝ komunizm wprowadzi∏ fa∏szywà symetri´ pomi´dzy

partyzantami (zwyci´zcami) i przeciwnikami ruchu narodowowyzwoleƒczego (ludo-

bójczymi ustaszami) (Protiç 1994: 282-283). Komunizm nagle sta∏ si´ wyjÊciem

dla tych, którzy wybrali niew∏aÊciwà stron´ w wojnie. Z drugiej strony – pod

dyktaturà komunistycznà – z∏amany zosta∏ kr´gos∏up narodu serbskiego. W ko-

munizmie wszyscy zyskali z wyjàtkiem Serbów. Narody (nieserbskie) otrzyma∏y

mo˝liwoÊç budowania w∏asnego paƒstwa. Najpierw w ramach Jugos∏awii, a póêniej

poza Jugos∏awià. Tylko Serbowie pozostali w zaczarowanym kr´gu komunizmu,

strachu i fikcji (Protiç 1994: 290-291). Milan St. Protiç traktuje rozpad komuni-

zmu i powstanie nowych paƒstw jako akt nielojalnoÊci, a przywódców komuni-

stycznych w tych paƒstwach, którzy zmieniajà ideologi´ (z komunistycznej na

nacjonalistycznà), jako pozbawionych legalnoÊci, gdy˝ nawiàzujà do nielegalnych

fundamentów Titowej Jugos∏awii (Protiç 1994: 291). Serbowie sà jedynym naro-

dem w Jugos∏awii, któremu w∏adza komunistyczna odebra∏a paƒstwo, rozcz∏on-

kowa∏a naród i zdeformowa∏a ÊwiadomoÊç (Protiç 1994: 291). Protiç, Krestiç

i inni autorzy w ocenie komunizmu stosujà zasad´ odwróconej symetrii, gdy˝
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titoistyczny komunizm by∏ – w tej logice – wielkim nieszcz´Êciem dla Serbii,

a jednoczeÊnie umo˝liwi∏ innym narodom Jugos∏awii realizacj´ celów narodo-

wych i paƒstwowych (Protiç 1994: 292). Upadek komunizmu oznacza∏ dla Ser-

bii najni˝szy stopieƒ w rozwoju jako paƒstwa. Serbowie najpierw byli ofiarami

komunizmu, ale z czasem stali si´ – pisze Protiç – jej zak∏adnikami (Protiç 1994:

296). Duchowa jednoÊç narodu serbskiego zosta∏a bardzo zniszczona wieloletnim

istnieniem agresywnego ateistycznego komunizmu (Krestiç 2000: 124).

Aleksa Djilas interesujàco podejmuje problem antyjugoslawizmu (Djilas 1995),

który obecnie odnosi spektakularne tryumfy. Ideologia antyjugoslawizmu jest dzie-

∏em jugos∏owiaƒskiej inteligencji, która, dokonujàc aktu autodestrukcji, odrzuci∏a w∏a-

Êciwy tej formacji krytycyzm i obiektywizm. Upadek komunizmu w Jugos∏awii miast

byç tryumfem wolnoÊci intelektualnej, twórczoÊci i kultury, paradoksalnie doprowa-

dzi∏ do zwyci´stwa fanatyzmu nacjonalistycznego. Antyjugoslawizm trudno odró˝niç

od nacjonalizmu, ale w istocie to on oznacza wi´kszy blama˝ inteligencji ni˝ nacjo-

nalizm, gdy˝ nieuchronnie wià˝e si´ z odrzuceniem etnicznego i kulturowego plu-

ralizmu. Antyjugoslawizm mo˝na nazwaç ideologià antyintelektualnà i antykultural-

nà, która ponadto – w przeciwieƒstwie do jugoslawizmu – nie posiada wybitnych

postaci jako swych or´downików. Wystarczy wspomnieç, ˝e wÊród or´downików

idei jugos∏owiaƒskiej byli najwybitniejsi przedstawiciele spoÊród Serbów i Chorwa-

tów (Djilas 1995: 42-43). Antyjugoslawizm nie posiada oparcia w nowych faktach

czy argumentach etnologii, lingwistyki lub historii, uzasadniajàcych wielkie i nie da-

jàce si´ przezwyci´˝yç ró˝nice pomi´dzy S∏owianami po∏udniowymi.

Antyjugoslawizm cz´sto argumentuje, ˝e optowanie za ideami jugos∏owiaƒski-

mi u êróde∏ powstania Jugos∏awii by∏o wyrazem s∏aboÊci i ust´pstw poszczegól-

nych krajów (Djilas 1995: 43). Ponadto jugoslawizm by∏ dêwignià pokojowej po-

lityki mi´dzynarodowej, a jej wielkimi wrogami Hitler, Stalin i Mussolini, którym

Jugos∏awia mia∏a odwag´ si´ przeciwstawiç (Djilas 1995: 44). Obecnie antyjugo-

slawizm nie tylko sprowadzi∏ polityk´ do wàskich, narodowych ram, a „narodo-

we interesy” sà jedynym kryterium dzia∏alnoÊci politycznej. Antyjugos∏owiaƒsko

zorientowani intelektualiÊci cz´sto twierdzà, ˝e Jugos∏awia jest „sztucznym paƒ-

stwem”, które powsta∏o dzi´ki woli wielkich mocarstw i nazywajà Jugos∏awi´ „wer-

salskà Jugos∏awià”. Nie jest trudno obaliç to twierdzenie (Djilas 1995: 45).

Idea jugos∏owiaƒska jako wartoÊç kulturowa

Dragomir Gajeviç w monograficznym opracowaniu omawia charakter idei ju-

gos∏owiaƒskiej w literaturze, czyli dziedzinie kultury, w której si´ ona najbar-

dziej wyrazi∏a. Na przyk∏adzie twórczoÊci Antuna Gustava MatoÆa, Jovana Sker-

licia, Tina Ujevicia, Miroslava KrleŒy oraz ruchu M∏odej BoÊni zauwa˝a silniejszà

ÊwiadomoÊç kulturowej wspólnoty jugos∏owiaƒskiej, ni˝ ÊwiadomoÊç politycznej

jednoÊci (Gajeviç 1985).

Jovan Deretiç podkreÊla s∏aboÊç idei jugos∏owiaƒskiej, która by∏a noÊnikiem

restauracji wygas∏ej ju˝ niemal idei „s∏owiaƒskoÊci” pisarzy nadmorskich, czyli s∏o-

wiaƒskiej idei integracyjnej (Deretiç 2002: 145), a ponadto by∏a konstruktem
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literackim, który nie opiera∏ si´ na realiach politycznych (Deretiç 2002: 146).

Idea jugos∏owiaƒska mia∏a olbrzymi wp∏yw w ciàgu dwóch ostatnich stuleci na

ró˝norodne procesy na s∏owiaƒskim Po∏udniu, doprowadzajàc w sferze spo∏ecz-

no-politycznej do powstania Królestwa Serbów, Chorwatów i S∏oweƒców (SHS),

a po II wojnie Êwiatowej Jugos∏awii (SFRJ). Deretiç podkreÊla paradoksalny

charakter idei jugos∏owiaƒskiej, która wyda∏a owoce w sferze polityki realnej,

czyli tam, gdzie mia∏a najmniej do zaoferowania, a dozna∏a kl´ski tam, gdzie tkwi-

∏a ca∏a jej si∏a, czyli – w kulturze i literaturze (Deretiç 2002: 146). Przes∏anki po-

wstania Jugos∏awii posiada∏y natur´ kulturowà, lingwistycznà, literackà, ale w ˝ad-

nym razie politycznà. Wynika∏y one z realnego etnicznego i j´zykowego pokrewieƒstwa

narodów jugos∏owiaƒskich, zw∏aszcza Serbów i Chorwatów (Deretiç 2002: 147).

Deretiç konkluduje, ˝e w czasach nowo˝ytnych idea jugos∏owiaƒska wiod∏a po-

przez literatur´ i kultur´ ku polityce. Najpierw pojawi∏a si´ idea j´zykowej i lite-

rackiej jednoÊci, a dopiero póêniej stworzono partie polityczne, których bezpoÊred-

nim celem sta∏o si´ powstanie wspólnego paƒstwa (Deretiç 2002: 147). Prymat

kulturowej natury idei jugos∏owiaƒskiej doprowadza Dereticia do konstatacji,

˝e pierwszym i bezpoÊrednim rezultatem idei jugos∏owiaƒskiej powinno byç stwo-

rzenie wspólnej literatury, a nie wspólnego paƒstwa. Sta∏o si´ jednak odwrot-

nie – konkluduje Deretiç – wspólne paƒstwo zosta∏o stworzone i to dwukrotnie,

podczas gdy wspólna literatura w rzeczywistoÊci zosta∏a jedynie projektem (Dere-

tiç 2002: 147).

Vasilije Krestiç stwierdza, ˝e idea jugos∏owiaƒska dzia∏a∏a niszczàco na ducho-

wà jednoÊç narodu serbskiego, a tak˝e by∏a silnym czynnikiem dezintegrujàcym (Kre-

stiç 2000: 116-117).

Literatura duchowo przygotowa∏a zjednoczenie narodów, ale gdy do tego zjedno-

czenia dosz∏o, ona sama nie mog∏a si´ zjednoczyç. Ró˝ne tradycje literackie, które

istnia∏y na jugos∏owiaƒskim obszarze, nie z∏o˝y∏y si´ na jednà literatur´, nie zosta∏a

stworzona literatura jugos∏owiaƒska. Innymi s∏owy, narody jugos∏owiaƒskie zjedno-

czy∏y si´ politycznie, fizycznie, ale nie zdo∏a∏y si´ zjednoczyç duchowo, nie wytwo-

rzy∏y wspólnej jugos∏owiaƒskiej literackiej i kulturowej to˝samoÊci, nie sta∏y si´ jed-

nà literaturà i narodowoÊcià. [...] Literatura jugos∏owiaƒska nie zosta∏a stworzona,

poniewa˝ tradycje serbskiej i chorwackiej literatury nie po∏àczy∏y si´ i nie stworzy∏y

jednej narodowej literatury, pomimo faktu, ˝e te dwa narody by∏y wymieszane na

wielu terytoriach i ˝e ju˝ na samym poczàtku nowoczesnego rozwoju osiàgn´∏y jed-

noÊç j´zykowà. Te dwa narody stworzy∏y wspólny j´zyk i wspólne paƒstwo, ale nie

zdo∏a∏y stworzyç wspólnej literatury. Nast´pnie równie˝ one, wraz z pozosta∏ymi, znisz-

czy∏y paƒstwo i j´zyk (Deretiç 2002: 159).

Serbowie i Chorwaci zaj´li zró˝nicowane stanowisko wobec idei jugos∏owiaƒ-

skiej. Dla Serbów charakterystyczna jest ewolucja od wàskiej serbskiej idei na-

rodowej ku ponadnarodowej idei jugos∏owiaƒskiej, z którà wiàzano plany reali-

zacji – w wersji unitarystycznej – „narodu jugos∏owiaƒskiego”, bàdê w wersji

liberalnej – wspólnej „jugos∏owiaƒskiej kultury”. [Serbowie] Stajàc si´ Jugos∏o-

wianami mieli nadziej´ urzeczywistnienia idei narodowej jednoÊci z braçmi „∏aciƒ-

skiego i tureckiego wyznania”, mówiàcymi tym samym j´zykiem. Rezygnowali z na-

zwy Serbowie, by umo˝liwiç realizacj´ tego postulatu, do którego ogromnà wag´
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przywiàzywali zarówno Dositej Obradoviç, jak i Vuk KaradŒiç, twórcy nowocze-

snego narodu serbskiego (Deretiç 2002: 160).

Rozwój chorwackiej ÊwiadomoÊci narodowej prowadzi∏ w odwrotnym kierun-

ku, gdy˝ od szerszych ponadnarodowych idei ilirskich, poprzez integralne idee

jugos∏owiaƒskie, ku ekskluzywnej chorwackoÊci. Ponadto chorwackie idee wspól-

notowe ró˝nicowa∏y p∏aszczyzn´ kulturowà od politycznej, gdy˝ idee ilirskie i jugo-

s∏owiaƒskie by∏y wyrazem kulturowych i literackich aspektów tego programu,

a chorwackoÊç – politycznych. Rozwój nowoczesnego narodu chorwackiego mo˝-

na zrozumieç jako ciàg∏e lawirowanie pomi´dzy dwoma przeciwstawnymi bieguna-

mi, mi´dzy politycznà chorwackoÊcià i kulturowà jugos∏owiaƒskoÊcià (Deretiç

2002: 160). Serbowie natomiast nawet historyczny dubrownicki slawizm literatu-

ry renesansowo-barokowej traktowali jako argument na rzecz politycznego jugo-

slawizmu doby wspó∏czesnej.

Wspó∏czesny serbski dyskurs etnokulturowy stawia w centrum problematyk´

kulturowego programu narodowego, a g∏ówny spór wiodà dwie przeciwstawne

orientacje, „fundamentaliÊci” – realizujàcy dyskurs doÊrodkowy i „kontestato-

rzy” – zorientowani na refleksj´ „odÊrodkowà”. Svetozar Stojanoviç, podejmu-

jàc problematyk´ serbskiej filozofii historii, stosuje dla oznaczenia dwóch prze-

ciwstawnych tendencji serbskiej tradycji terminy „imperatywna” (principijelistiçka)

lub „deontologiczna” (deontoloÆka) oraz „utalitarystyczna” (utilitaristiçka) lub

„konsekutywna” (konzekvencijalistiçka). Pierwszà lini´ wyra˝a cytat – twierdzi

Stojanoviç – przypisywany ksi´ciu Lazarowi: Mili BoŒe Æta çu i kako çu? Kome

çu se privoleti carstvu da li carstvu zemaljskome, zemaljsko je za malena carstvo,

a nebesko uvek i do veka (Wielki Bo˝e, có˝ mam poczàç i jak mam dzia∏aç? Które

królestwo mam wybraç: czy królestwo na ziemi, które jest doczesne, czy niebieskie,

które trwa po wieki wieków). Drugà ilustruje potoczna parafraza cytatu Njegosza:

Neka bude Æti biti moŒe (Niech si´ stanie, co byç musi) (Stojanoviç 2001: 281).

Wokó∏ programów narodowych

Kszta∏towanie serbskiego kulturowego programu narodowego oraz fundamen-

talnych badaƒ nad modelem kultury narodowej i jej miejscem w tradycji euro-

pejskiej, jest sprawà zasadniczà, ale jak dotàd brak jest cieszàcych si´ akcepta-

cjà publikacji z tego zakresu. W 2000 roku ukaza∏a si´ publikacja Srpski nacionalni

program. Dokumenti. MiÆljenja (Serbski program narodowy. Dokumenty. Opinie),

b´dàcy m.in. antologià tekstów archiwalnych od Naçertanja (Szkicu) Iliji GaraÆa-

nina (1844), Deklaracji z NiÆu z 17 XII 1917 roku, Apel Narodnog vijeça Slove-

naca, Hrvata i Srba (Adres Rady Ludowej Serbów, Chorwatów i S∏oweƒców) do

nast´pcy tronu Aleksandra wraz z jego odpowiedzià (1 XII 1918 roku), po Pismo

Dobrice åosiça Kongresu srpskih intelektualaca u Sarajevu (List Dobricy åosicia

adresowany do Kongresu serbskich intelektualistów w Sarajewie) z 26 III 1992

roku oraz inne wspó∏czesne opinie w sprawie serbskiego programu narodowe-

go. Zainteresowanie wywo∏a∏ program kultury narodowej sformu∏owany przez

Petra Milosavljevicia, krytykowany m.in. przez Vitomira Vuleticia z uwagi na

204 BOGUS¸AW ZIELI¡SKI



jego wàskà, serbocentrycznà opcj´ (Vuletiç 1998: 222-232). Jednak brak pro-

gramu narodowego jest zauwa˝alny, gdy˝ konstatuje to równie˝ Branislav Gli-

gorijeviç we wspomnianej publikacji Evropa i Srbi (Gligorijeviç 1996: 507).

Milosavljeviç wysuwa „program odnowy serbistyki” (pokret za obnovu srbi-

stike) jako kulturowà, filologicznà cz´Êç programu narodowego. Filarami „pro-

gramu odnowy serbistyki” sà duch tradycyjnej (Vukowskiej) filologii, która jako

kryterium wyró˝nienia narodowego przyjmuje j´zyk, zasad´ tolerancji religijnej,

oraz oparcie w serbskiej Cerkwi prawos∏awnej, która nigdy nie odstàpi∏a od za-

sady braterskiej mi∏oÊci i tolerancji wyznaniowej, a tak˝e imperatyw integracji ˝y-

wio∏u serbskiego g∏ównie na obszarze obecnych paƒstw dawnej Jugos∏awii (Mi-

losavljeviç 2000: 172). Program ten ewidentnie przekracza granice adekwatne

dla programu filologicznego i kulturowego, gdy˝ jego ostatecznym celem jest „od-

nowa ca∏ego spo∏eczeƒstwa” i „narodu serbskiego”.

Dyskurs doÊrodkowy

Istotà serbskiego dyskursu doÊrodkowego jest koncentracja na tradycyjnym,

kosowskim kanonie kulturowym i narodowym oraz wyraêne przeciwstawianie Ser-

bii i Europy, motywowane wyznaniowo i aksjologicznie. Spektrum modelu „do-

Êrodkowego” obejmuje zarówno inicjatywy „fundamentalistyczne”, podejmujàce

strategie rewindykacyjne, jak i umiarkowane próby rewaloryzacji tradycji Vu-

kowskiej, skierowane g∏ównie na folklor i literatur´ ustnà. W obr´bie modelu

„doÊrodkowego” podejmowane sà problemy najbardziej fundamentalne, doty-

czàce nazwy j´zyka narodowego. W ostatnich latach ukaza∏o si´ kilka opraco-

waƒ, m.in. Ranko Bugarskiego i Petara Milosavljevicia, które podejmujà pro-

blem istoty i nazwy j´zyka, którym pos∏ugujà si´ Serbowie.

Milosavljeviç, Ekmeçiç, Krestiç i inni badacze zajmujà fundamentalistyczne

stanowisko, twierdzàc, ˝e Chorwaci przej´li j´zyk serbski oraz zmienili jego na-

zw´. (Milosavljeviç 2000: 234-237). Vuk KaradŒiç wyznaczy∏ zasad´ filologicznà

(konceptualnà), uznajàcà za literatur´ serbskà to, co zosta∏o napisane po serb-

sku, czyli w dialekcie sztokawskim przez Serbów trzech wyznaƒ: prawos∏awne-

go, katolickiego i muzu∏maƒskiego. Filologicznej zasadzie „otwartej” Chorwaci

przeciwstawili – utrzymuje Milosavljeviç – w∏asnà zasad´ „zamkni´tà”, wprowa-

dzajàc kryterium wyznaniowe, które ogranicza∏o zakres chorwackoÊci do katoli-

cyzmu (Milosavljeviç 2000: 235).

Milosavljeviç opowiada si´ ponadto za kulturowà przynale˝noÊcià Dubrowni-

ka do Serbii i jej kultury (Milosavljeviç 1995: 81). Chorwacki ruch ilirski, we-

d∏ug Milosavljevicia, dokona∏ aneksji na terytorium BoÊni i Hercegowiny, gdy˝

uto˝sami∏ chorwackoÊç z katolicyzmem poszerzajàc na terytorium serbskiego j´zy-

ka obszar chorwackiego ˝ywio∏u narodowego i chorwackiej literatury kosztem na-

rodu serbskiego i serbskiej literatury. Milosavljeviç wyst´puje z bardzo kontrower-

syjnà tezà, ˝e celem ruchu ilirskiego by∏o zahamowanie serbskiego nacjonalizmu

(Milosavljeviç 1995: 74). A zatem, konkluduje Milosavljeviç, zasada filologiczna

ostatecznie obróci∏a si´ przeciwko serbskiemu narodowi i serbskiej literaturze.
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Wojna postjugos∏owiaƒska posiada g∏´boki zwiàzek z j´zykowo-etnicznà to˝-

samoÊcià, gdy˝ mia∏a miejsce na terytorium serbskiego j´zyka (dialektu sztokaw-

skiego). Porozumienie z Dayton (1995), które po∏o˝y∏o kres tej wojnie, zosta∏o

opublikowane w j´zyku angielskim, serbskim, „chorwackim” i „boÊniackim” [podkr.

– P.M.]. Wojna posiada zatem – kontynuuje Milosavljeviç – swój filologiczny fi-

na∏. Jeden, dotàd bezspornie identyczny j´zyk literacki zosta∏ podzielony wed∏ug

kryterium wyznaniowego na trzy j´zyki. Skutki tego podzia∏u mogà posiadaç da-

leko si´gajàce konsekwencje (Milosavljeviç 2000: 239).

Kolejnym kompleksem problemowym rekonstruowanego modelu wspó∏cze-

snych serbskich autodefinicji to˝samoÊci kulturowej sà relacje kultury serbskiej

z kulturà europejskà. W dwóch nurtach tej refleksji, wyznaniowej i kulturowej,

zaznacza si´ ostro zarysowane opozycyjne usytuowanie Serbii i Europy.

Vladimir Velmar-Jankoviç, autor Pogleda s Kalemegdana (Spojrzenie z Kale-

megdanu) oraz prawos∏awni teologowie, Nikolaj Velimiroviç (1889-1956) i Justin

Popoviç (1894-1979), wyznaczyli w XX wieku konfrontacyjne usytuowanie kul-

tury serbskiej wobec Europy. Milorad Ekmeçiç w obszernym studium podej-

muje problem to˝samoÊci Europy, a w szczególnoÊci relacji pomi´dzy Slavia

Latina i Slavia Orthodoxa (Ekmeçiç 1996: 274-331). Ekmeçiç podà˝a tropem

radykalnej myÊli chrzeÊcijaƒskiego fundamentalizmu okcydentalistycznego (Jakob

Philipp Fallmerayer, Adolf von Harnack, Conrad von Hoetzendorf), kore-

spondujàcym z tezà Samuela P. Huntingtona (Huntington 1998) oraz nacjo-

nalistycznie zorientowanà refleksjà chorwackà (Dominik Mandiç, Stjepan

Koreniç, Eugen Kvaternik). JednoczeÊnie Ekmeçiç nadaje tym skrajnym i jed-

nostronnym konstatacjom wymow´ powszechnà, tworzàc obraz rzekomej re-

prezentatywnoÊci religijnej, ideologicznej i politycznej supremacji ∏aciƒskiego

Zachodu wobec greckiego Wschodu, Êwiata Slaviae Latinae wobec Slavia Ortho-

doxa. Mitologiczne konstrukcje zamiast rzeczywistoÊci spo∏ecznej, eksponowa-

nie wy∏àcznie opcji konfrontacyjnych zamiast wspólnotowych oraz nadu˝ywa-

nie tej jednostronnej perspektywy retroaktywnej jako klucza wspó∏czesnoÊci

s∏u˝à budowaniu wizerunku zagro˝onej przez Europ´ Serbii, podtrzymujà serb-

skie l´ki, frustracje i antyokcydentalne fobie.

W chorwackiej myÊli politycznej utrzymywana jest ciàg∏oÊç przekonaƒ o gra-

nicy pomi´dzy Zachodem i Wschodem na rzece Drinie. Drina stanowi∏a limes,

rozdzielajàcy wschodnie i zachodnie cesarstwo, wschodnie i zachodnie chrzeÊci-

jaƒstwo, kultur´ bizantyjskà i Zachodu Europy (Mandiç 1980: 193). Te poglàdy

sta∏y si´ kamieniem w´gielnym chorwackiej deklaracji niezawis∏oÊci (Ekmeçiç

1996: 316-317). „Wskutek okolicznoÊci historycznych, egzystujàc na granicy po-

mi´dzy chrzeÊcijaƒstwem wschodnim i zachodnim, dwóch cz´sto rywalizujàcych

cywilizacji i kultur oraz ró˝norodnych politycznych, gospodarczych i innych in-

teresów, naród chorwacki przez stulecia broni∏ swego paƒstwa, a tym samym

i narody znajdujàce si´ na zachód od granic swej ojczyzny” (Deklaracija o pro-

glaÆenju suverene i samostalne Republike Hrvatske/Deklaracja w sprawie prokla-

macji niezawis∏oÊci i suwerennoÊci Republiki Chorwacji, 1991).

W rezultacie Ekmeçiç definiuje stosunek Serbów do Europy jako funkcj´ glo-

balnego uk∏adu si∏ politycznych, który swym rasisowskim ostrzem ostatecznie za-
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gra˝a Serbii i Pó∏wyspowi Ba∏kaƒskiego, b´dàcemu poligonem nowych konserwa-

tywnych ideologii. Zachód, utrzymuje Ekmeçiç, marginalizuje Serbi´ i kraje daw-

nej Jugos∏awii, sytuujàc je w sferze granicznej pomi´dzy katolickà Europà Ârodko-

wà i islamskim „zielonym pasem”, tworzàc w ten sposób granic´ przeciwko przysz∏emu

rosyjskiemu zagro˝eniu (Ekmeçiç 1999: 39, 50). Poglàdy te sà uzupe∏niane neo-

mesjanizmem serbskich teologów i myÊlicieli prawos∏awnych, upatrujàcych w Ser-

bach obroƒców prawdziwego chrzeÊcijaƒstwa. W inspirowanej myÊlà wyznanio-

wà refleksji Serbowie sà stra˝nikami pierwotnej europejskoÊci, gdy˝ Europa

pogrà˝ona jest w materializmie i zatraci∏a ciàg∏oÊç ÊwiadomoÊci ducha. [Serbo-

wie] sà, paradoksalnie, nie-Europejczykami, jako ˝e pozostajà poza g∏ównymi nur-

tami Êwieckiej historii Europy, i zarazem Europejczykami, poniewa˝ trwa w nich

g∏´boka historia jej ducha (åoloviç 2001: 53).

Serbscy teologowie Velimiroviç i Popoviç opisujà Europ´ jako obszar pozba-

wiony ˝ywej wiary, a dwie g∏ówne religie chrzeÊcijaƒskiej Europy, czyli prote-

stantyzm i katolicyzm, zastàpi∏y chrzeÊcijaƒstwo humanizmem, wynoszàc ponad

Boga, cz∏owieka. Przeto nasz naród – pisze Nikolaj Velimiroviç – jest wyrazicie-

lem post´powego i zbawczego idea∏u, biblijnego i proroczego, który w koƒcu ca∏y

ludzki ród, szarpany teraz i rozrywany przez napuszone ziemskie s∏awy, b´dzie mu-

sia∏ przyjàç za swój (Velimiroviç 1939: 12). Europa i cywilizacja europejska

w myÊli Velimirovicia poddawana jest pryncypialnej krytyce jako „siedlisko tru-

cizny”, która odesz∏a od wiary w Boga. Duch krytyki Europy z pozycji moral-

nych charakterystyczny jest równie˝ dla innych, obdarzonych wielkim autoryte-

tem w Serbii, Êrodowisk naukowych, np. SANU (Kanazir 1998: 271). Serbia

jest wyjàtkowa, a jej kultur´ i uniwersalne wartoÊci stawia si´ jako przyk∏ad ca-

∏emu Êwiatu.

Tezy o „niebiaƒskiej Serbii”, „niebiaƒskim samookreÊleniu narodu serbskie-

go” i „wyborze Królestwa Niebieskiego” (opredeljenje za Carstvo nebesko), a tak˝e

sformu∏owana przez Nikolaja Velimirovicia idea Serbii jako narodu-Teodula

(Velimiroviç 1991: 654), wyra˝a∏y liczne publikacje, m.in. Atanasije Jevticia, ˚arko

Gavrilovicia, BoŒidara Mijaça i in. Dyskurs „doÊrodkowy” obejmuje obecnie

ca∏à gam´ postaw, poczàwszy od „fundamentalistycznych”, jak np. w pracy

˚eljko Poznanovicia, Dragana Nedeljkovicia, Milana St. Proticia i in., po posta-

wy umiarkowane (Ekmeçiç, Krestiç, åosiç i in.).

Poznanoviç podkreÊla znaczenie chrzeÊcijaƒstwa, wprowadzajàc, inspirowany

myÊlà René Guénona, elementy mistycyzmu w interpretacji historycznej. Istotà

serbskiej to˝samoÊci jest serbska Cerkiew autokefaliczna, b´dàca fundamentem po-

wstania narodowego paƒstwa (Poznanoviç 1999: 15). Wszystkie si∏y, które w ostat-

nich latach porwa∏y si´ na nasz naród uÊwiadamiajà, ˝e naród serbski (srpska ide-

ja) jest Êwiat∏oÊcià, której nie mogà zdzier˝yç Synowie CiemnoÊci (Poznanoviç

1999: 17). Etnofiletyzm staje si´ zasadniczym i g∏ównym rysem serbskiej to˝sa-

moÊci, gdy˝ pomi´dzy serbskoÊcià a prawos∏awiem Serbowie nie widzieli ró˝nic,

ani granicy (Protiç 1994: 313). Serbskie prawos∏awie i serbska Cerkiew sà fun-

damentem serbskoÊci, a bez szczerego powrotu do swej wiary Serbowie nie mogà

mieç nawet cienia nadziei, ˝e si´ ostanà. W tym dziele rola serbskiej Cerkwi jest za-

sadnicza i historyczna (Protiç 1994: 318).
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Poznanoviç dokonuje fundamentalistycznej reaktualizacji serbskiej tradycji, któ-

rej jàdrem jest mit kosowski. Uto˝samienie narodu serbskiego ze wspólnotà „przy-

mierza kosowskiego” aktualizuje mit kosowski jako narodowà religi´ Serbów.

Paradoksem jest zaw´˝enie historycznej Serbii jedynie do Republiki Serbskiej.

Naród serbski jest wspólnotà „przymierza kosowskiego”, który nie jest niczym in-

nym tylko Nowym Testamentem na nowo przekazanym nam Serbom i po serbsku,

i dla [zbawienia] naszej duszy (Poznanoviç 1999: 18-19). W tym klasycznie aktu-

alizowanym micie kosowskim znajdujemy wszystkie elementy „przymierza kosow-

skiego”. Kult Êmierci, wiar´ w zbawczà i oczyszczajàcà moc ofiary i zemsty oraz

wizj´ kolistoÊci i powtarzalnoÊci czasu, a tak˝e imperatyw realizacji „kosowskie-

go przymierza” (Poznanoviç 1999: 48). Niezgoda na jarzmo wasalstwa pcha do

walki i Êwiadomego wyboru Êmierci, której poczàtek da∏ ksià˝´ Lazar, Milosz

Obiliç i rzesze ich naÊladowców, po Gavrila Principa i „Milana Tepicia w ostat-

niej [czyli postjugos∏owiaƒskiej – przyp. B.Z.] wojnie” (Poznanoviç 1999: 49).

Âmierç nie oznacza kl´ski, ale jest tryumfem wolnej woli i niez∏omnego ducha.

Pami´ç Kosowa wymaga od nast´pnych pokoleƒ powtarzalnoÊci ofiary, gdy˝ po-

przez Êmierç naród mo˝e doÊwiadczyç odrodzenia. Naród serbski jest narodem

wybranym, gdy˝ na nim spoczywa obowiàzek powstrzymania „imperium z∏a”.

Naród serbski (srpska ideja) jako fundament Bo˝ego Êwiat∏a stanowi kolec w sercu

wszystkich wampirów, zarówno atlantyckich, jak i komunistycznych, którzy nie sà

niczym innym, jak tylko medium imperium k∏amstwa. [...] Naród serbski jest wy-

spà rajskà, obwarowanà przez Boga i jego anio∏ów w morzu atlantyckich iluzji

i fa∏szerstw (Poznanoviç 1999: 19, 20).

W ostatnich latach hierarchowie serbskiej Cerkwi prawos∏awnej g∏osami wielu

autorów wypowiadajà si´ z intencjà budowy mostów porozumienia pomi´dzy

Serbià i Europà (KaradŒiç 1996; Jerotiç 1996).

Relacje kultury serbskiej z kulturà europejskà przybierajà we wspó∏czesnej

serbskiej refleksji etnokulturowej tak˝e postaç mniej zabarwionà konfesyjnie,

ale równie konfrontacyjnà. Zachód jest przede wszystkim agresorem, który ode-

bra∏ istotnà cz´Êç terytorium Serbii oraz zniweczy∏ bohatersko-wyzwoleƒczà trady-

cj´ narodu serbskiego, zmuszajàc do kapitulacji przed si∏ami NATO (åosiç 1999: 33).

Zachód dla Serbii nie jest luminarzem kultury i ucieleÊnieniem idei wolnoÊci,

praw cz∏owieka oraz idea∏ów humanistycznych, ale po raz kolejny w XX wieku

agresorem na jej terytorium.

Dyskurs „odÊrodkowy”

Olivera Milosavljeviç, NebojÆa Popov, Ivan åoloviç oraz Êrodowiska opozy-

cyjne skupione wokó∏ kilku czasopism („Nova politiçka miaso. Nova edicija”,

„Republika”, „Vreme” etc.) realizujà serbski dyskurs „odÊrodkowy”, czyli typ

autokrytycznego dyskursu kontestatorów, charakteryzujàcy si´ rewizjonistycz-

nym stosunkiem do tradycji oraz przesuni´ciem akcentu z kontekstu zewn´trz-

nego (dawna Jugos∏awia) na kontekst wewn´trzny. W nurcie „odÊrodkowym”

nale˝y widzieç tak˝e aktywny serbski ruch feministyczny.
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Olivera Milosavljeviç poprzez klucz stereotypów, przejawiajàcych si´ w po-

strzeganiu na Pó∏wyspie Ba∏kaƒskim „obcego”, analizuje charakter serbskiego na-

cjonalizmu. Lata osiemdziesiàte nazywa renesansem neoromantyzmu lub pseu-

doromantyzmu, który da∏ impuls zdeformowanej wizji przesz∏oÊci. Mit poczà∏

byç rozumiany jako istota ˝ycia, a legenda sta∏a si´ prawdà (Milosavljeviç 2002: 16).

Rezultatem wy∏àcznego oglàdania w historii jedynie samego siebie – pisze

Milosavljeviç – jest zacieranie si´ wyraênego obrazu „innego”, idealizacja w∏a-

snego wizerunku, podczas gdy „inny” traci wartoÊç i pojawia si´ w historii jedy-

nie okazjonalnie. W rezultacie narodowo zorientowana myÊl historyczna postrzega

w∏asnà przesz∏oÊç jako wartoÊç specyficznà i wyjàtkowà, wielkà i niepowtarzalnà,

ale nie jako fenomen historyczny, lecz bodziec [aktywizujàcy] do dzia∏aƒ (Milosa-

vljeviç 2002: 17).

Badania Milosavljeviç, koncentrujàc si´ na stereotypach etnicznych, wyra˝ajà

podstawowy element ÊwiadomoÊci nacjonalistycznej i obrazujà argumentacj´,

która swoim pesudouzasadnieniem i automatyzmem potwierdza dogmatyzm ide-

ologii nacjonalistycznej (Milosavljeviç 2002: 21). Stanowià one zaledwie poczà-

tek krytycznej rewizji przesz∏oÊci, koncentrujàc si´ na zagadnieniach narodu

i stosunków pomi´dzy narodami. Milosavljeviç wyró˝nia rozumienia narodu

(biologiczne, ideologiczne, terytorialne, j´zykowe) oraz analizuje trzy kompleksy

problemów.

Pierwszy kompleks problemowy tworzà specyfika rozumienia narodu i kon-

teksty j´zykowego oraz wyznaniowego rozumienia narodu, problemy programu

narodowego i semantyka kluczowych poj´ç narodowej mitologii (carstwo Dusza-

na, argumentacja „prawa etnicznego” i „historycznego” oraz imperatyw „wyzwo-

lenia braci” (oslobo…enje braçe). Drugi kompleks problemowy tworzà zagadnie-

nia zwiàzane z postrzeganiem samych siebie. W tym kompleksie problemowym

mo˝emy wyró˝niç cechy autowizerunku (triada m´czeƒstwa, junactwa i dà˝eƒ

wolnoÊciowych) oraz mitologemy „najstarszego narodu”, „arystokratyzmu”, „zdra-

dy” oraz „deprawacji narodu” jako efektu obcych wp∏ywów. Trzeci kompleks

problemowy zwiàzany jest z oglàdem „obcego”: Chorwatów, muzu∏manów, Bo-

Êniaków i Hercegowiƒczyków, Macedoƒczyków, Albaƒczyków oraz Rosjan, Tur-

ków, a tak˝e wizerunkiem „innych” o Serbach.

Wi´ksze znaczenie i szerszy zakres posiada dyskurs „odÊrodkowy” realizowa-

ny (poÊrednio) w literaturze postmodernistycznej oraz refleksji literaturoznaw-

czej, filozoficznej i kulturowej oraz feminizmie. Szczególnie silnà pozycj´ zdo-

by∏a sobie myÊl postmodernistyczna w Belgradzie, Nowym Sadzie oraz innych

miastach, a upowszechniana jest przez wp∏ywowe czasopisma literackie („Savre-

menik”, „KnjieŒvna kritika”, „Reç”).

Dyskurs „doÊrodkowy” posiada silne umocowanie w literaturze, szczególnie

w twórczoÊci Danila KiÆa, Borislava Pekicia i Milorada Pavicia, eksplorujàcej ot-

ch∏aƒ pami´ci historyczno-kulturowej i upowszechniajàcej postmodernistyczny

kanon estetyczny. TwórczoÊç Svetislava Basary, Davida Albahariego najsilniej

wyra˝a uwik∏ania nowej wra˝liwoÊci, postmodernistycznego dystansowania si´ wo-

bec podmiotu oraz gruntownej przebudowy relacji jednostki wobec zbiorowoÊci.

TwórczoÊç Radoslava Petkovicia Sudbina i komentari (Losy i komentarze), Go-
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rana Petrovicia Atlas opisan nebom (Atlas opisany niebem) w nowatorskiej per-

spektywie artystycznej ukazuje w nowym kontekÊcie histori´ i przesz∏oÊç, która

po∏àczona jest ze wspó∏czesnoÊcià. Dyskurs „doÊrodkowy” przedstawia tak˝e bo-

lesne problemy wspó∏czesnoÊci: obraz cz∏owieka poni˝onego (Jovica Açin), prze-

ra˝ajàcà egzystencj´ lat dziewi´çdziesiàtych (Mileta Prodanoviç, Dragan Velikiç,

Laslo BlaÆkoviç, Vladimir Pistalo i in.), emigracj´ (Mirko Kovaç, Vidosav Ste-

vanoviç, David Albahari). „Cykl uchodêczy” Albahariego Kratka knjiga, SneŒan

çovek, Mamac (Krótka ksià˝ka, Ânie˝ny cz∏owiek, Mamid∏o), nawiàzujàc do „cy-

klu rodzinnego” KiÆa tworzy po pó∏wieczu od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

symbolicznà wizj´ Êwiata, który jest pe∏en przemocy i okrucieƒstwa.

WÊród nowych zjawisk kulturowych, które obj´∏y swym zasi´giem nie tylko

obszar Europy, jest zjawisko feminizmu i jego specyficznej kultury, która umac-

nia swe wp∏ywy i poszerza znaczenie. W Serbii pojawi∏y si´ w ostatnich latach

czasopisma feministyczne, które cz´sto ∏àczà krytyk´ feministycznà z myÊlà pa-

cyfistycznà. Do najwa˝niejszych czasopism tego kr´gu, usytuowanego jeszcze na

marginesie kultury oficjalnej, nale˝à: „Feministiçke sveske”, „˚enske studije –

åasopis za feministiçku teoriju”, „ProFemina – çasopis za Œensku knjiŒevnost

i kulturu” i in. Ruch feministyczny w Serbii obejmuje dwa nurty zainteresowaƒ.

Jest to – po pierwsze – problematyka praw cz∏owieka, której centrum stanowià

kwestie feministyczne, cz´sto w kontaminacji z pacyfizmem (ró˝ne typy przemo-

cy wobec kobiet, dzieci i przemocy w rodzinie), handel „˝ywym towarem” oraz

protesty antywojenne wobec przemocy stosowanej na froncie itd. Specyfikà serb-

skiego ruchu feministycznego jest jego geneza pacyfistyczna, gdy˝ np. „Femini-

stiçke sveske”, „ProFemina – çasopis za Œensku knjiŒevnost i kulturu” i „˚en-

ske studije – åasopis za feministiçku teoriju” powsta∏y w obr´bie ruchu

pacyfistycznego, a w obszarze aktualnych zainteresowaƒ pozostaje ruch femini-

styczny na obszarze ca∏ej dawnej Jugos∏awii, idea kobiecej dzia∏alnoÊci cywilnej

i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.

Kulturowe aspekty ruchu feministycznego w coraz wi´kszym stopniu stajà si´

w Serbii elementem wspó∏czesnej kultury. Ten nurt refleksji obejmuje histori´

oraz teoretyczne aspekty ruchu feministycznego, ró˝norodne nurty myÊli femi-

nistycznej, a tak˝e feministycznà teori´, socjologi´ i antropologi´ p∏ci oraz za-

gadnienia prawne.

Jednym z fundamentów modelu „odÊrodkowego” jest za∏o˝one w 1989 roku

czasopismo „Republika”. Wymyka si´ ono jednoznacznej kwalifikacji. „Repu-

blik´” mo˝na scharakteryzowaç jako opozycyjne czasopismo polityczne, propa-

gujàce ide´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego i „spo∏eczeƒstwa otwartego” oraz –

i to jest najwa˝niejsze – zak∏adajàce szerokà definicj´ kultury. W orbicie zain-

teresowaƒ „Republiki” znajduje si´ sfera polityki, ale równie˝ szeroko rozu-

miana kultura polityczna, kultura spo∏eczna, kultura prawna, relacje pomi´dzy

wojnà i kulturà itd. „Republika” jest forum promocji integralnie poj´tej kultu-

ry obywatelskiej, prawniczej i spo∏ecznej, która w opinii redaktorów – jak si´

wydaje – mog∏aby si´ staç – fundamentem i budulcem „republikaƒskiej kultu-

ry” odniesionej do norm prawnych, posiadajàcych wymiar kulturowo-cywiliza-

cyjny. „Republika”, ˝eby pos∏u˝yç si´ jej sformu∏owaniami, chce przebrnàç
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przez populizm i przeprowadziç spo∏eczeƒstwo „od narodnog ka civilnom druÆtvu”

(od spo∏eczeƒstwa tradycyjnego ku obywatelskiemu), oferujàc idea∏ obywatel-

skiego ∏adu jako efekt oÊwiecenia mas. NebojÆa Popov, redaktor „Republiki”

w swej diagnozie wspó∏czesnej Serbii szczególnà rol´ wià˝e z kategorià popu-

lizmu. Szczególnie cz´sto podejmowanym na ∏amach pisma problemem jest dy-

sydenctwo jako kategoria polityczna i kulturowa oraz rola i funkcja intelektu-

alistów w Êwiecie wspó∏czesnym.
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MARIA DÑBROWSKA-PARTYKA

Postmodernistyczna twarz postkomunizmu,
czyli jak zostaç prawdziwym Chorwatem

Niniejszy szkic ma charakter jednostronny, by nie powiedzieç – stronniczy.

Dla uzyskania ostroÊci obrazu Êwiadomie zrezygnowano w nim z ukazania ca∏ej

z∏o˝onoÊci wspó∏czesnego stosunku Chorwatów do w∏asnej tradycji, przemian,

jakie dokona∏y si´ pod tym wzgl´dem w ostatnich latach, a tak˝e z odnotowa-

nia istotnej ró˝nicy stanowisk i opinii wyra˝anych przez chorwackie elity w ca-

∏ym omawianym okresie. Dlatego zaprezentowany tu autoportret „prawdziwych

Chorwatów” nale˝y odczytywaç jako Êwiadomie przerysowany schemat (nacjo-

nalistycznego) chorwackiego dyskursu to˝samoÊciowego, którego wiele elemen-

tów uleg∏o ju˝ dezaktualizacji, ale który kszta∏towa∏ oblicze chorwackiej kultury

(zw∏aszcza w pierwszej po∏owie) lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego wieku. Jego

widoczne albo ukryte Êlady sà zresztà w ró˝nych wymiarach nadal w niej obec-

ne. Jej wizerunek uleg∏ bowiem ostatnio znaczàcym przemianom, lecz jednak:

Dynamik´ owych przemian okreÊli∏y wczesne lata dziewi´çdziesiàte i jest ona dziec-

kiem kulturalnej paranoi, dzisiaj natomiast przerodzi∏a si´ w schizofreni´. [...] Po

tym, jak w latach dziewi´çdziesiàtych przyj´to logik´ discontinuum jako kulturalnà

zasad´ „ocalenia narodowego” – trudno si´ dzisiaj zatrzymaç, zw∏aszcza ˝e w mi´-

dzyczasie nic si´ màdrego nie „ustabilizowa∏o”. [...] G∏´bsze powody owego chaosu

sà natury politycznej. Stworzona przez HDZ ideologia kulturalna by∏a paranoidal-

na, a obecna jest schizofreniczna. [...] Aktualna, dos∏ownie poj´ta „dezideologiza-

cja kultury” niczym fatum cià˝y nad „kulturà trzeciego stycznia” (PeriÆiç 2002: 70).

Kiedy wi´c jeden z architektów polityki kulturalnej realizowanej przez ekip´

Tudjmana, Dubravko Jelçiç, pisa∏ przed dziesi´ciu laty, ˝e: By∏oby postawà bar-

dziej ni˝ pretensjonalnà [...], gdybym [...] uwierzy∏, ˝e swoimi tekstami mog´ [...]

wp∏ynàç na czytelników i tak dorzuciç niewielki choçby kamyczek do tego, co jest

mi najdro˝sze na Êwiecie, a mianowicie do tej budowli, jakà jest niezawis∏e paƒstwo

chorwackie i wolny naród ˝yjàcy w tym paƒstwie (Jelçiç 1995: 5), to z ca∏à pewno-

Êcià nie by∏ do koƒca szczery. Rola „autorytetu intelektualnego” by∏a bowiem –

i jest nadal, wbrew zastrze˝eniom Jelçicia – ˝ywo obecna w ÊwiadomoÊci spo∏ecz-

nej. Stanowi jeden z istotnych elementów modelu chorwackiej autoidentyfikacji



jako narodu kultury i cywilizacji, przeciwstawianego otaczajàcemu go ˝ywio∏owi

barbarzyƒstwa. W∏aÊnie brak kultury, a tak˝e wynikajàca stàd wrogoÊç barba-

rzyƒców wobec cywilizacji; przywództwo plemiennego wata˝ki (hajduka) (˚aniç

1998), nie zaÊ intelektualnego i moralnego autorytetu, sà podstawowym wzorcem

negatywnym, wobec którego Chorwaci okreÊlajà swojà to˝samoÊç.

Wspó∏czesna kultura chorwacka widzi te˝ samà siebie jako kultur´ miasta,

któremu nadaje si´ znaczenia domu, polis, ˝ywej istoty, emblematu chorwackiej

domoviny (ojczyzny). Miasto nosi znamiona ∏adu i moralnej wy˝szoÊci. Jest w isto-

cie synonimem kultury jako takiej. Kultury tym cenniejszej, ˝e trwa ona w sta-

∏ym zagro˝eniu chaosem otaczajàcej jà ba∏kaƒskiej nie- czy te˝ anty-kultury.

Mile PeÆorda w swej krótkiej prozie poetyckiej zatytu∏owanej Vukovarski co-

up de grâce (Komentarz do pewnej fotografii w piÊmie „Liberation”), tak oto kon-

kretyzuje owà fundamentalnà opozycj´:

Ci´˝kim m∏otem na miasto uderzyli barbarzyƒcy wschodni: sierp i m∏ot, cyrylica,

Êmierdzàca Êliwowica. Spójrz, [...] co za okropnoÊç, uczeƒ jakiÊ ulicà zrujnowane-

go Vukovaru idzie z trzema palcami prawej r´ki wzniesionymi wysoko do nieba.

„Serbski znak zwyci´stwa”, mówi niedouczony francuski korespondent nawet o tych

trzech dzieci´cych palcach. A ty [...] pytasz si´, czy to dziecko z tornistrem na ple-

cach (ta ciemna otch∏aƒ na szpaltach „Liberation”) wniesie do swej siedziby, po-

mi´dzy rodziców i zakonników, k∏´bek serbskich jadowitych w´˝y? [...] Cios ∏aski

zabójcom miast i mostów zada∏o miasto, Medjugorje [...], g∏agolica, ∏acinka mat-

czyna modlitwa (Sanader, Stamaç 1994: 87).

Cytat ten wart jest szerszego komentarza, poniewa˝ na organizujàcà go opo-

zycj´ „miasto barbarzyƒcy/zabójcy miast i mostów” nak∏ada si´ tu szereg

opozycji dodatkowych, o bardzo podobnej wartoÊci pragmatycznej, lecz odmien-

nie zakorzenionych w przestrzeni tradycji. Ich wspólnym sensem jest przeciwsta-

wienie barbarzyƒskiemu, komunistycznemu i bestialnemu Wschodowi – ∏aciƒskie-

go, chrzeÊcijaƒskiego i humanistycznego Zachodu:

cyrylica g∏agolica i ∏acinka;

sierp i m∏ot Medjugorje;

k∏´bek jadowitych w´˝y matczyna modlitwa.

Ten zespó∏ obrazów aktualizuje te˝ zarazem historycznà mitologi´ Przedmu-
rza z wszelkimi jej konotacjami historycznymi i religijnymi, dodatkowo wpisujàc

w nià wspó∏czesne wydarzenia o wielkim ∏adunku emocjonalnym. Niemal ka˝dy

detal tekstu komentujàcego te wydarzenia jest podporzàdkowany opozycjom zmi-

tologizowanym przez tradycj´: poczynajàc od tytu∏owego wyra˝enia coup de

grâce a˝ po point´, w której ów „cios mi∏osierdzia” okazuje si´ to˝samy z praw-

dziwie chrzeÊcijaƒskim (katolickim) przebaczeniem.

Antologia W tej strasznej chwili, to – mówiàc s∏owami jednego z jej autorów

– „Posàg Miasta” (Sanader, Stamaç 1994: 134) – „stra˝nika chorwackich kre-

sów” (Sanader, Stamaç 1994: 11). To ono, przede wszystkim w obrazach Vuko-

varu i Dubrovnika, jest jej prawdziwym bohaterem. Ten lament nad Miastem

stanowi zarazem istotnà manifestacj´ integrujàcych wartoÊci wspólnoty. O tym,

˝e jednà z nich jest miasto/dom, dobitnie Êwiadczà przyk∏ady zaczerpni´te rów-

nie˝ z tekstów zupe∏nie innego typu.
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Dzia∏acz franciszkaƒskiego ruchu na rzecz pokoju i ochrony Êrodowiska o. BoŒe

Vuleta wielokrotnie np. powraca do symbolu miasta, którego sercem i znakiem

najg∏´bszej to˝samoÊci jest zvonik (dzwonnica), zwana te˝ z w∏oska kampanilà.

To ona organizuje jego przestrzeƒ w harmonijnà ca∏oÊç duchowà, poddanà Naj-

wy˝szemu ¸adowi i Opiece. I w∏aÊnie dlatego wszystko, co wokó∏ niej si´ sku-

pia, jest przedmiotem najbardziej zaciek∏ych ataków:

Obrazy z telewizyjnych ekranów nape∏nia∏y grozà ka˝dà komórk´ naszej duszy

i cia∏a: zmasakrowani ludzie [...], powalone dzwonnice [...]; koÊcio∏y z powalonymi

krzy˝ami, posàgami i o∏tarzami skupione w wymownej ciszy, która modlitwy wzno-

szone przez wieki, ofiary sk∏adane przez pokolenia, unosi w niebo do Boga; ruiny

klasztorów i szkó∏ zdajà si´ wyschni´tymi êród∏ami, które przez stulecia poi∏y ludz-

kie dusze; szpitale stojà rozbite, niczym cmentarze po trz´sieniu ziemi. MyÊl, ˝e coÊ

takiego mo˝e si´ zdarzyç równie˝ i mojemu miastu, obezw∏adnia∏a mnie ca∏kowi-

cie (Vuleta 1994: 11).

Z jeszcze innego typu aktualizacjà zespo∏u symboli spod znaku miasta/do-
mu/domoviny spotykamy si´ w tekÊcie Dubravka Horvaticia Dom, który przywo-

∏am tutaj ze wzgl´du na jego wyjàtkowà wartoÊç ilustracyjnà:

S∏owa ka˝dy prze˝ywa inaczej [...] dla mnie s∏owo kuça (dom) jest synekdochà ze-

wn´trznoÊci, materialnoÊci, zaÊ s∏owo dom (dom) – wewn´trznoÊci, pierwiastka du-

chowego. Lecz i s∏owo dom [...] posiada niewàtpliwie swój wymiar konkretny: dzisiaj

wiemy, ˝e obrona domoviny (ojczyzny) zaczyna si´ od obrony w∏asnego domu. Nasz

dom jest dzisiaj po cz´Êci zaj´ty przez obcych, po cz´Êci zburzony, po cz´Êci opuszczo-

ny. [...] Domami sà teraz ziemianki i okopy na pó∏nocy Domoviny, a na jej po∏udniu

– pot´˝ne kamienne schrony. [Czu∏em – MDP.] smutek i gorycz w obliczu zburzo-

nych chorwackich kuçi, które przesta∏y byç domami, bo nikt ju˝ w nich nie mieszka,

nie przydaje im swego ducha [...]. Oglàda∏em dachy czetnickiego legla (gniazda), da-

chy czetnickiej jazbiny (nory) i patrzy∏em na nie z odrazà, tak jak ze wstr´tem oglà-

da si´ szczurzy pomiot. A z bólem wchodzi∏em do zburzonych chorwackich domów
tam, gdzie kuçe wcià˝ jeszcze sta∏y, bo kamieƒ [...] opiera si´ minom i pociskom wro-

ga. [...] Zburzone sà, opuszczone domy cz∏owiecze i domy Paƒskie, jak d∏uga i szero-

ka jest domovina. W obliczu zburzonych kuçi, w obliczu wczorajszych domów przysi´-

gnijmy, ˝e znów stanà si´ domami wype∏nionymi duchem i sensem. Powtórzmy starà

chorwackà przysi´g´: na wieczny mój dom (Horvatiç 1994: 42-44).

Niezwykle istotnym symboliczno-pragmatycznym aspektem tego tekstu jest

Êcis∏a dyferencjacja Êwiata ludzkiego (naszego) i zwierz´cego (tamtych) oraz

wartoÊci duchowych i materialnych. Âwiat ludzki, wsparty transcendentnym au-

torytetem („domy” cz∏owiecze i „domy” Paƒskie stajà si´ jednoÊcià dzi´ki ewan-

gelicznemu epitetowi), opiera si´ niszczycielskiej sile wype∏zajàcej z w´˝owych

gniazd i zwierz´cych nor. Zniszczone kuçe znów stanà si´ domami, tak jak dziÊ

sà nimi ziemianki i okopy, dzi´ki duchowi chorwackiej domoviny, którego nie

zdo∏a unicestwiç prymitywna przemoc wrogich mu bestii. Chorwacka domovina

jest bowiem poszerzeniem duchowej przestrzeni chorwackiego domu, tej zaÊ du-

chowym fundamentem jest transcendentna przestrzeƒ „domu wiecznego”.

Owa jednoÊç realnego i duchowego Êwiata Chorwatów z transcendentnym Êwia-

tem wartoÊci prawdziwie chrzeÊcijaƒskich (katolickich) podkreÊlana jest we wszyst-
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kich w∏aÊciwie typach wypowiedzi: od religijno-patriotycznej poezji a˝ do tek-

stów naukowych czy propagandowych.

Specjalnie istotnà rol´ spe∏nia tu, w oczywisty sposób powiàzana z symbolikà

domu, postaç Opiekunki Chorwatów – Matki Bo˝ej z Sinja, a zw∏aszcza Or´dow-

niczki Pokoju z Medjugorja. Mniej obecna wydaje si´ cudowna Madonna z po-

dzagrzebskiego miasteczka Marija Bistrica, której kult odgrywa∏ najwi´kszà rol´

w czasach programowo ateistycznej Jugos∏awii. Jednak niezale˝nie od wszelkich

mniej lub bardziej drobiazgowych rozró˝nieƒ, Matka Boska od zarania dziejów

sprawuje z woli OpatrznoÊci czu∏à, macierzyƒskà opiek´ nad losami Chorwatów.

Drugim, równie cz´stym, symbolem religijnym odnoszonym do zbiorowego

losu Chorwatów jest obraz Niewinnej M´ki (drogi krzy˝owej), która w koƒcu

przyniesie/przynios∏a narodowe odkupienie. Ten odnowiony mesjanizm bezpo-

Êrednio ∏àczy si´ zarówno z ca∏à symbolikà Przedmurza, w której obr´bie od-

najdujemy równie˝ i motyw niewdzi´cznoÊci/zdrady Europy, funkcjonujàcy bar-

dzo podobnie jak w tradycji polskiej, jak i z rozbudowanà autokreacjà Chorwatów

jako pierwszych chrzeÊcijan „na Ba∏kanach” (Rihtman AuguÆtin 1997: 27-35)

oraz Chorwacji jako pierwszego uznanego przez Europ´ królestwa w tym regio-

nie (Rapacka 1997: 185, 197).

Radosna i dobrowolna przemiana pogaƒskich „dzieci S∏oƒca” w gorliwych

chrzeÊcijan, która dokona∏a si´ na d∏ugo przed misjà Êw. Êw. Cyryla i Metode-

go, „papieska” (niepotwierdzona) koronacja króla Tomislava (925 r.) oraz (hi-

storyczna) koronacja i akt poddania si´ rzymskiej jurysdykcji króla Zvonimira

(1075 r.) (˚aniç 1996: 56) stanowià legendarno-historyczne kamienie w´gielne

tej autokreacji.

Aktualizacja najdawniejszej (XII w.) chorwackiej legendy etnogenetycznej

o „dzieciach S∏oƒca”, przyby∏ych nad Adriatyk z krainy zimna i mroku, jest sto-

sunkowo Êwie˝ej daty (XIX w.). Miejsce, z którego wyruszyli Chorwaci, bywa

przy tym okreÊlane rozmaicie, w zale˝noÊci od koncepcji chorwackiej etnogene-

zy przyjmowanej przez konkretnego autora (Molas, 2004). Dzisiaj legenda ta

funkcjonuje w obiegu popularnym, czego przyk∏adem jest przeznaczona dla

dzieci ksià˝ka Milki Ticy Sunçeva dieca (1994, Dzieci S∏oƒca). Miejscem, z któ-

rego wyruszy∏y chorwackie plemiona pod wodzà pi´ciu braci i dwu sióstr, jest

w niej bli˝ej nieokreÊlona kraina, od której odwróci∏o si´ S∏oƒce, nakazujàc jed-

nak swym dzieciom, ustami najm∏odszej z rodzeƒstwa – wieszczki Bugi, w´drów-

k´ nad Adriatyk, do chorwackiej Ziemi Obiecanej. Jest to w´drówka trudna

i wymagajàca ofiar. Ostatnià – z w∏asnego ˝ycia – sk∏ada ukochana przez wszyst-

kich Buga, dziewicza kap∏anka i poetka. Chorwaci zastajà w kraju dla siebie

przeznaczonym lud chrzeÊcijaƒski, którego król od razu zauwa˝a ich nadzwy-

czajne cnoty i zawiera z nimi przymierze, mimo ˝e sà poganami. Ale pozostajà

nimi nied∏ugo. Ju˝ wkrótce po tym wydarzeniu syn wodza Chorwatów, powodo-

wany odwzajemnionà mi∏oÊcià do córki miejscowego w∏adcy, postanawia bo-

wiem wraz ze swym ludem przyjàç chrzeÊcijaƒstwo, które b´dà odtàd wyznawaç,

za radosnym przyzwoleniem swego dawnego boga:

O, dzieci S∏oƒca, dzieci moje, ja, wasz bóg Swantewit, doprowadzi∏em was oto

do nowych êróde∏. [...]
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A ze szczytu Biokova rozleg∏o si´:

Jam jest Êwiat∏oÊcià Êwiata. Kto we mnie wierzy, ˝yç b´dzie na wieki...

[...] Dwaj bogowie Êwiat∏a dotkn´li si´ najwspanialszymi promieniami swego bla-

sku. Stopili si´ w jednoÊç wiecznoÊci, a wody Cetiny pod Dinarà p∏yn´∏y spokojnie

(Tica 1994: 131).

Wizja owego przymierza bogów nie jest, jak widaç, nadmiernie ortodoksyjna.

Ale tym ∏atwiej na jej przyk∏adzie uchwyciç te elementy „religijnego” wizerun-

ku Chorwatów, które pe∏nià istotnà rol´ w ich wspó∏czesnym, zw∏aszcza propa-

gandowym autoportrecie. Od zarania swych dziejów sà oni mianowicie narodem

niejako „z natury” chrzeÊcijaƒskim: m´˝nym i ofiarnym, lecz nastawionym wy-

bitnie pokojowo, niezmiennie trwajàcym przy „s∏onecznej” stronie rzeczywisto-

Êci, spragnionym wszelkiego rodzaju Âwiat∏a. Wszelka agresywnoÊç jest im z grun-

tu obca: je˝eli zdobywajà, to tylko przez mi∏oÊç i dla mi∏oÊci. Pragnà jedynie

spokojnego ˝ycia na ziemi przyobiecanej im przez Swantewita i pob∏ogos∏awio-

nej przez Chrystusa. Ich kobiecoÊç jest czu∏a, màdra i ofiarna – kocha, leczy,

prorokuje, b∏ogos∏awi, dobrowolnie oddaje swe ˝ycie, gdy wymaga tego szcz´-

Êcie narodu. Ich m´skoÊç jest rozwa˝na, opiekuƒcza, odpowiedzialna, s∏owem –

m´˝na, w staro˝ytnym rozumieniu tej cnoty; brzydzi si´ gwa∏tem i brutalnoÊcià,

nie l´ka zmiany, nie odrzuca nauki.

Chorwaci sà w tej ksià˝eczce ludêmi, którym obce jest wszelkie z∏o. Nie zda-

rzajà si´ poÊród nich zawiÊci i zwady, pragnà jedynie zgody pomi´dzy sobà

i przyjaêni ze Êwiatem. T́  baÊniowà spo∏ecznoÊç z∏o mo˝e zaatakowaç tylko
z zewnàtrz. Oni sami nie ponoszà wi´c ˝adnej odpowiedzialnoÊci za krzywdy do-

znane w toku swoich dziejów, ani te˝ za to, ˝e raz po raz padali ofiarà we-
wn´trznej zdrady albo w∏asnej ∏atwowiernoÊci.

Ten model interpretacji narodowej historii, eksplikowanej j´zykiem symboli re-

ligijno-politycznych odnajdujemy te˝ w tomie U Bleiburgu iskra (Iskra w Bleibur-

gu). zawierajàcym wystàpienia z sympozjum poÊwi´conego wydarzeniom z maja

1945 roku, które Chorwaci cz´sto porównujà ze zbrodnià katyƒskà. Jednak bar-

dziej adekwatnym punktem odniesienia wydaje si´ dla nich dramat opisany

w Kontrze Józefa Mackiewicza. Chodzi bowiem o wydanie partyzantom oddzia-

∏ów Niezawis∏ego Paƒstwa Chorwackiego, które wraz z wieloma cywilnymi ucie-

kinierami schroni∏y si´ w Austrii i podda∏y Anglikom. Cz´Êç z nich zlikwidowa-

no na miejscu, reszt´ pognano do obozów i wi´zieƒ, g∏ównie w pó∏nocnej

i centralnej Serbii. Ich drog´ krzy˝owà naznaczy∏o wiele ofiar, których liczb´ na-

dal trudno ustaliç. By∏a to jedna z najstaranniej ukrywanych i najbardziej nie-

s∏awnych kart w dziejach powojennej Jugos∏awii. Bezwzgl´dnie zastosowano tu

bowiem zasad´ odpowiedzialnoÊci zbiorowej za krwawe starcia pomi´dzy usta-

szami, czetnikami i komunistami.

Tych kilka zdaƒ pe∏ni rol´ koniecznego wprowadzenia, poniewa˝ – jak mo˝-

na przypuszczaç – wydarzenia te nadal sà niezbyt szeroko znane. Ponadto –

majà one swój aktualny i bardzo skomplikowany wymiar. W wielu wypadkach

wspomagajà bowiem psychologiczne mechanizmy st∏umienia i wyparcia, dzia∏a-

jàce na skal´ spo∏ecznà. Poniewa˝ jednà z najwa˝niejszych strategii propagandy

komunistycznej by∏o nieustanne manipulowanie „niebezpieczeƒstwem nacjona-
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lizmu”, a synonimem tego niebezpieczeƒstwa uczyniono ustaszy; poniewa˝ na-

cjonalistyczna propaganda serbska koƒca lat osiemdziesiàtych Êwi´tà zemst´ za

ustaszowskie rzezie, których ofiarami byli Serbowie, uczyni∏a narodowym po-

s∏annictwem, zaÊ Chorwatów nieodmiennie uto˝samia∏a z ustaszami – to znacz-

na cz´Êç chorwackiego spo∏eczeƒstwa, pos∏ugujàc si´ argumentem Bleiburga,

zapragn´∏a uwierzyç, ˝e na Chorwatach nie cià˝à ˝adne historyczne winy. Zbio-

rowy autoportret narodu kultury, pokoju i chrzeÊcijaƒskiego mi∏osierdzia bar-

dzo ten proces u∏atwi∏. Reakcje obronne stworzy∏y podatny grunt dla rehabili-

tacji kolaboracyjnego, ale „w∏asnego” paƒstwa, jego przywódców i jego polityki.

Masowe morderstwo w Bleiburgu i us∏ana cia∏ami ofiar droga powrotu do

„jugos∏owiaƒskiej ojczyzny” zacz´∏y w wielu Êrodowiskach spe∏niaç rol´ kom-

pensacyjnà. Przyczyni∏a si´ do tego aktywnoÊç emigracji na rzecz upublicznienia

tej ponurej tajemnicy oraz integracja diaspory z m∏odym paƒstwem chorwackim

po 1990 roku. Prawda o Bleiburgu sta∏a si´ jednak nie tylko zapisaniem „bia∏ej

plamy” w chorwackiej historii, ale i remedium na „czarne karty” narodowych

dziejów.

Autorzy referatów wyg∏oszonych na sympozjum poÊwi´conym tym tragicznym

wydarzeniom, powo∏ujàcy si´ w swoich wystàpieniach na dane historyczne i sta-

tystyczne, nie wychodzà jednak w istocie poza (auto)terapeutycznà konkluzj´,

zawartà w opublikowanej w tym˝e tomie prozie poetyckiej Zlatka Tomiçicia:

[...] to miejsce jest wielkim o∏tarzem ofiarnym, z którego sp∏yn´∏a krew za nasze-

go Boga – Boga Chorwatów, by nape∏ni∏o si´ jego serce mi∏osierdziem i aby ofiary

nasze przyjà∏ jako r´kojmi´ naszego paƒstwa – Êwi´tej boskiej spo∏ecznoÊci [...] –

i jako r´kojmi´ wybaczenia swojemu narodowi, który b∏àdzi∏, ale ginà∏ zawsze nie-

winny i sprawiedliwy przed Bogiem. [...]

Dlatego to miejsce, ta przestrzeƒ najwi´kszej kaêni Chorwatów w historii, wyda-

je si´ tak niewinne, tak czyste. To duch nasz uÊwi´cony ow∏adnà∏ nim i przeniknà∏

je swà dziewiczà, niepokalanà pi´knoÊcià. Ono jest miejscem niewinnoÊci i nowe-

go przymierza wiecznego narodu Chorwatów z jego Bogiem. My nie tylko jesteÊmy

narodem, za który umar∏ jego Bóg, my jesteÊmy narodem, który ginà∏ za swojego

Boga, narodem który swà cudownà krwià pomno˝y∏ Jego boski majestat. I tak oto

wzniós∏ On nas do Siebie jako swój lud wybrany, swe ukochane dzieci´.

On wie najlepiej, kogo umi∏owa∏ (Tomiciç 1993: 140-141).

Jak widaç, j´zyk symboli religijnych, który doskonale wpisuje si´ w strategi´

historycznego rewizjonizmu, jest jednym z istotnych elementów chorwackiego

dyskursu to˝samoÊciowego lat dziewi´çdziesiàtych. Jego istotnym uzupe∏nieniem

jest przywo∏any ju˝ model konfrontacji kultury z barbarzyƒstwem, inaczej: S∏oƒ-
ca-Baranka z ba∏kaƒskim wilkiem-komunistà.

Istota i charakter owego konfliktu sà rezultatem dzia∏ania praw natury: za-

równo (ludzkiej) Chorwatów oraz ich chorwackiego domu/miasta/domoviny (oj-

czyzny), jak i (zwierz´cej) nieprzyjació∏, którzy ich zaatakowali. „Ontologiczny”

status tej konfrontacji nie podlega wi´c wàtpliwoÊci:

Byç mo˝e w spuÊciênie Borgesa odnajdà si´ kiedyÊ teksty, które przygotowywa∏

do jakiegoÊ nowego wydania „Podr´cznika zoologii fantastycznej”, a poÊród nich

tak˝e i ten, który móg∏by wyglàdaç nast´pujàco:
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„Czetnik. Istota cz∏ekokszta∏tna, bardzo agresywna, która z pozoru ˝yje na spo-

sób ludzki, w rodzinach, wioskach i miastach, wykonujàc zaj´cia podobne do ludz-
kich [...], a˝ do chwili otrzymania od swoich wodzów tajnego rozkazu wzywajàce-

go do ataku na znienawidzony rodzaj ludzki, celem rabunku jego mienia i zaj´cia

jak najwi´kszego terytorium dla w∏asnego gatunku. Swoje ofiary dr´czy, gwa∏ci i za-

rzyna na osobliwie okrutne sposoby, których uczy si´ na specjalnych szkoleniach.

Ruszajàc na wypraw´ przeciwko ludziom czetnicy zmieniajà swój wyglàd: zapusz-

czajà w∏osy i brody, oczy nabiegajà im krwià, a powieki puchnà. [...] Metafizyczne,

szataƒskie pochodzenie czetników potwierdzajà [...] nieliczni, którzy prze˝yli niewol´

u nich i wbrew swojej woli [...] obserwowali ich odra˝ajàce obrz´dy. Chorwaci, do

których kraju wdzierajà si´ oni zza Driny i Dunaju, twierdzà, ˝e pierwsi czetnicy

byli pomiotem wilka i dzikiej Êwini, oraz ˝e po matce odziedziczyli podst´pnà, nato-

miast po ojcu morderczà, rzeênickà natur´. JeÊli nawet pominàç pot´˝nà nienawiÊç

Chorwatów do czetników, którzy sà Serbami, to jednak pozostaje faktem, ˝e Êre-

dniowieczna Serbia mia∏a w swym herbie g∏ow´ wilka, podczas gdy w herbie dziÊ

ju˝ zapomnianej Tribaliji [...] widnieje g∏owa dzikiej Êwini przebita strza∏à. Ci ba-

dacze czetnictwa, którzy kierujà si´ wierzeniami Chorwatów [...], sk∏onni sà uznaç,

i˝ oznacza to, ˝e po ich sparzeniu si´ wilk zar˝nà∏ mitycznà loch´.”

Sir Winston Churchill napisa∏, ˝e czetnicy, wierni sojusznicy Mussoliniego i Hi-
tlera, byli najbrudniejszym wojskiem drugiej wojny Êwiatowej. To jego zdanie odno-

si si´ nie tyle do niskiego poziomu ich potrzeb i nawyków higienicznych, co raczej

do ich wyjàtkowo ohydnych zbrodni.

Has∏o o czetniku do „Podr´cznika zoologii fantastycznej”, którego Borges byç

mo˝e wcale nie napisa∏, ale który napisaç móg∏by, by∏oby, oczywiÊcie, bardziej su-

gestywne od powy˝szego fragmentu, [...] ale zapytuj´, czy takie has∏o pomog∏oby ko-

muÊ uzmys∏owiç sobie fakt, ˝e czetnik jest istotà bez wàtpienia rzeczywistà, a nie

wymyÊlonà, choç z ca∏à pewnoÊcià nale˝y do obszaru zainteresowaƒ zoologii fanta-
stycznej (Horvatiç 1994: 125-127).

Przytoczony tekst Dubravka Horvaticia stanowi wi´c kolejnà aktualizacj´ tego

tradycyjnego schematu, zmodyfikowanà przez chwyt „postmodernistycznego”

odwo∏ania do twórczoÊci Borgesa, co umieszcza go niejako w literackim cudzy-

s∏owie. Jednak odbiorca, dla którego niewa˝ne sà takie subtelnoÊci, rozpozna

w nim bez trudu opis historycznych i wspó∏czesnych zbrodni, a tak˝e (zapewne

intrygujàcy swà odnowionà formà) wyraz w∏asnych negatywnych emocji, zwiàza-

nych z przywo∏anà sytuacjà „wiecznego” konfliktu. Wybrana konwencja umo˝li-

wia bowiem bezpoÊrednie si´gni´cie do negatywnych zasobów narodowego ima-

ginarium, powodujàc ich bardzo dobitnà aktualizacj´. Dzi´ki temu istot´ tekstu

powierzchniowo „ponowoczesnego” stanowi archaiczny w istocie przekaz typu:

„wiadomo, ˝e to niezmienny i prawdziwy stan rzeczy”. Inaczej mówiàc: „wiado-

mo, ˝e ten wspó∏czesny dyskurs konfliktu jest kolejnà z wielu realizacji ontolo-
gicznego starcia Êwiata zwierz´cych odruchów ze Êwiatem wartoÊci ludzkich”.

Z zebranych tu okruchów krzywego zwierciad∏a, których twórcami sà jednak,

o czym warto pami´taç, sami Chorwaci, spoglàda na nas postmodernistyczna

twarz (nacjonalistycznego) postkomunizmu. I to bynajmniej nie dlatego, ˝e po-

Êród autorytetów, chwilowo zmobilizowanych przezeƒ do s∏u˝by, znalaz∏ si´
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dziwnym trafem sam Jorge Louis Borges. Raczej dlatego, ˝e – jak napisa∏a Du-

bravka UgreÆiç – twarz ta jest produktem czasu, gdy ideowy wokabularz Chor-

watów wykazywa∏ wszelkie oznaki postmodernistycznego chaosu, w którym mie-

szajà si´ najrozmaitsze cytaty: cytaty z muzeum totalitarnych re˝imów, cytaty z rozbitego

jugoprojektu, cytaty z rupieciarni faszyzmu, cytaty z narodowej historii (która co dzieƒ

staje si´ coraz dawniejsza i coraz wspanialsza!), cytaty z europejskiego snu (snu o Eu-

ropie), cytaty z zakurzonych etnomuzeów... Czasem wydaje mi si´, ˝e Chorwacja

skleci∏a ca∏à swojà oficjalnà polityk´ z samych cytatów, odwracajàc znaczenia i zmie-

niajàc znaki wartoÊci (UgreÆiç 1996: 110).

Demaskujàc w ten sposób wewn´trzny bez∏ad ideologicznego „monolitu”, autorka,

podobnie jak cytowany uprzednio Dubravko Horvatiç, odwo∏uje si´ do potoczne-

go wyobra˝enia postmodernizmu jako poetyki cytatu. Czyni to jednak w zupe∏nie

odmiennym celu. Horvatiç funkcjonalizuje bowiem cytat jako element legitymizu-

jàcy autorytarnoÊç w∏asnego przekazu. Dla UgreÆiç natomiast „ontologiczna cyta-

towoÊç” wspó∏czesnego dyskursu nacjonalistycznego jest koronnym dowodem je-

go mistyfikacyjnej natury. Postmodernizm staje si´ tu bowiem metaforà jego

polimorficznoÊci, której nadano pozór autorytarnego monologu, a która w kon-

frontacji ze ÊwiadomoÊcià ponowoczesnà w istocie demaskuje si´ sama.
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GORDANA CRNKOVIå

Vladimira Arsenijevicia Pod pok∏adem.
Zadziwiajàcy bohaterowie 

i wyzwania serbskiej transformacji

Jak dobrze wiadomo, wi´kszoÊç Europy Wschodniej przesz∏a od komunizmu

do postkomunizmu w sposób wzgl´dnie pokojowy – czasami ze zmianà granic

(rozpad by∏ej Czechos∏owacji albo zjednoczenie Niemiec), ale nigdy nie zni˝y∏a

si´ do masowej przemocy. Wyjàtkiem jest by∏a Jugos∏awia i jej spadkobiercy –

jugos∏owiaƒskie paƒstwa, które znajdowa∏y si´ i stale jeszcze znajdujà si´ w pro-

cesie transformacji z powodu wojny, która spustoszy∏a ten region w latach dzie-

wi´çdziesiàtych. Podczas gdy jedno z paƒstw sukcesyjnych Jugos∏awii, S∏owenia,

wysun´∏o si´ na czo∏o przemian, pozosta∏e ciàgle borykajà si´ z podcinajàcymi

si∏y efektami tzw. jugos∏owiaƒskiej wojny sukcesyjnej, która poch∏on´∏a setki ty-

si´cy ludzi oraz spowodowa∏a wielkie materialne szkody i ca∏kowite rozbicie

spo∏eczeƒstwa. Transformacj´ w wielu jugos∏owiaƒskich paƒstwach sukcesyjnych

mo˝na uwa˝aç za przejÊcie od socjalistycznego spo∏eczeƒstwa do spo∏eczeƒstwa

w stanie wojny, nast´pnie zaÊ spo∏eczeƒstwa zaj´tego rozwiàzywaniem proble-

mów spuÊcizny wojennej.

Stolica Serbii, miasto Belgrad, by∏o siedzibà Slobodana MiloÆevicia i jego ha-

niebnych rzàdów, miastem, z którego horror wojny rozprzestrzeni∏ si´ do innych

regionów by∏ej Jugos∏awii, poczynajàc od S∏owenii wczesnym latem 1991 roku,

a nast´pnie rozpowszechnia∏ si´ w Chorwacji, BoÊni i Hercegowinie.

Tematem artyku∏u jest powieÊç m∏odego belgradczyka, pisarza Vladimira Arse-

nijevicia U potpalublju. Sapunska opera (1995, Pod pok∏adem. Opera mydlana,

2003) i analiza zmian zachodzàcych w spo∏eczeƒstwie oraz w indywidualnej to˝-

samoÊci jednostek, utrwalonych na poczàtku wojny w by∏ej Jugos∏awii przez

nadwra˝liwego narratora i g∏ównego bohatera tej powieÊci. Artyku∏ opiera si´

na za∏o˝eniu, ˝e transformacja Serbii w kierunku prawdziwie demokratycznego

spo∏eczeƒstwa jest i b´dzie w najbli˝szej, dajàcej si´ przewidzieç, przysz∏oÊci zwià-

zana z owocnà konfrontacjà punktów wyjÊcia wyartyku∏owanych w tej powieÊci,

a odnoszàcych si´ do odrodzenia faszyzmu i walki z nim.



PowieÊç Pod pok∏adem zosta∏a napisana w pierwszej osobie. Jej akcja toczy

si´ w okresie obejmujàcym poczàtek wojny w by∏ej Jugos∏awii, od paêdziernika

do grudnia 1991 roku, i rozwija si´ wokó∏ bezimiennego narratora, m∏odego

m´˝czyzny, który mieszka ze swà ci´˝arnà ˝onà Andjelà, ˝yjàc z dnia na dzieƒ

wzgl´dnie zwyczajnym ˝yciem, chodzàc do pracy, na zakupy dla oczekiwanego

dziecka i odwiedzajàc rodzin´ i przyjació∏. Ca∏a ta, skàdinàd normalna, aktyw-

noÊç staje si´ odmienna i coraz bardziej dziwna pod wp∏ywem wojny i zmienia-

jàcej si´ atmosfery w mieÊcie.

Poetyckie aspekty powieÊci zawarte sà w wizji szeroko poj´tego spo∏eczeƒ-

stwa. Tytu∏ Pod pok∏adem kreuje obraz transformacji miasta Belgradu w posta-

ci statku nawigujàcego w stron´ nowych, obcych terytoriów i co wa˝niejsze stat-

ku, nad którym nikt nie sprawuje kontroli. Narrator i otaczajàcy go ludzie, wszyscy

znaleêli si´ pod pok∏adem, a nie na kapitaƒskim mostku i wszystko, co mogà

uczyniç, to obserwowaç i komentowaç zmieniajàce si´ krajobrazy, przez które

przep∏ywa statek. PowieÊç rejestruje szczegó∏owo to stopniowe ozi´bienie, pro-

ces, wskutek którego familiarne otoczenie staje si´ dziwne. Nawet natura si´

zmienia.

Nad Molervà, tego jestem pewien, przez wiele dni szybowa∏ dziwny ob∏ok (Arse-

nijeviç 2003: 8).

Ego narratora tak˝e przechodzi subtelnà transformacj´. Przez ca∏y czas nar-

rator znajduje si´ w stanie poÊrednim mi´dzy czuwaniem a snem; powieÊç otwiera

detaliczny opis pretensji narratora do samego siebie dlatego, ˝e Êpi on ka˝dego

popo∏udnia, podczas gdy w istocie rzeczy jest doskonale przebudzony i tylko ca-

∏ymi godzinami torturuje samego siebie; powieÊç koƒczy si´ opisem podobnego

stanu ducha, kiedy zarówno narrator, jak i jego ˝ona Andjela znajdujà si´ w sza-

rej strefie mi´dzy nocà i dniem, spaniem i czuwaniem. Na koƒcu powieÊci, u schy∏-

ku grudnia 1991 roku, narrator i jego ˝ona Andjela Êmiali si´ oboje do rozpuku,

a przecie˝ spali (Arsenijeviç 2003: 89).

Umys∏ narratora schwytany jest w szczelin´ mi´dzy zm´czeniem a winà. Trans-

formacja przymiotników zm´czony i winny w rzeczowniki znu˝enie i wina, pisa-

nie tych s∏ów w oryginalnym tekÊcie du˝à literà (Umor, Krivica) i brak jakiego-

kolwiek wyjaÊnienia, skàd si´ to bierze, wskazuje na stan, w którym cz∏owiek nie

panuje ju˝ swoim „ja”, nie sprawuje kontroli nad takimi atrybutami subiektyw-

noÊci, jak zm´czony, winny, raczej znajduje si´ w stanie, w którym jest zdany na

∏ask´ i nie∏ask´ si∏ przerastajàcych go i majàcych swój w∏asny byt, w∏asnà real-

noÊç, jak Êredniowieczne figurki ludzi skar∏owacia∏ych w obliczu wielkich na-

maszczonych figur symbolizujàcych cnoty i wyst´pki w ludzkiej postaci. Jest to

stan w∏aÊciwy dla przestrzeni snu, w której Zm´czenie i Wina, i ich powinowaci

zostajà personifikowani jako ponure i niewyt∏umaczalne bóstwa przewy˝szajàce

cz∏owieka, najwy˝sza instancja.

Rozpi´te mi´dzy snem i czuwaniem cia∏o powieÊci czyta si´ jak fantasmago-

rycznà podró˝ przez gesty, zadziwiajàcy, nieznany krajobraz pierwszych trzech

miesi´cy wojny. Z jednej strony dziwnoÊç spowodowana jest faktem, ˝e miasto

z pozoru wyglàda tak samo, poniewa˝ nawet w czasie wojny znajduje si´ pod

kontrolà rzàdu, który rezyduje w mieÊcie i rozprzestrzenia si´ dalej za poÊred-
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nictwem telewizji. Prawdziwy Êwiat nigdy nie oferowa∏ gwarancji ostatecznego

wniosku (Arsenijeviç 2003: 25).

Z drugiej strony zachodzà g∏´bokie zmiany w spo∏ecznym krajobrazie miasta,

kiedy to jednostki nieoczekiwanie pojawiajà si´ bez koƒczyn (przyjaciel Dejan,

którego widziano bez prawej r´ki) albo znikajà bez wieÊci. Ludzie, którzy zni-

kajà, sà zastàpieni przez teksty lub teksty w postaci nekrologu, jak Ivan, kolega

z gimnazjum, którego zaskoczy∏ wybuch w samotnym gospodarstwie gdzieÊ ko∏o

Erdutu i wÊród sennych rozmyÊlaƒ, co zrobiç z dwustu s∏oikami papryki, które

ukrad∏ gospodarzowi W´growi (Arsenijeviç 2003: 26), albo przez teksty wielu kart

pocztowych, jakie przychodzà z zagranicy, od jakichÊ przyjació∏, którzy uciekli

z miasta, ∏àcznie z licznymi m∏odymi ludêmi, którzy opuÊcili je, aby uniknàç

wciàgni´cia w wojn´, której sobie nie ˝yczyli i której nie chcieli popieraç.

Zastàpienie ludzi tekstami przyczynia si´ do narastajàcej w mieÊcie fanta-

stycznej atmosfery; ró˝ne teksty, jak np. TV, nie sà rzeczywistoÊcià, która nigdy

nie oferowa∏a gwarancji ostatecznego wniosku, co sta∏o si´ z tymi znikajàcymi

ludêmi i co dzieje si´ z ich miastem.

Wysoce zmetaforyzowany j´zyk zast´puje opisowy i bardziej prozaiczny lite-

racki j´zyk. Np. miliardy wypadków, s∏ów, dzia∏aƒ i powiàzaƒ, które by mog∏y,

po ludzku zsumowane, opisaç gwa∏townà destrukcj´ belgradzkiego ruchu poko-

jowego wiosnà 1991 roku i stopniowe narastanie polityki nacjonalistycznej zo-

sta∏y skondensowane w metaforycznej wizji, spe∏nienia si´ jakiegoÊ fatum, o któ-

rym wszyscy zdà˝yli zapomnieç (Arsenijeviç 2003: 30).

Bo coÊ krzykn´∏o, w okamgnieniu uformowa∏o strumieƒ i porwa∏o nas. By∏o to

równe biblijnemu doznaniu. Z tego wiru, przypominajàcego wzburzonà rzek´, tylko

od czasu do czasu na powierzchni´ wynurza∏a si´ jakaÊ g∏owa, jakaÊ bezsilna koƒ-

czyna wypr´˝a∏a si´, ˝eby delikatnie kopnàç nabrzmia∏e poÊladki nieba, oczy pe∏ne

wody chwyta∏y widoki z ka˝dym dniem coraz dalsze, r´ce unosi∏y si´ niby niezwy-

k∏e istoty, ˝eby z∏apaç coÊ, co nigdy nie istnia∏o. By∏o nas z ka˝dà chwilà coraz

mniej w tym wirze, a wszyscy deklamowaliÊmy podnieconymi g∏osami coÊ o pianie,

w którà cz∏owiek si´ zapada, która nie daje oparcia, w której potyka si´ w grote-

skowy sposób, którà nie mo˝na si´ najeÊç, ugasiç pragnienia, która niczemu nie

s∏u˝y, nie ma smaku i zapachu, jest fa∏szywa i z∏udna, i niszczy bliskie, zwyczajne

rzeczy. Nie s∏uchajàc si´ nawzajem, pletliÊmy o nieuchwytnej lawie, która zalewa

i niweluje. MówiliÊmy o topliwoÊci, o dezintegracji, o ostatnich chwilach chorego

Êwiata – nosiciela kolonii ˝ar∏ocznych wirusów. Nasze s∏owa by∏y ró˝ne, doÊwiad-

czenia przeciwstawne, ale jakie to mia∏o znaczenie? Piana, w której ton´liÊmy, i tak

wszystko to roz∏o˝y, wymiesza, poch∏onie. Na koniec z ca∏ego tego strasznego bólu

i cierpienia zostanie w powietrzu tylko jeden niezbyt wielki bàbel, a potem i on p´k-

nie (Arsenijeviç 2003: 30-31).

Dzi´ki zastosowaniu g∏´boko zmetaforyzowanego j´zyka w odniesieniu do ja-

sno zidentyfikowanego politycznego procesu – za∏amania si´ ruchu pokojowego

i wybuchu nacjonalistycznej euforii – Pod pok∏adem wskazuje na to, ˝e prozaicz-

ny dokumentarny j´zyk faktów, pracujàcy na niskim mimetycznym poziomie fak-

tycznej deskrypcji jest nieadekwatny do wyra˝enia tego, co si´ rzeczywiÊcie sta∏o.

To bowiem, co si´ sta∏o, inaczej mówiàc, by∏o nie tylko sumà namacalnych fak-
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tów – wynikajàcych z braku edukacji, strachu, propagandy, realnych okoliczno-

Êci, ale nowà rzeczywistoÊcià, w jakiej elementy te mog∏y wprawdzie odgrywaç

pewnà rol´, ale która, raz ju˝ powo∏ana do ˝ycia, przybra∏a form´ zaprzeczajà-

cà wszelkim przepowiedniom. RzeczywistoÊç wy∏ama∏a si´ ze wszystkich uprzed-

nio istniejàcych ram konceptualnego zrozumienia i politycznego oporu. Sta∏a si´

ona pianà [...], która niczemu nie s∏u˝y, nie ma smaku i zapachu, jest fa∏szywa i z∏ud-

na, i niszczy bliskie, zwyczajne rzeczy (Arsenijeviç 2003: 31).

To jest piana, która nie uniewa˝nia w∏aÊciwie ˝adnego poszczególnego Êwia-

topoglàdu zast´pujàc go, powiedzmy, wiarà w pokojowe rozwiàzanie konfliktu

z przekonaniem, ˝e agresywna wojna jest nieunikniona albo sprawiedliwa. Piana

raczej rozmywa wszystkie bardziej zasadnicze i logiczne struktury myÊlowe, przy-

czyny i skutki, albo argumentacje, albo dowody; przebija przez nie i nie oferuje

˝adnego wsparcia; innymi s∏owy, nikt nie mo˝e oprzeç si´ na tej pianie, gdy wy-

stàpi z kontrargumentami, poniewa˝ nic konkretnego nie zosta∏o skonstruowa-

ne, co mo˝na by by∏o odrzuciç. Nikt nie mo˝e traktowaç tego w racjonalny spo-

sób, poniewa˝ piana nie ma smaku i zapachu [...] i niszczy bliskie, zwyczajne

rzeczy (Arsenijeviç 2003: 31; w oryginale jest inaczej: piana niszczy drage, logiçne

stvari, a wi´c drogie, logiczne rzeczy; Arsenijeviç 1995: 33 – uwaga t∏umacza

H.J.-I.). I w miar´, jak jest fabrykowana na szczytach politycznego establish-

mentu swego czasu, rozprzestrzenia si´ z takà ˝ar∏ocznoÊcià, gdy˝ ludzie, albo

pewna ich cz´Êç reaguje na nià z pe∏nym zrozumieniem i ˝arliwà ust´pliwoÊcià.

To jest szczególne doÊwiadczenie piany, która op∏ywa wszystko i mo˝e byç opi-

sana jedynie w j´zyku wizji mistycznej. By∏o to równe biblijnemu doznaniu (Ar-

senijeviç 2003: 31). W zetkni´ciu z takim ostatecznym doÊwiadczeniem cz∏owiek

jest bezsilny. Albo przynajmniej konwencjonalne formy polityki, pokrewne kon-

wencjonalnej logice, sà bezsilne i gwa∏townie zdemontowane w ruchu pokojo-

wym. [...] tylko par´ miesi´cy trwa∏o wykaƒczanie nas; zostaliÊmy za∏atwieni blitz-

kriegiem ciosów poni˝ej pasa (Arsenijeviç 2003: 30).

Ludzie przebywajàcy w Belgradzie podzielili si´ na dwa rodzaje. Z jednej

strony to ci, których narrator nazywa Wykonawcami, którzy czekali ca∏e ˝ycie na

to, ˝eby jakiÊ wy˝szy autorytet og∏osi∏, ˝e zostanà odznaczeni orderami, jeÊli z pe∏-

nym oddaniem i pasjà mu si´ podporzàdkujà. Brat Andjeli, Lazar, prawdopo-

dobnie zwolennik Hary Kriszny, jest jednà z takich postaci, Wykonawcà, który

w koƒcu znajdzie swojego Rozkazodawc´, jak podaje narrator, wówczas, gdy otrzy-

ma powo∏anie do wojska i odkrywa, ˝e podoba mu si´ idea udania si´ na front.

Zgodnie ze swymi przekonaniami [Lazar] powinien czuç atawistyczne obrzydze-

nie do wszelkiej walki zbrojnej, powinien powiedzieç z tym swoim uÊmieszkiem:

Có˝, wola∏bym nie braç w tym udzia∏u, a nawet pójÊç i powtórzyç to zdanie przed

jakàÊ komisjà wojskowà, jeÊli taki organ w ogóle istnieje, Lazar jednak nic podob-

nego nie zrobi∏ i pow∏oczka jego wiary – wiary, która przejawia∏a si´ w sztywnym

radykalizmie – okaza∏a si´ ˝a∏oÊnie cienka. Tu˝ pod nià kry∏ si´ rozkazodawca [...]

Je˝eli tak jest [...] Lazar bez wi´kszych problemów zastàpi t´ swojà mieszank´ zió∏

rakijà, cieciork´ pieczenià z rozerwanego granatem slawoƒskiego wieprza i je˝eli tak

jest, to Lazar odkryje siebie w którejÊ z nami´tnoÊci proponowanych tam jako lo-

kalne specja∏y, krzyknie z zachwytem (zamiast wyrzutów sumienia), kiedy pierwsza
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ofiara padnie od jego kuli [...] Odkry∏em, ˝e l´ka∏em si´ o Lazara (Arsenijeviç

2003: 21).

Po wyjeêdzie Lazara na front, narrator i jego ˝ona oglàdajà w TV upadek

chorwackiego miasta Vukovar w listopadzie 1991 roku. Oni dr˝eli ze strachu,

˝eby w tym obrazie szaleƒstwa nie zobaczyç Lazara, rozpasanego, pijanego, nieogo-

lonego, takiego samego jak t∏um wyzwolicieli (Arsenijeviç 2003: 44).

Po drugiej stronie znajdujà si´ ludzie, którzy nie sà ani moralni, ani dobrzy

wedle zwyk∏ej miary, raczej naznaczeni idiosynkrazjà. Narracja albo podró˝ stat-

kiem, pod którego pok∏adem narrator sam przemieszcza si´ nie tyle od wyda-

rzenia do wydarzenia, ile od osoby ku osobie. Ludzie, których spotyka narrator,

sà jak latarnia morska w zamglonym morzu, jakim sta∏ si´ Belgrad. Tytu∏y wi´k-

szoÊci podrozdzia∏ów nawiàzujà do ró˝nych osób: Dlaczego boj´ si´ odwagi An-

djeli, Moja ˝ona kompan-dealer, Jak na nowo pokocha∏em Dejana, Kuzynka i mój

upadek absolutny, z którego podnios´ si´ pozbawiony z∏udzeƒ albo O mojej matce

i ojcu. Te najmniejsze jednostki powieÊci koncentrujà si´ na spotkaniach narra-

tora z doÊwiadczeniem innych ludzi.

Andjela jest charakteryzowana poprzez wskazanie na nieobecnoÊç w jej za-

chowaniu tego, co mo˝e byç uwa˝ane z powszechnà moralnoÊç; pierwszy bar-

dziej obszerny opis jej osoby w rozdziale Mój kompan-˝ona dealer wskazuje na

to, ˝e Andjela jest prawdziwie nietkni´ta ˝adnymi mo˝liwymi etycznymi wàtpli-

woÊciami zwiàzanym z jej profesjà dealera. I nie jest tylko kwestià charakteru

Andjeli to, ˝e nie widzi ona nic problematycznego w tym zaj´ciu: narrator tak-

˝e nie dostrzega ˝adnych problemów, pozwala sobie jedynie na ma∏y retorycz-

ny uk∏on w stron´ wyimaginowanego czytelnika:

Prawda, ˝e Andjela zajmowa∏a si´ wysoce karalnym handlem (Arsenijeviç

2003: 34), by natychmiast rozp∏ynàç si´ w pochwa∏ach nad profesjonalizmem

bohaterki, duchem jej innowacyjnoÊci, a nawet jej dobrym sercem. By∏a chyba

jedynym dealerem w mieÊcie udzielajàcym tygodniowego kredytu […] i za t´ dobroç

odp∏acano jej gestami g∏´bokiej przyjaêni (Arsenijeviç 2003: 35). Uzupe∏nieniem

opowieÊci o opanowaniu przez Andjel´ handlu narkotykami jest katalog pe∏-

nych inwencji tortur, jakie stosowa∏a wobec swojego m∏odszego brata Lazara od

jego najwczeÊniejszego dzieciƒstwa, jak równie˝ chore sposoby leczenia prota-

gonisty, który cz´sto czuje si´ winowajcà, albowiem cz´sto ma poczucie trudnej

do zdefiniowania winy, która w najmniejszej mierze jej [to jest Andjeli] nie prze-

szkadza (Arsenijeviç 2003: 9).

OczywiÊcie Andjela nie jest konwencjonalnie moralnym bohaterem; jest od-

leg∏a od tego, co powszechnie okreÊla si´ mianem dobrego cz∏owieka. Jest wszak˝e

jednà z centralnych postaci ksià˝ki, poniewa˝, w sposób tak bardzo rzucajàcy si´

w oczy, jest oryginalna. Spi´ta ostrogami inspiracji, b´dàc ju˝ w bardzo zaawan-

sowanej cià˝y, Andjela zakrywa Êciany w ∏azience pornograficznymi obrazkami;

ona tak˝e dekoruje dziwnie ich mieszkanie, zape∏niajàc je suchymi kwiatami, lu-

strami, starymi fotografiami. Co wa˝niejsze, zachowuje si´ zawsze w sobie w∏a-

Êciwy, niezrównanie antypatyczny sposób. Kiedy sp´dza swój miodowy miesiàc

w Rzymie, nie próbuje nawet zbli˝yç si´ do idealnego turysty, który stara si´ cie-

szyç wi´kszoÊcià nowych widoków. Ona by∏a w g∏´bi ducha rozczarowana (Arse-
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nijeviç 2003: 11). I nie dba od poczàtku o nic, co mo˝e jej zaoferowaç Wiecz-

ne Miasto.

Tym, co naprawd´ urzek∏o jà w Rzymie, by∏a pewna ksi´garnia [...] gdzie wygrze-

ba∏a stary Londyn Streetfinder, z retuszowanymi fotografiami zabytków w formie

dodatku i godzinami pieÊci∏a go rozmi∏owanym wzrokiem (Arsenijeviç 2003: 11).

W tekÊcie jest kilka odniesieƒ do tej szczególnej ksià˝ki, które w istocie rze-

czy sà uwagami na temat odchodzenia od czytania i od ksià˝ki. Na samym po-

czàtku opowieÊci, kiedy zarekomendowano Andjeli Gargantu´ Rabelais’ego, oka-

zuje si´, ˝e dla Andjeli ksià˝ka by∏a niezrozumia∏a, wr´cz nudna (Arsenijeviç

2003: 12). Narrator mówi pojednawczo: mo˝liwe, ˝e Rabelais jest nudny, dodajàc

jeszcze: kogo w koƒcu obchodzi Rabelais?

Ksià˝ki sà wi´c stanowczo odrzucone na samym poczàtku powieÊci. I jeÊli na-

wet w tekÊcie powieÊci znajdziemy wiele odniesieƒ do innych lektur, w∏àczajàc

w to refleksje na temat filozofii Swedenborga, sam narrator nie twierdzi, ˝e czy-

ta cokolwiek w tym okresie. Opisujàc swoje dni w ciàgu tych trzech miesi´cy,

narrator zauwa˝a: w wolnych chwilach przyjmowa∏em goÊci, grza∏em i pisa∏em

(Arsenijeviç 2003: 34). Czytanie to marnoÊç.

Narrator zamiast ksià˝ek czyta ludzi i wchodzi w interaktywne zwiàzki z nimi:

przekszta∏ca bliskich mu ludzi w êród∏a znaczenia, w autokratyczne centra za-

równo ˝ycia, jak i znaczenia. Idiosynkratyczni, nieprzewidywalni i nie dajàcy si´

wyt∏umaczyç ludzie sà jak dobry tekst, który urzeka nas i zadziwia. Innymi s∏o-

wy, ludzie nie sà widziani, definiowani i sàdzeni zgodnie z kryteriami etycznymi,

ale zgodnie z kryteriami estetycznymi: oni nie sà ani dobrzy, ani êli, ale orygi-

nalni lub nie. Podziwianymi ludêmi w powieÊci Arsenijevicia sà nowatorskie ar-

tystyczne kreacje, jak oryginalne teksty, które inspirujà ich ˝ywotnoÊç i ich w∏a-

snà wolnoÊç.

W jednym ze swoich Dzienników Witold Gombrowicz twierdzi (parafrazujàc

go), ˝e jedno zdanie Prousta jest bardziej wyzwalajàce ni˝ jakakolwiek litera-

tura polityczna: ono samo w sobie jest wolne i dlatego jest wyzwalajàce. Ana-

logicznie do tych literackich kreacji, które sà same wolne i w ten sposób wy-

zwalajàce, ludzie Arsenijevicia sà tak drogocenni nie dlatego, ˝e sà oni

posiadaczami imperatywu kategorycznego, Kantowskiego uczucia moralnego, ale

dlatego, ˝e tworzà siebie jak intrygujàce, nieprzewidywalne teksty pe∏ne urze-

czenia nieprzewidywalnymi cz´Êciami i aspektami. Ci ludzie nigdy nie rozpo-

znali i nie czytali zgodnie z ogólnymi kryteriami egzystencjalnego i profesjonal-

nego sukcesu, ogólnymi kryteriami manier (∏adne lub nie do zniesienia) albo

urodà fizycznà. Andjela nie jest nigdy opisywana inaczej ni˝ jako kobieta w za-

awansowanej cià˝y, jej uroda jest wzmiankowana tylko jeden raz, przelotnie:

obnosi∏a si´ ze swojà dumà, jak w∏aÊciciel wspania∏ej cz´Êci swojej odzie˝y (Arse-

nijeviç 2003: 54).

Tym, co powieÊç daje, jest raczej seria spotkaƒ z chwilami z ˝ycia tych ludzi,

z tym, co robili lub robià teraz i w przesz∏oÊci, chwilami, które sà wszystkie trud-

ne do zrozumienia, ale, w przeciwieƒstwie do Andjeli znudzonej Rabelais’em,

wysoce pobudzajàce. PowieÊç otwiera opis stanu umys∏u rozdartego mi´dzy spa-

niem i czuwaniem, dylemat pory snu (Arsenijeviç 2003: 7); to w∏aÊnie pojawie-
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nie si´ Angeli powoduje przejÊcie w stan czuwania, gdy przychodzi obudziç nar-

ratora z fa∏szywego snu.

Bohaterowie tacy jak Andjela sà tak˝e politycznie bezkompromisowi, równie˝

estetyczna oryginalnoÊç jednej z osób w powieÊci Arsenijevicia wià˝e si´ raczej

z politycznà opozycyjnoÊcià, ni˝ z konwencjonalizmem i konformizmem, jakie

cechujà nieidiosynkratycznych, standaryzowanych ludzi. Andjela wst´puje na scen´

w czasie demonstracji w przyp∏ywie inspiracji i wyg∏asza pe∏ne pasji antywojen-

ne przemówienie; a kiedy narrator próbuje wyobraziç sobie, jak by mog∏a zare-

agowaç na pozivari (urz´dników przynoszàcych powo∏anie rekruta do wojska),

przypuszcza, ˝e prawdopodobnie by im zatrzasn´∏a drzwi przed nosem, co rze-

czywiÊcie potwierdza i co, niestety, mog∏oby tylko pogorszyç jego sytuacj´.

Narrator ma podobny sposób percepcji Êwiata i sk∏onnoÊç ku dwu innym bo-

haterom powieÊciowym, ku dwu przyjacio∏om, do Dejana, który bra∏ udzia∏ w woj-

nie i wróci∏ do Belgradu bez ramienia, i Vanji, Êpiewaka z kapeli, swego rodzaju

na wskroÊ oryginalnà postaç. Kocha ich obydwu (Jak na nowo pokocha∏em De-

jana?) i maluje ich jako skrajnie oryginalne postacie, ich szczególny sposób my-

Êlenia, poruszania si´ i wyra˝ania. Vanja ma nawet swój w∏asny j´zyk i narrator

sam jest Zachwycony jak zawsze jego prywatnym ˝argonem, który z wiekiem roz-

wija∏, zostawiajàc coraz mniej miejsca na sensowne zdania, dopracowujàc za to

potok niejasnych zwrotów (Arsenijeviç 2003: 81).

Vanja przekazuje narratorowi, tak˝e w sobie w∏aÊciwy, niezrównany sposób,

niezwyk∏e wieÊci na temat ich wspólnego przyjaciela Dejana:

I wtedy zrobi∏ coÊ niezwyk∏ego. Z∏o˝y∏ r´ce jak do modlitwy, na twarz przywo∏a∏

coÊ, co mog∏o przypominaç b∏ogoÊç, po czym zaczà∏ machaç r´koma niby anielski-

mi skrzyd∏ami. – Dejan potwierdzi∏ t´ pantomim´ cichym g∏osem.

– Co Dejan? Co Dejan? – krzyknà∏em tak, ˝e Vanja przesunà∏ si´ w bok i ze-

skoczy∏ z ogrodzenia.

Poklepa∏ mnie lekko po ramieniu, przybli˝y∏ si´, a mnie zahipnotyzowa∏ upaja-

jàcy zapach kleju. Vanja z godnoÊcià poca∏owa∏ mnie w policzek. – Zabi∏ si´, bra-

cie – szepnà∏, jakby w tajemnicy (Arsenijeviç 2003: 85).

Spowijajàc si´ w swojà w∏asnà mesmeryzujàcà aur´, bohaterowie tacy jak An-

jela, Vanja czy Dejan walczà, pomniejszajà i niszczà aur´ pot´gi przywódcy.

Mówiàc o przywódcy otoczonym nimbem odwo∏uj´ si´ do Benjamina Waltera po-

j´cia aura, zawartego w brzemiennej w skutki jego pracy Sztuka w wieku mecha-

nicznej reprodukcji, gdzie Benjamin dowodzi, ˝e ta aura, która ongiÊ przys∏ugi-

wa∏a religijnym obiektom, specyficznej transcedentalnej obecnoÊci, jakiej nale˝a∏o

okazywaç pos∏uszeƒstwo, w epoce moderny zosta∏a zaw∏aszczona przez polity-

ków. Ci zaÊ kreowali samych siebie i swoje wystàpienia jako prezentacj´ nimbu,

któremu nale˝y si´ podporzàdkowaç i odnosiç si´ do niego tak, jak odnoszono

si´ do religijnych autorytetów i podporzàdkowywano si´ im w przed-moderni-

stycznych czasach. Faszyzm – powiedzia∏ Benjamin – estetyzuje polityk´, to zna-

czy aur´, która kiedyÊ otacza∏a obiekty religijne, przenosi do polityki i w specy-

ficzny sposób rozciàga jà na przywódców politycznych, którzy nie sà postrzegani

jako paƒstwowi urz´dnicy zdolni przyjàç krytyk´ swych wyborców, ale raczej

jako Mesjasze, w których nale˝y wierzyç i których nale˝y naÊladowaç, niewa˝ne
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w czym, gdy˝ sà oni nosicielami transcendentalnego zbawienia dla mas. Poczàt-

kowà faz´ faszyzmu MiloÆevicia charakteryzowa∏a estetyzacja polityki, a przywód-

ca osiàgnàwszy pewien rodzaj aury, o której pisze Beniamin, sta∏ si´ absolutnym

autorytetem, któremu nale˝y ufaç i za którym nale˝y podà˝aç.

Wskutek nadania pot´˝nego znaczenia aurze otaczajàcej figury ludzkie w ˝y-

ciu prywatnym, zarówno aura przywódcy, jak i aura centrum politycznego jako

takiego zostaje rozbita. Ci idiosynkratyczni bohaterowie zaczerpn´li aur´ z obiek-

tów religijnych, sztuki albo od nacjonalistycznych przywódców. O samej religii

wspomniano jako o impotencie. Ksiàdz odprawiajàcy rytua∏ w trakcie pogrzebu

Lazara jest oÊmieszony w stylu Rabelais’ego (wymachiwa∏ energicznie niby mili-

cjant na skrzy˝owaniu, a˝ nagle si´ potknà∏ o filodendron i gruchnà∏ na marmuro-

wà posadzk´ ty∏kiem. Ojej! – wrzasnà∏ na dodatek (Arsenijeviç 2003: 53) i ˝adna

kara nie spad∏a z nieba na narratora za akt cudzo∏óstwa podczas pogrzebu bra-

ta Andjeli, Lazara: RozeÊmia∏em si´ z absolutnej bezsilnoÊci niebios. A wi´c to

prawda. Wszystko jest dozwolone (Arsenijeviç 2003: 56). Sztuka taka jak archi-

tektura rzymska albo sztuka skarbców sà z mi∏oÊcià katalogowane po to tylko,

aby mog∏y byç wspomniane jako ca∏kowicie odrzucone przez Andjel´, która re-

spektuje jej w∏asnà idiosynkratycznà indyferencj´ do takich klasycznych arty-

stycznych pokus, a Rabelais jest przywo∏any tylko po to, aby móg∏ byç zdyskre-

dytowany przez t´ samà wysoce niedoskona∏à i wysoce oryginalnà kobiet´.

Zamykajàc te krótkie rozwa˝ania na temat powieÊci Arsenijevicia mo˝na po-

wiedzieç, ˝e powieÊç wskazuje na to, ˝e g∏ównà rzeczà, która jest potrzebna, aby

zaprowadziç porzàdek w spo∏eczeƒstwie serbskim, jest wi´ksze zbli˝enie si´ do

procesu pokojowej transformacji i rozstanie si´ z politykà faszystowskà we wszyst-

kich jej aspektach. To rozstanie z kolei zawiera re-lokalizacj´ aury, to jest prze-

niesienie tej aury na zwyk∏ych ludzi w ich w∏asnym otoczeniu i oderwanie ich

w taki sposób od przywódcy.

Z j´zyka angielskiego prze∏o˝y∏a Halina Janaszek-Ivaniçková
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DEAN DUDA

Literatura chorwacka 
w neokapitalistycznej artykulacji

I.

W ciàgu ostatnich kilku lat literatura chorwacka prze˝y∏a g∏´bokie, struk-

turalne, niemal˝e tektoniczne wstrzàsy. Wyglàda na to, ˝e definitywnie odrzu-

ci∏a staromodny wyglàd i odwa˝nie, ∏apiàc mocny twórczy wiatr w ˝agle, wy-

walczy∏a zas∏u˝one miejsce pod s∏abym krajowym neokapitalistycznym s∏oƒcem.

W odró˝nieniu od lat 90. XX wieku – które ogólnie mo˝emy nazwaç okresem

„od∏o˝onej transformacji”, poniewa˝ logik´ kapita∏u i poczàtkowe demokra-

tyczne przekszta∏cenia spo∏eczne powstrzyma∏a wojna oraz reakcyjne nacjona-

listyczne interwencje, charakterystyczne dla wi´kszoÊci paƒstw powsta∏ych po

rozpadzie socjalistycznej Jugos∏awii – poczàtek nowego tysiàclecia charaktery-

zuje istotna przemiana w strukturze ˝ycia spo∏ecznego; mo˝na jà wyraênie do-

strzec równie˝ w przemianie „˝ycia publicznego” literatury chorwackiej. Prze-

miana ta, og∏oszona w mediach i zauwa˝alna na rynku, doprowadzi∏a do nowych

momentów reprezentacji literatury; wynikajà one z nowo ustanowionej arty-

kulacji, którà – z uwagi na specyficzne relacje – nazwaliÊmy neokapitalistycz-

nà (Hall 1996). GdybyÊmy z∏o˝one procesy spo∏eczne ostatnich lat maksymal-

nie uproÊcili i sprowadzili do najmniejszego wspólnego mianownika, moglibyÊmy

powiedzieç, ˝e publicznà figur´ narodowo uÊwiadomionego patrioty – b´dà-

cego dominujàcym aktorem spo∏ecznym lat 90. XX stulecia – na prze∏omie

tysiàcleci zamieni∏ styl ˝ycia neoliberalnego w transformacyjnego konsumenta.

Zmiana ta jest niedwuznacznà oznakà szeregu procesów strukturalnych, to-

czàcych si´ w spo∏eczeƒstwie chorwackim; oczywiÊcie procesy te nie omin´∏y

te˝ pola literatury, wywo∏ujàc przy tym zmian´ w jego publicznym funkcjo-

nowaniu.

Kultura medialna, jak twierdzi Kellner, to dominujàca forma i miejsce kultury

we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach (Kellner 1995: 35), ale tak˝e miejsce walki

o kontrol´ nad spo∏eczeƒstwem. JeÊli jego idee prze∏o˝ylibyÊmy na potrzeby bada-

nia kultury chorwackiej w neokapitalistycznej artykulacji, dodalibyÊmy, ˝e brak



analitycznego zainteresowania najnowszymi procesami w literaturze to skutek

nieuÊwiadomienia tej dyscypliny wiedzy, jeÊli chodzi o po∏o˝enie przedmiotu, któ-

rym si´ zajmuje; innymi s∏owy – o brak jakiejkolwiek refleksji o medialnym za-

poÊredniczaniu literatury.

II.

Wszystko si´ zacz´∏o na wiosn´ w roku 2000, kiedy pojawi∏y si´ formy orga-

nizacyjne, praktycznie stanowiàce jakoÊciowe novum w publicznej egzystencji lite-

ratury chorwackiej. Grupa pisarzy za∏o˝y∏a i zorganizowa∏a FAK – Festiwal Lite-

ratury Alternatywnej (Festival alternativne knjiŒevnosti), który póêniej, kiedy si´

sta∏ pierwszoplanowym faktem ˝ycia literackiego, zosta∏ przemianowany na Fe-

stiwal Literatury A (Festival A knjiŒevnosti), co w pewnym stopniu Êwiadczy

o zmienionym uk∏adzie si∏, który si´ przez ten czas ukszta∏towa∏. Przez niemal

cztery lata FAK krà˝y∏ po Chorwacji, goÊci∏ w dzisiejszej Serbii i Czarnogórze,

przyjà∏ te˝ szereg pisarzy brytyjskich, stworzywszy w ten sposób praktyk´ poza-

instytucjonalnej wymiany literackiej, której skutkiem b´dzie tak˝e elementarna

dostrzegalnoÊç niektórych autorów w brytyjskiej kulturze literackiej. Gdyby oce-

niaç po wypowiedziach w mediach czy te˝ po ocenie FAK-u ze strony pewnych

uczestników i Êwiadków z obszaru by∏ej Jugos∏awii, mamy do czynienia z wyda-

rzeniem literackim o znaczeniu regionalnym. Prócz tego nale˝y wspomnieç, ˝e

autorzy skupieni wokó∏ FAK-u postawili kilka kluczowych kwestii, zwiàzanych

z po∏o˝eniem pisarza w systemie wspó∏finansowania i kupna ksià˝ek w relacji

mi´dzy wydawnictwami a instytucjami paƒstwowymi, szczególnie Ministerstwem

Kultury. Ten aspekt ich dzia∏alnoÊci jest ukierunkowany na, by tak rzec, syndy-

kalnà problematyk´ na rynku pracy i kapita∏u.

Inicjatorzy FAK-u okreÊlili kilka kluczowych kryteriów, które musieli spe∏niç

uczestnicy publicznej lektury tekstów literackich: od domniemanej jakoÊci lite-

rackiej poprzez tom prozy wydany w roku odbywania si´ festiwalu po formu∏o-

wane na ró˝ne sposoby za∏o˝enie, ˝e nie psuli chorwackiej przestrzeni publicz-

nej ksenofobicznymi poglàdami, czy te˝, ˝e w jakiÊ sposób wyrazili swój sprzeciw

wobec dominujàcej wy∏àcznoÊci i kiczu nacjonalistycznej koncepcji kultury. Na-

le˝y przy tym zaakcentowaç, ˝e uczestnicy festiwalu prezentowali niezwyk∏à ró˝-

norodnoÊç poetyk, tak wi´c trudno by ich (na przyk∏ad: Borivoja Radakovicia,

Miljenko Jergovicia, Zorana Fericia, Ante Tomicia, Jurica Paviçicia, Nenada

Rizvanovicia, Dermano Senjanovicia, Edo Popovicia, Romana Simicia, Simo Mra-

ovicia, jak i kilku starszych i dawno ju˝ uznanych autorów, jak Ivo BreÆan i Go-

ran Tribuson) powiàzaç w spójnà grup´ poetyckà o wyraênych cechach tekstu-

alnych. Wszelako ró˝norodnoÊç poetyk nie stanowi∏a ˝adnego problemu, jeÊli

chodzi o wystàpienia na festiwalu, jako ˝e wspólny mianownik wywodzi∏ si´ z prak-

tyki kultury popularnej. Mimo ˝e ze wzgl´du na wiek nie tworzyli grupy w pe∏-

ni jednorodnej, uczestnicy FAK-u byli w istocie pierwszà grupà pisarzy w histo-

rii literatury chorwackiej w pe∏ni Êwiadomà w∏asnego ukszta∏towania w popularnej

kulturze medialnej. Bioràc pod uwag´ typ dominujàcej praktyki kulturowej, szcze-
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gólnie gdy mowa o literaturze, FAK rzeczywiÊcie – jeÊli oprzemy si´ na poglà-

dach Williamsa (1980) – stanowi∏ opozycyjnà praktyk´ kulturowà, wbrew atry-

butowi alternatywnoÊci, który powiàza∏ z literaturà. I nie tylko ze wzgl´du na

typ wartoÊci, za którymi jawnie bàdê nie wyra˝ajàc tego wprost opowiadali si´

jego uczestnicy, ale przede wszystkim z uwagi na form´ wystàpienia, dzi´ki któ-

rej zachwiali filisterskim wyobra˝eniem ˝ycia literackiego. W tym sensie FAK to

jasny znak postmodernistycznej przemiany w spo∏ecznej infrastrukturze produk-

cji kulturalnej. Nie chodzi zatem o has∏owe postmodernistyczne procedury w tek-

stach aktorów festiwalu, lecz o form´ organizacyjnà, która przyjmuje cechy ˝y-

cia kulturalnego w latach nabierania rozmachu przez postindustrialny kapitalizm

w spo∏eczeƒstwie chorwackim.

Miejsca, w których odbywa∏y si´ festiwale czytania, przynale˝à do rejestru

codziennej kultury m∏odych. Przewa˝nie chodzi tu o kluby (jeden z za∏o˝ycieli

i organizatorów równoczeÊnie te˝ zarzàdza∏ pewnym klubem w Osijeku) i ka-

wiarnie. W ten sposób publiczna egzystencja literatury, by tak rzec, z uprzywi-

lejowanych miejsc kultury wysokiej zosta∏a przesiedlona do miejsc popularnej

kultury m∏odych, w przestrzenie kszta∏towania si´ i codziennego ˝ycia uczest-

ników festiwalu. Ale nie chodzi wy∏àcznie o zmian´ w przestrzeni, lecz i o for-

m´ wystàpieƒ, charakterystycznà dla kultury popularnej. Wystàpienia pisarzy

w czasie festiwalu nie obejmowa∏y jedynie prostego czytania tekstów przed za-

interesowanà publicznoÊcià, lecz i klubowy performance, który bez wi´kszych

problemów nawiàzywa∏ do praktyki skàdinàd charakteryzujàcej sp´dzanie cza-

su w klubach. Dlatego o ile FAK to sprawa zwiàzana z literaturà, równie wy-

raênie jest równie˝ zjawiskiem popularnej kultury klubowej. Literatur´ czy Êci-

Êlej: publiczne czytanie tekstu literackiego, FAK wyra˝a∏ jako klubowà praktyk´

popularnà, zachowujàc przy tym wszystkie zwyczajowe rytua∏y ˝ycia klubowego.

JednoczeÊnie na tym polega∏ jego kluczowy zysk, i to nie tylko z powodu prze-

kroczenia granicy dominujàcego drobnomieszczaƒskiego poj´cia ˝ycia literac-

kiego. Z tej racji wydaje nam si´, ˝e w obiegu kultury wyobra˝enie literatury

tworzy si´ wraz z nowymi momentami to˝samoÊci kulturalnej, oboj´tnie czy

mowa tu o pisarzach, czy o publicznoÊci nowo ukonstytuowanej klubowej kul-

tury literackiej.

JeÊli pos∏u˝ymy si´ analizà kultury klubowej, dokonanà przez Thornton (1997)

na podstawie zmodyfikowanej koncepcji kapita∏u kulturowego Pierre’a Bour-

dieu, wówczas w przypadku FAK-u odnajdziemy wszystkie jej istotne cechy

szczególne, a wÊród nich i t´, która w∏aÊciwie dzi´ki FAK-owi uczyni∏a z litera-

tury interesujàcy temat medialny i doprowadzi∏a do jej widzialnej egzystencji

w nowej artykulacji. Ekonomia kultury klubowej zasadza si´ na specyficznym

kapitale, nazwanym przez Thornton kapita∏em subkulturowym. Kilka jego cech

uwidacznia si´ w przypadku FAK-u:

(1) nie mo˝na go w ca∏oÊci prze∏o˝yç na kategorie kapita∏u ekonomicznego

(przyjemnoÊç, dobre sp´dzenie czasu, spontanicznoÊç – te w∏aÊciwoÊci to-

warzyszy∏y ka˝demu FAK-owi);

(2) w jego definiowaniu i ukszta∏towaniu uczestniczyli wszyscy zainteresowani

(publicznoÊç, autorzy, organizatorzy, w∏aÊciciele klubów itd.);
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(3) dlatego oferuje z∏udzenie bezklasowoÊci i równoÊci (co po cz´Êci prowa-

dzi do demokratyzacji literatury, gdy˝ wszyscy wymienieni na swój sposób

uczestniczà w cyrkulacji jako cz´Êç klubowego przedstawienia);

(4) jego cyrkulacjà rzàdzà przede wszystkim media.

I w∏aÊnie ta ostatnia cecha ma znaczenie kluczowe. Dzi´ki FAK-owi literatura

wyraênie zyska∏a pewne elementy, które zainteresowa∏y medialny Êwiat spekta-

klu. Z jednej strony zaspokoi∏a podstawowe kryteria przemys∏u medialnego,

który wydarzenia spo∏eczne przetwarza w towar i promuje nowy styl ˝ycia. Z dru-

giej zaÊ strony, poniewa˝ organizacyjna forma FAK-u i jej medialne odtwarza-

nie szczególnie denerwowa∏y konserwatywnà krytyk´ literackà oraz czujnych

obroƒców tradycyjnej postaci literatury chorwackiej i jej osiàgni´ç, stworzona

zosta∏a wystarczajàca iloÊç konfliktów, skandali i kulturowej moralnej paniki,

potrzebna do wyprodukowania spektaklu. W∏aÊnie owo spojrzenie na literatur´

w ten sam sposób co na wybory miss czy brukowà sensacj´ jest logicznà konse-

kwencjà kapita∏u subkulturowego czy te˝ klubowej kultury FAK-u. W troch´ in-

ny sposób zauwa˝y∏ to jeden z uczestników festiwalu, wspomniawszy, ˝e jego ak-

torzy Êwiadomie pos∏u˝yli si´ narz´dziem dominujàcej (tzn. medialnej) kultury,

aby literatur´, czyli czytanie, uchroniç przed Êmiercià, która jej nieuchronnie

grozi∏a (Paviçiç 2004). JeÊli wierzyç oznakom rynku i zwi´kszeniu popytu na nowà

proz´ chorwackà, mo˝na by rzec, ˝e im si´ to uda∏o. Ksià˝ki chorwackich pisa-

rzy sta∏y si´ towarem poszukiwanym.

Jednak˝e w tej medialnej reprodukcji literatury istnieje jeszcze jeden wa˝ny

moment. Znaczna liczba pisarzy – uczestników subkultury FAK-u – zawodowo

dzia∏a w tych samych mediach lub z nimi wspó∏pracuje („Jutarnji list”, „Slobod-

na Dalmacija”, „Globus”, „Nacional”, „Playboy”, „Cosmopolitan” itd.), co otwiera

problem ich podwójnej legitymizacji, skoro równoczeÊnie sà i dziennikarzami,

i przedmiotem dziennikarskiego zainteresowania. Ta podwójna legitymizacja wy-

maga nieco bardziej szczegó∏owej analizy, którà niestety na razie musimy pozo-

stawiç na boku, ale moglibyÊmy jà wykorzystaç jako mo˝liwy trop w badaniu roli

i miejsca literatury we wspó∏czesnej kulturze medialnej. Skoro uwzgl´dniliÊmy

elementy produkcji kulturalnej, wzi´liÊmy pod uwag´ rzecz jasna tak˝e mecha-

nizmy marketingu. A podwójnà, medialnà i literackà legitymizacj´ mo˝na z tym

po∏àczyç w niezwykle racjonalny zwiàzek. Kilku chorwackich pisarzy/dziennika-

rzy zacz´∏o funkcjonowaç jako wszechobecni intelektualiÊci pierwszego kontak-

tu. RównoczeÊnie poza ramami FAK-u dokonuje si´ kilka ciekawych medialnych

wydarzeƒ, które uzmys∏awiajà to, co moglibyÊmy nazwaç – w porównaniu z wcze-

Êniejszymi zwiàzkami mi´dzy mediami i literaturà – odwróconym porzàdkiem

legitymizacji i co cz´Êciowo ods∏ania miejsce literatury w aktualnej artykulacji

kulturowej. W nowo powsta∏ych okolicznoÊciach jest ona w du˝ej mierze pro-

duktem ubocznym medialnej reprezentacji, szczególnie widocznym na dyna-

micznym rynku prasy kobiecej lub emisji telewizyjnych zajmujàcych si´ transfor-

macyjnà Êwiatowà socjopatià i w∏aÊciwym jej blichtrem. Krótko mówiàc, rynek

medialny otworzy∏ si´ na sporà liczb´ autorów, którzy dzi´ki nieselektywnoÊci

pierwotnej akumulacji kapita∏u, p∏ynàcego z rynkowej egzystencji literatury, zy-

skali minimalnà literackà legitymizacj´ i wydawa∏o si´, ˝e ku ogólnemu zadowo-
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leniu rzeczy idà swoim torem, ˝e literatura znalaz∏a jakieÊ miejsce w Êwiecie trans-

formacyjnego konsumenta. Oto w warunkach chorwackich rzeczywiÊcie zacz´∏a

dzia∏aç jako sprawnie funkcjonujàcy przemys∏ kulturalny, w∏aÊnie tak, jak to okre-

Êli∏ Adorno (1991) w póênych rozwa˝aniach, stwierdziwszy mianowicie, ˝e poj´-

cie pokrywa standaryzacj´ samych rzeczy oraz racjonalizacj´ ich dystrybucji, lecz

nie sam proces produkcji. Innymi s∏owy, literatura zyska∏a rozpoznawalny ryn-

kowy „brand”, który niekoniecznie lub te˝ w ogóle nie wynika∏ z jakoÊci pro-

duktu, ale w najwi´kszej mierze by∏ skutkiem uk∏adu si∏ w kulturze medialnej.

Wszak˝e nie da∏o si´ uniknàç rozmowy o jakoÊci i jak d˝in z butelki pojawi∏ si´

problem wartoÊci literackiej.

BezpoÊrednià przyczynà rozpadu FAK-u wczesnà zimà 2003 roku by∏y miano-

wicie zwyczajowe rytua∏y przemys∏u kulturalnego. Otó˝ w ramach targów ksià˝-

ki, które w∏aÊnie w tym okresie odbywa∏y si´ w Puli, zorganizowano dodatkowy

program pod tytu∏em „Moc kobiet i twórczoÊç literacka”, na który nie zosta∏y

zaproszone Arijana åulina i Vedrana Rudan, autorki ksià˝ek najlepiej si´ sprze-

dajàcych na chorwackim rynku literackim, czego efektem by∏o oczywiÊcie po-

wstanie d∏ugiego medialnego serialu. Podajàc przyczyny niezaproszenia autorek,

których kilkakrotnie wznawiane ksià˝ki sprzedajà si´ w nak∏adach kilkudziesi´-

ciu tysi´cy egzemplarzy, argumentowano decyzj´ nik∏à wartoÊcià literackà. Nie-

którzy uczestnicy FAK-u poparli t´ decyzj´, starajàc si´ wreszcie oddzieliç pro-

blem wartoÊci od sukcesu rynkowego, ale niestety uczynili to za poÊrednictwem

nieco staromodnego aparatu. I tak nabra∏a rozmachu polemika, która – jak zresztà

ka˝da forma wystàpienia zwiàzana z literaturà chorwackà w neokapitalistycznej

artykulacji – toczy∏a si´ w mediach, co wi´cej – w mediach codziennych. W koƒ-

cu polemika ta doprowadzi∏a do rozpadu Festiwalu literatury A.

Chocia˝ wydawa∏o si´, ˝e wszystko sprawnie funkcjonuje, okaza∏o si´, i˝ trud-

no by∏o kontrolowaç to rozdwojenie klasycznego literackiego pytania o wartoÊci

oraz medialnà (klubowà, popularnà) reprodukcj´ w Êwiecie konsumpcji. Otó˝

w klubowej kulturze popularnej nie rozdaje si´ literackich gwarancji jakoÊci, nie

rzàdzi nià wyrafinowane krytyczne wyró˝nienie. W medialnej cyrkulacji kapita-

∏u subkulturowego nie ma analizy ani wartoÊciowania. Kultura popularna, jak

by powiedzia∏ Hall (1996b) – przewa˝nie urzeczowiona i stereotypowa – nie jest

miejscem, w którym odkryjemy to, czym naprawd´ jesteÊmy, Êwi´tà przestrze-

nià, gdzie objawi nam si´ prawda naszego doÊwiadczenia literackiego. To teatr

popularnego po˝àdania i fantazji, przestrzeƒ, w której odkrywamy si´ i ukrywa-

my, miejsce, gdzie gramy w∏asnymi to˝samoÊciami, gdzie jesteÊmy symbolicznie

wytwarzani i prezentowani, i to nie tylko s∏uchajàcej nas i oglàdajàcej publicz-

noÊci, lecz przede wszystkim nam samym. Tak oto FAK zderzy∏ si´ z w∏asnym

wyobra˝eniem, postawiwszy w przemyÊle kulturalnym pytanie – zupe∏nie nie na

miejscu – o dobrà i z∏à literatur´. Stanà∏ twarzà w twarz z czymÊ, co powo∏a∏ do

˝ycia i co ze wzgl´du na natur´ medialnej reprodukcji wymkn´∏o si´ wszelkim

próbom racjonalnej kontroli. Nie da si´ kontrolowaç kontekstu rynku, w którym

si´ powiela formy literatury transformacyjnej i ich marketing. Jednak˝e by∏ to

pierwszy transformacyjny moment, kiedy literatura wykaza∏a ch´ç refleksji o swo-

jej w∏asnej sytuacji.

234 DEAN DUDA



NakreÊlona w ten sposób sytuacja mia∏a kilka ciekawych konsekwencji, jeÊli

chodzi o pole gatunkowe literatury transformacyjnej, stosunki w bran˝y wydawni-

czej i pozycj´ dominujàcych na rynku korporacji medialnych. Gatunkowe pole

literatury chorwackiej dozna∏o w ostatnim roku czy dwóch latach znaczàcej zmia-

ny, zwiàzanej z pozycjà powieÊci. PowieÊç, w dyskursie krytyki literackiej przez

d∏ugie lata okreÊlana najs∏abszym miejscem i gatunkiem o minimalnej atrakcyjno-

Êci dla m∏odych pisarzy, sta∏a si´ gatunkiem dominujàcym. To oczywiÊcie kwestia

niezwykle wa˝na, która nas kieruje w stron´ starego tematu zwiàzku mi´dzy po-

wieÊcià a spo∏eczeƒstwem obywatelskim, czy te˝ – w warunkach chorwackiej trans-

formacji – zwiàzków powieÊci i transformacyjnej rekonstrukcji spo∏eczeƒstwa oby-

watelskiego w warunkach kultury medialnej i neoliberalnej ekonomii rynkowej.

Dvori od oraha (Pa∏ace z orzechu) Jergovicia, Zagreb izlaz jug (Zagrzeb wyjÊcie po-

∏udniowe) Popovicia, Christkind DeŒulovicia, Osmi povjerenik (Ósmy powiernik) Ba-

reticia, Crnac (Murzyn) Gromaçy, Wonderland KoÆçeca, Leica format (Format Le-

ica) DaÆy Drndiç, Konstantin bogobojazni (Bogobojny Konstantin) Mraovicia i wiele

innych tytu∏ów stanowià pod tym wzgl´dem interesujàcy materia∏.

Druga w∏aÊciwoÊç ostatniego stanu rzeczy odnosi si´ do rynkowej egzystencji

literatury w warunkach radykalnie zmienionych w ciàgu ostatnich kilku mie-

si´cy. Otó˝ rozbudzone pole wydawnicze i ksi´garskie uzyska∏o wiosnà 2004 roku

bardzo powa˝nà konkurencj´ w postaci medialnych korporacji, które za sprawà

wszystkich swoich wydaƒ sprawi∏y, ˝e literatura stawa∏a si´ widzialna, i które re-

produkowa∏y ˝ycie literackie i pomaga∏y w tworzeniu nowego „brandu”. Dzien-

niki o najwy˝szym nak∏adzie, „Jutarnji list” (Europapress i WAZ) i „Veçernji

list” (Styria), rozpocz´∏y akcj´ sprzedawania ksià˝ek wraz z gazetà. Na poczàt-

ku konkurowa∏y ze sobà biblioteka klasyków prozy XX wieku, którà „Jutarnji

list” odkupi∏ od grupy Mediaset, skàdinàd posiadajàcej licencje we wszystkich

paƒstwach by∏ej Jugos∏awii, oraz biblioteka chorwackiej powieÊci w wydaniu ga-

zety „Veçernji list”; w koƒcu lata 2004 roku mamy sytuacj´, gdy przez pi´ç dni

w tygodniu mo˝na kupiç ksià˝k´ wraz z gazetà codziennà, a przez dwa dni jakiÊ

film na DVD. Dlatego nie b´dzie to nazbyt Êmia∏ym wnioskiem, jeÊli powiemy,

˝e medialne korporacje wykorzysta∏y widzialnoÊç literatury do nowego cyklu in-

westycji, doprowadzajàc tym samym pole wydawnicze i rynek ksi´garski do nie-

zwykle k∏opotliwej sytuacji. Ceny ksià˝ek sprzedawanych wraz z gazetà kszta∏-

tujà si´ na poziomie oko∏o dwudziestu kun (czyli trzech lub czterech euro,

a wi´c przynajmniej trzy lub cztery razy mniej ni˝ ceny ksià˝ek w ksi´garniach),

a nak∏ady w pewnych momentach przekracza∏y liczb´ dwustu tysi´cy egzempla-

rzy. W kraju, w którym ksi´garnie sprzedawa∏y rocznie oko∏o trzech milionów

ksià˝ek, dosz∏o do tego, ˝e w roku 2004 same korporacje medialne sprzeda∏y

dwa razy tyle. Najnowsze dane pokazujà, ˝e od kiedy trwa akcja „ksià˝ki z ga-

zetà”, sprzeda˝ w ksi´garniach spad∏a miesi´cznie o 30 do 40 procent. W tym

samym czasie Styria i chorwackie Ministerstwo Kultury rozpoczynajà projekt prze-

k∏adów chorwackich powieÊci na niemiecki, które w okreÊlonym czasie mia∏yby

byç sprzedawane w Austrii wraz z gazetami codziennymi.

OczywiÊcie pakiet „ksià˝ka z gazetà”, wybór tytu∏ów i struktura serii (klasy-

cy, literatura dzieci´ca, krymina∏y itp.) zas∏ugiwa∏yby na uwa˝nà analiz´, która
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powinna objàç ca∏y szereg elementów, od starych kanonicznych i popularnych

tytu∏ów, cen, praw autorskich pisarzy i t∏umaczy, sposobu, w jaki si´ pisze w ga-

zetach o opublikowanych autorach i tekstach, kompetencji tekstów towarzyszà-

cych, sposobu i miejsca dystrybucji, do wspomnianej rekonstrukcji spo∏eczeƒ-

stwa obywatelskiego, gdzie iluzja dobrze prosperujàcej klasy Êredniej jako

zrodzonym z kultury transformacyjnym projekcie odgrywa znaczàcà rol´ w spo-

∏ecznym Êwiecie wyobra˝onym. Nikt nie wspomina o istniejàcych sprzecznoÊciach.

Otó˝ w∏aÊnie usuwanie kapita∏u kulturowego w latach 90. XX wieku, kiedy w ogóle

nie dba∏a o literatur´, by∏o r´kojmià wzlotu klasy medialnej i kamieniem w´-

gielnym jej elitarnej pozycji w spo∏eczeƒstwie. Panowie brukowej transformacji

okreÊlali si´ poprzez wykluczenie tego, co na poczàtku swego medialnego mar-

szu oznaczyli jako kulturalne czy intelektualne, a wi´c wed∏ug ich interpretacji:

nudne, odpychajàce, staromodne i ja∏owe. Ale w istocie sam sposób wyklucze-

nia konstytuowa∏ ich to˝samoÊç. To, co wysokie i intelektualne uwewn´trznili jako

negacj´ pomna˝ania kapita∏u i przedmiot zupe∏nie niepotrzebny dla spektaklu.

Wszak˝e odraza zawsze nosi Êlad po˝àdania. Wyglàda na to, ˝e od wy˝szej po-

zycji w hierarchii spo∏ecznej nieod∏àczne sà pewne sta∏e miejsca symbolicznego

potwierdzenia, a kultura, chce si´ tego, czy nie, wcià˝ jest jednym z nich. I dla-

tego wykluczony kapita∏ kulturowy powraca teraz jako przedmiot nostalgii, t´sknoty

i fascynacji, lecz w takim uk∏adzie, który – przy zmienionej perspektywie i odzia-

ny w szaty kulturalnego dobroczyƒcy, handlujàcego tanim towarem i dobrà lite-

raturà – widzi w nim równoczeÊnie miejsce pomna˝ania finansów, mocy, pu-

blicznego szacunku. W rzeczywistoÊci chorwackie media pozorujà przejÊcie od

iloÊci w jakoÊç; czynià to tak, ˝e to, co politycznie i kulturowo wykluczyli, przy-

wdziewajà teraz jako egzotyczny kostium, aby ukryç braki we w∏asnej to˝samo-

Êci i zaproponowaç mo˝liwà do przyj´cia masowà iluzj´ klasy Êredniej jako pro-

jektu zrodzonego z kultury. Lecz to ju˝ nas kieruje w stron´ nie poruszonych tu

problemów ró˝norodnych praktyk konsumpcji kulturalnej w warunkach trans-

formacji oraz logiki chorwackiej hegemonii transformacyjnej.

Problem literatury chorwackiej i jej obecnoÊci na krajowym rynku wchodzi

tym samym w nowà artykulacj´ stosunków w produkcji i dystrybucji ksià˝ki. Tak

jak FAK wykorzysta∏ kapita∏ kultury klubowej, medialne korporacje wykorzysta-

∏y dystrybucyjnà sieç miejsc sprzeda˝y gazet. Wydawcy, przyzwyczajeni do finan-

sowej pomocy paƒstwa, mniej lub bardziej bierni, zmierzyli si´ z silnà konku-

rencjà i interesujàce jest oczekiwanie przynajmniej na jakieÊ elementy rozwiàzania.

Zapewne wiadomoÊç ta nie jest szczególnie istotna, ale warto dodaç, ˝e w∏aÊnie

w 2004 roku rozpocz´to kr´cenie i emitowanie dwóch oper mydlanych produk-

cji krajowej, co po latach wyÊwietlania seriali meksykaƒskich wskazuje na nowe

elementy w medialnej produkcji. Jeden projekt jest zwiàzany z telewizjà komer-

cyjnà, a drugi z publicznà, co wskazuje jeszcze na jednà kluczowà kwesti´ chor-

wackiej transformacji, mianowicie stosunek miedzy telewizjà publicznà a komer-

cyjnà.

Z j´zyka chorwackiego prze∏o˝y∏ Maciej Falski
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JUDIT REIMAN

Zmierzch paradygmatów? 
Zmiany w prozie s∏oweƒskiej 

na prze∏omie tysiàclecia

Tytu∏ nawiàzuje oczywiÊcie do s∏ynnego eseju Marii Janion (1996) Zmierzch

paradygmatu, który na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia zosta∏

przet∏umaczony w wi´kszoÊci krajów Europy Ârodkowej, gdzie czytano go nie-

omal jako tekst napisany przez autora rodzimego. Problemy poruszone przez

Mari´ Janion sà znane równie˝ kulturze s∏oweƒskiej, którà wydarzenia po roku

1990 wstrzàsn´∏y jeszcze bardziej ni˝ kulturà polskà. Podobnie jak w Polsce,

gdzie przemiany ustrojowe, polityczne i gospodarcze zachwia∏y monolitycznoÊcià

stylu romantyczno-symbolicznego opatrzonego Gombrowiczowskim wielkim zna-

kiem zapytania (Co narodzi si´, co mog∏oby si´ narodziç w Polsce i duszach ludzi

zrujnowanych i zbrutalizowanych, gdy pewnego dnia zniknie i ten nowy porzàdek,

który zd∏awi∏ stary, i nastàpi Nic?; Gombrowicz 1986: 36), i w S∏owenii po uzy-

skaniu paƒstwowoÊci w roku 1991 nastàpi∏y znaczne zmiany, równie˝ w samym

systemie literatury s∏oweƒskiej. Dlatego te˝, zdaniem wielu historyków literatury

(Virk 1996), trzeba na nowo przemyÊleç histori´ s∏oweƒskiej literatury w ca∏o-

Êci, gdy˝ wskutek tego wydarzenia nastàpi∏y znaczne zmiany w samym systemie

literatury s∏oweƒskiej. Zwiàzki mi´dzy wydarzeniami politycznymi i literaturà

widaç najlepiej w przypadku powieÊci, która odnosi si´ najbardziej bezpoÊred-

nio do rzeczywistoÊci spo∏ecznej. W niniejszym szkicu chcia∏abym pokazaç naj-

wa˝niejsze zmiany, jakie zasz∏y w s∏oweƒskiej prozie w latach dziewi´çdziesià-

tych, majàc jednoczeÊnie pe∏nà ÊwiadomoÊç pewnego, tkwiàcego g∏´boko

w s∏oweƒskiej ÊwiadomoÊci, niezmiennego paradygmatu, tzn. pewnego, od daw-

na przyj´tego sposobu widzenia rzeczywistoÊci, majàcego Êcis∏y zwiàzek ze s∏o-

weƒskà to˝samoÊcià („Opcje” 2004). Nie mam zamiaru zarysowaç pe∏nej pano-

ramy dzisiejszej sceny literackiej w S∏owenii, koncentrujàc si´ jedynie na tym,

co jest rzeczà nowà w tej literaturze. Dlatego nie b´dzie tu mowy o ostatnich

ksià˝kach najwi´kszego dzisiejszego pisarza s∏oweƒskiego Draga Jançara (1948),

który z mniejszymi modyfikacjami kontynuuje swoje pisarstwo w konwencji eg-

zystencjalistycznej, zw∏aszcza na temat granic wolnoÊci jednostki wobec historii.



Na samym poczàtku trzeba podkreÊliç pewnà specyfik´ przemian demokra-

tycznych, które zasz∏y na obszarach S∏owenii na poczàtku lat dziewi´çdziesià-

tych oraz poprzedzajàcego je systemu totalitarnego, doÊç zasadniczo ró˝niàce-

go si´ w swojej istocie od systemu totalitarnego w Polsce. Jugos∏owiaƒska,

a zw∏aszcza s∏oweƒska odmiana komunizmu, w porównaniu z systemem bloku

wschodniego, wydawa∏a si´ znacznie ∏agodniejsza, z punktu widzenia literatury

bardziej permisywna, choç pewne tematy, jak np. najciemniejsze strony komu-

nistycznej Jugos∏awii, wojna domowa w S∏owenii pod koniec II wojny Êwiato-

wej, tzw. procesy dachauskie itd. by∏y obj´te blokadà. Z naszego punktu widze-

nia nie bez znaczenia sà sta∏e mo˝liwoÊci wyjazdów, kontaktów ze Êwiatem,

w miar´ zrównowa˝one ˝ycie gospodarcze, które umo˝liwi∏o w S∏owenii po-

wstanie solidnej warstwy Êredniej, wskutek czego ˝ycie kulturalne i literackie

potoczy∏o si´ w ramach pewnej ciàg∏oÊci, bez wi´kszych kataklizmów. Nigdy nie

dosz∏o do takich szkód w psychice spo∏ecznej i kulturze, jakie wyrzàdzi∏ np.

stan wojenny w Polsce. Nie dosz∏o do owego ruchu regresywnego, automatycznej

rewitalizacji popularnej, martyrologicznej wersji romantycznego paradygmatu, jaka

dokona∏a si´ w kulturze w odpowiedzi na terror [...], co wzmacnia∏o przekonanie

o cofaniu si´ historii i uwalnia∏o od obowiàzku szukania w∏asnego j´zyka, ade-

kwatnego do tego w∏aÊnie, a nie innego historycznego doÊwiadczenia i do stanu

wspó∏czesnych umys∏ów (Walas 2003: 196). W zwiàzku z tym przemiany spo∏ecz-

ne i kulturalne po roku 1991 w S∏owenii by∏y znacznie mniej gwa∏towne i bo-

lesne, ale i mniej spektakularne.

Do momentu przemian demokratycznych w S∏owenii literatura cieszy∏a si´ nie-

zwyk∏ym presti˝em jako najwa˝niejszy nosiciel to˝samoÊci narodowej i strategii

przetrwania, ocalenia wspólnoty narodowej; otoczona by∏a niemal˝e aureolà

sacrum, a pisarze poczuli si´ zobowiàzani do walki o paƒstwowoÊç; na prze∏o-

mie lat osiemdziesiàtych to oni w∏aÊnie – z tekstami literackimi na tematy do-

tychczas zakazane, powieÊciami wydanymi w ciàgu lat osiemdziesiàtych, ale i w sen-

sie najbardziej konkretnym, fizycznym – doprowadzili spo∏eczeƒstwo s∏oweƒskie

do demokratyzacji i do og∏oszenia niepodleg∏oÊci kraju. Po 1991 roku jednak,

w trudnej sytuacji wszechogarniajàcej wolnoÊci, bezmiaru mo˝liwoÊci podsuwa-

nych przez rzeczywistoÊç, w s∏oweƒskim ˝yciu literackim i publicystyce wcale nie

roi∏o si´ od pytaƒ i rozwa˝aƒ typu „jakà pisaç literatur´?”, ani nie og∏oszono

postulatów co do kierunku przemiany w literaturze z nietajonà t´sknotà za fa-

bu∏à uniwersalnà, za literaturà jako j´zykiem ÊwiadomoÊci spo∏ecznej (Jarz´bski

1996). Dlaczego w∏aÊnie tak si´ sta∏o? Otó˝, uzyskanie paƒstwowoÊci po raz pierw-

szy w historii, niepodleg∏oÊci, o której najÊmielsze s∏oweƒskie umys∏y nawet ma-

rzyç si´ nie odwa˝y∏y, nape∏nia∏o spo∏eczeƒstwo nie tylko krótkotrwa∏à euforià,

ale wyzwoli∏o nieoczekiwanie twórczà energi´, utwierdzi∏o S∏oweƒców w ich

pierwotnej to˝samoÊci. J´zyk s∏oweƒski, który w Jugos∏awii, a nawet w samej

S∏owenii nie by∏ j´zykiem jedynym, sta∏ si´ j´zykiem oficjalnym samodzielnego

paƒstwa, co równie˝ w znacznej mierze pokrzepi∏o borykajàcà si´ z kompleksa-

mi to˝samoÊç s∏oweƒskà. Jak to jest potrzebne w Europie Ârodkowej, intelektu-

aliÊci s∏oweƒscy po dziÊ dzieƒ prowadzà dyskusje o pytaniach „kim jesteÊmy?”

w strachu przed kosmopolityzmem i zamykaniem si´ w sobie, z obawy przed
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utratà to˝samoÊci, ale to nie przeszkadza pisarzom, by pisali z dotàd niespoty-

kanà produktywnoÊcià ksià˝ki, zw∏aszcza powieÊci (Kos 2004).

˚eby zrozumieç wag´ transformacji w literaturze s∏oweƒskiej, trzeba wspomnieç

o pewnym paradygmacie, który z nies∏ychanà wytrwa∏oÊcià okreÊla∏ model s∏o-

weƒskiej powieÊci jako gatunku najsilniej powiàzanego z kontekstem spo∏ecz-

nym. Paradygmat ten jest ÊciÊle uwarunkowany to˝samoÊcià s∏oweƒskà od po∏o-

wy XIX wieku, u podstawy której le˝à historyczne i socjokulturowe zale˝noÊci

S∏oweƒców. Jaka jest ta konotacja „powieÊci s∏oweƒskiej”, która kojarzy si´ ka˝-

demu, kto chodzi∏ do s∏oweƒskiej szko∏y podstawowej? Wed∏ug okreÊlenia dwóch

wybitnych teoretyków literatury, Janka Kosa (Kos 1979, 1991) i DuÆana Pirjevca

(1997), chodzi o tzw. nostalgicznà powieÊç ofiary z bohaterem biernym, lirycznym,

pe∏nym t´sknoty za czymÊ nieokreÊlonym i ja∏owej pogoni za szcz´Êciem, bohate-

rem majàcym nieustanne poczucie ofiary. Jako sk∏adnik niemal˝e obowiàzkowy

musimy jeszcze dodaç ide´ narodowà oraz tematyk´ patriotycznà. Wed∏ug Pirjevca

w∏aÊnie brak podmiotowoÊci narodu przy wysoko rozwini´tej ÊwiadomoÊci naro-

dowej wp∏ywa na brak akcji bohaterów w powieÊci s∏oweƒskiej, dla której Pirje-

vec nie móg∏ znaleêç miejsca w swojej teorii tradycjonalnej powieÊci europejskiej.

Jakkolwiek naród s∏oweƒski by∏ ju˝ w roku 1918 cz∏onkiem Królestwa SHS (Ser-

bów, Chorwatów i S∏oweƒców) oraz od roku 1945 równouprawnionym narodem

Jugos∏awii, ˝adna z tych formacji paƒstwowych nie by∏a jego w∏asna. Dopiero w ro-

ku 1991 dostali S∏oweƒcy swoje paƒstwo i wskutek tego aktu stali si´ autentycz-

nym podmiotem swoich dzia∏aƒ. Wed∏ug Toma Virka (1997), wybitnego history-

ka i teoretyka literatury s∏oweƒskiej, takie koleje rozwoju powieÊci pokazujà

wag´ narodowo-zachowawczà literatury, z drugiej strony zaÊ kanonizacja tego

modelu powieÊci pokazuje, w jaki sposób, z powodów pozaliterackich, forma es-

tetyczna mo˝e staç si´ normà, modelem estetyczno-normatywnym, który nie po-

zwala na wi´kszà wewn´trznà swobod´. Wed∏ug zapowiedzi Kosa i Pirjevca, po

odzyskaniu paƒstwowoÊci, po gruntownej zmianie „podstawy socjokulturowej”

mo˝na oczekiwaç zmiany w typologii powieÊci. W Êwietle tego staje si´ chyba

zrozumia∏e, jak bardzo przedstawiciele m∏odego pokolenia pisarzy byli spragnie-

ni otwarcia literatury na Êwiat i wszelkiego pluralizmu, rozbicia mitu o jednoli-

toÊci kultury narodowej, która by∏a podtrzymywana nie tylko w inteligenckiej

ÊwiadomoÊci, ale tak˝e przez system komunistyczny.

W pierwszych latach ostatniej dekady ubieg∏ego stulecia zintensyfikowa∏ si´

proces burzenia kanonizowanego modelu s∏oweƒskiej powieÊci zapoczàtkowany

ju˝ w drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych pojawieniem si´ paradygmatu post-

modernistycznego (Virk 1998, 2000). Najwybitniejszym przedstawicielem „czy-

stego” postmodernizmu w literaturze s∏oweƒskiej jest Andrej Blatnik nale˝àcy

do pokolenia „m∏odej prozy s∏oweƒskiej”, tzn. autorów urodzonych na poczàt-

ku lat szeÊçdziesiàtych, obok pisarzy takich, jak Andrej Moroviç, Igor Zabel,

BoÆtjan SeliÆkar, Vlado ˚abot, Jani Virk, Feri LainÆçek, Aleksa ÂuÆuliç. W swo-

jej powieÊci Plamenice in solze (1987, Pochodnie i ∏zy) Blatnik pierwszy tematy-

zowa∏ struktur´ tradycyjnej powieÊci s∏oweƒskiej poprzez imitacj´ i parodi´.

Dzisiaj powieÊç Blatnika nale˝y ju˝ do historii i kanonu literatury s∏oweƒskiej

jako emblematyczne dzie∏o postmodernizmu, które zburzy∏o homogeniczne za-
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sady powieÊci s∏oweƒskiej. Metafikcyjna, autotematyczna literackoÊç s∏oweƒskiej

prozy postmodernistycznej szybko si´ wyczerpa∏a: ogranicza∏a si´ w∏aÊciwie tylko

do drugiej po∏owy lat osiemdziesiàtych, poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych i oprócz

powieÊci Blatnika reprezentowa∏y jà prawie wy∏àcznie krótkie formy narracyjne.

Historyk i teoretyk literatury s∏oweƒskiej Tomo Virk utrzymuje, ˝e pojawienie

si´ tego typu prozy w literaturze s∏oweƒskiej by∏o epizodem sztucznym, „impor-

towanym” przez pisarzy-t∏umaczy postmodernistycznej literatury i teorii amery-

kaƒskiej (np. Branka GradiÆnika, Andreja Blatnika), którzy promowali swoistà

mentalnoÊç szkó∏ kreatywnego pisania (Virk 1991). Utwory te odegra∏y jednak

wi´kszà rol´ od swojej wartoÊci literackiej w procesie radykalnego rozbicia tra-

dycyjnego systemu literatury s∏oweƒskiej. Pokolenie „m∏odej prozy s∏oweƒskiej”,

tzn. pisarze urodzeni oko∏o roku 1960, reprezentujà bardzo ró˝ne, autonomicz-

ne poetyki. Ich wybitne znaczenie w prze∏omie postmodernistycznym polega na

przes∏aniu historycznoliterackim, które spe∏nili w czasach przemiany, wtedy chy-

ba sami nie zdajàc sobie sprawy z tej roli. Wiedzieli tylko, ˝e chcà pisaç inaczej,

i˝ postawa indywidualistyczna jest dla nich wa˝niejsza od fabu∏y uniwersalnej

i czasem nie szkodzi, jeÊli literatura nie zbawia, lecz zabawia. Zanik „czystego”

typu prozy metafikcyjnej nie oznacza∏ jednak znikni´cia postmodernistycznych

figur w prozie s∏oweƒskiej i teraz chyba mo˝na ju˝ stwierdziç jednoznacznie, ˝e

losy s∏oweƒskiej prozy fabularnej w okresie post-postmodernistycznym potoczy∏y

si´ w kierunku swoiÊcie pojmowanego modernizmu. Wi´kszoÊç przedstawicieli

„m∏odej prozy s∏oweƒskiej” te˝ posz∏a w tym kierunku. Proces ten trwa nadal,

tworzàc Êwiadectwa transformacji literatury s∏oweƒskiej.

Jakie powieÊci piszà s∏oweƒscy pisarze po roku 1991? Czy ca∏kowita zmiana

warunków historycznych, politycznych i kulturalnych przyczyni∏a si´ do oczekiwa-

nych przemian typologii s∏oweƒskiej powieÊci? Zanim na to drugie pytanie spró-

buj´ daç odpowiedê, chcia∏abym zarejestrowaç najwa˝niejsze cechy nowej powie-

Êci s∏oweƒskiej, którà znakomita badaczka najnowszej literatury s∏oweƒskiej, Alojzija

Zupan Sosiç (2003) nazywa „zmodyfikowanà powieÊcià tradycjonalnà”.

I to jest chyba wszystko, co o nowej prozie mo˝emy z pewnoÊcià powiedzieç.

Krytycy literatury sà zgodni co do tego, ˝e lata dziewi´çdziesiàte to czas powie-

Êci. W przeciwieƒstwie do lat osiemdziesiàtych, kiedy napisano najwi´cej utwo-

rów krótkiej prozy, w ostatniej dekadzie stulecia wysz∏o w S∏owenii prawie trzy

razy wi´cej powieÊci ni˝ w latach osiemdziesiàtych, tzn. niemal czterysta tytu-

∏ów. Historycy literatury i krytycy uwa˝ajà, ˝e powodem tego niebywa∏ego o˝y-

wienia najprawdopodobniej jest wyraêna ch´ç nadrobienia zaleg∏oÊci wobec lite-

ratury zachodniej i otwartoÊç powieÊci na wszelkiego rodzaju nowatorstwo, przy

równoczesnej akceptacji starych, wypróbowanych strategii literackich, które dzi´ki

transformacji nap∏yn´∏y wraz z mentalnoÊcià postmodernistycznà i desakraliza-

cjà literatury. Czynnikiem pozaliterackim mo˝e byç nowa, bardzo presti˝owa

nagroda literacka „Kresnik” ustanowiona w 1991 roku dla najlepszej powieÊci

roku, stanowiàca niema∏à inspiracj´ dla pisarzy do tworzenia powieÊci.

Powrót do modeli tradycyjnych, wypróbowanych, w nowej prozie s∏oweƒskiej

oznacza jednoczeÊnie pewien dystans, przyjmowanie i wbudowanie w tekst opera-

cji postmodernistycznych, zw∏aszcza najrozmaitszych transgresji, jak np. zacieranie
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granicy mi´dzy literaturà „wysokà” a „niskà”, demokratyzacja gatunków i rodza-

jów, co w s∏oweƒskim kontekÊcie literackim jest zjawiskiem niemal˝e rewolucyj-

nym, poniewa˝, podobnie jak w Polsce, gatunki „ni˝sze”, jak np. krymina∏, po-

wieÊç szpiegowska, powieÊç grozy, antyutopia, powieÊç rodzinna, bajka, powieÊç

podró˝nicza, fantastyczna i fantastycznonaukowa itd., raczej nie by∏y cenione. Jak-

by pisarze uczyli si´ wolnoÊci w u˝ytkowaniu wielu j´zyków. W atmosferze tych

powieÊci obecna jest jakaÊ nies∏ychana fascynacja rzeczywistoÊcià, nieokie∏znana

ch´ç nadawania jej coraz to nowych wymiarów. Czas powieÊci nie zawsze jest li-

nearny, czasem jest cykliczny lub kolisty, albo przerywniki czasowe rozbijajà fabu-

∏´, ale na koƒcu wszystko si´ wyjaÊnia; w przeciwieƒstwie do prozy „modernistycz-

nej” czytelnik nie jest zagubiony w tekÊcie. (OczywiÊcie mo˝na na to patrzeç z innego

punktu widzenia i uwa˝aç te modyfikacje za taryf´ ulgowà majàcà na celu zdoby-

cie czytelnika.) W tekstach znacznie powi´kszy∏y si´ partie dialogowe, które sà co-

raz bardziej dynamiczne i dramatyczne, rzadko tylko przerywane przez precyzyj-

ne, plastyczne opisy, co sprawia, ˝e znaczna liczba powieÊci przypomina scenariusze

filmowe. W nowej prozie s∏oweƒskiej zosta∏a zmodyfikowana równie˝ rola narra-

tora. DyskursywnoÊç narratora, utrzymana w ironicznej perspektywie, nie ma cha-

rakteru informacyjnego, jak w prozie dziewi´tnastowiecznej, ani te˝ nie ma na

celu uÊwiadomienia sobie swojej centralnej roli, jak w powieÊci postmodernistycz-

nej, ale ma raczej, w sensie pozytywnym, przes∏anie destrukcyjne. Jego dystans do

konkretnego gatunku jest czasem mniejszy ni˝ do samej fabu∏y. W ten sposób za-

póênienia, nieciàg∏oÊç, modyfikacje historii i nadawanie sensu fabule sà dla nar-

ratora prawdziwymi bodêcami. W wielu tekstach nowej prozy s∏oweƒskiej spoty-

kamy pomno˝enie narratora lub zmiany jego roli. W powieÊci Berty Bojetu Filio

ni doma (1990, Filii nie ma w domu) narrator na przyk∏ad z opowieÊci pierwszo-

osobowej przechodzi do drugiej, potem do trzeciej osoby. Do wielu narracji pierw-

szo- i drugoosobowych wtràcono atrybuty narratora wszechwiedzàcego, zazwyczaj

w formie intertekstualnych aluzji lub przypisów.

W nowej prozie s∏oweƒskiej na darmo szukalibyÊmy wielkich narracji. Po wy-

czerpaniu si´ êróde∏ postmodernistycznego „wyczerpania” zrodzi∏a si´ wewn´trz-

na potrzeba nowej autentycznoÊci i wartoÊci, które ju˝ nie mogà byç wielkimi

metafizycznymi wartoÊciami, ale czymÊ nowym, intymnym, ma∏ym, minimalnym,

osobistym. Do pisarza wyst´pujàcego z zamiarem zbudowania wielkiej metafory

Êwiata chyba by wszyscy odnieÊli si´ podejrzliwie. Dla m∏odszych pisarzy wystar-

czà te dziedziny ˝ycia, które mogà oni objàç swoim spojrzeniem. Wszystko, co

si´ znajduje poza tym kr´giem, jest tajemnicà, gàszczem, chaosem. W minimali-

zowanym Êwiecie intymne, osobiste historie czasem dopiero po powtórnym, pog∏´-

bionym czytaniu pokazujà swoje uniwersalne oblicze. JeÊli jest prawdà, ˝e takà

mamy to˝samoÊç, jakie snujemy opowieÊci, to widocznie ma∏e narracje dajà szan-

s´ na odnalezienie w∏asnych korzeni, a tak˝e na wypracowanie sobie indywidu-

alnych narz´dzi s∏u˝àcych obronie przed wykorzenieniem. Historie intymne pisze

si´ teraz po ca∏ym Êwiecie i sà one ÊciÊle zwiàzane z uniwersalnym dyskursem

o to˝samoÊci w kontekÊcie socjologicznym, psychologicznym, antropologicznym

i filozoficznym. Opowiadanie ma∏ych historii znów stoi w centrum zainteresowa-

nia, co mo˝e byç zwiàzane z galopujàcà medializacjà Êwiata. Ostatecznie skoƒ-
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czy∏y si´ czasy metafor, wielkich i ma∏ych, a prozaicy o wiele ch´tniej si´gajà po

metonimi´ w odniesieniu do rzeczywistoÊci. Dlatego ich Êwiat w zaw´˝onym polu

widzenia jest jasny i wyraêny (åander 2004). Historie te zazwyczaj nie koƒczà si´

puentà, lecz majà ironiczny koniec. Tak jak nie istnieje ju˝ metafizyczne êród∏o

energii, które skupi∏oby ca∏y Êwiat epicki, tak te˝ nie ma patetycznych poczàtków i koƒ-

ców tu∏aczek bohaterów literackich – pisze Mitja åander (2004).

W latach dziewi´çdziesiàtych z ca∏à jaskrawoÊcià objawi∏a si´ niemoc konwen-

cjonalnego realizmu. Jego modyfikacjà mia∏ byç realizm magiczny, nawiàzujàcy do

prozy iberoamerykaƒskiej, pozwalajàcy przedstawiaç nadnaturalnoÊç, która wspó∏-

tworzy nasze ˝ycie codzienne. Na scenie nowej prozy s∏oweƒskiej pojawi∏o si´ kil-

ka powieÊci „magicznych”, które przywo∏a∏y pragnienie jakiejÊ pe∏nej czarów au-

tentycznoÊci i które krytycy zaliczyli do utworów realizmu magicznego, ale bardziej

wyraziste i bli˝sze rzeczywistoÊci zdaje si´ okreÊlenie Alojziji Zupana Sosiça: re-

gionalna fantastyka krajobrazowa (Sosiç 2003: 65). Pisarze ci (Feri LainÆçek, Mar-

jan TomÆiç, Vlado ˚abot), którzy w dalszym ciàgu pozostali przy poetyce fanta-

styki i bajkowoÊci, nawiàzujà do ró˝nych krajobrazów s∏oweƒskich, do ich

charakterystycznych cech (np. bagnistoÊci, górzystoÊci, które utrudniajà lub unie-

mo˝liwiajà dost´p do ich wsi) i archaicznego stosunku ludzi do zjawisk przyrod-

niczych i nadprzyrodniczych, do swojego istnienia i wzajemnych stosunków ludzi

w wiejskiej wspólnocie. Wszyscy trzej pisarze „regionalni” dzie∏o literackie umie-

Êcili w kontekÊcie myÊlowym archaicznej narracji, która uruchamia najró˝niejsze

fantastyczne wydarzenia i pokazuje zupe∏nie inny stosunek do rzeczywistoÊci. To,

co w Lublanie i Centralnej S∏owenii postrzegano jako magicznoÊç i fantastycznà,

egzotycznà, iberoamerykaƒskà metafor´, pisarze z Istrii i okolic rzeki Mura mo-

tywujà rzeczywistoÊcià. W literaturze realizmu magicznego elementów magicznych

i realnych nie sposób rozdzieliç, w s∏oweƒskiej fantastyce regionalnej natomiast

w∏aÊnie ró˝nica jest podkreÊlona, ró˝nica mi´dzy sferà realnà a nadrealnà, której

nasz rozsàdek nie chce przyjàç i ucieka przed nià. W powieÊci Feriego LainÆçka

(1959) Ki jo je megla prinesla (1993, Którà przywioz∏a mg∏a), której streszczenie po-

daj´ na podstawie rekapitulacji Alojziji Zupana Sosiça (2003: 185-189), g∏ówny

bohater ksiàdz Jon Urski, wspó∏czesny pokutnik, za kar´ za rozdawanie w∏asno-

Êci koÊcielnej jest przeniesiony do ma∏ej, zapad∏ej wsi, gdzie ma zostaç probosz-

czem. Urski, na poczàtku powieÊci racjonalny sceptyk, znajduje si´ w Êwiecie

przedcywilizacyjnym, gdzie wszyscy prowadzà bestialskà wojn´ przeciwko wszyst-

kim. W Êwiecie archaicznej wspólnoty wiejskiej protagonista Jon Urski, rozszcze-

piony mi´dzy dobrem i z∏em, jest stale zagro˝ony, cuda jakie zdarzajà si´ wokó∏

niego w okamgnieniu przemieniajà si´ w klàtw´. Urski z czasem od nieufnych i zwy-

rodnia∏ych wieÊniaków dowiaduje si´ o strasznej tajemnicy: z powodu grzechu po-

przedniego proboszcza pope∏nionego z pewnà kobietà ich syn by∏ ukarany Êlepo-

tà, a wieÊ powodzià. Ale to nie zatrzyma∏o pustoszenia wsi przez z∏o, przeciwko

któremu Urski postanowi∏ wybudowaç nowy koÊció∏. Tajemnica zaÊ zostaje niewy-

jaÊniona nawet na koƒcu powieÊci, tylko z∏o jest z kolei ukarane powodzià.

Niedaleko fantastyki mo˝na usytuowaç powieÊç utopijnà lub antyutopijnà, któ-

ra si´ga w czasie nie wstecz do bajek ludowych, ale gdzieÊ daleko w nieznanà

przysz∏oÊç. Podczas gdy fantastyka naukowa cz´sto (ale niekoniecznie) rysuje lep-
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szà przysz∏oÊç, antyutopia ma raczej krytyczne, negatywne podejÊcie do przedsta-

wionych, ograniczonych i jednokierunkowych rezultatów „rozwoju” spo∏ecznego.

Pisarka Berta Bojetu (1946-1997) debiutujàca w latach dziewi´çdziesiàtych ze

swoimi dwiema powieÊciami antyutopijnymi (Filio ni doma/Filii nie ma w domu,

1990; Ptiçja hiÆa/Ptasie gniazdo, 1995) zajmuje specyficzne miejsce w literaturze

s∏oweƒskiej. Reprezentujàce wysoki poziom estetyczny powieÊci te nale˝à do po-

etyki modernistycznej i sà pe∏ne konotacji i znaczeƒ symbolicznych, alegorycz-

nych. PowieÊç Filii nie ma w domu, obfitujàca w fantastyk´ grozy, z ca∏à pewno-

Êcià mo˝na zaliczyç do powieÊci-utopii albo raczej antyutopii (antyutopijnymi nazywa

je Sosiç, 2003), ale wokó∏ niej toczy∏y si´ dyskusje dotyczàce przede wszystkim

krytyki feministycznej. Faktem jest, ˝e nie nale˝y ona do realistycznych powieÊci

tendencyjnych: omawiajàc temat przemocy m´skiej i wykorzystywania kobiet nie

osàdza p∏ci m´skiej, ale powszechnie panujàcà zasad´, która m´˝czyznom wyzna-

cza takie atrybuty destrukcyjne, jak agresja, przewaga racjonalnoÊci nad emocjo-

nalnoÊcià itd. Cechy pozytywne zasady „m´skiej” (odwaga, aktywnoÊç, twórczoÊç,

honor) u Berty Bojetu sà skrajnà alternatywà takich znienawidzonych wyznaczni-

ków zasady „kobiecej”, jak np. biernoÊç, niewysublimowana instynktownoÊç, trwa-

nie w monotonii codziennoÊci. PowieÊç ta mówi przede wszystkim o antagoni-

zmach, które pojawiajà si´ w trzech przeplatajàcych si´ tematach, o których pisa∏y

równie˝ Elfriede Jelinek i Margaret Atwood: o manipulacji, seksualnoÊci i zwy-

ci´skim instynkcie niszczenia. Podczas gdy krytyczne podejÊcie do Êwiata Elfrie-

de Jelinek wyra˝a cynizmem i sarkazmem, Berta Bojetu (jak Margaret Atwood)

zatrzyma∏a si´ przy tragicznej satyrze i grotesce (Sosiç 2003: 87-88). Na tej pod-

stawie mo˝na mówiç o literaturze feministycznej, która w ostatnich latach w S∏o-

wenii rozros∏a si´ do nies∏ychanych rozmiarów i której Berta Bojetu jest jednà

z pierwszych i najlepszych przedstawicielek. Na poczàtku powieÊci Helena Brass

po rozbiciu statku znajduje si´ na nieznanej wyspie. Z powodu córki Filio i syna

Uriego chcia∏aby jak najszybciej opuÊciç wysp´, ale zakochuje si´ w Naczelniku

i zostaje. Helena chcia∏aby zmieniç ustrój na wyspie i pomagaç ludziom. Wyspa

jest podzielona na dwa miasta: Górne Miasto kobiet i Dolne Miasto m´˝czyzn.

Kobiety i m´˝czyêni mogà si´ zobaczyç tylko w niedziel´ przed koÊcio∏em. Syno-

wie od ósmego roku ˝ycia sà odbierani matkom. Wszelkie naruszanie prawa jest

surowo karane. Ucieczka udaje si´ tylko nielicznym, jak pod koniec ksià˝ki Filii

i Uriemu. Chyba nie przez przypadek wybra∏a pisarka bohaterki swojej powieÊci.

W systemie zamkni´tej, represywnej, na wzór woskowy zorganizowanej patriar-

chalnej wspólnoty, postacie kobiece jeszcze bardziej podkreÊlajà wyalienowanie

cz∏owieka, upokorzenie i zagro˝enie, poniewa˝ w tego typu spo∏ecznoÊci kobieta

jest najbardziej bezbronnà istotà. W powieÊci Filii nie ma w domu zewn´trzny

znak u˝ycia gwa∏tu i przemocy w funkcji dominacji zawiera g∏´bszà, wewn´trznà

informacj´ o niemo˝liwoÊci skutecznej komunikacji mi´dzy kobietà i m´˝czyznà.

Najcz´Êciej praktykowany i najpopularniejszy dzisiaj rodzaj prozy s∏oweƒskiej

za Czapliƒskim (2002: 117) mo˝na by nazwaç „marginalizowaniem normalnoÊci”.

W s∏oweƒskiej prozie w mniejszej mierze chodzi jednak o kryminalizacj´ normal-

noÊci oraz wchodzenie marginesów do centrum, gdzie zjawiska peryferyjne (ko-

rupcja, przest´pczoÊç, agresja) stajà si´ normà, zaÊ dotychczasowe normy (wyzna-
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czane przez regu∏y przyzwoitoÊci) zostajà zepchni´te na margines (Czapliƒski

2002: 120), lecz raczej o typ prozy praktykowanej np. przez polskà pisark´ King´

Dunin w powieÊci Obciach, gdzie widzimy z jednej strony kryzys dotychczasowych

konwencji (patriarchalnych, drobnomieszczaƒskich, katolickich itd.), z drugiej – nie-

wydolnoÊç spo∏ecznej komunikacji, kryzys normalnej rozmowy, brak zwyczaju docho-

dzenia do zgody i ustalania wersji kompromisowych (Czapliƒski 2002: 120). Specy-

ficznà odmian´ ludzi „nienormalnych” stanowià wariaci, których te˝ jest sporo

w s∏oweƒskiej nowej prozie. W tym zakresie niema∏y sukces krytyczny i czytelni-

czy odnios∏y dwie powieÊci: Igra angelov in netopirjev (1997, Gra anio∏ów i nieto-

perzy) m∏odego autora AleÆa åara (1971) oraz Milovanje (1998, Pieszczoty) autor-

ki Niny Kokelj (1972), najbardziej cenionych autorów swojego pokolenia. Tu

chcia∏abym poÊwi´ciç kilka uwag powieÊci AleÆa åara, która by∏a jednà z najg∏o-

Êniejszych ksià˝ek w ostatniej dekadzie. Otó˝, wàska granica mi´dzy normalnoÊcià

a nienormalnoÊcià, moralnym i niemoralnym, prawid∏owà a nies∏usznà wizjà ˝y-

cia, jest ju˝ uj´ta w tytule powieÊci, gdzie bohaterowie jednoczeÊnie przybierajà

postaç anio∏a i nietoperza. Nielinearnie skomponowany dziennik zapisuje histori´

mi∏osnà ksi´dza Fausa i Nasji, ob∏àkanej dziewczyny, od pierwszego spotkania w ko-

Êciele do ostatniego w domu wariatów. Nasja swojà chorob´ odziedziczy∏a po oj-

cu, ksiàdz prawdopodobnie po matce. Oboje trzeêwo obserwujà rozwijanie si´

swojej choroby, której nie mogà zatrzymaç. Faus jest przekonany, ˝e otaczajàcy

go ludzie z miasta ca∏y czas go obserwujà i chcà kierowaç jego losem, dlatego pro-

testuje pogrà˝ajàc si´ w narkotyki i alkohol. G∏ównà dynamik´ powieÊci wyzna-

czajà opisy wewn´trznych doznaƒ. Proz´ t´ mo˝na by by∏o zaklasyfikowaç równie˝

jako powieÊç erotycznà, a pod koniec, po po˝egnaniu bohaterów, pornograficznà,

poniewa˝ szczegó∏owe opisy aktów seksualnych i najró˝niejszych perwersji zajmu-

jà znaczne partie ksià˝ki. Z erotycznych doÊwiadczeƒ zostanie tylko grzech. Wspól-

nym mianownikiem gry jest nihilizm po obu stronach granicy, w obydwu wspól-

notach. åar swojà ksià˝k´ opatrzy∏ ironicznym mottem Ciorana: najgorzej jest uwa˝aç

siebie za najprzytomniejszà osob´ Êwiata, wybawionà z u∏omnoÊci, na które cierpià

inni, ochronionà przed skutkami upadku, z poczuciem, ˝e si´ jest zgubionym w t∏u-

mie wariatów i zad˝umionych. [...] Lepsza jest nicoÊç, obrzydliwoÊç, cokolwiek oprócz

tej, skazanej na przekleƒstwo doskona∏oÊci! (åar 1997: 7).

Na zakoƒczenie chcia∏abym powróciç do zadanego wczeÊniej pytania, na które

jeszcze nie udzieli∏am odpowiedzi: czy ca∏kowita zmiana warunków historycznych,

politycznych i kulturalnych przyczyni∏y si´ do oczekiwanych przemian typologii

s∏oweƒskiej powieÊci? Czy nastàpi∏y ju˝ zmiany zapowiedziane przez historyków

literatury, tzn. czy uda∏o si´ obaliç archetyp bohatera, paradygmat nostalgicznej

powieÊci ofiary w nowych s∏oweƒskich powieÊciach? Branka FiÆer, badaczka lite-

ratury s∏oweƒskiej w roku 2003 opublikowa∏a bardzo ciekawe studium na ten te-

mat (FiÆer 2003). Badaczka, po gruntownej analizie protagonistów 20 powieÊci

powsta∏ych po roku 1991, roku uzyskania przez S∏oweni´ paƒstwowoÊci, stwierdzi-

∏a, ˝e dos∏ownie we wszystkich tych utworach, a wÊród nich by∏y równie˝ tu wy-

mienione powieÊci LainÆçka, Bojetu i åara oraz Niny Kokelj, bohaterowie nale-

˝à do typu biernych, nostalgicznych ofiar, ka˝dy oczywiÊcie na swój sposób, w swoim
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kontekÊcie czasoprzestrzenno-˝yciowym. Najwi´cej jest wÊród nich autorów-czter-

dziestolatków oraz przedstawicieli nast´pnej generacji – trzydziestolatków.

Ciekawym zjawiskiem literackim sà próby tematyzacji s∏oweƒskiego paradyg-

matycznego bohatera w literaturze. Najbardziej udanym przyk∏adem jest po-

wieÊç Draga Jançara Posmehljivo poŒelenje (1993, Drwiàce ˝àdze), którego typo-

wy bohater, emigrant-ofiara, w Stanach Zjednoczonych rozmyÊlajàc o melancholii

s∏oweƒskiej, Êwiadomie problematyzuje swojà sytuacj´, jednoczeÊnie stwarzajàc

do niej dystans tak, ˝e dzi´ki autorefleksji przekracza jà.

Trwa∏oÊç stereotypów i paradygmatów w zbiorowej podÊwiadomoÊci widocz-

nie jest ca∏kowicie niezale˝na od indywidualnych pragnieƒ jednostek lub dekla-

racji historyków literatury. Tà podÊwiadomoÊcià obj´ci sà pisarze tak samo jak

krytycy literatury, poniewa˝ analizowane przez Brank´ FiÆer powieÊci sà bardzo

wysoko cenione przez krytyków i historyków literatury. A mo˝e ten paradygmat

zostanie jeszcze bardziej zmodyfikowany i zrodzi si´ z niej coÊ niespodziewane-

go, co dla S∏oweƒców b´dzie równie wa˝ne dla utrzymania swojej to˝samoÊci?

W rozdziale „Zmierzch paradygmatu” – i co dalej? ksià˝ki Teresy Walas Zro-

zumieç swój czas czytamy: Ci bowiem, co zrzucajà paradygmat romantyczny w spo-

sób równie naturalny, jak wà˝ zrzuca starà skór´, sà po prostu dzieçmi nowej epo-

ki, generacjà owych wielekroç opisywanych przez Baumana nomadów, którym trwa∏a

wi´ê z jednà zbiorowoÊcià i jednym miejscem wydaje si´ czymÊ nie do pomyÊlenia

(Walas 2003: 205).
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ANASTASIJA GJURåINOVA

Literatura macedoƒska w okresie „tranzycji”
(najnowsze tendencje w twórczoÊci prozatorskiej)

W ostatnim dziesi´cioleciu XX wieku oraz w pierwszych latach wieku XXI

macedoƒska literatura i kultura dzieli doÊwiadczenia literatur i kultur s∏owiaƒ-

skich Europy Wschodniej, zachowuje przy tym specyficzne cechy, które pozwa-

lajà jà wyodr´bniç oraz odró˝niç od innych.

Po wzgl´dnie stabilnym i bez wàtpienia pomyÊlnym okresie rozwoju, jaki na-

stàpi∏ po kodyfikacji j´zyka literackiego w 1945 r., Macedonia i jej kultura w latach

dziewi´çdziesiàtych znalaz∏y si´ ponownie w sytuacji „przejÊcia”, „zwrotu”, „pró-

by”. Rozpad Federacji Jugos∏owiaƒskiej, upadek komunizmu i og∏oszenie nie-

podleg∏oÊci Republiki Macedonii w 1991 r., doprowadzi∏y jednoczeÊnie do gwa∏-

townego oderwania tego kraju od wi´kszej – jugos∏owiaƒskiej przestrzeni

kulturowej, a nawet do daleko posuni´tej izolacji, a w konsekwencji tak˝e do

koniecznoÊci redefinicji macedoƒskiej to˝samoÊci kulturowej. Problemy zwiàza-

ne z kwestià zachowania nazwy paƒstwa, ochrony j´zyka i granic, stawiajà Ma-

cedoni´ w sytuacji „postkolonialnej”, w której pog∏´bia si´ ÊwiadomoÊç pod-

rz´dnoÊci zajmowanej przez nià pozycji.

Nie zapominajmy wszak˝e, i˝ Macedonia jest w ca∏oÊci osadzona nie tylko we

wschodnioeuropejskim, ale tak˝e w ba∏kaƒskim kontekÊcie spo∏eczno-kulturo-

wym, co czyni jej po∏o˝enie bardziej z∏o˝onym oraz decyduje o tym, co dla niej

specyficzne. Konflikty etniczne, polityczna niestabilnoÊç regionu oraz powa˝ne

zagro˝enie rozlaniem si´ na tereny macedoƒskie wojny toczàcej si´ po sàsiedz-

ku spowodowa∏y, ˝e ˝ycie w Macedonii w ostatnim dziesi´cioleciu sta∏o si´ nie-

spokojne, nieprzewidywalne, ale przede wszystkim pe∏ne rezygnacji, napi´cia

i strachu przed przysz∏oÊcià

Wszystkie wspomniane tu procesy oddzia∏ujà na typ i charakter literatury

powstajàcej w tym okresie w Macedonii. „Tranzycja” w literaturze oznacza

przede wszystkim „dekonstrukcj´” istniejàcych uprzednio norm i wartoÊci, a tak-

˝e zerwanie ustanowionej linii rozwoju literatury oraz wkroczenie na drog´,

która nie wiadomo, dokàd prowadzi; przy czym zjawiska te nie muszà ozna-

czaç równoczesnego obni˝enia jakoÊci dzie∏a literackiego. Przeciwnie! W sztu-



ce liczy si´ przecie˝ „podró˝owanie” samo w sobie, nie zaÊ cel, do którego

si´ dà˝y.

Literatura macedoƒska w ostatnich czternastu latach podlega znaczàcym prze-

mianom, staje si´ kontrowersyjna, lecz nadal trwa, odnawia si´ oraz przynosi

szereg interesujàcych Êwiadectw o epoce, w której ˝yjemy. Transformacji podle-

gajà wszystkie gatunki literackie, przy czym procesy spo∏eczne oraz przeobra˝e-

nia ideologiczne szczególnie wyraênie oddzia∏ujà na proz´ i dramat. Zresztà

w sytuacji, gdy rozbite zostajà silne, logocentryczne modele, zachwianiu ulega

status gatunku jako takiego. Stàd te˝ spoÊród najbardziej charakterystycznych

cech macedoƒskiej literatury nale˝y wyodr´bniç nast´pujàce:

1. Hybrydyzacja gatunku literackiego. Wyrazisty podzia∏ gatunków literackich

ust´puje miejsca ich pomieszaniu, krzy˝owaniu si´ oraz wzajemnemu prze-

nikaniu. Zjawisko to tylko do pewnego stopnia jest dostrzegalne w dzie-

dzinie poezji, szczególnie mocno zaÊ zaznacza swà obecnoÊç w prozie, któ-

ra coraz cz´Êciej ∏àczy w sobie formy eseju, kroniki, krótkiego opowiadania,

noweli, dziennika bàdê powieÊci.

2. PodejÊcie intertekstualne. Zgodnie z jednà z podstawowych zasad literatury

postmodernizmu tak˝e macedoƒska twórczoÊç minionej dekady ch´tnie

pos∏uguje si´ technikà intertekstualnoÊci. Podejmujàc problem oryginalno-

Êci w sztuce macedoƒscy twórcy bardzo cz´sto si´gajà po cytaty, dokonujà

przeróbek wielu uznanych modeli oraz strategii literackich, a tak˝e wype∏-

niajà nimi nowe teksty.

3. Sposoby ujmowania problemu to˝samoÊci. Problem to˝samoÊci (rozpatrywanej

pod ka˝dym wzgl´dem: narodowoÊciowym, kulturowym, seksualnym itp.),

który stanowi jeden z kluczowych problemów wspó∏czesnej literatury i kultu-

ry, nie omija równie˝ twórczoÊci macedoƒskiej. W ciàgu ubieg∏ych dziesi´ciu

lat kontekst spo∏eczno-polityczny sprawia∏, ˝e potrzeb´ zachowania narodo-

wej i kulturowej to˝samoÊci uznawano za kwesti´ szczególnej wagi. Ujmujàc

zagadnienie to˝samoÊci ogólnie, warto podkreÊliç, i˝ w dzie∏ach z tego okre-

su zacz´to podchodziç do tego problemu bardziej elastycznie, z wi´kszym wy-

czuciem jej p∏ynnoÊci oraz hybrydycznego charakteru. W odró˝nieniu od ugrun-

towanego – „ba∏kaƒskiego” stanowiska, opartego na przekonaniu o trwa∏oÊci

i niezmiennoÊci to˝samoÊci, zw∏aszcza w odniesieniu do lokalnych to˝samo-

Êci narodowych, wspó∏czeÊni autorzy ostatecznie zajmujà w tej kwestii stano-

wisko bardziej otwarte, akcentujàc potrzeb´ nieustannego przeformu∏owywa-

nia oraz przebudowywania to˝samoÊci w najszerszym rozumieniu tego poj´cia.

4. PodkreÊlone zainteresowanie relacjami imagologicznymi (obraz Innego). Wy-

darzenia z historii najnowszej, które sta∏y si´ udzia∏em Macedonii, sk∏ania-

jà do ponownego zainteresowania si´ jednym z najbardziej reprezentatyw-

nych tematów z zakresu komparatystyki, a mianowicie imagologià oraz

sposobem, w jaki my i inni postrzegamy si´ wzajemnie, przy czym najbar-

dziej interesujàcy okazuje si´ tu aspekt wzajemnego oglàdu poszczegól-

nych narodów i kultur. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e literatura macedoƒska

wydaje si´ zdecydowanie mniej przygotowana do tego, by wypowiadaç si´

o sposobie, w jaki Macedoƒczycy postrzegajà swych sàsiadów na Ba∏ka-
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nach, za to o wiele cz´Êciej podejmuje problem relacji, jakie wià˝à: Euro-

p´ i Ba∏kany, cywilizacj´ Zachodu i Wschodu, centrum i peryferie itp.

5. Krytyczne przewartoÊciowanie tradycji. W wi´kszoÊci dzie∏ wspó∏czesnych

autorów macedoƒskich nie odnajdziemy bezkrytycznej akceptacji przesz∏o-

Êci i tradycji, szczególnie zaÊ tendencji do skrajnego uwznioÊlania w∏asnej

tradycji narodowej. Z pe∏nà ÊwiadomoÊcià i szacunkiem dla dziedzictwa kul-

turowego, macedoƒski autor potrafi zwróciç si´ ku tradycji w∏asnego kra-

ju z umiarkowanà dozà ironii i niezb´dnym dystansem, ujawniajàc jej za-

lety w nowy, a zarazem pe∏en szacunku sposób.

6. Stosunek do aktualnej rzeczywistoÊci historycznej, spo∏ecznej, ideologicznej i geo-

politycznej. Wiele dzie∏ literackich, powsta∏ych w ostatnich dziesi´ciu la-

tach, wyra˝a jasno okreÊlone stanowisko wobec napi´tej atmosfery, która

sta∏a si´ domenà naszego ˝ycia i która nas otacza. Izolacja, zamkni´cie,

kruchoÊç nowopowsta∏ych struktur paƒstwowych, poczucie niezadowolenia

wywo∏ane zagro˝eniem bezpieczeƒstwa i niepewnoÊcià sytuacji ekonomicz-

nej, problemem z wizami i rozruchami nasilajàcymi si´ za granicami kra-

ju, wszystko to pozostawia Êlad równie˝ w dzie∏ach literackich. Pisarz nie

jest ju˝ zamkni´ty w „wie˝y z koÊci s∏oniowej”, cz´sto te˝ oÊmiela si´

otwarcie wypowiadaç na temat aktualnych zdarzeƒ, co czyni na ró˝ne spo-

soby, zgodnie z przyj´tà przez siebie poetykà.

Wymienione tu zasadnicze cechy wspó∏czesnej literatury macedoƒskiej mo˝na

odnaleêç w wielu utworach, przyjmijmy jednak, ˝e najbardziej reprezentatywnà pod

tym wzgl´dem jest ksià˝ka Insomnia (2001, BezsennoÊç) Dimitrie Duracovskiego,

laureata presti˝owej nagrody „Racinovoto priznanje” w dziedzinie prozy za rok

2002. Na podstawie tego dzie∏a zilustrujemy przedstawione powy˝ej tezy.

1. Identyfikacja gatunkowa. BezsennoÊç jako twórcza inspiracja. Napisana w for-

mie dziennika prowadzonego przez rok, od lutego 1999 do lutego 2000

roku, w czasie mi´dzy 47 i 48 urodzinami autora, ksià˝ka Duracovskiego

sytuuje si´ gdzieÊ mi´dzy osobistà spowiedzià i fikcjà. Utwór ten nie jest je-

dynie „dziennikiem” pewnego cz∏owieka z okreÊlonego odcinka czasu. Do

tekstu w∏àczone zosta∏y pe∏ne opowiadania, fragmenty znanych i niezna-

nych dzie∏ literackich, wiadomoÊci elektroniczne i listy, teksty krytyczne

oraz recenzje poÊwi´cone literaturze i sztuce, a ponadto wiele, wiele intym-

nych wspomnieƒ: Zbieram, mówi autor, nawarstwiajàce si´ b∏ahostki i try-

wialnoÊci, stosy zapisanego papieru, osad minionych dni... FragmentarycznoÊç

jako zasada stanowi integralnà w∏aÊciwoÊç tej prozy, co najprawdopodob-

niej bierze swoje uzasadnienie z bezsennoÊci wpisanej w tytu∏ utworu. Z niej

te˝ niejako wyp∏ywajà przemieszczenia, niespójnoÊç i rozproszenie widocz-

ne w narracji: W ciàgu dnia ból g∏owy, oÊlepiajàce s∏oƒce, vertigo. Nocà, bez-

sennoÊç. OczywiÊcie mowa tu o sytuacji, która dzia∏a na autora twórczo i in-

spirujàco: Kiedy cz∏owiek si´ wyÊpi, brzydko màdrzeje i staje si´ t´py. Z tego,

co m´czy∏o niewyspanego, pozostaje jedynie bezp∏odny wstyd (Duracovski 2001).

2. IntertekstualnoÊç i intermedialnoÊç. Pe∏ne niepokoju refleksje Duracovskie-

go przeplatajà si´ z myÊlami jego literackich poprzedników (Joyce’a, Prousta,

Edmunda Birsa, Brunona Schulza, Stevena Kinga, Gombrowicza, Witka-
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cego), z którymi odczuwa prawdziwe duchowe pokrewieƒstwo. W zwiàzku

z intertekstualnoÊcià w pewnym momencie pisarz oznajmia wprost: Wszyst-

kie ksià˝ki zosta∏y ju˝ napisane. Od Homera i Szekspira wszystko jest jedynie

wariacjà na te same tematy, odnawianiem, przepisywaniem, dopisywaniem...

Przyznaj´: przepisuj´, cytuj´, parafrazuj´, imituj´, pope∏niam plagiat [...] Nie

dà˝´ do tego, by byç w∏asnym, uniwersalnym i wyjàtkowym. Chc´ byç peryfe-

ryjny i marginalny. Chc´ byç ka˝dym – by byç nikim (Duracovski 2001). Pi-

sarz, a tak˝e malarz Duracovski odnajduje pokrewnych sobie równie˝

wÊród artystów takich, jak Marcel Duchamp, Fellini, Visconti, Gustav Mah-

ler. Stàd te˝ wynika intermedialny charakter ksià˝ki, pod wzgl´dem arty-

stycznym wyposa˝onej w sposób wyjàtkowy, w którà autor wbudowa∏ za-

równo swà ogromnà erudycj´, jak i wspania∏y malarsko-artystyczny sens.

3. To˝samoÊç i ˝ycie na prowincji. Duracovski mieszka i tworzy w Strudze – ma-

∏ym miasteczku nad Jeziorem Ochrydzkim. Z ironià odnosi si´ do w∏asnej

to˝samoÊci, do oscylowania pomi´dzy literaturà a malarstwem, do prowincji

i samotnoÊci b´dàcych jego w∏asnym wyborem. Parodiuje swojà to˝samoÊç.

Gwa∏towne oderwanie od rozleglejszej przestrzeni, jakà tworzy∏a Jugos∏awia,

a tak˝e odrzucenie stolicy – Skopja jako ewentualnego miejsca zamieszkania,

prowadzà autora do dobrowolnego opowiedzenia si´ za ˝yciem „na peryfe-

riach”, które kocha pomimo ich wszystkich niedostatków. Na tej oto prowin-

cji nic si´ zdarza... – stwierdza autor i dodaje: OdnieÊç sukces w Pary˝u, to nic

trudnego... Prawdziwie Êwiatowym sukcesem jest, i to sà granice niemo˝liwego,

˝yç tu, na prowincji. Innym razem te˝ mówi z wyraênym tonem rezygnacji: ˚y-

jemy na g∏´bokiej prowincji, gdzie prawie nic si´ dzieje (oprócz jakichÊ ma∏ych,

brudnych wojen, przesiedleƒ, tworzenia nowych paƒstw) (Duracovski 2001).

Prowincja nie stanowi dla Duracovskiego przeszkody w równoprawnej komu-

nikacji z najwi´kszymi nazwiskami, reprezentujàcymi Êwiatowà sztuk´ i kul-

tur´, albowiem straszna i pora˝ajàca jest jedynie „prowincja ducha”, absolut-

nie niezale˝na od „t∏umu”, który danà przestrzeƒ zamieszkuje.

4. Stosunek do aktualnej rzeczywistoÊci. Podczas bezsennych nocy Duracovski

daje si´ poznaç jako wyjàtkowy obserwator rzucajàcej wyzwanie, niespo-

kojnej macedoƒskiej rzeczywistoÊci. Przy czym kluczowe miejsce w jego

rozwa˝aniach zajmuje „kryzys”, nie tylko ten d∏ugotrwa∏y – spo∏eczno-po-

lityczny, ale tak˝e ten wojenny, który przeradza si´ w dramat rozgrywajà-

cy si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie. Wojenna interwencja i bombardowanie

Jugos∏awii staje si´ kryzysem, który bezpoÊrednio wywo∏uje niepokój au-

tora, co wi´cej, przynosi przeczucie podobnego kryzysu, który w rok póê-

niej dosi´gnie jego w∏asnà przestrzeƒ, jego kraj. Kryzys dostrzegalny w szer-

szym planie wspó∏brzmi z kryzysem wewn´trznym, rozgrywajàcym si´ w planie

duchowym i wprowadzajàcym Duracovskiego w stan ciàg∏ego niepokoju,

rozpaczy i melancholii. Znajdujemy si´ poÊrodku chaosu, pisze, tracimy

swoje miasto, swoje paƒstwo, samych siebie (Duracovski 2001). Macedoƒska

krytyka zauwa˝a, ˝e owe przejmujàce osobiste Êwiadectwa autora ksià˝ki

BezsennoÊç przybli˝ajà go do noÊnego dziÊ horyzontu teoretycznego, okre-

Êlonego przez doÊwiadczenia przemieszczenia, wewn´trznego wygnania i mar-
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ginalnoÊci, znanych na przyk∏ad z dzie∏ takich autorów, jak Homi Baba,

Gayatri Spivak czy inni Êwiatowi teoretycy (Âeleva 2003). Dimitri Duraco-

vski stworzy∏ g∏´boko zmys∏owà, nie pozbawionà humoru, miejscami iro-

nicznà, a tak˝e rozmyÊlnie niespójnà i polifonicznà narracj´. W zwiàzku

z czym, bioràc pod uwag´ wszystkie w∏aÊciwoÊci prozy macedoƒskiej „w tran-

zycji”, bez przeszkód mo˝na orzec, ˝e powieÊç-dziennik BezsennoÊç stano-

wi jednà z najbardziej interesujàcych i poruszajàcych lektur tego nurtu.

Niniejsza prezentacja nowej prozy macedoƒskiej nie by∏aby jednak komplet-

na, gdybyÊmy poza dzie∏em Duracovskiego nie wzi´li pod uwag´ jeszcze przy-

najmniej kilku wa˝nych ksià˝ek, przynale˝àcych do produkcji prozatorskiej ubie-

g∏ego dziesi´ciolecia.

Pierwsza to powieÊç Aleksandar i smrtta (Aleksander i Êmierç) Slobodana Mic-

kovicia, która w ramach gatunku powieÊciowego wyznacza moment przejÊcia do

tzw. literatury postmodernistycznej, a tak˝e, co istotniejsze, w oryginalny sposób

dokonuje dekonstrukcji i przewartoÊciowania jednego z najbardziej rozpowszech-

nionych mitów europejskiej historii – mitu Aleksandra Macedoƒskiego. W Êlad

za tym utworem pojawia si´ ca∏y szereg powieÊci wydanych w latach dziewi´ç-

dziesiàtych, które nawiàzujà do tej lub zbli˝onej doƒ strategii powieÊciowej. Utwory

te reprezentujà gatunki hybrydyczne, oscylujà mi´dzy prozà fantastycznà i fan-

tastykà naukowà (Dvorskiot poet vo aparat za letanje/Dworski poeta w maszynie

latajàcej Vlady UroÆevicia), nawiàzujà do istniejàcych artefaktów literackich

(Odisej/Odyseusz Danila Kocevskiego), sytuujà si´ na granicy mi´dzy powieÊcià

psychologicznà i groteskà (Opisuvaç/Opisywacz Ermisa Lafazanovskiego) lub te˝

mi´dzy historycznym faktem i cudownoÊcià (Prorokot od Diskantrija/Prorok z Di-

skantrji z 2001 roku, Dragi Mihajlovskiego) (Volnarovski 2004: 66).

Dla naszego tematu szczególne znaczenie wydaje si´ mieç cykl powieÊci pod

wspólnym tytu∏em Balkanska saga (Ba∏kaƒska saga) pióra Luana Starovy. Sk∏ada-

jà si´ naƒ utwory: Tatkovite knigi (Ojcowskie ksià˝ki), Vremeto na kozite (Czas kóz),

Patot na jagulite (Szlak w´gorzy) i Balkanskiot Œrtven jarec (Ba∏kaƒski kozio∏ ofiar-

ny), z których wi´kszoÊç zosta∏a dotàd przet∏umaczona na kilka j´zyków europej-

skich. Podejmujàc opowieÊç o „ba∏kaƒskiej” Odysei swojej rodziny, Starova si´ga

do korzeni, a w∏aÊciwie do problemu wykorzenienia jej cz∏onków, Êledzàc ich prze-

siedlenia i w´drówki od jednego do drugiego ba∏kaƒskiego kraju. Odnajdujemy

w tych tekstach wiele tradycji, wiele kultur, wiele ró˝nych ideologii, pomieszanie

„systemów”, a tak˝e najnowsze, aktualne zdarzenia na Ba∏kanach. Ba∏kaƒski cykl

Luana Starovy stanowi Êwiadectwo wspó∏˝ycia i konfliktu ró˝nych kultur na obsza-

rze po∏udniowo-wschodniej Europy, a wi´c Êwiadectwo wcià˝ aktualnego fenome-

nu „wielokulturowoÊci”, stale obecnego w macedoƒskiej rzeczywistoÊci. Szczególny

sukces odnios∏a powieÊç Czas kóz, gdzie poprzez metafor´ zabijania kóz, a wi´c te-

go, co dla ludzi naturalne i êród∏owe, autor przeprowadza ostrà krytyk´ re˝imu to-

talitarnego. PowieÊç ta odznacza si´ bogactwem obrazów o ironiczno-groteskowym

charakterze, co widaç na przyk∏ad w u˝yciu imienia Stalinka (jako imienia kozy)

lub Stalin (jako imienia capa), a tak˝e poprzez sformu∏owania w rodzaju „kozia

mafia”, „kozia kontrrewolucja”, „kozi janczarowie”, a˝ po has∏a: „Êmierç kozom,

wolnoÊç dla narodu” albo „koziarze wszystkich krajów, ∏àczcie si´”.
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Przy tej okazji chcielibyÊmy zwróciç szczególnà uwag´ na dwa najwi´ksze do-

konania literackie powsta∏e w ciàgu kilku ostatnich lat: Papokot na svetot (2000,

P´pek Êwiata) Venka Andonovskiego i Razgovor so Spinoza (2002, Rozmowa ze

Spinozà) Goce Smilevskiego.

Ksià˝ka P´pek Êwiata zosta∏a uhonorowana najbardziej presti˝owymi literac-

kimi wyró˝nieniami: przyznanà w roku 2001 w Macedonii nagrodà za powieÊç

roku, a nast´pnie mi´dzynarodowà nagrodà w dziedzinie literatur ba∏kaƒskich

„Balkanika – 2002”. PowieÊç Andonovskiego sk∏ada si´ z dwóch, pozornie od

siebie niezale˝nych opowieÊci, które rozgrywajà si´ w ró˝nych czasach: jedna

w Êredniowieczu, w IX wieku, druga zaÊ wspó∏czeÊnie, w wieku XX. Pierwsza

opowieÊç toczy si´ powoli, jest analityczna i refleksyjna, podczas gdy druga to-

czy si´ wartko, jest dynamiczna i praktyczna. PowieÊç usytuowana na tle bizan-

tyjskiej i cerkiewnos∏owiaƒskiej kultury i tradycji opiera si´ w∏aÊnie na grze tych

czasów, grze, która w toku narracji w pe∏ni uzyskuje sens i uzasadnienie. W okre-

Êlony, postmodernistyczny sposób, nawiàzujàcy do pisarstwa Eco, Andonovski

wychodzi od atmosfery Êredniowiecznego monasteru, aby nast´pnie przenieÊç

si´ do Êwiata m∏odych ludzi z drugiej po∏owy XX wieku. Na tej osnowie rozwi-

ja ide´ p´pka jako centrum Êwiata, jako symbolu kobiety i nami´tnoÊci, jako

oÊrodka ludzkiej màdroÊci.

Rozmowa ze Spinozà jest drugà powieÊcià m∏odego autora Goce Smilevskie-

go, dzie∏em, za które dziennik „Utrinski vesnik” przyzna∏ autorowi nagrod´ za

najlepszà powieÊç 2003 roku. Wychodzàc od biografii Barucha de Spinozy – wiel-

kiego siedemnastowiecznego filozofa, portugalskiego ˚yda z Amsterdamu i au-

tora s∏ynnej Etyki – dzie∏o macedoƒskiego pisarza stara si´ nawiàzaç jak naj-

bardziej bezpoÊredni kontakt ze wspó∏czesnym czytelnikiem. Matryca historyczna

pos∏u˝y∏a m∏odemu autorowi do stworzenia oryginalnej i poruszajàcej opowie-

Êci, w której wyra˝a on swoje przemyÊlenia zwiàzane z wa˝kimi problemami,

dotyczàcymi ludzkiej egzystencji. Problemem najwi´kszej wagi wydaje si´ w utwo-

rze kwestia dychotomii mi´dzy rozumem i uczuciami, mi´dzy racjonalnym i emo-

cjonalnym poznaniem Êwiata. W niezwykle oryginalny sposób Smilevski spisu-

je „fikcyjnà” biografi´ Spinozy, bawiàc si´ kwestià prawdy historycznej i zmyÊlenia.

Biografia zostaje zapisana dwukrotnie, po pierwsze przez pryzmat racjonalno-

Êci, po drugie przez pryzmat emocjonalnoÊci. W pierwszej cz´Êci utworu widzi-

my Spinoz´ rozmyÊlajàcego – homo intellectualis, zaÊ w drugiej Spinoz´, który

czuje – homo sentimentalis. Pierwsze rozwiàzanie mówi o poszukiwaniu przez

filozofa bezkresu, absolutu i wiecznoÊci, podczas gdy drugie ukazuje cielesnoÊç

cz∏owieka Spinozy, jego t´sknoty, nami´tnoÊci i b∏ogie chwile ulotnoÊci. Pod

tym wzgl´dem powieÊç Smilevskiego mo˝na by w najszerszym rozumieniu na-

zwaç „ksià˝kà o mi∏oÊci”. W istocie zaÊ jest to utwór opowiadajàcy o samotno-

Êci jako sytuacji, która rodzi najbardziej rozpalajàce pragnienia i t´sknoty. Stàd

te˝ potrzeba dialogu, „rozmowy” z Innym, co zosta∏o wyra˝one tak˝e w samym

tytule dzie∏a – Rozmowa ze Spinozà. Chocia˝ macedoƒska krytyka okreÊla naj-

cz´Êciej utwór ten jako dzie∏o realizujàce model literatury postmodernistycz-

nej, sam autor odcina si´ od takiego okreÊlenia, konsekwentnie twierdzàc, ˝e
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jego ksià˝ka stanowi przyk∏ad „spóênionego romantyzmu” w literaturze mace-

doƒskiej.

Tak˝e w dziedzinie krótkich form prozatorskich pojawi∏o si´ w ostatnich latach

wiele zas∏ugujàcych na prezentacj´ publikacji, których cechy sprawiajà, ˝e bez tru-

du mo˝na je zaliczyç do „literatury w tranzycji”. Interesujàcy przeglàd wspó∏cze-

snych opowiadaƒ macedoƒskich przynosi wydany w 2001 roku po angielsku wy-

bór Change of the System (Zmiana systemu). Mowa tu o antologii skonstruowanej

z punktu widzenia Innego, to znaczy Amerykanina Richarda Gaughrana, który

przygotowa∏ jà we wspó∏pracy z Macedoƒczykiem Zoranem Ançevskim. Jest to

pierwsza antologia macedoƒskich opowiadaƒ opublikowana po og∏oszeniu przez

paƒstwo macedoƒskie niepodleg∏oÊci. Bardzo znaczàcy jest tytu∏ ksià˝ki, zaczerp-

ni´ty z jednego z opowiadaƒ pióra Dimitara Soleva, w którym mowa o „zmianie

systemu grzewczego”. Tak wi´c upolityczniony na pierwszy rzut oka tytu∏, w rze-

czywistoÊci pozbawiony jest bezpoÊrednich politycznych podtekstów, choç w nie-

unikniony sposób oznacza równie˝ przemian´ ducha, zauwa˝alnà te˝ na gruncie

opowiadania. Chocia˝ wspó∏czesny pisarz macedoƒski mieszka i tworzy w specy-

ficznych, prowincjonalnych warunkach, jego idee i stosowane w dzie∏ach rozwià-

zania okazujà si´ zbie˝ne i wspó∏brzmià z tymi, które proponujà pokrewni mu au-

torzy z kr´gu literatury tak europejskiej, jak i Êwiatowej. U prezentowanych tu

pisarzy dostrzegamy ca∏à ró˝norodnoÊç literackich rozwiàzaƒ, poczàwszy od czy-

stego realizmu (D. Solev), poprzez proz´ o charakterze lirycznym (V. UroÆeviç),

powiàzanie tekstu z matrycà folklorystycznà (P. Andreevski), fantastyk´ (S. Jane-

vski) i grotesk´ (V. Mançev), a˝ po postmodernistycznà, erudycyjnà metod´ frag-

mentarycznoÊci, kola˝u i intertekstualnoÊci (A. Prokopiev, V. Andonovski). W opo-

wiadaniach tych autorów zmienia si´ sposób traktowania miejskoÊci i wiejskoÊci,

tego, co realne i wyobra˝eniowe, liryczne i ironiczne, co tragiczne i absurdalne.

Szczególnie interesujàca wydaje si´ tu wieczna potrzeba poszukiwania w∏asnej

to˝samoÊci, która towarzyszy pragnieniu nawiàzania dialogu ze Êwiatem, z Innym

(KapuÆevska-Drakulevska 2004). W zwiàzku z tà w∏aÊciwoÊcià prozy macedoƒ-

skiej t∏umacz Richard Gaughran konstatuje: Macedonia jest ma∏ym krajem, który

jednak posiada g∏´bokà i bogatà kultur´. Jej granice sà na wyciàgni´cie r´ki, lecz

mo˝e w∏aÊnie dlatego ta t´sknota zdaje si´ tak wielka (Gaughran 2000: 37).

Kiedy porusza si´ problem to˝samoÊci, trzeba zaznaczyç, ˝e omawiana tu an-

tologia stanowi kolejny przyk∏ad podrz´dnej pozycji, jakà w literaturze mace-

doƒskiej przypisuje si´ twórczoÊci kobiecej. Jedyne dwie autorki zaprezento-

wane w tej ksià˝ce to Jadranka Vladova i Olivera K’orvezirovska, których

opowiadania stanowià zaledwie ma∏à ilustracj´ ogromnej mocy intuicji, jakà po-

siadajà dzie∏a kobiet-pisarek. Ich sytuacja w literaturze macedoƒskiej w ostat-

nich latach na szcz´Êcie coraz szybciej si´ zmienia. Za dowód tej przemiany

niech nam pos∏u˝y przyk∏ad popularnej poetki Lidii Dimkovskiej, która niedaw-

no opublikowa∏a swojà pierwszà powieÊç Skriena kamera (2004, Ukryta kamera).

Debiut prozatorski Dimkovskiej jest szczególnym przyk∏adem literatury „wygna-

nia”, wyobcowania, literatury zogniskowanej wokó∏ problemu „domu” i poczu-

cia jego posiadania lub braku. Autorka, mieszkajàca gdzieÊ w trójkàcie: Mace-
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donia – Rumunia – S∏owenia, nosi swój dom zawsze ze sobà. W bardzo osobi-

sty i pe∏en inwencji sposób stawia pytania o spotkanie i konflikt mi´dzy ludêmi

i kulturami. Kwestie te rozpatruje zawsze z nowej, odmiennej perspektywy.

W dziedzinie krótkich form prozatorskich trzeba wyró˝niç tak˝e twórczoÊç

Aleksandra Prokopieva, który bez ustanku, wytrwale doskonali swoje pisarstwo,

usytuowane gdzieÊ pomi´dzy opowiadaniem i esejem. Najlepszà ilustracj´ tego

pomieszania gatunkowego odnajdujemy w jego ksià˝ce 77 antiupatstva za liçna

upotreba (2000, 77 antywskazówek do osobistego u˝ytku), w której autor wielo-

krotnie powraca do tematu aktualnej, pogmatwanej sytuacji w dzisiejszej Mace-

donii. Autora o miejskim typie wra˝liwoÊci, ow∏adni´tego myÊlà o swym mieÊcie

(Skopje), a tak˝e o innych europejskich i nieeuropejskich miastach (Belgradzie,

Ochrydzie, Pary˝u, Warszawie, Oksfordzie, Nowym Jorku...), zajmuje zw∏aszcza

temat „podró˝owania”, ju˝ to realnego, ju˝ to w wyobraêni, zrealizowanego lub

tylko upragnionego. Sens ten obrazuje zaproponowane przez pisarza okreÊlenie

„Balkan Ekspres” – metafora oznaczajàca przejazdy ba∏kaƒskich pociàgów i wzmo-

˝ony ruch ludzi i idei w ostatnim dziesi´cioleciu XX wieku. Prokopiev wyra˝a

przekonanie, ˝e im wolniej je˝d˝à pociàgi i im mocniejsze granice, tym bardziej

znaczàcy okazuje si´ kulturowy i literacki „transport”, który mimo wszystko na-

dal si´ odbywa, zdaje si´ on wa˝niejszy nawet od jakiegoÊ niejasnego, nostal-

gicznego magnetyzmu, trwajàcy bez wàtpienia wÊród krajów i narodów na Ba∏-

kanach. Pisarstwo Prokopieva przynosi jeden z najcelniej ilustrujàcych obecnà

sytuacj´ Macedonii obrazów – obraz poczekalni – zasadzajàcy si´ na oryginal-

nej grze s∏ów „tranzycja” i „tranzyt”. Mieszkaƒcy kraju, którego udzia∏em sta∏a

si´ tranzycja, sà, w myÊl autora, niczym podró˝ujàcy „tranzytem”. Pozostawieni

w poczekalni jakiegoÊ ogromnego lotniska, otoczeni baga˝em, ze spojrzeniem

utkwionym w tablic´ informacyjnà cierpliwie czekajà na lot w upragnionym kie-

runku.

NakreÊlonym powy˝ej obrazem „mi´dzysytuacji” chcielibyÊmy zakoƒczyç ni-

niejszy przeglàd najnowszych tendencji obecnych we wspó∏czesnej prozie mace-

doƒskiej i odzwierciedlajàcych sytuacj´ paƒstwa oraz ca∏ego spo∏eczeƒstwa ma-

cedoƒskiego, które znajduje si´ w stanie „tranzycji”. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e

stan tranzycji trwa zbyt d∏ugo, by siedzieç z za∏o˝onymi r´kami i czekaç na jej

koniec bàdê te˝ na to, ˝e zostanie ona „skutecznie” zastàpiona nowym mode-

lem organizacji spo∏ecznej. Pisarze macedoƒscy, podobnie jak wspó∏czeÊni im

autorzy, reprezentujàcy inne wschodnioeuropejskie oraz ba∏kaƒskie kraje i kul-

tury, bezwarunkowo poj´li t´ zasad´, a tak˝e nauczyli si´ ˝yç i tworzyç w takiej

w∏aÊnie sytuacji „przejÊcia”, „zmiany”, „tymczasowoÊci”. W tych okolicznoÊciach

tworzà oni dzie∏a o wielkiej Êwie˝oÊci i oryginalnoÊci, czerpiàc z ró˝nych poetyk

i literackich „ideologii”, a przy tym zostawiajàc po sobie Êwiadectwo czasów

burzliwych, pogrà˝onych w chaosie, chwilami apatycznych i pozbawionych per-

spektyw, znacznie cz´Êciej jednak niespokojnych i stanowiàcych prawdziwe wy-

zwanie, czasów w których przysz∏o nam ˝yç.

Z j´zyka macedoƒskiego prze∏o˝y∏a Magdalena Bogus∏awska
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ANDRZEJ NOWOSAD

O poni˝eniu i godnoÊci cz∏owieka w prozie
bu∏garskiej okresu transformacji

Najszersza i najbardziej oczywista definicja postkomunizmu zak∏ada, ˝e jest

to „wszystko, co nastàpi∏o po systemie komunistycznym”. W obszernym studium

przedmiotu Leslie Holmes zaproponowa∏ czternastopunktowy model postkomu-

nizmu, który dobrze charakteryzuje to zjawisko (Holmes 1997).

WÊród cech konstytutywnych postkomunizmu Holmes wyró˝ni∏ mi´dzy innymi

nast´pujàce: odzyskanie niepodleg∏oÊci, niemal zupe∏ny brak kultury kompromi-

su, wysokie oczekiwania wobec w∏adz, brak zaufania do instytucji politycznych,

odrzucenie teleologizmu, pró˝nia ideowa i chaos moralny, g∏´bokoÊç zmian

˝ycia codziennego, poczucie tymczasowoÊci, dynamizm, niestabilnoÊç i brak po-

czucia bezpieczeƒstwa (Holmes 1997: 14).

Do tej listy Iván Völgyes doda∏ ró˝norodne elementy dziedzictwa spo∏ecz-

nego, duchowego i materialnego komunizmu, mi´dzy innymi: balast przemys∏u

ci´˝kiego, zacofanie rodzimej technologii, nadmierny rozwój liczebny „klasy robot-

niczej” i nomenklaturowej biurokracji, niech´ç do podejmowania odpowiedzial-

noÊci, a tak˝e inne zjawiska spo∏eczne i psychologiczne (Völgyes 1995: 2-13).

Grzegorz Ekiert uzupe∏nia∏ te wyznaczniki o dziedzictwo przesz∏oÊci, warunki

wyjÊciowe z doby komunizmu, przyj´te rozwiàzania instytucjonalne (wybór in-

stytucji) i kierunki polityki nowych w∏adz (Ekiert 2001: 13). Ekiert za Starkiem

s∏usznie zauwa˝a, ˝e postkomunizm to nie jedna transformacja, lecz wiele trans-

formacji w ró˝nych dziedzinach – politycznej, ekonomicznej i spo∏ecznej – przy

czym przebieg tych procesów jest wzajemnie zsynchronizowany, a ich artykula-

cja rzadko bywa wyraêna (Stark 1992: 18; Ekiert 2001: 14).

Do tych wyznaczników nale˝a∏oby równie˝ zaliczyç celowà twórczoÊç lite-

rackà, która przez 50 lat komunizmu zdo∏a∏a wykszta∏ciç uprzywilejowanà gru-

p´ spo∏ecznà „literaturopisarzy”, majàcych do swojej dyspozycji zarówno tzw.

domy pracy twórczej, przestronne apartamenty w kurortach turystycznych, jak

te˝ paƒstwowe wydawnictwa, publikujàce ich dzie∏a w dziesiàtkach, a nawet set-

kach tysi´cy egzemplarzy.



Bu∏garia – co podkreÊla Edward Mo˝ejko – nigdy nie doÊwiadczy∏a prawdzi-

wej „odwil˝y” w kulturze, takiej np. jaka mia∏a miejsce w Polsce, na W´grzech

lub w Czechos∏owacji. Owszem, by∏y tam przyp∏ywy i odp∏ywy ∏agodniejszej po-

lityki kulturalnej, ale nie doprowadzi∏y one do zakwestionowania zasad realizmu

socjalistycznego, jak to mia∏o miejsce w krajach Europy Ârodkowej i znacznie

póêniej tak˝e w Rumunii (Mo˝ejko 2001: 239).

W bu∏garskim komunizmie do 1989 r., a nawet jeszcze nie tak dawno, uzna-

ny przez w∏adze pisarz by∏ kimÊ lepszym ni˝ pracownik fabryki czy nauki. Ale

w czasach socjalizmu ta grupa spo∏eczna nie by∏a zamkni´ta dla innych. Prawie

ka˝dy Bu∏gar pisa∏ opowiadania, wiersze, uk∏ada∏ piosenki, bo czasami wystar-

czy∏a wizyta w fabryce urz´dnika z Sofii, by jakiÊ pracownik techniczny za jeden

wiersz na jego czeÊç móg∏ zyskaç takie same spo∏eczne przywileje jak renomo-

wani mistrzowie pióra.

Terminy „pisarz narodowy” czy „artysta narodowy” w bu∏garskiej krytyce lite-

rackiej funkcjonujà do dziÊ i nie majà zabarwienia negatywnego. Chyba w ˝ad-

nym kraju te˝ nie ma tak wielu „pisarzy” i „poetów”, którzy piszà do szuflady

z nadziejà, ˝e mo˝e nagle zostanà „kimÊ”. Ten styl myÊlenia masowego w Bu∏-

garii pozosta∏ ˝ywym reliktem po komunizmie. Mo˝na pokusiç si´ nawet o stwier-

dzenie, ˝e nie ma w Bu∏garii domu, w którym – zdaniem jego mieszkaƒców –

nie mieszka jakiÊ wybitny pisarz lub poeta.

Brak krytyki literackiej ˝ywo reagujàcej na nowoÊci powoduje, ˝e w Bu∏garii

nie funkcjonuje w przestrzeni kultury granica mi´dzy tym co jest, a co nie jest

i nie b´dzie literaturà. To samo dotyczy teatru, muzyki, malarstwa. W ka˝dej

zgo∏a dziedzinie króluje wolna amerykanka, opleciona specyficznà dla Bu∏garów

manià wielkoÊci.

Literatura bu∏garska, nie zdajàc sobie z tego sprawy, jest jakby martwa. JeÊli ist-

niejà jacyÊ pisarze i literaci, sà oni niczym zab∏àkane dinozaury, które nawet nie

podejrzewajà, ˝e era mezozoiczna ju˝ min´∏a. Teraz ju˝ nie jestem taki radykalny –

sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana i poplàtana, ni˝ mi si´ wtedy wyda-

wa∏o. Literatura bu∏garska to nie jest problem jej autorów. Jest to problem jej czy-

telników, ale czy tacy czytelnicy w ogóle istniejà? Literatura, która przed 1989 ro-

kiem by∏a instytucjà paƒstwowà i w sposób paƒstwowy mianowa∏a autorów i wartoÊci

literackie, teraz znajduje si´ w o wiele swobodniejszej i bardziej twórczej sytuacji,

tyle ˝e wraz z kuratelà paƒstwowà opuÊcili jà tak˝e jej odbiorcy. To, ˝e dalej istnie-

jà utalentowani autorzy, wcale nie oznacza, ˝e dalej istnieje literatura, poniewa˝ ta

ostatnia stanowi skomplikowany spo∏eczny uk∏ad, z∏o˝ony z piszàcych i czytajàcych,

z krytykujàcych, recenzujàcych i redagujàcych (Bodakow 2001: 165).

Bu∏garscy autorzy u˝ywajà okreÊlenia „ekstkomunizäm” do ∏àcznego opisania

sytuacji krajów by∏ego bloku radzieckiego po 1989 r., a s∏owa „prehod” do sa-

mej transformacji ustrojowej. Jednak rzadko oba poj´cia rozumie si´ jako sk∏ad-

nik samego procesu transformacji. „Ekstkomunizäm” pojmowany jest jako zbiór

reliktów przesz∏oÊci w teraêniejszoÊci, a „prehod” rozumiany jest raczej jako okres

ba∏aganu spo∏eczno-politycznego, a nie – jak w paƒstwach Europy Ârodkowej –

motor jego przezwyci´˝ania (por. Kofman, Roszkowski 1999: 142).
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Zdaniem bu∏garskiego politologa Georgiego Karasimeonowa wynika to z odmien-

nych doÊwiadczeƒ Bu∏garii w porównaniu z innymi paƒstwami Bloku Wschodniego

w pierwszych latach po upadku Muru Berliƒskiego (Karasimeonow 1998: 2-10).

Mimo ˝e upadek komunizmu nastàpi∏ niemal w tym samym czasie, w postko-

munistycznych krajach istnia∏y daleko idàce ró˝nice w sposobach wychodzenia

z socjalizmu i wchodzenia na drog´ transformacji. W odró˝nieniu od Polski,

w Bu∏garii mia∏a miejsce odgórnie sterowana transformacja i doprowadzi∏a ona

do uformowania si´ odmiennych tymczasowych rozwiàzaƒ instytucjonalnych

oraz wygenerowa∏a inny typ konfliktów politycznych i spo∏ecznych, a nawet kul-

turowych (por. Ekiert 2001: 15).

W listopadzie 1989 r. bu∏garskie spo∏eczeƒstwo nie dojrza∏o jeszcze do wpro-

wadzenia radykalnych zmian w systemie polityczno-gospodarczym i socjalnym.

Zasadniczà cechà, charakterystycznà dla Bu∏garii po 1989 r., by∏ brak realnego,

politycznego podmiotu zmian.

W odró˝nieniu od Europy Ârodkowej, Bu∏garia po 1989 r. doprowadzi∏a do

aktywnego uczestnictwa w ˝yciu politycznym liderów partii komunistycznej jako

reprezentantów opozycji, co w rzeczy samej oznacza∏o legitymizacj´ ich dalszej

obecnoÊci zarówno wewnàtrz, jak i na zewnàtrz kraju. Sam zaÊ sposób dokona-

nej przemiany, poprzez rotacj´ nomenklatury na szczycie komunistycznej partii

i w nast´pstwie hegemonia partii, spowodowa∏, ˝e ca∏a transformacja od poczàt-

ku opiera∏a si´ na chorych podstawach. Podobnie kula∏a kultura, a literatura

w szczególnoÊci.

Najbardziej liberalny okres literatura bu∏garska prze˝y∏a w latach 1956-1958

i na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych (por. Brown 1970: 240-262), choç – jak za-

uwa˝a Edward Mo˝ejko – i one nie dajà si´ porównaç z charakterem przemian

literackich w innych krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej (Mo˝ejko 2001: 239).

W Bu∏garii komunistyczna nomenklatura i elita literacka zachowa∏y si´ w ca-

∏oÊci do 1997 r., a jej wp∏ywowe lobby odczuwalne jest do dziÊ.

Tylko komunistyczna nomenklatura by∏a w stanie kontrolowaç wszystkie pro-

cesy transformacji w paƒstwie, a sama – jak zauwa˝a Karasimeonow – dojrza∏a

zaledwie do ÊwiadomoÊci gorbaczowowskiej pierestrojki (Karasimeonow 1998: 5).

Podobnà ÊwiadomoÊç zmian mia∏o bu∏garskie spo∏eczeƒstwo, które nawet dziÊ

w niewielkim stopniu wykazuje zainteresowanie debatà o tym, na jakim etapie

znajduje si´ transformacja systemowa w ich kraju oraz jakie czynniki przesàdzà

o jej powodzeniu. Publikacje bu∏garskie z zakresu transformacji zwykle opiera-

jà si´ na opisie i obserwacji i nie próbujà nawet wkraczaç w proces analizy,

choçby w tak podstawowym wzorcu jak „Z x T”, gdzie Z jest zjawiskiem, a T ope-

ratorem transformacji, który uzale˝niony jest od wielu czynników spo∏eczno-po-

litycznych, przede wszystkim od ÊwiadomoÊci zmian w narodzie.

Wprowadzenie w nieprzygotowanym spo∏eczeƒstwie instytucji demokratycz-

nych, takich jak wolne wybory czy likwidacja cenzury, okaza∏o si´ znacznie ∏atwiej-

sze w Bu∏garii ni˝ zmiana systemu gospodarczego, poprawa warunków material-

nych ˝ycia, a przede wszystkim zmiana systemu myÊlenia pisarza i spo∏eczeƒstwa.

W krajach opóênionych w drodze transformacji, takich jak Bu∏garia, Albania,

Rumunia czy Ukraina, postkomunistyczna kontrola gospodarcza, spo∏eczna i kul-
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turalna by∏a znacznie silniejsza ni˝ wÊród liderów procesu – Polski, Czech i W´-

gier. Tego typu nowy kapitalizm precyzyjnie opisali Frydman, Murphy i Rapa-

czyƒski dajàc swej publikacji wymowny tytu∏ Kapitalizm z twarzà towarzysza („Rzecz-

pospolita” z 2-3.03.1966).

W Bu∏garii, podobnie jak w Albanii, Rumunii czy na Ukrainie, reformy ryn-

kowe sà mniej zaawansowane, prywatyzacja pozostaje w tyle, a infrastruktura

instytucjonalna jest s∏abiej rozwini´ta i mniej przejrzysta. Korupcja jest rozpo-

wszechnionym zjawiskiem (Ekiert 2001: 20), dlatego te˝ poziom aprobaty spo-

∏ecznej dla reform i transformacji jest tam ni˝szy ni˝ w Polsce czy Czechach,

którym powiod∏o si´ lepiej.

W krajach przeprowadzajàcych transformacj´ ustrojowà wa˝nà rol´ w proce-

sie przemian odgrywa∏a bowiem swobodna informacja. W Polsce i Czechach

swobodna informacja wywalczy∏a sobie nisz´ w podziemiu jeszcze w czasach ko-

munizmu. W Bu∏garii natomiast d∏ugo jej nie by∏o i de facto wcià˝ jeszcze w pe∏-

nym zakresie nie ma.

Nawet Êrodowiska inteligenckie i politycznie wykszta∏cone majà trudnoÊci

z zaakceptowaniem faktu, i˝ rzeczywistoÊç polityczna i spo∏eczna to nie tylko to,

co ich konkretnie otacza, w czym sà zanurzeni, lecz równie˝ sposób postrzega-

nia tej rzeczywistoÊci przez spo∏eczeƒstwo i przez nich samych. Charakterystycz-

ne bu∏garskie u˝alanie si´, „oplakvane”, na w∏adz´, na ludzi, na ˝ycie i na sie-

bie samych, w tym w∏aÊnie ma swoje korzenie. Kontrola mediów w Bu∏garii

przez by∏à nomenklatur´, zarówno pod wzgl´dem w∏asnoÊciowym, jak i informa-

cyjnym, ma tu najistotniejsze znaczenie.

W Bu∏garii istnieje wolnoÊç s∏owa i druku, ale do dnia dzisiejszego nie ma

wolnoÊci prasy i ksià˝ki. Kto i jak produkuje informacj´ w Bu∏garii oraz w jaki

sposób i przez kogo jest ona przekazywana – to temat do innej analizy. Nie-

mniej, przy próbie opisu bu∏garskiej literatury w procesie transformacji, tak

istotnego faktu nie mo˝na pominàç. Kontrola mediów, wydawnictw i kolporta-

˝u w aspekcie w∏asnoÊciowym przez by∏à nomenklatur´ jest w Bu∏garii bardzo

widoczna, choç nie znaczy to, ˝e zawsze oczywista. Dopiero w 1997 r. nastàpi∏a

w Bu∏garii rewolucja w komunikowaniu spo∏ecznym w mediach – osiem lat póê-

niej ni˝ w innych krajach regionu (Fragow 1998: 254-266).

Recenzentów i krytyków jakby wcale nie by∏o – pisze Marin Bodakow w tekÊcie

Lot nad chaosem. – Wiem, ˝e istniejà takie pisma jak „Literaturen westnik” i „Ku∏-

tura”, nie tylko zresztà one, ale trzeba sobie szczerze powiedzieç, ˝e sà one margi-

nalne, czytane przez jakieÊ 1000-2000 osób. I jeÊli literatura bu∏garska istnieje w tym

wariancie, to jest to jakaÊ mikroliteratura, istotna dla 2000 osób. Jak wyglàda jej

kontakt z mediami, jak wyglàda jej kontakt ze Êwiatem nie tyle czytelników, ile wi-

dzów – oto wielkie stojàce przed nami pytanie [...] Sytuacja po 1989 roku dopro-

wadzi∏a do g∏´bokiej problematyzacji komunikacyjnego pola literatury. Kiedy litera-

tura traci odbiorc´, nie stanowi to elementarnej straty empirycznej, tylko strat´

fundamentalnà (Bodakow 2001: 166).

Od mediów, wydawnictw i kolporta˝u zale˝y, jaka treÊç przekazu mo˝e tra-

fiaç do odbiorcy. Na wolnym rynku ksià˝ka jest towarem i jak ka˝dy towar wy-

maga reklamy. Dobrà ksià˝k´ powinna reklamowaç krytyka literacka poprzez
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media, ale jak trafiç do mediów, które g∏ównie z racji politycznych nie sà zain-

teresowane ani krytykà, ani te˝ literaturà.

W zaistnia∏ej sytuacji krytyka literacka nie potrafi∏a si´ odnaleêç. W wielu

kr´gach bu∏garskiego establishmentu traktowano jà jako zbytek, a nawet niepo-

trzebny luksus. Bu∏garska krytyka literacka po 1989 r. zdo∏a∏a z powodzeniem

przeprowadziç tylko tyle, co zauwa˝y∏ Boris Minkow, ˝e krytyk zosta∏ zmuszony

do opisu zjawisk wyst´pujàcych w literaturze, a nie – jak wczeÊniej – do wymy-

Êlania problemów, a póêniej doszukiwania si´ ich w tekstach literackich (Min-

kow 2003: 26-27).

Za komunizmu wszystko by∏o prostsze. Zarówno literatura, jak i krytyka znaj-

dowa∏y si´ pod Êcis∏à kontrolà partii i utrzymywane by∏y w wypracowanych ry-

zach „dydaktyczno-ideologicznych”. Ani pisarz, ani krytyk literacki niczym nie

móg∏ zostaç zaskoczony, ani te˝ sam niczym nie móg∏ zaskoczyç. Paradoksy lite-

ratury i kultury bu∏garskiej w okresie komunizmu wyÊmienicie opisa∏a Celina

Juda z Uniwersytetu Jagielloƒskiego w ksià˝ce Pod znakiem BRL-u: kultura

i literatura bu∏garska w pu∏apce ideologii (Juda 2003).

W obliczu literatury, która dzia∏a∏a g∏ównie w s∏u˝bie ideologii, sytuacja po

1989 r. zaskoczy∏a zarówno pisarza, jak i krytyka. Pisarz móg∏ robiç co chcia∏

i jak chcia∏, a krytyk nie posiada∏ aparatu badawczego do opisu zachodzàcych

w literaturze zjawisk.

W okresie transformacji, z uwagi na brak wypracowanych metodologii do

analizy literackich zjawisk w ruchu, starzy krytycy szybko powrócili do ∏atwiej-

szych, sprawdzonych ju˝ dróg „badawczych” i „sprawdzonej literatury”, a m∏odsi

poczuli, ˝e podlegajà takim samym prawom rynku, jak twórcy. Prawdziwa kry-

tyka literacka sta∏a si´ zbytkiem – towarem zbyt luksusowym, aby mog∏a si´

utrzymaç na rynku kultury, bez obni˝enia jakoÊci i ceny (Efimow 1992: 6; Ki-

siow 2000: 6).

Dlatego warto wymieniç przynajmniej tych kilku badaczy, którzy bez wzgl´du

na pi´trzàce si´ problemy wydawnicze obserwowali i usi∏owali uporzàdkowaç no-

wà bu∏garskà literatur´. Sà to przede wszystkim: E∏ka Konstantinowa w swoich

wyk∏adach zamieszczanych w ksi´gach zbiorowych, Iwaj∏o Znepolski (ÖÁËÍ˙Ú Ì‡
ËÏ‡„ËÌÂÌËfl ÔÂıÓ‰/J´zyk wyimaginowanej transformacji, 1997), Wladimir Sabourin

(ãfl‚Ó Ë ÎËÚÂ‡ÚÛÌÓ/Lewo i literacko, 2001), Mitko Nowkow (ÅÄêí‚ÂÊË/Pa-

planina, 2001), Milena Kirowa (äËÚËÍ‡ Ì‡ ÔÂÎÓÏ‡/Krytyka prze∏omu, 2002).

Choç prace te nie majà charakteru systematyzujàcego, stanowià jednak Êwiate∏-

ko w tunelu literackiego i pseudoliterackiego boomu w Bu∏garii po 1989 r.

Problemy wydawnicze w Bu∏garii spowodowa∏y, ˝e wi´kszoÊç literatury, za-

równo pi´knej, jak i krytycznej, ukazywa∏a si´ w symbolicznym nak∏adzie na

koszt autora i rozchodzi∏a g∏ównie z ràk pisarza do ràk jego przyjació∏. Za 500

dolarów – jak zauwa˝a Boris Minkow – a nawet i za mniej mo˝na ca∏kowicie sa-

modzielnie wydaç legalnà ksià˝k´, rozpowszechniç jà, zdobyç czytelników itd. Oczy-

wiÊcie wolny dost´p do czytelnika okaza∏ si´ dok∏adnie tak samo iluzoryczny, jak

i dost´p do Êwiata zachodniego. 500 dolarów prawdopodobnie kosztowa∏oby rów-

nie˝ kupienie biletu i wizy do Niemiec, czyli tyle samo, ile kilka paczek wydanych

przez siebie ksià˝ek. Tylko ˝e z dworca autobusowego w Monachium, jak równie˝
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i z prywatnej drukarni dalej – w obu przypadkach „z nadbaga˝em” – nic nie by∏o

ju˝ gwarantowane (Minkow 2003: 46-47).

Jeden z najbardziej znanych pisarzy okresu transformacji, twórca wspó∏czesnej

bu∏garskiej „powieÊci wulgarnej” Christo Kauczew nie tylko jako wydawnictwo,

ale te˝ i jako ksi´garni´ potraktowa∏ hotel „Rodina”. Najpierw z ràk do ràk, po-

tem poprzez bazary jego ksià˝ki dociera∏y do szerszego kr´gu czytelników. Gdy

zainteresowali si´ nim kolporterzy, sprzedano blisko pó∏ miliona egzemplarzy.

Przez literaturoznawców jednak powieÊci Kauczewa nie sà uznawane za tzw.

literatur´. Podobne podejÊcie krytyków literackich widoczne jest równie˝ w opi-

sach literatury bu∏garskiej si´gajàcej po wzorce i gatunki dziennikarskie, choç

w∏aÊnie fakt, i˝ prasa i informacja najd∏u˝ej znajdowa∏a si´ w Bu∏garii pod pr´-

gierzem nomenklatury i informacja jako ostatnia zosta∏a uwolniona z uÊcisków

ideologii, mia∏ istotny wp∏yw na to, ˝e literatura zacz´∏a pe∏niç takà funkcj´,

jaka zarezerwowana jest w krajach demokratycznych dla dziennikarskiej publi-

cystyki. W tym aspekcie proz´ „kryminalno-Êledczà” Kauczewa mo˝na potrak-

towaç jak papierek lakmusowy spo∏ecznego widzenia transformacji polityczno-

-gospodarczej w Bu∏garii.

Cechà charakterystycznà stylu Kauczewa jest opis aktualnej sytuacji politycz-

nej w paƒstwie, poprzez operowanie j´zykiem wulgarnym, typowym dla spo∏ecz-

nych m´tów, pó∏Êwiatka i kryminalistów, Êrodowisk by∏ych s∏u˝b bezpieczeƒstwa,

mafii i wi´ziennego grypsu. W∏adza i krytyka go nie lubi∏a, a przecie˝ u Kau-

czewa – konstatuje Milena Kirowa – rzeczywistoÊç sama w sobie nie jest ani

wulgarna, ani wznios∏a; jest tym, czym jest (Kirowa 2002: 77).

W çÂÓÌ Ç˙ÎÍ˙Ú (1996, Neron Wilk), ñËÍ˙Î˙Ú Ì‡ åÂÒ‡ÎËÌ‡ (1996, Cykl

Mesaliny), ä‡ÎË„ÛÎ‡ ÅÂÒÌËflÚ (1996, Kaligula Z∏y), ãËÍ‚Ë‰Ë‡ÈÚÂ „ÂÌÂ‡Î‡
(1996, Zlikwidujcie genera∏a) Kauczew si´ga po wzorce z ˝ycia ludzi staczajàcych

si´ na spo∏eczne dno lub tych z dna, którzy dzi´ki sile mafii bàdê swoich mu-

sku∏ów zyskali pieniàdze i w∏adz´ – partyjny doktor na uniwersytecie, profesor

z dyplomem kupionym za brudne pieniàdze, biznesmen otoczony szacunkiem

wymuszonym przez gwa∏t, polityk, który pierwszy milion ukrad∏, a drugi zyska∏

z intratnego kontraktu za paƒstwowe pieniàdze – to g∏ówni bohaterowie powie-

Êci Kauczewa.

W ksià˝ce ê‡ÁÏË¯ÎÂÌËfl ÔÓ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ‡·ÓÚË (2002, RozmyÊlania nad

sprawami bu∏garskimi) Michai∏ Nedetczew twierdzi, ˝e literatur´ transformacji

w Bu∏garii ∏àczy jedno: odejÊcie od wartoÊci intelektualnych, etycznych i este-

tycznych i zastàpienie ich kultem silnego cia∏a i zachwytem nad musku∏ami (Ne-

de∏czew 2002).

Christo Kauczew, który do 1989 r. wyda∏ kilka powieÊci charakterystycznych

dla prozy intelektualnej, jak ÅÂÎËfl ‰fl‚ÓÎ (1992, Bia∏y diabe∏), pisanych j´zy-

kiem wr´cz ezopowym, sam – jako pisarz – sta∏ si´ jednà z pierwszych ofiar bu∏-

garskiej transformacji. Zdoby∏ si´ na obni˝enie wartoÊci artystycznej swoich po-

wieÊci i w ten sposób obni˝y∏ swà artystycznà cen´. W latach dziewi´çdziesiàtych

ca∏kowicie zmieni∏ styl, j´zyk i tematyk´ swych powieÊci. Kauczew tak bardzo

pozna∏ mechanizmy postkomunistycznej w∏adzy w Bu∏garii, ˝e uwa˝a si´, i˝ po-

wieÊç ãËÍ‚Ë‰Ë‡ÈÚÂ „ÂÌÂ‡Î‡ (1996, Zlikwidujcie genera∏a) ukazujàca mecha-
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nizmy zabójstw w MSW sta∏a si´ wzorcem dla kryminalnego Êwiatka. (Genera∏

Bogomil Bonew na przyk∏ad zosta∏ ostrzelany przez mafijnego biznesmena S∏aw-

czo Iwanowa w sposób nieomal skopiowany z powieÊci.)

Wypracowany przez Kauczewa „wulgarny etos”, który czasami porównywany

jest do eposu hajduckiego, utorowa∏ nowà koncepcj´ i nowy j´zyk dla bu∏gar-

skiej literatury transformacji. Moralny sceptycyzm sta∏ si´ w kulturze bu∏gar-

skiej swego rodzaju estetycznym uwiarygodnieniem dla cz∏owieka transforma-

cji, który prze˝y∏ komunizm, a pos∏ugiwanie si´ utartymi znakami w opisie

rzeczywistoÊci i ˝argonem komunizmu sta∏o si´ swego rodzaju moralnym kom-

promisem w twórczoÊci.

Kauczew wprowadzi∏ do literatury gwa∏t, wulgarnà stylistyk´, gramatyczny

chaos i brutalny Êwiat, w którym króluje przemoc, nienawiÊç, nast´puje upadek

wszelkich wartoÊci moralnych, etycznych i estetycznych. Opisa∏ brutalnà co-

dziennoÊç adekwatnym dla niej j´zykiem (ä‡ÎË„ÛÎ‡ ÅÂÒÌËflÚ/Kaligula Z∏y, 1996;

çÂÓÌ Ç˙ÎÍ˙Ú/Neron Wilk, 1996).

Podobnie w tekstach Fani ˚ekowej (ì·ËÈÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÂÁ‚Î‡ÒÚÌÓ ‚ÂÏÂ/Zabój-

stwa w czasie smuty, 1996), Aleksandra Tomowa (çÓ‚Ó·Ó„‡Ú˙¯Ë/Nowobogac-

cy, 1997) czy Iwana Trenewa mo˝na zauwa˝yç, ˝e autorzy wr´cz przeÊcigajà si´

w zacieraniu granic pomi´dzy literaturà a rzeczywistoÊcià politycznà.

Niko∏aj Pisarow wprowadzi∏ do literatury stylistyk´ dziennikarki Êledczej (ÇÎ‡ÒÚ
Ë Ï‡ÙËfl/W∏adza i mafia, 1996; ó‡Ò˙Ú Ì‡ ıËÂÌËÚÂ/Czasy chien, 1997; ÉÓÎÂÏËÚÂ
Ë„‡˜Ë/Wielcy gracze, 1997; ãËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÓÏ‡Á‡Ú‡. íÂÓËÁÏ˙Ú ‚ Å˙Î„‡Ëfl/Twa-

rze obrzydzenia. Terroryzm w Bu∏garii, 1999), a Alek Popow, Wlado Dawerow,

Ludmil Stanev, Georgi Gospodinow czy Rajna Markowa – zacz´li reprezento-

waç swego rodzaju dziennikarski makrogatunek literacki, w∏àczajàc weƒ wszel-

kie paraliterackie wartoÊci.

Alek Popow w å˙ÒÌË Ò˙ÌË˘‡ (1994, Âwiƒskie sny) stara∏ si´ pokazaç, ˝e

brutalna rzeczywistoÊç przedar∏a si´ nie tylko do literatury, ale te˝ do Êwiata

podÊwiadomoÊci i snu cz∏owieka, koszmary m´czà go w czasie, gdy powinien od-

poczywaç; w è˙ÚflÚ Í˙Ï ëË‡ÍÛÁ‡ (1999, Droga do Syrakuz), åËÒËfl ãÓÌ‰ÓÌ
(2001, Misja Londyn) ukazuje, jak zatracajà si´ najwa˝niejsze wartoÊci cz∏owie-

ka, spo∏eczeƒstwa i paƒstwa na rzecz przemocy aparatu administracji i korupcji

w∏adz. W ostatniej powieÊci çË‚Ó Á‡ Ì‡ÔÂ‰Ì‡ÎË (2002, Poziom dla zaawanso-

wanych) Popow zaÊ dokonuje dekonstrukcji zarówno rzeczywistoÊci, jaka otacza

cz∏owieka, jak i tekstu samego w sobie. Dla pisarza – wydaje si´ konstatowaç

autor – literatura ju˝ nic nie jest warta; uleg∏a takiemu samemu rozk∏adowi jak

otaczajàcy pisarza Êwiat.

Podobnie widzà literatur´: W∏ado Dawerow w ÄÌ„ÂÎË ÌÂ·ÂÒÌË (1998, Nie-

biaƒscy anio∏owie), Ludmi∏ Stanew w çflÏ‡ Ú‡Í‡‚‡ ÍÌË„‡ (1990, Nie ma takiej

ksià˝ki), çÂÔËflÚÌËflÚ Ú‡Ú‡ËÌ (1995, Nieprzyjemny Tatarzyn), çÂÌ‡Í˙ÌËÏÓ
(1998, Bez uszczerbku), Georgi Gospodinow w ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÓÏ‡Ì (1999, Po-

wieÊç naturalna) czy Rajna Markowa w î‡ÌË ÔÓ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ (2001, Fani na niebezpiecznych drogach Êwiat∏a).

W okresie transformacji w Bu∏garii by∏o o czym pisaç: korupcja, skandale,

polityczne zabójstwa, mafia na ulicach i wspó∏pracujàca z nià policja, inflacja,
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która spowodowa∏a, ˝e pod koniec 1996 r. 1 dolar kosztowa∏ ponad 500 lewa

(przy miesi´cznej pensji 1500 lewa), bandytyzm na ulicach i w parlamencie, wresz-

cie napi´cie wojenne, gdy przez 27 mroênych dni Bu∏garzy w marszach i pikie-

tach milczenia nie chcieli odejÊç spod gmachu parlamentu, ˝àdajàc ustàpienia

postkomunistycznego rzàdu ˚ana Widenowa (1995-1997), a sam Widenow kur-

czowo trzyma∏ si´ fotela w∏adzy.

W Bu∏garii w tym okresie – skonstatuje Michai∏ Minkow – literaci zacz´li pe∏-

niç funkcj´ dziennikarzy Êledczych, a literatura zape∏niaç nisz´, jakiej nie chcia∏y

bàdê nie mog∏y zajàç gazety codzienne (Minkow 2003: 20).

Zachód nie reagowa∏ na bu∏garskie problemy, bo mia∏ inne: kosztowne za-

prowadzanie pokoju w BoÊni i Hercegowinie (Dayton 1995), podobne jak w Sofii

(1996), ale znacznie d∏u˝sze mityngi Serbów w Belgradzie, ˝àdajàcych odejÊcia

Slobodana MiloÆevicia (zima 1996), ˝àdania niepodleg∏oÊciowe Albaƒczyków

w Kosowie i Macedonii (1991-2001), które doprowadzà do nalotów NATO na

Jugos∏awi´ (1999), czy choçby niewydolnoÊç finansowà i za∏amanie struktur w∏a-

dzy Albanii (1998) i w Federacji Rosyjskiej (1998). To wszystko powodowa∏o, ˝e

Bu∏garzy poczuli si´ osamotnieni. Bez nadziei na pomoc i zrozumienie ani ze

Wschodu, ani z Zachodu.

Dobitnie skomentowa∏ to w powieÊci ëÏ˙Ú ‚ ò‡ÚÓ ‰'Ö (2001, Âmierç w Cha-

to d’E) Konstantin Terzijew.

Teraz wiem przynajmniej jedno, pierdoliç Europejczyków, pierdoliç hamburgery

[...], pierdoliç Wiedeƒ, Bruksel´ i ich nagrody Nobla. I my te˝ powinniÊmy si´ pier-

doliç, t´paki [...] i teraz si´ pytam: jaki chuj mnie pokusi∏, mnie bu∏garskiego pisa-

rza Petko Todorowa, ˝eby ca∏e ˝ycie w∏óczyç si´ po cudzych kàtach jak kokoszka,

która chce znieÊç jajo i nie mo˝e znaleêç sobie miejsca? Dlaczego tak jest, ˝e wi´d-

n´ jak obszczane winogrono i oczekuj´ swego koƒca, w tym zapomnianym przez

Boga Chato d’E... (Terzijew, 2001).

Poprzez wulgarnoÊç j´zyka Terzijew ukazuje swój bunt – niemo˝noÊç zrozu-

mienia zmian zachodzàcych w spo∏eczeƒstwie, paƒstwie i na Ba∏kanach, jako ca-

∏ym regionie. Jego wulgarny krzyk rozpaczy, wywo∏any pró˝nià po utracie wszel-

kich zasad etycznych i moralnych we wspó∏czesnym Êwiecie, ukazuje niemoc –

bezradnoÊç inteligenta, pisarza, który nie znajduje w podr´czniku teorii litera-

tury adekwatnych schematów literackich, a w s∏owniku odpowiedniej leksyki do

zamanifestowania swojego stanu ducha.

Wi´kszoÊç bohaterów literatury bu∏garskiej okresu transformacji ˝yje w apoka-

liptycznym strachu przed dniem jutrzejszym – pisze E∏ka Konstantinowa. Sà um´-

czeni biedà, bezrobociem i brakiem perspektyw. ˚yjà w Êwiecie korupcji i prze-

st´pczoÊci, w którym króluje krymina∏ i sadyzm wobec s∏abszego... To nowy rodzaj

diabolizmu, bardziej brutalnego i sadystycznego ni˝ ten znany z historii literatury

bu∏garskiej z lat dwudziestych i trzydziestych XX w. (Konstantinowa 2004: 224).

W diabolizmie transformacji straszne zjawiska pojawiajà si´ na tle realnego,

materialnego zniszczenia (np. å˙ÒÌË Ò˙ÌË˘‡/Âwiƒskie sny, 1994, i çË‚Ó Á‡
Ì‡ÔÂ‰Ì‡ÎË/Poziom dla zaawansowanych, 2001, Aleka Popowa).

Sytuacja jest na tyle trudna, ˝e nie bez powodu Georgi Gospodinow w ksià˝-

ce ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÓÏ‡Ì (1999, PowieÊç naturalna) zadaje pytanie: Jak zakoƒczà si´
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te lata dziewi´çdziesiàte, czy jak horror, czy film gangsterski, czarna komedia, czy

te˝ jak opera mydlana? (Gospodinow, 2000: 11). Tym w∏aÊnie transformacje bu∏-

garskie karmi∏y bu∏garskie spo∏eczeƒstwo w gazetach codziennych, radiu i tele-

wizji, w ich g∏ównych wydaniach wiadomoÊci: horrorem, filmem gangsterskim

i czarnà komedià.

Bu∏garskie „paƒstwo ducha” zacz´∏o powstawaç na gruncie upadku struktur

politycznych i socjalnych, nowych kolonizacji „nieposiadajàcych” przez „posia-

dajàcych”, „ma∏ych” przez „du˝ych”. Zdaniem Ogniana Kowaczewa w∏aÊnie dla-

tego w ostatnich 15 latach literatura bu∏garska nie stara∏a si´ stawiaç granicy

pomi´dzy tekstem a Êwiatem, jaki opisywa∏a (Kowaczew 2004: 221).

Pod naporem ulicy w 1996 r. komuniÊci ustàpili.

Pierwszym zadaniem, jakie postawi∏y sobie nowe w∏adze zimà 1996/1997 r.,

by∏o zapewnienie Bu∏garom chleba, drugim – powstrzymanie galopujàcej hiper-

inflacji i ucieczki twardej waluty za granic´, która w ostatnich latach – jak twier-

dzà finansiÊci – wyp∏yn´∏a z kraju w wielkoÊci przekraczajàcej ca∏y zagraniczny

d∏ug Bu∏garii (Baewa, Kalinowa 2002: 311).

1 lipca 1997 r. bu∏garska lewa zosta∏a sztucznie przywiàzana do niemieckiej

marki (1 marka za 1000 lewa). 24 lipca MFW przyzna∏ Bu∏garii II transz´ kre-

dytu stabilizacyjnego w wysokoÊci 140 milionów dolarów. Zacz´∏o si´ d∏ugo od-

k∏adane uwalnianie cen, podnoszenie cen transportu, pràdu, ogrzewania. Zimà

1997 r. bu∏garskie spo∏eczeƒstwo zacz´∏o prze˝ywaç kolejny koszmar transfor-

macji – bez pràdu, ogrzewania i pieni´dzy na chleb.

Ten okres transformacji zacz´∏a opisywaç Zdrawka Ewtimowa, autorka Ç ÒÚÛ-
‰ÂÌ‡Ú‡ ÚË ÒflÌÍ‡, ÎÂÈ‰Ë (1998, W twym zimnym cieniu lady), ãËÌ‰Ë (2000,

Lindi), á‡ ÚÂ·, Á‡ ÏÂÌ (2002, Dla ciebie, dla mnie) i ostatniej, wydaje si´ naj-

ciekawszej, powieÊci óÂÚ‚˙Ú˙Í (2003, Czwartek).

Zdrawka Ewtimowa, podobnie jak Kauczew, zaczyna∏a swojà dzia∏alnoÊç lite-

rackà w latach osiemdziesiàtych. Tematykà jej pierwszych opowiadaƒ by∏o Êro-

dowisko robotników, górników i drobnych pijaczków z okolic Pernika, którzy

prze˝ywali swe zwyk∏e, codzienne problemy, ale otaczali si´ wzajemnym szacun-

kiem i czcià. Element moralny zawsze zwyci´˝a∏ w tych opowiadaniach, napa-

wa∏ optymizmem. Pod wp∏ywem „wulgarnych powieÊci” Kauczewa, Ewtimowa za-

cz´∏a opisywaç procesy zachodzàce w Bu∏garii w okresie transformacji. Jej j´zyk

jest co prawda mniej wulgarny ni˝ Kauczewa, ale fabu∏a i opisywana rzeczywi-

stoÊç jest jeszcze okropniejsza.

SzeÊcioletnia i chora na astm´ Lindi, tytu∏owa bohaterka powieÊci Ewtimo-

wej ãËÌ‰Ë, staje si´ bezwzgl´dnà morderczynià wszystkich, którzy przychodzà

na jej oczach uprawiaç seks z jej matkà – Tanià, sekretarkà mafijnego biznes-

mena. Ta zaÊ, ˝eby utrzymaç dziecko, musi Êwiadczyç seksualne us∏ugi nie tylko

dla swego szefa, ale te˝ ca∏ego jego Êrodowiska, bez wzgl´du na wiek i p∏eç. De-

wiacje seksualne w tej ksià˝ce przeplatajà si´ z dewiacjami ˝ycia spo∏ecznego:

pani inspektor policji godzi si´ na ka˝de poni˝enie, byle tylko dotrwaç do eme-

rytury, matka Lindi pokornie poddaje si´ molestowaniu, ˝eby wy˝ywiç chorà na

astm´ córk´ i wreszcie Lindi, jedyna bohaterka nie godzàca si´ na spo∏eczny

kompromis, szeÊcioletnie dziecko, nie rozumiejàce zjawisk zachodzàcych wokó∏
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niej, ale odczuwajàce granic´ mi´dzy dobrem i z∏em – jedyny pozytywny boha-

ter opowiadania, chocia˝ z punktu widzenia prawa to bezwzgl´dny morderca.

W wydanej w 2003 r. powieÊci óÂÚ‚˙Ú˙Í Ewtimowa ukazuje Êwiat jeszcze

bardziej bezwzgl´dny ni˝ w ãËÌ‰Ë. Autorka powraca do Êrodowiska z Pernika.

W odró˝nieniu od opowiadaƒ z lat osiemdziesiàtych, w Perniku nie ma ju˝ ro-

botników, którzy walczà z codziennymi problemami, otaczajàc si´ powszechnà

mi∏oÊcià. Sà za to bezrobotni, mafia i ci, którzy za cen´ najwi´kszego poni˝enia

w regionie dotkni´tym najwi´kszym bezrobociem, ˝eby prze˝yç – kradnà, sprze-

dajà swoje cia∏a i zabijajà wzajemnie. W zezwierz´conym Êwiecie dawna pernic-

ka inteligencja z trudem zachowuje cechy w∏aÊciwe cz∏owieczeƒstwu.

Beti, jedna z bohaterek óÂÚ‚˙Ú˙Í, to córka znanej pisarki. Jej matka stra-

ci∏a prac´ w wieku pi´çdziesi´ciu lat. ˚eby jà wy˝ywiç, Beti – studentka filolo-

gii romaƒskiej, robi masa˝e i przy okazji sprzedaje swe cia∏o; jest poni˝ana, ale

godzi si´ na wszystko, ˝eby móc zap∏aciç rachunki za pràd i czynsz.

Nora – druga z bohaterek – pracuje w kawiarni, chocia˝ nie dostaje wynagro-

dzenia od lat. Za odrobin´ strawy Êwiadczy us∏ugi seksualne w∏aÊcicielowi – Groz-

danowi, z którym w koƒcu zachodzi w cià˝´. Mimo i˝ od lat nie dostaje zap∏a-

ty, chodzi regularnie do pracy. Wie, ˝e czasami uda si´ wynieÊç troch´ ˝ywnoÊci,

a tylko tak mo˝e wy˝ywiç swych braci bliêniaków i chorà matk´.

Wreszcie Simona – kolejna bohaterka. To córka mafioso, tak bogata, ˝e wr´cz

niedost´pna dla pozamafijnego Êrodowiska. ˚eby czuç si´ cz∏owiekiem i mieç

prawo do mi∏oÊci, godzi si´ na najgorsze – kupuje dotyki i wymuszone piesz-

czoty bezrobotnego Cygana w obskurnych piwnicach zapleÊnia∏ych bloków, bo

tylko tam ludzie nie wiedzà, kim ona jest.

W powieÊciach Ewtimowej przeplatajà si´ dwa Êwiaty: Êwiat upadku i zubo-

˝enia dawnej inteligencji, która, ˝eby prze˝yç, musi sprzedawaç si´ krymina-

listom, i Êwiat nieprzyzwoicie bogatych mafiosów, którzy nie respektujà ˝ad-

nych moralnych norm, bo wiedzà, ˝e tak naprawd´ to oni rzàdzà tymi dwoma

Êwiatami.

W Êwiecie literackim Ewtimowej spo∏eczeƒstwo postkomunistyczne charakte-

ryzujà sprzecznoÊci psychologiczne. Istnieje silny konflikt mi´dzy dà˝eniem do

indywidualnych korzyÊci i dzieleniem ryzyka. Ewtimowa zauwa˝a, ˝e kolektywi-

styczna propaganda okresu komunistycznego do pewnego stopnia sprowokowa-

∏a postawy egoistyczne, choç jednoczeÊnie ugruntowa∏a przeÊwiadczenie, ˝e paƒ-

stwo powinno chroniç obywateli przed skutkami ryzyka, które podejmujà.

Podobny obraz transformacji pokazuje Alek Popow w ksià˝ce åËÒËfl ãÓÌ‰ÓÌ
(2001, Misja Londyn). Popow wykorzystuje motywy Aleko Konstantinowa (1863-

-1897), autora klasycznego Baj Gania i pos∏ugujàc si´ smutnà ironià, oÊmiesza

p´dzàcà za drobnymi pieni´dzmi bu∏garskà dyplomacj´, która zatraca godnoÊç

paƒstwowà, profesjonalizm, cz∏owieczeƒstwo i zamiast reprezentowaç kraj na

zewnàtrz, oÊmiesza go. Ciekawostkà jest, ˝e autor czyni wyraêne aluzje do ˝ony

prezydenta Patara Stojanowa (1996-2000), która pracowa∏a w ambasadzie bu∏-

garskiej w Londynie.

W innej powieÊci, è˙ÚflÚ Í˙Ï ëË‡ÍÛÁ‡ (1999, Droga do Syrakuz), Popow

si´ga po kolejnà stylistyk´, znanà z bu∏garskiej tradycji literackiej lat 20. i 30.
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minionego wieku – diabolizm. Porównujàc rzàdy ˚ana Widenowa i W∏odzimie-

rza Lenina autor ˝ongluje absurdalnymi sytuacjami, umieszcza akcj´ powieÊci

na granicy mo˝liwego i niemo˝liwego, a swoich bohaterów w Êwiecie politycz-

nego i spo∏ecznego absurdu.

Forowany przez Popowa nowy rodzaj diabolizmu jest jednak straszniejszy od

tego z ubieg∏ego wieku. Bohaterowie jego utworów ˝yjà w poczuciu apokalipsy,

strachu przed jutrzejszym dniem; um´czeni sà biedà, bezrobociem, brakiem per-

spektyw. ˚yjà, ocierajàc si´ nieustannie o korupcj´ i przest´pczoÊç, okrucieƒ-

stwo i sadystyczne zboczenie. Ten diabolizm jest o wiele bardziej sadystyczny.

Okropne zjawiska transformacji – jak pisze E∏ka Konstantinowa – ukazywane sà

na tle realnego, materialnego zniszczenia, erozji i wszechotaczajàcego Sofi´ brudu

(Konstantinowa 2004: 225).

E∏ka Konstantinowa zaznacza, ˝e Alek Popow jest nowym i ciekawym zjawi-

skiem w literaturze bu∏garskiej, który wypracowa∏ nowy styl po∏àczenia absurdu

groteskowo-fantastycznego i kryminalno-zabawnego jednoczeÊnie. Akcja w jego

ksià˝kach rozgrywa si´ najcz´Êciej w wymyÊlonych paƒstwach, a bohaterowie

majà dziwne imiona i znajdujà si´ w nieokreÊlonych czasie i przestrzeni.

Bohater Popowa jest pogrà˝ony zwykle w przest´pczoÊci lub w chorobie psy-

chicznej, popada w niewiarygodne sytuacje bez wyjÊcia, a ca∏y tekst pokazuje to

tylko, ˝e nie ma dla niego zbawienia.

Popow zdaje si´ mówiç, ˝e na zastanà rzeczywistoÊç mo˝na reagowaç ju˝

tylko Êmiechem. Apokalipsa bandytyzmu, okropne morderstwa przedstawione

sà w formie intelektualnej gry z czytelnikiem, w której ten traci poczucie grani-

cy zachodzàcej mi´dzy zabawnym i okrutnym, niewiarygodnym i realnym. Ginie

granica mi´dzy dobrem a z∏em.

Sarkastycznie i ironicznie Alek Popow przedstawia cynizm i g∏upot´ nieodpo-

wiedzialnych przest´pców, jak te˝ psychicznie chorych ludzi, którzy dostali w swo-

je r´ce w∏adz´. Strach ∏àczy si´ z mitem nowej „demokracji” i jej fa∏szywych

aposto∏ów wolnoÊci. Wszystko to poni˝a godnoÊç osobistà cz∏owieka i zaprzecza

rozumowi wszechÊwiata. Popow ironicznie i zabawnie pisze o dzisiejszym kryzy-

sie ducha, estetycznej zawierusze, nowych wariacjach ludzkiej deformacji (Kon-

stantinowa 2004: 225).

W ksià˝kach Popowa spo∏eczeƒstwo bu∏garskie jest zm´czone koƒcowym

okresem dawnego systemu i trudnoÊciami transformacji oraz, w konsekwencji,

niezdolne do rozwiàzania kwadratury ko∏a odpowiedzialnoÊci za czasy paƒstwo-

wego terroru, k∏amstw, izolacji, upokorzeƒ i biedy. Ludzie chcieliby ˝yç normal-

nie, bez ponoszenia ofiar, do których ich dawniej stale namawiano i których

majà ju˝ dosyç.

Ten diabolizm jest bardziej okrutny od diabolizmu lat trzydziestych – konsta-

tuje E∏ka Konstantinowa.

Wskutek duchowego kryzysu, w literaturze bu∏garskiej pojawia si´ te˝ litera-

tura nostalgików, którzy powracajà do Êwiata dawnych symboli i zastanawiajà si´

nad ich poÊmiertnà egzystencjà. óÂÌÓ ÔÓ‰ ÌÓÍÚËÚÂ (1992, Czarno pod pa-

znokciami), ì‰‡‚ÂÌ‡Ú‡ Ë·‡ (1999, Ud∏awiona ryba), ô‡ÛÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ç‡ÎÒ (2001,

Starausy Walca) Czawdara Cenowa – to opowiadania, w których komfort narra-
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tora przejawia si´ we wspomnieniach z przesz∏oÊci, a nigdy w tym, co jest „te-

raêniejsze”.

W literaturze bu∏garskich nostalgików „teraêniejszoÊç” jest cenna tylko do tego

stopnia, do jakiego jest pewne, ˝e stanie si´ potencjalnym „wczoraj”, nale˝àcym

do terytorium wspomnieƒ (Minkow 2003: 108).

W tym sensie nostalgikiem wydaje si´ tak˝e Iwaj∏o Petrow – Å‡ÓÌÓ‚Ë (1998,

Baronowie), który w przeciwieƒstwie do autorów tzw. bidungsroman-ów z komu-

nistycznego socrealizmu, ukazuje bogatych, postsocjalistycznych bohaterów, któ-

rzy dyskretnie protestujà przeciw ci´˝kim batom, jakie dostajà od ˝ycia po upadku

komunizmu (Kirowa 2002: 128).

Zjawiska transformacji w prozie artystycznej znajdujà odzwierciedlenie rów-

nie˝ w czterech ksià˝kach beletrystycznych Emilii Dworianowej. Autorka o wy-

raênych przekonaniach demokratycznych nie demonizuje ju˝ tak jak Popow ota-

czajàcej jej rzeczywistoÊci. Jej proza jest bardziej filozoficzna, przesycona nostalgià,

ale – jak u rumuƒskiej pisarki Simony Popescu – jest to nostalgia za latami dzie-

ciƒstwa, spokoju i bezpieczeƒstwa (ÉÓÒÔÓÊ‡ É./Pani G., 2001), ä˙˘‡Ú‡/Dom,

1993). Nie jest to a˝ tak nostalgiczna postawa cz∏owieka ceniàcego sobie warto-

Êci demokracji i wyros∏ego w Êwiecie transformacji jak np. twórczoÊç Popescu,

niemniej jednak przebija w niej nostalgia za minionym. W ukazaniu rzeczywi-

stej teraêniejszoÊci bohaterowie Dworianowej nie potrafià wyzbyç si´ zagadko-

wej, ci´˝kiej, tajemniczo-mistycznej atmosfery niewiadomego, jakie mo˝e przy-

nieÊç dzieƒ jutrzejszy. Sà to dni – jak mówi jeden z bohaterów prozy Dworianowej

– „m´czàcego oczekiwania na demokracj´”. Proza Dworianowej ukazuje zm´-

czenie bu∏garskiego spo∏eczeƒstwa, strach i przekonanie, ˝e ka˝dy jest osobiÊcie

odpowiedzialny za polityczne i socjalne dramaty tego kraju.

Autorka ucieka przed brutalnoÊcià dnia codziennego w zachwyt nad pi´knem;

pi´knem ludzkiego cia∏a, pi´knem przyrody, sztuki i j´zyka (La Veleta 1998,

Passion ËÎË ÒÏ˙ÚÚ‡ Ì‡ ÄÎËÒ‡/Passion albo Êmierç Alisy, 1995). Dworianowa

pisze w barokowym wr´cz stylu. Wszyscy jej bohaterowie to estetyczne indywi-

dua, ˝ywiàce si´ strawà duchowà (muzyka Bacha w Alisie, rysowanie autopor-

tretu w La Veleta), ale przenikni´ci egzystencjalnym strachem, który oddzia∏uje

na ich poczucie estetyki.

Milena Kirowa zauwa˝a, ˝e Passion albo Êmierç Alisy nie mieÊci si´ w trady-

cjach literatury bu∏garskiej. Tekst jednak nie jest eksperymentalny. Ekspery-

ment bowiem jest buntem, wynikiem niezadowolenia, s∏owem wychodzàcym

ponad ustalone normy, naciskiem i gwa∏tem zadanym na tekÊcie i poprzez

tekst. A u Dworianowej tekst jest spokojny, poetycki, zdanie sterylnie dopra-

cowane, tylko jej bohaterowie sà pe∏ni sprzecznoÊci i nie potrafià si´ odnaleêç

pomi´dzy estetycznym smakiem i gwa∏tem. Mi∏oÊç miesza si´ u nich z obrzy-

dzeniem, twórczoÊç z dekonstrukcjà, prze˝ycia estetyczne z egzystencjalnym stra-

chem (Kirowa 2003).

Los ka˝dego z bohaterów Dworianowej jest uzale˝niony nie tylko od jego ludz-

kiej istoty, ale te˝ od kontaktów z innymi ludêmi. Zawsze jest zale˝ny. Czy to

od mocy duchowych, czy od charakteru. Problemem cz∏owieka jest on sam i jego

ÊwiadomoÊç, jego etyka, estetyka, religijnoÊç. W swoich artystycznych tekstach
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Dworianowa wyra˝a przekonanie, ˝e tylko „pi´kno zbawi Êwiat” (wed∏ug s∏ów

Dostojewskiego).

Teksty Dworianowej – jak zauwa˝a Konstantinowa – wybuchajà jak gejzer i spa-

dajà jak wodospad (Konstantinowa 2004: 228). Wyraênie jest to widoczne w opo-

wiadaniu La Velata, gdzie autorka ze szczególnym kunsztem wprowadza czytel-

nika w atmosfer´ historycznego, wczesnego renesansu, wyplecionego w barokowym

wr´cz stylu z poetyckiego j´zyka, z którego tworzy antyczne labirynty bez wyj-

Êcia, gdzie znalezienie drogi uzale˝nione jest od pokonania strachu i mi∏oÊci

cz∏owieka do cz∏owieka. Ale mi∏oÊç pokazana przez Dworianowà to nie tylko

pokora i wielka sztuka zrozumienia czy oddania, to przede wszystkim zwierz´-

ca ˝àdza, przykryta erotycznà grà umys∏u i intelektualnych pieszczot. Ka˝dy no-

wy utwór Dworianowej pokazuje innà psychik´ cz∏owieka i inne reakcje emo-

cjonalne bohaterów. Ka˝dy z bohaterów prze˝ywa transformacj´.

Problematykà transformacji zajà∏ si´ tak˝e mistrz bu∏garskiego absurdu Jor-

dan Radiczkow (1929-2004) – èÛÔ‡‚Ó ‚ÂÏÂ (2000, Brzusiowa pogoda), ìÏË‚‡ÌÂ
ÎËˆÂÚÓ Ì‡ ÅÓ„ÓÓ‰Ëˆ‡ (1994, Obmywanie twarzy Bogurodzicy). Radiczkow na-

dal rozkoszowa∏ si´ alegoriami, bawi∏ rozrzuconymi w znaczeniach, specyficzny-

mi dla swej twórczoÊci neologizmami (np. ÔÛÔ‡‚Ë ludzie, ˝ycie nas Á‡ÔÛÔ‡‚fl‚‡,

termitnik [ÚÂÏËÚÌËÍ] – cz∏owiek, który wszystko z˝era itd.], wyÊmiewa∏ i iro-

nizowa∏ (çÂ·ÂÒÌ‡ ·Î‡„Ó‰‡Ú/Niebiaƒskie b∏ogos∏awieƒstwo, 2000, ëÍËÚ‡˘ËÚÂ
„‡‰ÒÍË ÍÛ˜ÂÚ‡/Wa∏´sajàce si´ miejskie psy, 2000).

W tekstach Radiczkowa dominujà s∏owa: ‰Ë‚ÓÚËfl – dzikoÊç, ·Â‰ÌÓÚËfl
(ÒËÓÏ‡¯Ëfl) – biedota, ÌeoÔ‡‚Ëfl – niemo˝noÊç uporzàdkowania, ·˙ÍÓÚËfl
– zamieszaƒstwo, Ò˙ÒËÔËfl – rozpadostwo, ÎÂÒÌÓÚËfl – ∏atwiznowstwo, Ï˙˜ÌÓÚËfl
– m´ka, ÚÂÒÌÓÚËfl – ciasnota, ˆË„‡ÌËfl – cyganeria, Ú˙ÏÌÓÚËfl – ciemnota,

ÔÓÍÎÂÚËfl – przekleƒstwo, ÒÚ‡ıÓÚËfl – strasznoÊç, „ÓÁÓÚËfl – brudastwo,

Ò‡ÏÓÚËfl – samotnictwo, Ú˙ÔÓÚËfl – g∏upota (por. Pszastek-Samokowa 2001).

Mo˝na nawet stwierdziç, ˝e s∏owa te b∏àkajà si´ po tekstach Radiczkowa jak

bezdomne psy po ulicach Sofii. Czasem kàsajà w grupie, czasem w pojedynk´.

W okresie totalitaryzmu pisa∏em, ˝e cz∏owiek wsz´dzie idzie ze swoim prostac-

twem albo ˝e prostactwo idzie z cz∏owiekiem. On sobie idzie, a prostactwo idzie ra-

zem z nim [...] zaczyna mówiç, prostactwo te˝ natychmiast zaczyna mówiç i mo˝e

si´ zdarzyç, ˝e go przegada... Mo˝emy przyjàç, ˝e cz∏owiek chodzi wraz ze swoim

prostactwem, albo odwrotnie – ˝e prostactwo chodzi z cz∏owiekiem, a zresztà nie

ma to szczególnego znaczenia. Wa˝niejsze jest pilnowanie, ˝eby ˝adne prostactwo

nie by∏o wi´ksze od swojego w∏aÊciciela (Radiczkow, 2001, 158-159).

Prosty naród, s∏abe paƒstwo! – podsumuje Radiczkow Bu∏gari´ okresu trans-

formacji, podobnie jak zrobi∏ to w czasie komunizmu w sztuce éÔËÚ Á‡ ÎÂÚÂÌÂ
(1979, cz. II, scena V; Próba latania).

Gros autorów zajmujàcych si´ Bu∏garià okresu transformacji pisze w∏aÊnie

o aparacie paƒstwa jak o Prostactwie, które sta∏o si´ wi´ksze od ich w∏aÊcicieli.

Stefan Kisiow w powieÊciach ÑÊ Û·ÓÍÒ (2000, D˝uboks), çËÍ˙‰Â çË˘Ó (2000,

Nigdzie nic), çÂ ·Û‰ÂÚÂ ÒÓÏÌ‡Ï·ÛÎ‡ (2000, Nie budêcie somnambulika),

ÖÍÁÂÍÛÚÓ˙Ú (2004, Egzekutor) porusza si´ mi´dzy dziennikiem a relacjà, mie-

sza jaw´ ze snem somnambulika. Kisiow z jednej strony opisuje w swych ksià˝-
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kach prawdziwe zabójstwa prawdziwych ludzi, z których czyni podmioty literac-

kie (Egzekutor), a z drugiej zaciera granice czasu rzeczywistego i literackiego,

pozwala si´ spotykaç Hitlerowi i bu∏garskiemu Baj Banio Aleka Konstantinowa

(Nie budêcie somnambulika), porusza si´ na granicy literackiej fikcji, historycz-

nej prawdy i k∏amstwa, somnambulicznej rzeczywistoÊci transformowanej Bu∏ga-

rii. „KiedyÊ przeczyta∏em w jakimÊ opowiadaniu, ˝e nim wykona∏o si´ kar´

Êmierci w wi´zieniu, mówi∏o si´ skazaƒcowi, ˝e idzie robiç sobie zdj´cie” – wy-

jaÊnia∏ swój styl pisarski Kisiow, gdy w grudniu 2004 r. odbiera∏ literackà nagro-

d´ fundacji „Wik” za Egzekutora (Stojanowa 2004). PowieÊci Kisiowa to jakby

podretuszowane fotografie Bu∏garii w okresie transformacji, okresu somnambu-

licznego snu, gdzie – jak we Ênie – wszystko mo˝e si´ zdarzyç, byleby tylko nie

budziç somnambulika, bo rzeczywistoÊç, jaka go czeka, jest brutalnie detaliczna

jak zdj´cia ekipy Êledczej i pesymistyczna jak nastrój skazanego na Êmierç.

Nie mniej pesymistycznie widzà transformacj´ Alek Popow w çË‚Ó Á‡
Ì‡ÔÂ‰Ì‡ÎË (2002, Poziom dla zaawansowanych), Iwaj∏o Petrow w Å‡ÓÌÓ‚Ë
(1998, Baronowie) czy Emil Andreew w opowiadaniach ãÓÏÒÍË ‡ÁÍ‡ÁË (1996,

¸omskie opowiadania), éÒÚÓ‚˙Ú Ì‡ ÔËflÌËˆËÚÂ (1999, Wyspa pijaków) czy

granej z powodzeniem w Paƒstwowym Teatrze Satyrycznym „Aleko Konstanti-

now” w Sofii sztuce Ñ‡ Û·ËÂ¯ ÔÂÏËÂ (2004, Zabij premiera).

Andreew w sztuce Zabij premiera nie ma oczywiÊcie na myÊli obecnego pre-

miera Bu∏garii cara Symeona II. Autor przekonuje, ˝e Bu∏garia razem z Euro-

pà i ca∏à cywilizacjà wchodzi w okres technologicznego feudalizmu. I w∏aÊnie

w tym okresie jego bohaterowie, wieÊniacy, emeryci, outsiderzy ze wspó∏czesno-

Êci, którzy zagubili si´ w otaczajàcej ich biedzie i z braku perspektyw ˝yjà jak

somnambulicy Kisiowa (Wyspa pijaków) lub prze˝ywajàc najtrudniejszy okres swe-

go ˝ycia, ˝eby ul˝yç sobie i ca∏emu cierpiàcemu narodowi bu∏garskiemu nawet

sk∏onni sà zawrzeç pakt z diab∏em, by zabiç premiera (Zabij premiera). W po-

wieÊciach i opowiadaniach Andreewa wszystko ulega autodestrukcji. Tylko Dunaj

spokojnie obmywa brzegi Bu∏garii – „Wysp´ pijaków”.

Równie˝ Teodora Dimowa w swojej pierwszej i dobrze zapowiadajàcej si´ po-

wieÊci ÖÏËÌÂ (2001, Emine), szuka odpowiedzi na pytania, jakie stawia jej

wspó∏czesna rzeczywistoÊç, coraz trudniej poddajàca si´ zrozumieniu, z którà

coraz trudniej si´ zidentyfikowaç. Bohaterka jej powieÊci – bu∏garska Turczynka

– ˝yje w nieustannym rozdwojeniu. Jako Bu∏garka Jana Ilinda jest niezwykle au-

tentycznie dzisiejsza, poruszajàca si´ w uniwersalnych kodach cywilizacji, aktu-

alnej psychofilozoficznej problematyce. I jej drugie ja – Turczynka Emine, roz-

trz´siona romantyczka o rozdwojonej jaêni, która osiàga integracj´ wewn´trznà

z Ilindà dopiero po serii ci´˝kich prze˝yç. Emine ˝yje w rozbitej rodzinie i wy-

niszczonym spo∏eczeƒstwie, w udr´czonej mi∏oÊci. Jej dramat jest wielce mi-

styczny. Poszukujàc prawdy o sobie samej, dochodzi do prawdy wiecznej. Cz∏o-

wiek dzi´ki wyobraêni mo˝e ˝yç wsz´dzie, nawet w najgorszych warunkach.

Mo˝e tam nawet byç szcz´Êliwym, o ile potrafi marzyç. Emine Dimowej, ˝eby

przetrwaç i nie popaÊç w szaleƒstwo, nie akceptuje otaczajàcego jà Êwiata, nie

dopuszcza go do siebie. Âwiat bohaterki Dimowej rozprys∏ si´ jak rozbite szk∏o

i tylko wyobraênia pozwala zebraç je w okruszyny cz∏owieczeƒstwa. Emine Teo-

269O poni˝eniu i godnoÊci cz∏owieka w prozie bu∏garskiej okresu transformacji



dory Dimowej to powieÊç o rozdwojonej kobiecie, la femme fraquile, ∏àczàcej

w sobie to, co dzieci´ce i to, co kuszàce w m∏odej kobiecie, ale wszystko jest

jednoczeÊnie bezp∏ciowe, reagujàce boleÊnie na ka˝dy element ˝ycia. To – jak

zauwa˝y Minkow – studium balansowania pomi´dzy ˝yciem wewn´trznym cz∏o-

wieka i jego ˝yciem w Êrodowisku spo∏ecznym (Minkow 2003: 142-144).

Jednym z najwi´kszych byç mo˝e przest´pstw dawnego systemu, które jeszcze

d∏ugo b´dzie si´ k∏ad∏o cieniem na spo∏eczeƒstwa postkomunistyczne, by∏o „po-

mieszanie j´zyków”. Propaganda komunistyczna, obok nowomowy zachwaszcza-

jàcej s∏ownictwo potoczne, wykoÊlawi∏a tak˝e dykcjonarz polityczny, spo∏eczny

i etyczny. DziÊ literatura bu∏garska usi∏uje od nowa nakreÊliç semantyk´ utraco-

nych poj´ç.

Angel Ange∏ow w èÎ‡ı ÓÔËÚ Á‡ ‰ÓÍÓÒ‚‡ÌÂ (2002, NieÊmia∏e doÊwiadczenie

dotyku) czy ëÛÚÂ¯ÌË Á‡ÎÂÁË (2000, Poranne zachody) stara si´ na nowo spro-

wadziç s∏owa do ich pierwotnych znaczeƒ. Beletrystyka Ange∏owa jest z∏o˝ona

ze wzgl´du na szczególny kontekst czasów, w jakich powstawa∏a. Realizm w jego

twórczoÊci jest widoczny i zakamuflowany jednoczeÊnie. O prze˝yciach dnia co-

dziennego Ange∏ow zaledwie napomyka i to tylko w celu naprowadzenia boha-

terów i czytelnika na drog´ wartoÊci duchowych, która – choç zapomniana – jest

w stanie przezwyci´˝yç trudnà realnoÊç otaczajàcej rzeczywistoÊci (Tonczewa 2002).

üÔÓÌÂˆ˙Ú Ë ÔÓÚÓÍ˙Ú (1993, Japoƒczyk i potok) Zlatomira Z∏atanowa

i ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÓÏ‡Ì (1999, 2000, PowieÊç naturalna) Georgi Gospodinowa to

dwie emblematyczne ksià˝ki dla nowej literatury bu∏garskiej, które próbujà od

nowa nakreÊliç semantyk´ utraconych poj´ç. Pomi´dzy tymi ksià˝kami istnieje

szczególny, „milczàcy dialog” – pisze Magdalena Kostowa-Panajotowa w tekÊcie

ÑË‡ÎÓÁË Á‡ ËÁ„Û·ÂÌËfl ÂÁËÍ (Dialogi zagubionego j´zyka) (Kostowa-Panajotowa

2003: 116). Ten milczàcy dialog – wed∏ug okreÊlenia Niko∏y Georgijewa – jest

rodzajem implicytnej mi´dzytekstualnoÊci, a milczàce w nim jest to, ˝e w utwo-

rach tych nic, co znajduje si´ wewnàtrz nich lub je otacza, nie ma ze sobà zwiàzku

(Kostowa-Panajotowa 2003: 116).

Podstawà dialogu w tych dwóch powieÊciach jest idea zgubionej referencyjno-

Êci j´zyka. Ca∏y Êwiat widzialny jest jako tekst, w którym j´zyk podporzàdkowuje

sobie wydarzenia, poddaje je swojej zale˝noÊci gramatycznej. „Pisarz jest cz∏o-

wiekiem, który ma problemy z j´zykiem” – pisze Z∏atanow w powieÊci Japoƒ-

czyk i potok i na tej maksymie komponuje tekst, w którym pokazuje kody i g∏o-

sy, ale ich nie ∏àczy, a raczej pozostawia w milczàcym dialogu i w∏aÊnie to jest

cechà wspólnà dla powieÊci Japoƒczyk i potok Z∏atanowa oraz PowieÊç naturalna

Gospodinowa.

Zarówno pierwszy, jak i drugi tekst to powieÊci filologiczne, które komentujà

w∏asnà obecnoÊç, rozpatrujà warianty samej siebie i zadajàc pytanie, czym jest

powieÊç, w rzeczy samej pytajà o to, czym jest j´zyk i jak z j´zykiem zwiàzany

jest cz∏owiek.

Wieloaspektowy tekst otwiera ró˝norodne mo˝liwoÊci interpretacji. W sferze

j´zyka, podobnie jak u Radiczkowa, tworzà je absurd, analogie, gra s∏ów. ZaÊ

stylistyczne dysonanse, groteskowe i absurdalne konstrukcje gramatyczne rodzà

ambiwalentnoÊç dyskursu. Cz∏owiek, nawet w stosunku do j´zyka, w którym mówi,
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sta∏ si´ niezrozumia∏ym samotnikiem. Gdybym móg∏ znaleêç kogoÊ, kto zapo-

mnia∏ s∏ów, abym móg∏ z nim porozmawiaç – ˝ali si´ Gospodinow w PowieÊci na-

turalnej (Gospodinow 2000: 17).

Dla Gospodinowa powieÊç jako gatunek zgubi∏a w∏asnà istot´, podobnie jak j´-

zyk zagubi∏ mo˝liwoÊç nazywania, a cz∏owiek nawet w bezwartoÊciowoÊci j´zyka ma

zakodowane pragnienie okreÊlenia istoty. Pisarz prowokuje pytanie o sam akt

twórczy. Po co pisaç j´zykiem wyzutym z treÊci, czy tylko po to, ˝e KtoÊ musia∏

opisaç n´dz´ zimy 1997 r. jak i wszystkie pozosta∏e n´dze 1990, 1992 – pisze Go-

spodinow i konstatuje: Pami´tam, jak na bazarze przede mnà jakaÊ starsza dama

prosi∏a, by ukrojono jej po∏ow´ cytryny. Inni krà˝yli wieczorem po pustych straga-

nach z nadziejà, ˝e znajdà jakiÊ przypadkowo zagubiony kartofel. Coraz wi´cej do-

brze odzianych osób prze∏amywa∏o wstyd i przetrzàsa∏o kontenery ze Êmieciami.

G∏odne sfory psów wy∏y z daleka lub rzuca∏y si´ hordà na opóênionych przechod-

niów (Gospodinow 2000: 9). Do opisu takich sytuacji ˝aden j´zyk nie jest wy-

starczajàcy.

Rok 1997 by∏ szczególnie ci´˝ki dla Bu∏garii.

Do 1997 r. ponad 85 proc. gospodarki kraju zosta∏o sprywatyzowane pod no-

menklatur´ – opisywa∏ sytuacj´ politolog Georgi Karasimeonow. – Przedsi´bior-

stwa paƒstwowe sta∏y si´ parawanem grabie˝czej polityki przejmowania na w∏a-

snoÊç majàtku narodowego. Paƒstwowo-partyjni urz´dnicy de facto sprywatyzowali

dla w∏asnego zysku te przedsi´biorstwa, które by∏y otoczone dziesiàtkami ich w∏a-

snych, prywatnych firm. Mechanizm ten doprowadzi∏ do ukszta∏towania si´ specy-

ficznej oligarchii, w której funkcjonowa∏o kilka poziomów. Znaczna cz´Êç paƒstwo-

wej biurokracji i partyjnej wierchuszki znalaz∏a si´ w symbiozie z nomenklaturà

i kapita∏em przest´pczym. Tego typu struktura by∏a produktem rozdzia∏u dochodu

narodowego, a nie efektywnie funkcjonujàcego rynku gospodarki otwartej, opartej

na w∏asnoÊci prywatnej. Utworzy∏ si´ klasyczny trójkàt: mafia gospodarcza – poli-

tyczne lobby tej gospodarczej mafii w strukturach w∏adzy – struktury si∏owe z b. KGB,

obs∏ugujàcy interesy innych komponentów oligarchii. W rzeczy samej pojawi∏y si´

dwa paƒstwa: jedno – nowej oligarchii i drugie – resztek starej paƒstwowej struk-

tury, które traci∏y z dnia na dzieƒ swój realny autorytet i w∏adz´ (Karasimeonow

1998: 6).

Kat, który spuÊci∏ gilotyn´, jest o wiele bardziej etyczny od moralnych dusicieli

i morderców – pisze Elena Atanasowa w äÓ„‡ÚÓ ‚Â˜Â ÌÂ Ï˙Î˜ËÏ (2000, Gdy

ju˝ nie milczymy). – Ale o ich sumieniu si´ nie mówi. Do naszego pokolenia praw-

da nie dosz∏a. ByliÊmy dzieçmi ograbionymi z dzieciƒstwa, m∏odzieƒcami ograbio-

nymi z m∏odoÊci, rodzicami, którzy nie mieli swym dzieciom do zaproponowania

nic ponad w∏asne cierpienia. Teraz jesteÊmy sprawcami odchodzàcymi z tego Êwia-

ta, ale nie mamy zadoÊçuczynienia. Rzucono nam kilka srebrników, ˝ebyÊmy mil-

czeli. Odchodzimy z moralnym niepokojem. Odchodzimy obra˝eni przez tych, któ-

rzy wykorzystali nasze g∏osy i dali puste obietnice. Odchodzimy tak, jak odeszli nasi

ojcowie i matki. Nasi urz´dnicy chcà zjednoczyç bu∏garskich emigrantów za grani-

cà, ale nie uczynili ˝adnego kroku w kierunku Bu∏garów, ˝yjàcych 50 lat na emi-

gracji w Bu∏garii. Byç mo˝e nadal sklasyfikujà nas jako obywateli drugiej kategorii?

– pisze Atanasowa (2000: 227) przypominajàc, ˝e po wielkiej czystce w 1949 r.
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w Bu∏garii wprowadzono dla dzieci podwójne kategorie, od których zale˝a∏o miej-

sce zamieszkania i mo˝liwoÊç pobierania nauki. Dzieci komunistów z pierwszej

kategorii i cz∏onków partii zape∏nia∏y 80 proc. miejsc w szko∏ach i uniwersyte-

tach, a dzieci bezpartyjnych – 20 proc. W uniwersytecie wywieszano dwie listy

kandydatów przyj´tych. Jedna dla pierwszej, druga dla drugiej kategorii m∏o-

dzie˝y (Atanasowa 2000: 127). ˚eby móc zamknàç kart´ naszych upokorzeƒ i cier-

pieƒ, najpierw trzeba jà przeczytaç – dodaje (Atanasowa 2000: 227).

Nowa, demokratyczna w∏adza w 1997 r. musia∏a odzyskaç obszary realnie

utracone w 1992 r. Sytuacja zastana nie by∏a komfortowa.

Obowiàzywa∏ re˝im wodny i reglamentacja ˝ywnoÊci. Pràd w∏àczano na kilka

godzin dziennie. Szalejàca inflacja powodowa∏a, ˝e za miesi´czne wynagrodzenie

Bu∏gar nie móg∏ sobie pozwoliç na zakup kilku kilogramów pomidorów. Ludzie

byli tak samo g∏odni jak sfora biegajàcych po ulicach miast bezdomnych psów.

Mo˝e w∏aÊnie dlatego g∏ówny bohater powieÊci Georgiego Gospodinowa

ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ÓÏ‡Ì (1999, 2000, PowieÊç naturalna), by∏y literat – to kloszard,

którego ˝ycie wygna∏o na ∏awk´ przed kontener ze Êmieciami.

W okresie od 1992 do 1997 r. z Bu∏garii wyjecha∏o na Zachód blisko 1,5 mi-

liona ludzi. W tym okresie – mówiàc s∏owami Gospodinowa – „istoty ludzkie za-

cz´∏y odczuwaç materi´”.

PowieÊç naturalna Georgi Gospodinowa – jak zauwa˝a Boris Minkow – to spo-

iwo pomi´dzy powieÊcià a ˝yciem, ˝yciem a materià. Kloszard Georgi Gospodi-

now opisuje nie swojà histori´, jak myÊli redaktor Georgi Gospodinow, lecz ˝ycie

∏awki bezdomnego (Minkow 2003: 145-148). ¸awka jest wa˝niejsza w tej powie-

Êci od cz∏owieka. Ona istnieje realnie i ma swoje miejsce na ziemi, cz∏owiek nie.

Okropne przypadki Bu∏gara autor przedstawia jakby nie mia∏y ˝adnego zna-

czenia i w ten sposób w∏aÊnie pokazuje wag´ problemu oraz ukryty sens ca∏ej

tragicznej rzeczywistoÊci w dobie transformacji. Gospodinow pisze nietradycyj-

nie, z efektem wielowàtkowoÊci i wielowartkoÊci akcji przedstawionej lakonicz-

nie, nie baczàc na chronologi´ zdarzeƒ czy zwiàzków przyczynowo-skutkowych.

W semiotyce znaku w ka˝dym nieznaczàcym na pierwszy rzut oka detalu Gospodi-

now wplata swoje wyobra˝enia i poglàdy o ˝yciu i zawsze udaje mu si´ rozweseliç

czytelnika, nawet z wykorzystaniem najbardziej mrocznych zjawisk – pisze o tej po-

wieÊci E∏ka Konstantinowa (2004: 226).

Procesy transformacji w szerszym uj´ciu próbuje opisaç te˝ pisarz i redaktor

naczelny periodyku literackiego ◊ë˙‚ÂÏÂÌÌËÍ” W∏adimir Zarew (ur. 1947)

w ksià˝ce ê‡ÁÛı‡ (2003, Rujnacja). Autor sam okreÊla swà powieÊç jako opis

bezdusznoÊci w∏adzy, zaprzedawania si´ instytucji, erozyjnej si∏y pieniàdza, „taj-

nej w∏adzy i Êwiatowych pieni´dzy” oraz sposobów, w jakich przez mafi´ i ko-

munistycznà nomenklatur´ okradziona zosta∏a Bu∏garia po przemianach 1989 r.

Rujnacja w rzeczy samej ukazuje upadek cz∏owieka w procesie transformacji.

Znany niegdyÊ pisarz W. Pilew coraz bardziej jest marginalizowany w Êrodowi-

sku. KiedyÊ by∏ utalentowanym twórcà, cz∏onkiem Zwiàzku Pisarzy Bu∏garskich,

pracowa∏ w wydawnictwie. Ale po 10 listopada 1989 r. wydawnictwo zmieni∏o swoje

priorytety z dobrej literatury na literatur´, która dawa∏a si´ sprzedaç. Pisarz

Pilew – o wyraênych cechach aparatczyka – zaanga˝owa∏ si´ w rozwój tego wy-
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dawnictwa, ale jego szef – zatwardzia∏y komunista – dba∏ raczej o to, ˝eby spry-

watyzowaç wydawnictwo dla siebie, a wi´c i obni˝yç jego cen´, poprzez dopro-

wadzenie firmy do bankructwa. W rezultacie tej gry Pilew zostaje bez pracy, bo

– jak stwierdzi∏ szef – on da sobie rad´, a inni umrà z g∏odu, jeÊli ich zwolni.

Drugi motyw w tej powieÊci, to ukazanie, ˝e to nie biznesmeni w Bu∏garii wy-

najmujà ochroniarzy, ale ochroniarze z bezdomnych czynià biznesmenów naj-

wy˝szego establishmentu. By∏y genera∏ bu∏garskiego SB (Dar˝awnej Sigurnosti)

wprowadza do biznesu nieudolnego fotografa, który kiedyÊ pracowa∏ dla MSW.

Ten roÊnie w si∏´, a gdy staje si´ niepos∏uszny – zostaje bezwzgl´dnie zabity.

Transformacja dla Zarewa to czas bez norm w biznesie, ˝yciu, przyjaêni i ro-

dzinie. Cz∏owiek zdolny jest do wszystkiego, ˝eby przetrwaç.

Z nutà wyraênej nostalgii za komunizmem tworzy swe utwory Weselina Can-

kowa, by∏a ksi´gowa w Radio Warna (1955-1972) i cieszàca si´ z przywilejów to-

talitarnej w∏adzy autorka ideologicznych tekstów dla dzieci z lat siedemdziesià-

tych i osiemdziesiàtych. DziÊ Cankowa szuka swego miejsca na ziemi. Ta wielka

moralizatorka z dawnych czasów równie˝ w dobie transformacji poszukuje defi-

nicji dla winy, kary, odpowiedzialnoÊci i zbiorowych zobowiàzaƒ, oskar˝a ludzi

za niewiernoÊç, wypaczenie mi∏oÊci i przyjaêni, a Zachód za k∏amliwe nadzieje

i iluzje, którym Bu∏garzy ulegli na tyle, ˝e uciekli z kraju.

O podobnych iluzjach Zachodu pisa∏ te˝ Wiktor Paskow, który wiele lat pra-

cowa∏ za granicà, w tym na placówkach dyplomatycznych (Niemcy, Francja).

Paskow, zanim zdecydowa∏ si´ na emigracj´, osiàgnà∏ w Bu∏garii pozycj´ do-

brego literata, g∏ównie dzi´ki powieÊciom z lat 80-tych (Å‡Î‡‰‡ Á‡ ÉÂÓ„ ïÂÌËı/Bal-

lada o Georgu Henichu, 1987; çÂ‚˙ÒÚÌË Û·ËÈÒÚ‚‡/Szczeniackie zabójstwa, 1986).

Teraz w powieÊciach ÉÂÏ‡ÌËfl – å˙ÒÌ‡ ÔËÍ‡ÁÍ‡ (1993, Niemcy – Brudna

opowieÊç) burzy mit bohatera-emigranta w literaturze bu∏garskiej.

Ostatni tom Paskowa ÄÎËÎÛfl (2001, Alleluja) to zbiór tekstów – powieÊci i opo-

wiadaƒ – pisanych w latach 1980-1993. Z dzisiejszego punktu widzenia to ksià˝-

ka o treÊci komicznej, a jednoczeÊnie przesycona g∏´bokà melancholià, poprzez

którà Paskow walczy przeciwko dehumanizacji cz∏owieka tak w dobie komuni-

zmu, jak i transformacji.

Inny bu∏garski emigrant Antoni Georgijew stara si´ spojrzeç na problemy trans-

formacji w sposób globalny. W powieÊci ÇËÂÌ‡ (2001, Wiedeƒ) Georgijew prze-

nikliwym dziennikarskim okiem obserwuje zmiany, jakie obecnie dokonujà si´

na Êwiecie i w tym kontekÊcie sprawnym pisarskim piórem ukazuje transforma-

cj´ w Europie Ârodkowej, RPA, Bu∏garii. Georgijew bije na alarm: II wojna

Êwiatowa i zag∏ada ˚ydów niczego Europy nie nauczy∏a, podobnie jak nie przy-

j´to nauk z wojny w BoÊni i Hercegowinie. W powojennej Europie istnieje przy-

zwolenie na faszyzm, a w krajach postkomunistycznych na komunizm. Choç by-

Êmy byli przekonani, ˝e dobrze kogoÊ poznaliÊmy, zawsze pozostanie jakaÊ cz´Êç

jego duszy, która b´dzie nam si´ wydawaç obca – konstatuje pod koniec powie-

Êci Georgijew (2003: 121).

Za wydarzenie w prozie intelektualnej okresu transformacji mo˝na uznaç

dwie powieÊci Albeny Stambo∏owej: íÓ‚‡ Â Í‡ÍÚÓ ÒÚ‡‚‡ (2002, Oto jak si´ dzie-

jà sprawy) i ïÓÔ-ıÓÔ Á‚ÂÁ‰ËÚÂ (2003), która w t∏umaczeniu Ewy Sikorskiej-Kon-
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stantinowej przygotowywana jest do druku w Polsce pod tytu∏em Tam gdzie

gwiazdy Êpiewajà.

W Oto jak si´ dziejà sprawy Stambo∏owa opowiada o mi∏oÊci i Êmierci. Przed-

stawia siedmiu g∏ównych bohaterów, których losy fatalnie przeplatajà si´ w po-

wieÊci. Pisze j´zykiem lirycznym, z niezwyk∏à dba∏oÊcià o detal. Ka˝dy z boha-

terów przejawia odmienne rozumienie wspó∏czesnego Êwiata i stosunku

emocjonalnego spo∏eczeƒstwa do jego aktualnej postaci. Bohaterowie nie rozu-

miejà si´ wzajemnie, tak jak nie rozumie si´ wspó∏czesne spo∏eczeƒstwo, ale te˝

bohaterowie nie rozumiejà samych siebie, majà problemy z samoidentyfikacjà

zarówno spo∏ecznà, jak i duchowà. Ka˝dy nowy rozdzia∏ powieÊci zwiàzany jest

z pojawieniem si´ nowego bohatera i jego nowego typu stosunków z pozosta∏y-

mi bohaterami. PowieÊciopisarka nie dba o chronologi´ zdarzeƒ, logik´ wypad-

ków, stajàc w pozycji zdystansowanego obserwatora, daje prawo ka˝demu z bo-

haterów do w∏asnych prze˝yç i odczuç, i odbioru emocjonalnego otaczajàcej go

rzeczywistoÊci. Tekst, pe∏en symboliki i metafor, ukazuje ukrytà w rzeczywisto-

Êci transformacji bajkowoÊç, zagadkowoÊç ludzkiego ˝ycia, tajemniczoÊç, niezwy-

k∏oÊç. Ale w pewien sposób autorka ogranicza wolnoÊç swoich bohaterów. Sà

oni niezwykle uzale˝nieni od wra˝liwoÊci i zmys∏owoÊci innych. Ka˝dy z nich,

˝eby móc normalnie ˝yç w tym powieÊciowym spo∏eczeƒstwie, musi prze∏amaç

swój strach. Temat Êmierci i powolnego umierania Stambo∏owa podejmuje rów-

nie˝ w swojej kolejnej powieÊci Tam gdzie gwiazdy Êpiewajà.

W bu∏garskiej literaturze transformacji dominujà motywy Êmierci, zaniku war-

toÊci moralnych, dehumanizacji cz∏owieka i sztuki, dekonstrukcji Êwiata. Litera-

tura stara si´ przede wszystkim pokazaç walk´ cz∏owieka o prze˝ycie na pozio-

mie elementarnym.

Niemniej nie brakuje w niej nadziei na lepsze jutro.

Nigdy, od 1939 r. do teraz, Bu∏garia nie by∏a w tak dobrej sytuacji i tak wolna. Gdy

oferty sà tak ogromne, oczywiÊcie czujemy si´ biedni. Naturalnie, ˝e nie mo˝emy ku-

piç wszystkiego, co nam si´ oferuje i co nam si´ podoba. WczeÊniej wydawaliÊmy pie-

niàdze albo wracaliÊmy z nimi do domów, poniewa˝ sklepy albo by∏y puste, albo od-

mawialiÊmy kupna pod∏ego gatunku artyku∏ów. Pami´ç narodowa jest krótka!

ZapomnieliÊmy o czasach, gdy staliÊmy w niekoƒczàcych si´ kolejkach po kilka bana-

nów na Nowy Rok i Bo˝e Narodzenie albo po litr mleka. A przypominacie sobie, jak

biegliÊmy, gdy „rzucili” papier toaletowy? – pisa∏a Elena Atanasowa (2000: 279).

W procesie transformacji przed wyzwaniem prze∏amania swego strachu, ˝eby

normalnie ˝yç, postawione zosta∏o ca∏e bu∏garskie spo∏eczeƒstwo, a najnowsza

literatura przej´∏a funkcj´ opisu tej transformacji – tak samo chaotycznie, jak

chaotyczna by∏a sama transformacja. Literatura korzysta∏a z ró˝nych form styli-

styki i j´zyka. Czasami by∏a wulgarna, a czasami wznios∏a. Najwa˝niejsze, ˝e po

pi´çdziesi´ciu latach s∏u˝by dla komunistycznej ideologii, w procesie transfor-

macji, zacz´∏a s∏u˝yç spo∏eczeƒstwu i najpierw – przy braku wolnej prasy – za-

spokajaç jego potrzeby informacyjne, a potem duchowe.

Dzisiejsza Bu∏garia nie jest taka sama jak w 1989 czy 1997, a nawet w 1999 r.

DziÊ w niej wi´cej nadziei. Bu∏garom poprawi∏y si´ warunki bytowe, a sam kraj –

parafrazujàc s∏owa Terzijewa – przesta∏ byç zapomnianym przez Êwiat i ludzi Cha-
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do d’E, a sta∏ si´ ˝ywym podmiotem polityki europejskiej i Êwiatowej. W 2000 r.

dla Bu∏garów otwarto granice zachodniego Êwiata, w 2004 r. Bu∏garia sta∏a si´

cz∏onkiem NATO i przyj´to jej akces do Unii Europejskiej na 2007 r. Jednocze-

Ênie ustabilizowa∏ si´ rynek wewn´trzny, ruszy∏a produkcja. Bu∏garzy jaÊniej za-

cz´li patrzeç w przysz∏oÊç. Prasa wyrwa∏a si´ z pr´gierza nomenklatury i zacz´∏a

pe∏niç funkcje informacyjne, literatura na nowo odnalaz∏a czytelnika, a m∏odzi

krytycy opanowali narz´dzia badawcze. Dla samej literatury pojawi∏y si´ nowe

perspektywy, choç odnotowa∏a ona dwie wielkie straty. W ostatnich latach ode-

sz∏y z tego Êwiata dwa najwa˝niejsze filary wspó∏czesnej literatury bu∏garskiej: B∏aga

Dimitrowa (zmar∏a 2 maja 2003 r.) i Jordan Radiczkow (zmar∏ 21 stycznia 2004 r.).
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redaktorka (razem z Sabrinà Ramet) tomu Kazaam „Splat! Ploof! American Influence on Eu-

ropean Popular Culture, 1945 to Present (2003), autorka tekstu Zagreb Everywhere – ekspery-

mentalnego wideo prezentowanego na „Rencontres International Festival” (w Pary˝u i Berlinie).

Nowsze artyku∏y prof. Crnkoviç na temat re˝yserów Romana Polaƒskiego i Agnieszki Hol-

land sà dost´pne w Internecie (Kinoye, specjalne wydanie poÊwi´cone polskiemu filmowi,

listopad 2004 r.).

Maria Dàbrowska-Partyka doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiel-

loƒskiego. Pracuje w Instytucie Filologii S∏owiaƒskiej, zajmujàc si´ literaturoznawstwem po-

∏udniowos∏owiaƒskim. Jej zainteresowania koncentrujà si´ na badaniach kulturoznawczych. Od

2001 roku kieruje zespo∏em realizujàcym projekt Komitetu Badaƒ Naukowych (dziÊ Minister-

stwa). W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje i przewartoÊciowania tradycji w krajach

postjugos∏owiaƒskich po roku 1995. Aktywnie uczestniczy w polskim i postjugos∏owiaƒskim ˝y-

ciu naukowym, m.in. w zagrzebskich spotkaniach badaczy awangardy organizowanych przez

Aleksandra Flakera i Dubrawk´ Ugresiç oraz w zagrzebskim cyklu konferencji Komparativno

prouçavanie jugoslovenskichh knjiŒevnosti, lublanskich Obdobjach i belgradzkich sympozjach or-

ganizowanych przez Serbskà Akademi´ Nauk. Jest cz∏onkiem Komisji Kultury S∏owian PAU,

Kolegium Redakcyjnego „Pami´tnika S∏owiaƒskiego” oraz pisma „Slavia Meridionalis”. Jest

autorkà ponad stu rozpraw naukowych. Jej wa˝niejsze publikacje ksià˝kowe: Teksty i kontek-

sty. Awangarda w kulturze literackiej Serbów i Chorwatów (1999), Âwiadectwa i mistyfikacje. Przed

i po Jugos∏awii (2003), Literatura pogranicza – pogranicza literatury (2004).

Dr Dean Duda, profesor nadzwyczajny literatury porównawczej na Wydziale Filozoficznym

Uniwersytetu w Zagrzebiu, gdzie w 1997 r. si´ doktoryzowa∏. Od 1990 roku kieruje rozwojem

uniwersyteckiej komparatystyki. Zajmuje si´ teorià literatury, studiami kulturologicznymi,

kulturà podró˝owania, historià i teorià gatunków prozatorskich. Opublikowa∏: Priça i puto-

vanje. Hrvatski romantiçarski putopis kak pripovjedni Œanr (1998), Kulturalni studiji. IshodiÆte



i problemi (2002), oraz wespó∏ z Andreà Zlatar i innymi Lekturi na dlanu za sredne Ækole

(2000). W przygotowaniu ksià˝ka o problemach chorwackiej kulturalnej tradycji.

Dr Anastasija Gjurçinova profesor w Zak∏adzie Literatury i J´zyka W∏oskiego na Uniwersy-

tecie w Skopie. Zajmuje si´ literaturà w∏oskà, macedoƒskà i literaturà porównawczà. Bada

m.in. wp∏ywy i recepcj´ literatury w∏oskiej na literatur´ macedoƒskà. W latach 2000-2004 by∏a

przewodniczàcà Stowarzyszenia Literatury Porównawczej. Jest tak˝e cz∏onkiem Komisji Badaƒ

Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów.

Jej publikacje ksià˝kowe to: Kalvino i skaznata (2000), Italijanskata kniŒevnost vo Makedo-

nija (2001), Prliçev i Ariosto ili za smeata i melanholijata (2002).

Halina Janaszek-Ivaniçková, profesor zwyczajny, doktor habilitowany. Inicjatorka i organiza-

torka wielu badaƒ slawistycznych w Polsce, tak˝e nad Literaturami s∏owiaƒskimi po roku 1989

w dialogu z Europà i Êwiatem. Cz∏onek Komitetu S∏owianoznawstwa PAN, przewodniczàca

Komisji Badaƒ Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi Mi´dzynarodowego Komitetu

Slawistów. Cz∏onek ZLP.

Zajmuje si´ literaturami zachodnios∏owiaƒskimi oraz komparatystykà literackà. Ma w swo-

im dorobku naukowym i eseistycznym ponad 300 prac opublikowanych w j´zyku angielskim,

bu∏garskim, czeskim, francuskim, japoƒskim, polskim, rosyjskim, s∏owackim i w´gierskim. Jest

autorkà 10 ksià˝ek autorskich, m.in. monografii o trzech wybitnych pisarzach S∏owiaƒszczy-

zny: Karel åapek, czyli dramat humanisty (1962), za nià i inne studia o åapku – otrzyma∏a od

Czechów z∏oty medal K. åapka w 1991 roku. Napisa∏a te˝ Âwiat jako zadanie inteligencji.

Studium o Stefanie ˚eromskim (1971), Kochanek S∏awy. Studium Ludovita Âtúra (1978) – za

monografi´ t´ odznaczona zosta∏a przez Ministerstwo Kultury S∏owacji medalem L. Âtúra.

Jest tak˝e autorkà monografii O wspó∏czesnej komparatystyce literackiej (I wyd.1980, II posze-

rzone wyd. 1989), która wyros∏a z jej ˝ywego uczestnictwa w Êwiatowym ruchu komparaty-

stycznym. Od 1970 roku bierze udzia∏ w pracach i kongresach International Comparative Li-

terature Association (od kongresu w Bordeaux w 1970 po kongres w Hong Kongu w roku

2004) oraz w Mi´dzynarodowych Zjazdach Slawistów, od pami´tnego kongresu slawistów w ro-

ku 1968. Odby∏a wiele sta˝y naukowych zagranicznych, m.in. dwukrotnie przebywa∏a w Pary-

˝u. Wyg∏asza∏a wyk∏ady i referaty prawie we wszystkich krajach s∏owiaƒskich. Uczestniczy∏a

od 1974 roku w pracach komparatystycznych Komitetu Wzajemnej Wielokulturowej Wspó∏-

pracy mi´dzy Akademiami Nauk Krajów Socjalistycznych, w latach 1989-1990 by∏a prezyden-

tem Polskiego Komitetu tej organizacji. W roku 1998 wygra∏a konkurs Japoƒskiego Minister-

stwa Edukacji w Tokio na projekt z zakresu postmodernizmu i zosta∏a visiting professor

w Slavic Research Center na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo. Owocem studiów Jana-

szek-Ivaniçkovej nad postmodernizem jest jej kolejna monografia Nowa twarz postmoderni-

zmu (2002).

Pod redakcjà naukowà Janaszek-Ivaniçkovej ukaza∏o si´ 18 publikacji zwartych, m.in. Post-

modernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe (1996, we wspó∏pracy

z D. Fokkemà, prezydentem International Comparative Literature Association) i Antologia

zagranicznej komparatystyki literackiej (1997).

W 2002 roku zosta∏a odznaczona Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po przejÊciu na emerytur´ uniwersyteckà, od roku 2003 pracuje w prywatnej Mazowiec-

kiej Wy˝szej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w ¸owiczu jako kierownik Katedry Lite-

ratury Polskiej.

Dr Enver Kazaz, docent na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Sarajewie. Opublikowa∏

tomik wierszy TraŒi se, monografi´ Musa åazim åatiç – knjiŒevno naslje…e i duh moderne,

zbiór esejów Morfologija palimpsesta, historyczno-literackie studium BoÆnjaçki roman XX vi-

jeka. Jest redaktorem w sarajewsko-zagrzebskim wydawnictwie „Zoro”. By∏ redaktorem cza-

sopism literackich „Lica” i „KnjiŒevna revija”, a dziÊ jest cz∏onkiem czasopisma „Sarajevske
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sveske”. Aktywnie uczestniczy w licznych mi´dzynarodowych posiedzeniach okràg∏ego sto∏u

poÊwi´conych aktualnej sytuacji w BoÊni i Hercegowinie.

Lubomír Machala, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, kierownik katedry bohemi-

styki na Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Palackiego w O∏omuƒcu. Eksternistyczny

pracownik Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.

Zainteresowania badawcze profesora Machali koncentrujà si´ wokó∏ najnowszej historii lite-

ratury czeskiej i s∏owackiej oraz wzajemnych zwiàzków literatury, teatru, filmu i telewizji. Prze-

bywa∏ z wyk∏adami na krótkotrwa∏ych pobytach w oko∏o dwudziestu uniwersytetach w dziesi´-

ciu krajach europejskich. Jest cz∏onkiem PEN-clubu, Gminy Czeskich Pisarzy, Towarzystwa

Literaturoznawczego i Towarzystwa F.X. Âaldy. Wa˝niejsze publikacje ksià˝kowe profesora Ma-

chali to: PrAvodce po novych jménech çeské poezie a prózy 1990-1995 (1996), åeská próza 90. let

(1999), åeská próza pod normalizaçními tlaky (2000), Literární bludiÆte.Bilance polistopadové pró-

zy (2001). Jest redaktorem i wspó∏autorem ksià˝ek: åeská a slovenská literatura v exilu a samiz-

datu. Informatorium pro uçitele, studenty i laiky (1991) oraz Panorama çeské literatury. Literární d˘ji-

ny od poçátkA do souçasnosti (1994).

Jest wspó∏autorem i profesjonalnym doradcà serialu K«iŒovatky souçasné çeské literatury,

który Czeska Telewizja w Pradze wyemitowa∏a w 5 odcinkach (ka˝dy po 30 minut) w 1995 r.

Tetsuo Mochizuki jest profesorem literatury rosyjskiej w Slavic Research Center na Uniwer-

sytecie Hokkaido w Sapporo w Japonii.

Mochizuki utrzymuje ˝ywe zwiàzki z naukà rosyjskà, amerykaƒskà, niemieckà, swoje pra-

ce publikuje w kilku j´zykach. Jest otwarty tak˝e na kultur´ i literatur´ innych S∏owian.

Zainteresowania naukowe profesora koncentrujà si´ wokó∏ trzech kr´gów zagadnieƒ: twór-

czoÊci Fiodora Dostojewskiego, postmodernistów rosyjskich oraz teorii Bachtina i chronoto-

pu dyskursu socrealistycznego.

Najwa˝niejsze prace: „Dostoevsky as a Critic and Novelist”, w: Slavic Studies 39, Sapporo;

„Postmodernism and Contemporary Russian Literature”, w: Mochizuki Tetsuo ed. The Trans-

formation of Russian Literature (1996); „Literary St. Petersburg”, w: K. Kawabata, Y. Naka-

mura, T. Mochizuki, Kobundo eds., „Slavic Culture”, 1996; „«Emptiness» and Postmodern Li-

terature”, Tetsuo Mochizuki et al., w: Contemporary Russian Culture, Tokyo: Kokusho-kankokai,

2000; Postmodernism in Russian Prose Literature of the Nineties, Das Eigene und das Fremde in

der russischen Kultur, eds.: Bettina Henn, Anja Kreisel, Dagmar Steinweg, Ruhr-Univ., 2000,

s. 63–96; à„‡fl ÒÓ ÒÎÓ‚‡ÏË ÍÎ‡ÒÒËÍË: ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍËÈ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌ, w: Russian Culture and Li-

terature on the Threshold of a New Century, Sapporo 2001. 

Jest cz∏onkiem Komisji Badaƒ Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi Mi´dzyna-

rodowego Komitetu Slawistów.

Dr Andrzej Nowosad, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Spo∏ecznej Uniwer-

sytetu Jagielloƒskiego w Krakowie.

Slawista (specjalnoÊç bu∏garystyka), filmoznawca, filozof, t∏umacz. Wspó∏pracownik Sekcji

Polskiej Radia BBC, nowojorskiego „Nowego Dziennika”, paryskiego „Nowego Tygodnika”

i tygodnika „Polityka”.

Kierownik serii wydawniczej Wydawnictwa Platan „Âwiadectwa minionych lat”, w której

wydaje si´ starodruki ruskie oraz r´kopisy dotyczàce stosunków polsko-ruskich XVII w.

Transformacjà polityczno-gospodarczà w krajach postkomunistycznych zajmowa∏ si´ pracujàc

w OÊrodku Studiów Wschodnich Ministerstwa Gospodarki. W latach 1999-2000 by∏ radcà ambasa-

dy i dyrektorem Instytutu Polskiego w Sofii. Od 2002 r. prowadzi goÊcinne wyk∏ady na uniwersyte-

tach w Wielkim Tyrnowie (Bu∏garia). W 2005 r. zosta∏ odznaczony „Medalem Tysiàclecia – Car Sy-

meon” i dyplomem Ministerstwa Kultury Republiki Bu∏garii za wk∏ad w rozwój kultury bu∏garskiej.

Opublikowa∏: Przekszta∏cenia polityczne i gospodarcze w obwodzie kaliningradzkim Federacji

Rosyjskiej wobec procesów integrujàcej si´ Europy, w: Paƒstwo, gospodarka, spo∏eczeƒstwo w in-
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tegrujàcej si´ Europie, materia∏y konferencyjne pod red. Klemensa Budzowskiego, Kraków 2003;

Å˙Î„‡Ëfl – ÓÔÓÌ‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Å‡ÎÍ‡ÌËÚÂ, ç‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ë‰Â‡Î, ‚˙Ì¯Ì‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÏÂÊ‰Û-

Ì‡Ó‰ÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, 2003; Ukraine-Pologne, un partenariat strategique – Une perspecti-

ve polonaise par Bogdan Klich et Andrzej Nowosad, w: L’Ukraine, nouvel acteur du jeu inter-

national, sous la direction de Anne de Tinguy, Bruylant-Bruxelles 2000, L.G.D.J. – Paris

2001, Partie II – Entre l’est et l’ouest, une politique d’indépendance.

Autor jest cz∏onkiem Komisji Literatury Porównawczej przy Mi´dzynarodowym Kongresie

Slawistów, cz∏onkiem Naukowej Sieci Mi´dzynarodowej „Literatury s∏owiaƒskie po roku 1989

w dialogu z Europà i Êwiatem – Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy”, cz∏onkiem Towa-

rzystwa Mickiewiczowskiego.

Ivo PospíÆil, profesor, dr hab., rusycysta, bohemista i anglista, jest dyrektorem Instytutu Sla-

wistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej, przewodniczàcym Towarzy-

stwa Naukowego im. Franka Wollmana w Brnie oraz cz∏onkiem wielu innych powa˝nych gre-

miów naukowych, w tym Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów. Jest on tak˝e redaktorem

naczelnym periodyków naukowych „Slavica Litteraria”, wspó∏redaktorem „Litteraria Humani-

tas” oraz cz∏onkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Zagadnienia Rodzajów Literackich”

wychodzàcego w Polsce i czasopisma „Slovak Review” (Bratislava, S∏owacja). W pracy nauko-

wej koncentruje swojà uwag´ wokó∏ teorii literatury, genologii, historii literatur s∏owiaƒskich,

powieÊci rosyjskiej i komparatystyki (jest wspó∏autorem ksià˝ki poÊwi´conej René Wellekowi).

W latach 1983-2000 wyda∏ kilkanaÊcie ksià˝ek autorskich. Z nowszych sà to: Od Bachtina

k SolŒenicynovi. Srovnávací studie (1992); Slovník epoch, sm˘rA, skupin a manifestA (Spoluautor:

Ji«í Pavelka); Fenomén Æílenství v ruské literatu«e 19. a 20. století (1995); René Wellek a meziváleçné

åeskoslovensko. Ke ko«enAm strukturální estetiky (spoluautor: MiloÆ Zelenka) (1996); Rusky román.

Nástin utvá«ení Œánru do konce 19. století (1998); Genologie a prom˘ny literatury (1998); Spálená k«ídla.

Maly prAvodce po çeské recepci ruské prózy 70. a 80. let 20. století (1998); Na vysp˘ Evropy. Skici

a meditace k 200. vyroçí narození A. S. PuÆkina. (l999); Slavistika na k«iŒovatce (2003); Slavistika

jako çeské rodinné st«íbro (2004); Rusky román znovu navÆtíreny (2005).

Jest przewodniczàcym Czeskiej Asociacji Slawistów oraz cz∏onkiem Komisji Badaƒ Porów-

nawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów i przedsta-

wicielem ICCEES.

Dr Judit Reiman – adiunkt w Katedrze Polonistyki Instytutu Slawistyki i Europy Ârodkowej

Uniwersytetu Katolickiego im. Pétera Pázmánya na W´grzech. Autorka studiów z zakresu pol-

sko-w´gierskiej historii i komparatystyki literackiej oraz przek∏adów z literatury polskiej i s∏o-

weƒskiej, m.in. w´gierskiego wydania dzie∏ Brunona Schulza, w´gierskich przek∏adów Andreja

Blatnika, Draga Jançara, AleÆa Debeljaka. Ostatnio opublikowa∏a studium o rozumieniu poj´-

cia Europy Witolda Gombrowicza i Sándora Máraia (Gombrowicz és Márai Európája, w: Mul-

tikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban. Debrecen, 2004).

Dietrich Scholze-Âo∏ta, profesor, doktor habilitowany, slawista, t∏umacz, dyrektor Instytutu

Serbo∏u˝yckiego w Budziszynie w Akademii Nauk NRD.

Habilitowa∏ si´ w 1988 r. w Akademii Nauk NRD na podstawie pracy Polnische Dramatik im

20. Jahrhundert. Traditionen – Poetiken – Wirkungen. Od 1992 r. jest dyrektorem Instytutu Serbo-

∏u˝yckiego w Budziszynie oraz redaktorem naczelnym czasopisma „L˘topis. Zeitschrift für sorbi-

sche Sprache, Geschichte und Kultur”. Jest profesorem tytularnym Uniwersytetu w Lipsku (od

1997 r.). Specjalizuje si´ w historii i teorii literatury polskiej i serbo∏u˝yckiej XIX i XX w. Jest

cz∏onkiem Societas Jablonoviana w Lipsku (od 1997 r. prezesem). Odznaczony Krzy˝em Kawaler-

skim Orderu Zas∏ugi RP (1999).

T∏umaczy∏ polskà poezj´, m.in. J. Iwaszkiewicza, T. Ró˝ewicza; proz´, A. Hollanka, I. Ire-

dyƒskiego, Z. Kubikowskiego, E. Redliƒskiego; eseistyk´ J. Iwaszkiewicza, L. Ko∏akowskiego,

J. Kuronia, L. Szarugi. Redagowa∏ niemieckoj´zyczne edycje pisarzy: T. Nowaka, E. Orzesz-

kowej, B. Prusa, J. Putramenta, W. Reymonta, I. Iredyƒskiego.
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Wa˝niejsze publikacje naukowe: Zwischen Vergnügen und Schock. Polnische Dramatik im 20.

Jahrhundert, Berlin 1989; Stawizny serbskeho pismowstwa 1918-1945, BudyÆin 1998; Naszyjnik wesel-

nej druhny. Wspó∏czesna proza serbo∏u˝ycka, Warszawa 1992 (red.); Die Sorben in Deutschland. Sieben

Kapitel Kulturgeschichte, Bautzen 1993 (red.); Stawizny serbskeho dziwad∏a 1862-2002, Bautzen 2003.

Jest zast´pcà przewodniczàcej Komisji Badaƒ Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒ-

skimi Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów.

Ludmi∏a Sinkova-Koran, dr habilitowany, profesor, jest kierownikiem katedry literatury bia-

∏oruskiej XX wieku na Wydziale Filologicznym Paƒstwowego Uniwersytetu Bia∏oruskiego w Miƒ-

sku. Nale˝y do Zwiàzku Pisarzy Bia∏oruskich. Jej wa˝niejsze publikacje: ñÛÍÓ‚˚ ÔÂŸÌiÍ.
ãiÚ‡‡ÚÛÌ‡-Í˚Ú˚˜Ì˚fl ‡Ú˚ÍÛÎ˚. 1996; ÅÂÎ‡ÛÒÍ‡fl ÔÓÁ‡ ïï ÒÚ‡„Ó‰‰Áfl; ‰˚Ì‡ÏiÍ‡
ı‡Ì‡‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ, 1996; è‡„‡Ï‡ Ì‡ „iÒÚÓ˚i ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡È ÎiÚ‡‡ÚÛ˚ ïï ÒÚ‡„Ó‰‰Áfl:
‰Îfl ÙiÎ‡Î‡„i˜Ì˚ı ÒÔÂˆ˚flÎ¸Ì‡ÒˆflŸ, ‚˚‰. 2-Â, Ñ‡Ô‡ˆ 2003 (Û Ò‡‡ŸÚ‡ÒÚ‚Â Á Ä. è‡¯ÍÂ‚i˜‡Ï);

ë‚flÚÎÓ ÒÎÓ‚‡: ÇÛ˜˝·Ì˚ ‰‡Ô‡ÏÓÊÌiÍ Ì‡ ÎiÌ„‚‡Í‡flÁÌ‡ŸÒÚ‚Û, 2002 (Û Ò‡‡ŸÚ‡ÒÚ‚Â Á É. Å‡Ò‡‚‡È

i Ç. IŸ˜‡ÌÍ‡‚˚Ï)

Irina Skoropanowa, profesor doktor habilitowany. Rosjanka zatrudniona w katedrze literatu-

ry obcej na Uniwersytecie Bia∏oruskim w Miƒsku.

Jej zainteresowania naukowe koncentrujà si´ w ostatnich latach wokó∏ paradygmatu „re-

alizm-modernizm-postmodernizm” w literaturze rosyjskiej. Nowe zjawiska literackie w Rosji

rozpatruje w kontekÊcie literatury europejskiej. Opublikowa∏a kilka ksià˝ek z tego zakresu,

z których po∏owa ukaza∏a si´ Rosji – w Moskwie. Najwi´kszy sukces odnios∏y jej prace o post-

modernizmie. Postmodernizm traktuje autorka jako nowy sposób myÊlenia o Êwiecie rozbija-

jàcy sowiecki totalitaryzm

Wa˝niejsze publikacje ksià˝kowe: èÓ˝ÁËfl ‚ „Ó‰˚ „Î‡ÒÌÓÒÚË, åËÌÒÍ, 1993; ÅÓËÒ
è‡ÒÚÂÌ‡Í, åËÌÒÍ 2002; êÛÒÒÍ‡fl ÔÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÒÚÒÍ‡fl ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, åÓÒÍ‚‡ 1999 (I wyd.),

2000 (II wyd.), 2001 (III wyd.), 2002 (IV wyd.), ksià˝ka ta jest referowana w encyklopedii

èÓÒÚÏÓ‰ÂÌËÁÏ (2002). W druku jest ïÂÒÚÓÏ‡ÚËfl ÔÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÛÒÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛÂ
(ÍÓÌÂˆ ïï — Ì‡˜‡ÎÓ ïï ‚‚.), opracowana razem z Gonczarowà–Grabowskà dla moskiew-

skiego wydawnictwa Flinta.

Halina Tyczko, dr habilitowany, profesor krytyki literackiej na Wydziale Dziennikarstwa

w Bia∏oruskim Uniwersytecie w Miƒsku. Habilitowa∏a si´ na podstawie rozprawy í‚Ó˜‡Òˆ¸
üÌÍi äÛÔ‡Î˚ i Ú‡‰˚ˆ˚i ‰ÛıÓŸÂ‡È ˝„iflÌ‡Î¸Ì‡Òˆi Ÿ ÔÓÎ¸ÒÍ‡È ÎiÚ‡‡ÚÛ˚ XIX – Ô‡˜‡ÚÍÛ
XX ÒÚ‡„Ó‰‰ÁflŸ, 2003.

Inne wa˝niejsze prace prof. Tyczko: ÉiÒÚ‡˚˜Ì‡fl ÒiÏ‚ÓÎiÍ‡ ¯Ï‡Ú˝ÚÌi˜Ì‡È ê˝˜˚
è‡ÒÔ‡ÎiÚ‡È i flÂ iÌÚ˝Ô˝Ú‡ˆ˚fl Ÿ ÔÓÎ¸ÒÍ‡È i ·ÂÎ‡ÛÒÍ‡È ÎiÚ‡‡ÚÛ‡ı XIX – Ô‡˜‡ÚÍÛ
XX ÒÚ. åiÊÌ‡Ó‰Ì˚ Ò’ÂÁ‰ ÒÎ‡‚iÒÚ‡Ÿ, ã˛·ÎflÌ‡ 2003; ÜÛÌ‡ÎiÒÚ˚Í‡, ÇÛ˜˝·Ì˚fl Ô‡„‡Ï˚
‰Îfl ‚˚¯˝È¯˚ı Ì‡‚Û˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓŸ, 2003 (Û Ò‡‡ŸÚ‡ÒÚ‚Â Á Ç.ãÛÍiÌ˚Ï i Ç.ó‡ÌflŸÒÍiÏ).

Bogus∏aw Zieliƒski, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu. Slawista – literaturoznawca, specjalista w zakresie problematyki etnokulturowej

S∏owian i kulturoznawstwa.

Kierownik Katedry Filologii S∏owiaƒskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu (od 1 IX 1999). Od 1 XI 1998 pracownik Uniwersytetu ¸ódzkiego.

Inicjator i organizator programów badawczych, dotyczàcych studiów nad zjawiskami kul-

turowymi, ideologicznymi i estetycznymi na obszarze S∏owiaƒszczyzny XIX wieku, oddzia∏y-

wujàcymi po dzieƒ dzisiejszy oraz problematyki to˝samoÊci kulturowej i narodowej S∏owiaƒsz-

czyzny. Z tego zakresu ukaza∏o sie 10 tomów zbiorowych pod jego redakcjà m.in.: J´zyk,

literatura i kultura S∏owian dawniej i dziÊ (2001), The Macedonina Issue – The Power of Cul-

ture, the Culture of Power (2003), Narodowy i ponadnarodowy model kultury: Europa Ârodko-
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wa i Pó∏wysep Ba∏kaƒski (2002). Autor monografii Serbska powieÊç historyczna (1998) i oko∏o

80 artyku∏ów i studiów g∏ównie z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Ponadto opublikowa∏ kilkadziesiàt publikacji w polskiej prasie, poÊwi´conych konfliktowi

postjugos∏owiaƒskiemu, w tym wywiady z liderami ˝ycia politycznego Chorwacji, Serbii i Ju-

gos∏awii oraz S∏owenii.

Tibor ˚ilka, profesor, doktor habilitowany, jeden z za∏o˝ycieli znanego s∏owackiego centrum

naukowego Gabinetu Komunikacji Literackiej (obecnie Instytutu Literackiej i Artystycznej

Komunikacji) Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze. Jest profesorem tam˝e, a od ro-

ku 1993 tak˝e profesorem Instytutu Slawistyki Europy Ârodkowej Uniwersytetu Katolickiego

P. Pázmány’ego w Budapeszcie, od roku 1994 mieszczàcego si´ w Piliszskiej Czabie, gdzie

pracuje na stanowisku kierownika Instytutu Slawistyki i kierownika Katedry S∏owacystyki.

Zajmuje si´ semiotykà, stylistykà, narratologià, poetykà i krytykà literackà. Za dzia∏alnoÊç

krytyczno-literackà otrzyma∏ presti˝owà nagrod´ s∏owackà Alexandra MatuÆki. Pierwsze ksià˝-

ki wyda∏ w j´zyku w´gierskim, m.in. A stílus hírértéke (Informaçná hodnota Ætylu, 1973), Sti-

lisztika és statisztika (Stylistyka i statystyka, 1974), Poétikai szótár (Poetycki s∏ownik, 1977). Po-

eticky slovník (1984, II poszerzone wyd. 1987, za który otrzyma∏ nagrod´ wydawnictwa

Tatran). W latach dziewi´çdziesiàtych skupi∏ si´ w swych badaniach na modernizmie i post-

modernizmie. Opublikowa∏ m.in.: Téma a Ætyl v postmodernizme (1991), Text a posttext (1995),

Od moderny k postmoderne (1997), Postmoderná semiotika textu (2000); w nast´pnej dekadzie

sporo uwagi poÊwi´ci∏ tak˝e literaturze i kulturze chrzeÊcijaƒskiej.

Jest redaktorem i wspó∏autorem 7 tomów prac zbiorowych: Interpretácia umeleckého textu

(1981). Literárny text v postmoderne, 1995), Textové podoby postmoderny (1996), Od moderny

k postmoderne (1997), Intertextualita v postmodernom umení (1999), Krest’anská literatúra

a masmédiá (2000), Duchovnost’ ako princíp tvorby (2001), Krest’anské divadlo v zrkadle doby

(2001). Jego rozprawy i studia ukaza∏y si´ te˝ w j´zyku niemieckim – Modernismus und Post-

modernismus (1995), angielskim – Tracing Literary Postmodernism (1998) i w´gierskim – Ke-

reszténység, kultúra, közélet (2001) i Író a senki földjén (2002). Jest cz∏onkiem Komisji Badaƒ

Porównawczych nad Literaturami S∏owiaƒskimi Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów oraz

cz∏onkiem Komisji Stylistyki i Poetyki Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów, wchodzi tak-

˝e w sk∏ad Komitetu Wykonawczego International Association for Semiotic Studies.

Uwaga: przy podawaniu tytu∏ów naukowych naszych zagranicznych wspó∏pracowników stosu-

jemy ich odpowiedniki w j´zyku polskim. I tak tytu∏ kanadydata nauk t∏umaczymy jako tytu∏

doktora, tytu∏ Doctor Scientiarum, czyli tzw. „wielki doktorat” uwa˝amy za odpowiednik pol-

skiego tytu∏u doktora habilitowanego, amerykaƒski tytu∏ assistant professor traktujemy jako

odpowiednik polskiego tytu∏u profesora nadzwyczajnego.
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Summaries

Wira Agiejewa

Between authenticity and imitation

Modern Ukrainian literature is often called “post-1991 literature” – in this way emphasi-

zing the connection of new tendencies with the processes that arose with declaration of

Ukrainian independence. There’s one more version: “year-86 generation” meaning that the

Chornobyl catastrophe became the moment of tragic truth, that showed the false of official

ideology. The catastrophe feeling of the “end of history” is empowered not only with chro-

nology – the change of milleniums but also with the glowing of reactor, thus having in Ukra-

inian literature some pan-ecological outlook. The nature which was the cause of inspiration

for romanticism had become the forbidden Zone. So, we see one more important tendency

– the reinterpretation of an artist, a poet, the loss of romantical view on the poet as a le-

ader of the nation. Abolition of social ambitions goes on in a complex way, but the main ac-

cent is put not upon the responsibility to the nation but to language.

The revolt of the nineties against cultural traditionalism meant the change of Ukrainian

language status and the abolition of passeistic style created many years ago in the prose of

XIXth century. Young writers parodied the Soviet official discourse, used stylization. Post-

modern concepts of the history’s end in Ukrainian literature in some strange way coexist with

the idea of the “newfound history”. In the nineties we have witnessed the rise of historical

archieve-based publications. This call for modernization can be considered successful.

Maria Dàbrowska-Partyka

The postmodern face of communism, or how to be a true Croation

The text presents the most important elements of Croat tradition which are updated as

the semantic centres of contemporary ethnic (national) discourse. The presentation bases on

the evidence ot the 1990s taken as the best exemplification of the issues expressed in the

article. However it doesn’t fully cover the problem because the analyzed texts are influenced

by contemporary nationalist ideology emblematic of the Franjo Tudjman HDZ. So it can’t be

treated as the complete presentation of the discussed problem.

Gordana Crnkoviç

Vladimir Arsenijevic’s “In the Hold”. Enchanting characters and the challanges of Serbian transformation

Discussing a young Belgrade author Vladimir Arsenijevic's novel <U potpalublju> [<In

the Hold>], which takes place during the opening months of the Yugoslav Wars of Succession

(in Fall 1991), this essay focuses on the charismatic and highly original characters inhabiting

this novel. Such characters materialize the Nietzschean postulate of the creation of one's life

in idiosyncratic freedom and not as an approximation of a given ideal of ethical goodness.

The essay argues that the strong „aura” or charisma of these characters „battles” the charisma

of the neo-fascist leaders such as Slobodan Milosevic. The transition in Serbia should include

departure from all aspects of fascist politics, which includes taking the „aura” (charisma)



away from the fascist leaders, and putting it on–or recognizing it in–the (extra)ordinary

people of one's own real social environment, the way it is done in Arsenijevic's <In the

Hold>.

Dean Duda

The Neo-Capitalist Articulation of Croatian Literature

Starting from a critique of Croatian literary scholarship, which due to its lack of interest

in the media culture of post-industrial capitalism cannot describe the structural changes that

have occurred in the public life of Croatian literature, the analysis begin with the Festival of

Alternative Literature (FAK), which, being a phenomenon that belongs to both literary and

popular club culture, opened up the process of media reproduction of literature. The media

corporations have meanwhile seized the opportunity offered by the initial stages of cultural

industry and a newfound social interest in literature by launching a series of projects of

selling «books with newspapers». The initial dynamics of Croatian literature and publishing

were thus brought into a number of new and contradictory relations. The aim of this paper

is to point out the complex problems that the context of transition creates for the study of

literature, arguing that the change in the position of literature within the framework of new

social relations should of necessity affect the discursive practices used to analyse it.

Anastasija Gjurcinova

Macedonian literature during the “transition” period (most recent tendencies in prose)

Macedonian literature in the last 10 years of 20th century shared almost all the experiences

of other Slavonic and Eastern Europe literatures, but also had a few specific characteristics,

that made it different. After a 50 years period of stability (since the codification of a Macedonian

language in 1945), Macedonia and its’ culture, at the end of the 20th century has found itself

at a crossroad, in a situation of transition, and self-investigation.

The new political situation, the problems of the name, of the language and of the borders

brought Macedonia in a postcolonial situation, becoming more and more aware of its’ subaltern

position. Suddenly, the leaving in Macedonia became exciting, unpredictable, fool of resignation,

anxiousness, and fear from the future. All these processes influenced the model of the literature

that has been written during this period in Macedonia. Macedonian literature in the last 14

years is being transformed, but it resists, offering us many interesting books about the crises

and the period we’re living at.

Some of the characteristics of Macedonian literature in this period are:

– deconstruction of the previous literary models

– hybridization of the genre

– intertextual and intercultural approach

– the problem of identity (national, cultural, sexual etc)

– imagological relations (the Image of the Other...)

– critical thinking about tradition

– a brave look in the actual historical, ideological, geopolitical situation...

In this text we further analyze the above mentioned characteristics mostly in the novel

Insomnia by Dimitrie Duratzovski. Other interesting tendencies has also been analyzed: the

novelistic opus of Luan Starova, called the “Balkan saga” and two novels that won most

prizes and marked the novelistic production in last few years: The umbilicus of the world of

Venko Andonovski and the Conversation with Spinoza of Gotse Smilevski. Short narrative

prose has been analyzed through the anthology written in English, The Change of the System,

ed. by Richard Gaughran and Zoran Anchevski, and through the stories-essays of Aleksandar

Prokopiev. The woman writing has been seen through the latest novel of Lidija Dimkovska,

Hidden camera, that mostly deals with the problem of writers in exile.
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Halina Janaszek-Ivanicçková

Preface

Turbulent systemic transformations in post-communist countries are accompanied by extensive

contradictory tendencies and phenomena in literature. Generally speaking, literature is the

scene of an incessant confrontation of postmodernist anti-fundamentalism (liberalism, relativism

and pluralism) and traditional national and religious fundamentalism, a vivid feature of the

dissolution of former Yugoslavia, Czechoslovakia or the Soviet Union.

Interested in literature as a reflection of the spirit and consciousness of man in the wake

of great historical experiences, rent by bygone uncertainty and fear but also harbouring new

hope, we wish to draw attention to new strivings in Slavonic literature, moulded on the ruins

of the old system. In the initial phase, writers who followed systemic and political transformations

succumbed to the euphoria of emancipation from communist lies, a stand expressed mainly

in publicistics and essays. On the other hand, novels reveal predominantly amazement with

the chaos of changes and the brutality of the new times which yield crimes, drugs, deceitfulness,

indifference to the fate of people living on the margin of society, and in the sphere of ideas

During the subsequent stage, the development of democracy made it possible for assorted

cultural minorities embroiled in a struggle for their rights, to speak on a scale not encountered

prior to 1989; this holds true primarily for women, producing a more or less aggressive belligerent

feminist literature and critique directed against a patriarchal vision of the world. We are also

witnessing a large-scale emergence of a literature of ethnic transgression and nostalgy.

Halina Janaszek-Ivaniçková

Polish Literature in the Whirl of Transformation

Polish Literature in the Whirl of Transformation is a history of literature sketch on the reactions

of the Polish belles letters to the transformations which took place in Poland during the 1989-2005

period, as well as the immanent changes occurring within literature, in which the younger generation

of authors (born in the 1960s) – the so-called “liberated prose generation” – is coming to the

fore. Representatives of this generation reject both the taboos of the previous system and those

of the founders of the “Solidarity” myth, proposing in their stead an “easy-going lifestyle”, a defence

of privacy, an illusion of salvation via the process of rendering reality aesthetic (Gretkowska,

Âwietlicki, Praszyƒski, et al.), permissivism, and a brutalisation of the language (Varga and Mas∏owska,

the last one a member of yet a younger generation). The older men of letters: Nowakowski,

Redliƒski, Wojciechowski, and Ró˝ewicz react to the changing mores and the splintering of

society into warring groups and camps by resorting to satire, postmodern irony, and a parody of

current political newspeak. The permeating information revolution has produced Internet literature

based on E-mail correspondence (Rudowski’s Cz@t). Another new phenomenon is the emergent

copious literature engaged in settling accounts with so-called realcap – real capitalism (Bieƒkowski

– Nic /Nothing/, Horuba∏a – Namoczeni /Soaked/, and others). The generation of writers born in

the 1970s, known too as the porn drama generation, radicalizes Polish literature by abandoning

the trap of aestheticism and expressing its protest against the criminalisation of social life by uttering

a roar (Bizio, Saramonowicz, et al.).

Entirely different features belong to the sophisticated and linguistically elegant mythicalisation

prose, the prose of multicultural “small homelands” (Chwin, Kornhauser, Bielecka and others),

and the prose of cyclic time transcending the here and now (Olga Tokarczuk).

Enver Kazaz

War Letter

The Bosnia-Herzegovina literature, unlike the other literatures in Europe, but in resemblance

to the Serbian and Croatian literatures, holds it’s postmodernity and transition in the War

Letter. The horrific 1992-95 war in Bosnia and Herzegovina crucially determined the literature
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which, faced with the futility of war, engages on behalf of those who undergo violence, suffer

crimes, are imprisoned in concentration camps or are killed in horrendous war circumstances.

The engagement of this war literature is best expressed through the disposition of the poetics

of witnessing, notwithstanding that this poetics equates the ethical and the aesthetical. It is

for this reason that the critique of the War Letter maintains that the modernistic metanarratives

are disintegrated and replaced with a satiated account of Bosnian postmodern doubt, irony,

anti-utopia, decentralisation, etc.

The specific aspect of the Bosnia-Herzegovina War Letter is contained in its endeavour

to redefine the fundamentals of cultural memory and to pull down the heroic paradigm,

which was the dominant trait of the literary development of cultural identity. This is precisely

why we can consider the Bosnia-Herzegovina War Letter as an entirely homogenous literature,

that negates the tradition of the earlier War Literature linked to both the communist ideology

of the Second World War and the ideology of the epic cultural code. Writers of different

nationalities shape the postmodernity, the new Bosnian sensibility and neorealism endeavouring,

with their literature, to overcome the futility of war and to seek lyric voices of the Bosnian

tradition, which – unlike the ideological discourse, promote the account of the bare human

substance in history. This means that the War Letter has redefined the philosophy of history

in the Bosnia-Herzegovina culture, and can thus be discussed as a complex synthetic system

composed of a variety of literary individualities and poetics.

Lubomír Machala 

Czech literature in the time of social transformation after November 1989

Introduction of the study brings a situational outline of the Czech literature at the beginning

of 1990's when three spheres of communication (officially published literature, samizdat

literature and exile literature) merge and the system of values together with the function of

literature after a fundamental social change are being discussed. First a view promoted by

Ji«í Kratochvil prevailed – an idea that literature should give up its role of a phenomenon

influencing the society as a whole and that it should function only as an aesthetic phenomenon.

The study continues with the identification and characteristics of main trends in Czech

literature after 1989 (authenticity and imaginative lines) and with characteristics of other

typical trends (merging of so-called high and popular literature, filling of blank spaces in

the national history, literary manifestations of feministic discursus, etc.) Author of the study

also adds a brief outline of typical features of Czech poetry in 1990's. In final passages of

the study he tries to give an answer to the question whether or how the role of literature

in the Czech society after November 1989 has changed or not. It turns out that its giving

up its role as a social phenomenon was only temporary and that at the end of the decade

socially critical ambitions of literature grow.

Tetsuo Mochizuki

The postmodern pluralism in Russian prose of the nineties

This is an essay on Russian postmodernist literature in the 1990s. The writers and critics

treated here represent, in one way or the other, the ambivalent mood of the post-Soviet society,

which is sometimes quite self-analytic and ironical. The author of the essay pays special

attention to the literary devices of the new Russian writers and adopts one of the key

concepts of the postmodernist poetics “pluralism” as a working tool for their characterization.

The author also pays attention to the roles that the new literature seems to play in the game

of re-formation of Russia’s self-image.

287Summaries



Andrzej Nowosad

On the abasement and dignity of man in Bulgarian prose of the transformation period

To Bulgarians, ex-communism principally means the situation in the former Soviet Block after

1989. The transformation of the system is characterised by the word ”prehod”, or transition. In the

same sense, literature can be described as being in transformation. We can reasonably assume that

the party nomenklatura and the communist literary elite held sway until 1997 and their influence

still makes itself felt today. Bulgarian literary-criticism from the transition period usually leans

towards description and observation, rather than giving an analytical description of phenomena.

There was a shortage of free information, with the result that literature in Bulgaria found itself

taking a role which, in a democratic country, is reserved for the media. Therefore contemporary

Bulgarian literature, in describing social and political transformation, benefits from the genres of

media. Channels of literary communication became blocked. Nevertheless, new values have emerged,

which ideally place themselves within the structures of postmodernism, individualism or deconstruction.

Ivo PospíÆil

The quasi-postmodern world of Michal Viewegh

The present study Postmodernism and Quasipostmodernism deals with postmodernism and

quasipostmodernism on the material of the works of the contemporary Czech prose writer

Michal Viewegh, especially his pseudodetective novella The Case of the Unfaithful Klara and

The Pig-in-the-Middle (which is not the exact translation of the original Czech title Vybíjená)

– both published in two years’s time (2003-2004) taking into account some of Viewegh’s political

essays as well as a wider literary background linked with Czech traditionalists.

The period of transformation in Viewegh‘s prose works is considered a manifestation of

radicalism, of the breach of mass literature and of the permanent impact of dilettantism and

imitation. The demonic character of his vision of the world means in this case the conception

of the artifact as playing with man’s deeds and fates which might remind us of the similar

works of Milan Kundera and Pavel Kohout. This fact, of course, is closely connected with

certain political circumstances; Viewegh intentionally imitates postmodernist poetics forming

a specific kind of quasipostmodernism with the central subject of man’s transformation.

Viewegh’s „new men“ use the language of mass media, advertising, apply various topical

hints, their greatest value is not yesterday or tomorrow, but today. Perhaps it is again the

Central European environment that produced the signals of both threat and hope just before

a new fatal big bang.

Judit Reiman

A twilight of paradigms? The changing course of Slovene prose around the millennium

The purpose of the outline is a concise presentation of changes that have taken place and

are still going on in Slovene literature, especially in prose during the last decades of the 20th

and the beginning of the 21th century. In 1991 Slovenia, for the first time in its history,

attained independence and has become a sovereign state that had a significant impact on

cultural life and literature. In the nineties there was an extreme boom in Slovene novelwriting

arising from postmodernist mentality and the »profanation« of canonized national literature

bound to a strict patriotic paradigm, a role of preserving national identity. The new novel is

a modified issue of the traditional genre with a distinct tendency to a syncretic novelistic

structure, to the (sometimes fairytale or mystic) fantastic, to a new, ironic perspective of the

narrative with the modified role of the narrator and intimate, minimalized stories. Nevertheless

there is an inextricable subconscious continuity of the traditional Slovene hero even in these

novels with the predominant attributes of passivity, melancholy, disillusion and yearning as

evidence of the survival of an age-long paradigm.
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Dietrich Scholze-Âo∏ta
The Process of Transformation after 1989 as Reflected in Sorbian Prose

The author describes the changes in Sorbian literature, particularly in prose works, which

have taken place since the political turning-point in East Germany in 1989/90. First, the new

social-background conditions are explained in which writers continued their artistic activity.

Next, three variants are presented in which the literary portrayal of the transformation

process is expressed. These are: a) the new reality as facade, b) change of system as an agent

of a new strategy, and c) satire as the primary means of social criticism. Finally, the language

and nationality of the Sorbs are characterized as retarding phenomena, which were consequently

able to delay the transormation.

Ludmi∏a Sinkova-Koran and Halina Tyczko

Post-Soviet Belarussian literature in the European internationat dialogue

Symbolic beginning of the process of ‘transformation’ in Belarus has coincided with the

date mutual for entire USSR cultures – the year 1985, which is the beginning of

Gorbachov’s policy of perestroika and glasnost. However, a global accident at Chernobyl nuclear

power station with its severe devastating consequences for Belarus at most (in terms of

radioactive contamination of the people and the environment, massive relocation of people

from contaminated areas, condemnation of land, a deep crisis of meaning and psychological

impact) has led to the fact that the very date of that catastrophe, April 26, 1987, has become

a specific initial point to count a new time for Belarus.

This time turned to be so dramatic that even such events as USSR fall, the newly emerging

sovereign State of Belarus in 1991, have remained in the shadow of the Chernobyl theme in

literature for over a decade.

Chernobyl disaster in artistic and publicizing discourses has acquired an expanded meaning.

This catastrophe has become a symbol of evil bred by the totalitarian system that doomed

the fate of Belarus in 20th and even 21st centuries.

However, for a certain part of Belarusian society, including the writing community, it was

the collapse of communism that became their historic and personal tragedy. Polarization of

public views revealed itself in the most vivid way in documentary and fiction literature about

the Word War II. Nevertheless, in Belarusian context it is a term ‘europization’ that should

be regarded as the synonym to the term ‘transformation’. This term was introduced (already

for the second time from the beginning of the 20th century) by a new generation of socially

active writing people. They made themselves identified in the years 1986-1988 within the first

post Soviet youth association Tuteishie (Natives). In their aesthetic declarations and creative

works they combined, in a most exemplary and paradox manner, nation apology, its ostracism

and preference for beyond national language of artistic expression.

Irina Skoropanova

“Russian literature of the end of 20th – the beginning of 21th centuries as a mirror of transformation”

The article deals with the transformation processes in Russian society which were interpreted

by literature. They are considered in sociological, axiological, aesthetic and common cultural

aspects. The productive (political and religious freedom, widening of life possibilities, enrichment

of culture by the values which have been forbidden before) and non-productive (financial

and economical collapse, conflicts between different nations, introduction of the ideals of the

consumers’ society) tendencies of the cultural development showed by literature are revealed.

Its axiological reference points reflecting a wide range of opinions, religious beliefs, convictions

in society are described. They are: the devotion to nationalistic communism, anarchism,

Christianity, Buddhism, Daoism, metaphysical idealism, Russian cosmism, humanism common
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to all mankind, postmodernist pluralism, etc. The trends that determine contemporary Russian

literature are systematized. Their base is formed by realism, modernism, postrealism,

postmodernism, post-postrealism, postconceptualism, romanticism in the variety of their

tendencies and modifications. The appearance of Russian network literature in Internet is

referred to.

Tibor ˚ilka

The poetics of Slovak prose during the period of transformation

The prevailing stream in the 1990s fiction established and developed methods of postmodern

literature. The new wave in Slovak fiction can be divided into two: one group of stories is

inspired by Slovak real conditions, the other stresses use of exotic motives and absorbs

literary (compositional and stylistic) devices of foreign, mostly Anglo-American literature.

The literary work that depicts typical home national atmosphere is a novel Rivers of Babylon

(1991) by Peter PiÆt’anek. Exotic motives are overused in the works of authors who perfectly

know the western culture (Pavel Vilkovsky, Michal Hvorecky). In last ten years there also

were published texts that combine Slovak, German and Hungarian cultural elements and

transform them to a humorous effect (Pavel Vilkovsky, Samko Tále).

Bogus∏aw Zieliƒski 

Transformation of today’s Serbian culture auto- definitions

In the last decade Serbian culture’s tackles with revision of its complexity, its different

meanings and relations with its nearest national cultures. Under revision has been taken both

Serbian and Croatian, as well as Yugoslavian Slavonic cultural complexity, which means

a turn into narrow, national basic definition of tradition. Nowadays authors often underline

unsteadily Slavonic’ threat aimed to the world (and Europe as well) which in many publications

has been transformed into radical view, suggesting Serbian-Slavonic versus European cultural

anti- tetonism.

Serbian disputes about Yugoslavia (Protiç, Ekmeçiç) take into consideration whole range

of problems but generally set a critic voice concerning idea of Yugoslavian nation, exception

from this is cultural Yugoslavia which is controversially assessed. Aleksy Djilas’s opinion reflexes

a different view – he analysis spectacular success of anti- jug Slavism. Researchers pinpoint

that Serbians and Croatians took an opposite position toward Yugoslavian idea. It’s characteristic

for Serbian national idea to over national Yugoslavian idea which, how it was planned, was

to be implemented either in an Unitarian version – as Yugoslavian nation, or in a liberal

version – as a Yugoslavian culture. The development of Croatian national consciousness has

lead from wide, over-national Illyrian ideas through integral Yugoslavian ideas to exclusive

creationism. Moreover, Croatian commonwealth ideas differentiate cultural sphere from

a political one because Illyrian and Yugoslavian ideas show cultural and literary aspects of

this program, Croatian though – political.

Today’s Serbian identity auto-definitions present centripetal and centrifugal discourse.

Centripetal discourse – religiously and axiologically motivated – concentrated on traditional,

Kosovian cultural and national canon and visible Serbia versus Europe attitude. Serbian

centrifugal discourse is an authoritarian contender discourse characterized by revisionist attitude

toward tradition and leveraging its force from an outside context (former Yugoslavia) into

inside context. Serbian centrifugal discourse shows its activity in postmodernism literature as

well as – specialist, philosophical, cultural reflection and feminism.
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Piatrowicz Barys 177
Pieleniagre Wiktor 142, 151, 154
Pielewin Wiktor 18, 19, 22, 30, 119-122,

126-128, 130, 132, 133, 137, 141, 144,
150, 151, 154

Pierumow Niko∏aj 149
Pieszczachowicz Jan 46, 59
Pietraszkiewicz AleÊ 178
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Richterová Sylvie 66
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Siekacki Aleksandr 147, 150, 152
Siergiejew Andriej 151
Siewierin Iwor (Berg M.) 145
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Si∏ajew Aleksandr 141
Âimeçka Martin M. 89
Simiç Roman 193, 231
Simons Sissy patrz Mandelíçková Jana
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Sratanowski Siergiej 133, 134
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Stengers Isabelle 9, 30
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Zieliƒski Bogus∏aw 27, 282, 290
Zieliƒski Tadeusz 197
Ziemkiewicz Rafa∏ 48
Zinik Zinowij 131, 146, 147, 154
Zinowjew Aleksandr 128, 136, 154
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Ksià˝ka ta otwiera seri´ wydawniczà Mi´dzynarodowej Sieci Naukowej i Komi-
sji Badaƒ Porównawczych Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów poÊwi´conà
ró˝norodnym przejawom transformacji w literaturach s!owiaƒskich po roku 1989.
Wtedy to S!owianie, zaprogramowani do ˝ycia w spo!eczno--kulturowym paradyg-
macie komunizmu, po wygranej walce z systemem, znaleêli si´ w po!o˝eniu zupe!-
nie innym, lecz niedok!adnie takim, jaki zaprojektowali dysydenci i opozycjoniÊci,
zwolennicy otwartego spo!eczeƒstwa obywatelskiego.

Co uda!o si´ ziÊciç z kolejnych marzeƒ o doskonalszym Êwiecie pluralizmu
i demokracji? Jak tranformersi, transformowani i auto-transformujàcy si´ „miesz-
kaƒcy” nowej rzeczywistoÊci rozpoznajà swojà sytuacj´ socjalnà i etycznà? Jakie
nowe wi´zi spo!eczne kszta!tujà si´ zamiast starych? Kim sà w Êwietle prozy, dra-
matu czy poezji bohaterowie naszych czasów? I wreszcie – jakà rol´ w tych prze-
mianach wyznacza sobie literatura pi´kna zmierzajàc ku nowym formom pod na-
ciskiem zdarzeƒ?

To najcz´Êciej wy!aniajàce si´ pytania z morza ÊwiadomoÊci 300 milionów
S!owian.

Inne wa˝kie kwestie zwiàzane z przemianami po 1989 roku w literaturach s!o-
wiaƒskich przedstawione zostanà wkrótce w kolejnych tomach serii: Feminizm
(pod red. Ewy Kraskowskiej), PodmiotowoÊç (pod red. Barbary Czapik-Lityƒskiej)
i MniejszoÊci (pod red. Mieczys!awa Dàbrowskiego).

Fragmenty recenzji z tomu Transformacja

„Tom jest w istocie bardzo szczegó!owym kompendium wiedzy o stanie literatur s!o-
wiaƒskich w okresie tzw. transformacji, tj. po 1989 roku. Poszczególne studia, przeglà-
dy i rozprawy wnikliwie rozpatrujà zmiany, jakie nastàpi!y w tym czasie, rzetelnie infor-
mujàc o najwa˝niejszych zjawiskach literackich… (...) W obj´toÊciowo du˝ym wst´pie
Halina Janaszek-Ivaničková w sposób g!´boki, uwzgl´dniajàc szeroki kontekst euro-
pejski przedstawia i analizuje przemiany w kulturze po roku 1989 w Êwietle filozofii pro-
nowoczesnej (...) k!adàc nacisk na zmian´ paradygmatu kulturowego opartego na wie-
log!osowoÊci literatur s!owiaƒskich.”

(Julian Kornhauser)

„Bardzo obszerny zbiór oceniam jako przedsi´wzi´cie wa˝ne, znaczàce i bardzo
potrzebne. Ksià˝ka ta odegra istotnà rol´ w kszta!towaniu polskiej ÊwiadomoÊci wp!y-
wu transformacji politycznych i spo!ecznych na ukszta!towanie ewolucji literatury
w krajach s!owiaƒskich.”

(Piotr Fast)
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