
DUBRAVKA UGREŠIĆ:  NIE  WRACAM  DO  CHORWACKIEGO  LITERACKIEGO 
MAINSTREAMU!

Dubravka  Ugrešić,  pisarka,  po  dziesięcioletnim  okresie  nieobecności  na 
publicznej scenie mówi o powrocie – niepowrocie na łono ojczystej literatury, o 
rynku nostalgii, o bogatych i sławnych w świecie literatury, o recepcji książek…

Autor: Rade Dragojević.

Przekład: Magdalena Stankiewicz i Dominika Rzucidło

Źródło: Novi list; data opublikowania: 13.06.2004

 

Przeszło  miesiąc  temu w spisie  książek,  które  miały  zostać  dołączone  do 

popularnej gazety „Večernji list” pojawił się tytuł „Stefcia Ćwiek w szponach życia”. 

Wkrótce  potem,  zagrzebski  wydawca  Valerij  Jurešić  i  jego  wydawnictwo,  przy 

współpracy  z  Dejanem  Iliciem  z  Belgradu,  opublikował  „Ministerstwo  bólu”, 

najnowszą powieść Dubravki Ugrešić. Wszystko zdawało się wskazywać na to, że 

pisarka, która najbardziej wzbraniała się przed powrotem do ojczystego literackiego 

mainstream’u, ostatecznie uległa.

W  czasie  wywiadu  z  pisarką,  który  odbył  się  w  jej  mieszkaniu  na  jednym  z 

zagrzebskich osiedli, rzeczy ukazały się w nieco innym świetle. Poza rozmową o jej 

powrocie – niepowrocie na łono ojczystej literatury, mowa była i o rynku nostalgii, o 

bogatych  i  sławnych  w świecie  literatury,  o  recepcji  autorskich  książek  i  o  wielu 

innych sprawach.

Początkowo interesowało nas, czy emigracja, wygnanie, czyli  jak to się dziś 
mówi – ciężki  sport-  stanowi trudniejszy wybór niż  decyzja o pozostaniu w 
ojczyźnie:
-Emigracja  to  ciężka  praca.  Proszę  sobie  choćby  wyobrazić,  że  w  przeciągu 

dziesięciu lat musi się Pan kilkakrotnie przeprowadzać, że musi Pan przepakowywać 

swoje rzeczy i za każdym razem, na nowo, oswajać się ze środowiskiem. Sam Pan 

wie,  że  bardzo  często  nie  jest  się  w  stanie  dojść  do  ładu  z  własną  książeczką 

telefoniczną,  a  zwłaszcza niczego dodać.  Zatem, emigracja  w pierwszym rzędzie 

fizycznie męcząca praca.

Czy na emigracji dominuje poczucie samotności?



- Wie Pan, dla mnie dominującym poczuciem była samotność w Zagrzebiu, w latach 

1991 do 1993.

Czy Ojczyzna dla Pani to niewygodne pytanie (zacytujmy pewnego rodzimego 
publicystę) czy też, zgodnie ze słowami jednego z poetów –  łatwiej ojczyznę 
kochać na odległość? Z którą z opinii bardziej by się Pani utożsamiła?

-Obie postawy są bardzo ludzkie i łatwe do wyobrażenia. Z drugiej strony, żadnej nie 

trzeba  uznawać  za  prawdziwą.  Wygnanie  jest  bowiem  stanem  trudnym  do 

zdefiniowania,  zmiennym,  humorzastym,  schizofrenicznym,  euforycznym, 

melancholijnym,  stymulującym…  Ubarwianie  ojczyzny,  jakoby  rzekomo  ‘ojczyzna 

była piękną dopóki się na nią czeka, tylko wówczas gdy ci odprawę da…’1 – także 

może stanowić jeden z toposów wygnania. Pewien Holender, żyjący w Ameryce, w 

jednym ze swoich wierszy pisze, że się Holandii  boi i  że przedkłada nostalgię za 

Holandią  nad  spotkanie  z  nią.  Wokół  tematu  wygnania  powstał  cały  repertuar 

sentymentów  i  wszystkie  są  prawdziwe.  Ojczyzna  może  się  znajdować  gdzieś 

indziej, rozpoczynać się gdzieś w Budapeszcie, jak w moim przypadku. Na ten temat 

można  mówić  i  mówić.  Najbanalniejszym  poziomem  jest  ów  poziom  wspólnych 

miejsc. Na podstawie tych wspólnych miejsc mógłby powstać leksykon wygnania.

Czy projekt „Leksykon Yu – mitologii” jest także projektem pewnego rodzaju 
wspólnych miejsc pewnej umarłej kultury?

- Dlaczego to mnie Pan pyta?

Ponieważ za każdym razem, obok Dejana Kršića i Ivana Moleka, wspomina Pani 
i siebie, jako ideową inicjatorkę projektu, który został sfinalizowany w formie 
książkowej. 
- To prawda, pisałam o tym, o minionej kulturze, w „Kulturze kłamstwa”, w „Muzeum 

bezwarunkowej  kapitulacji”,  w „Czytaniu wzbronionym” i  w końcu w „Ministerstwie 

bólu”. W chwili, gdy represje związane z pamięcią o wszystkim tym, co wiązało się w 

jakiś  sposób  z  jugosławizmem stała  się  nie  do  zniesienia,  rozpoczęłam z  grupą 

studentów  pracę  nad  leksykonem  mitologii  jugosłowiańskiej.  Z  początku  była  to 

jedynie grupowa gra w ramach zajęć, ale kiedy moja studentka, Iris Andrić, stworzyła 

stronę WWW, leksykon przemienił  się  w grę internetową.  Ostatecznie stanęło na 

dużej  objętościowo  książce  zbiorowego  autorstwa.  Składają  się  na  niego  liczne 

1 ‘ Domowina je lepa samo dok se čeka, samo dok od sebe nagoveštak da’



anonimowe głosy, które przypominają i próbują opisać miejsca typowe dla popularnej 

kultury byłej Jugosławii. 

Czy pragnie Pani, w jakikolwiek sposób, uczestniczyć w promowaniu swojej 
książki?
-Nie, ponieważ myślę, że nie mam tam czego szukać. Prawdą jest, że załatwiłam 

inicjującą i inicjatorską robotę, że wystarczająco agitowałam i propagowałam ideę, że 

dużo o tym pisałam, ale w samej fazie wykonania, a zatem w fazie pracy urzędniczej, 

tworzenia dizajnu książki,  pisania i  zbierania pojęć, czy w wydawaniu książki,  nie 

brałam udziału.

Idea  Leksykonu,  jeszcze  przed  sześcioma  laty,  wydawała  się  politycznie 
niepoprawną. Dziś wszystko to zdaje się być w pewnym sensie łagodniejsze. 
Zgadza się Pani?
-  Idea  Leksykonu  nie  była  politycznie  niepoprawną  -ponieważ  'polityczna 

niepoprawność' to nazbyt lekkie i niepoważne określenie. To była niezwykle istotna 

rzecz, to była walka przeciw kulturalnemu brakowi ciągłości, przeciw zapomnieniu, 

przeciw jugosłowiańskiemu piętnu, piętnu jugosłowiaństwa, ale i komunizmu. Proszę 

nie zapominać, że także i w Chorwacji, wszystko, co było związane z Jugosławią, 

było zakazane. „Zawód: zapamiętywanie” należał do wywrotowych. Dziś jest inaczej, 

do tego stopnia, że cały interesujący pejzaż naszej pięknej kultury pokryła sztuczna 

obojętność. A rewaloryzacji naszej pięknej przeszłości podjęły się dzieci, a zatem ci, 

którzy w niej tak naprawdę nie partycypowali. Prawdziwi uczestnicy tej przeszłości 

milczą,  albo  się  jej  wyrzekają.  Co  więcej,  istnieje  dziś  w  tym  wszystkim  i 

marketingowy aspekt. Zakazane, bądź nietłumione sentymenty doczekują się swojej 

komercjalizacji.  Te,  bardzo  szybko  stają  się  własnością  każdego,  dają  się  łatwo 

naśladować,  i  jako takie nie  są dla mnie szczególnie interesujące.  Nie interesuje 

mnie  dzielenie  tego  wspólnego  toposu  kolektywnej  pamięci  z  tym,  kto  jeszcze 

wczoraj wymazywał ze swojego CV swoje wystawy w Belgradzie, lub filmy, w których 

występował w Serbii. 

I  nostalgia może przyjąć rozmaite formy i  znaczenia:  może być pralnią brudnego 

sumienia i szczególnego strachu. Polem fabrykacji, polem politycznego i kulturalnego 

oporu,  ale  i  modą,  afektacją.  Ktoś  mi  opowiedział,  że  widział  w  Belgradzie 

sprzedawcę  małych  popiersi  Tito  i  Lenina,  trzydzieści  euro  za  sztukę.  Uliczny 

sprzedawca pojął  sedno:  turyści  przybywszy do Belgradu szukać będą czegoś w 

rodzaju komunistycznego souveniru. Sprzedawcy zdawało się, że popiersie Tito nie 



jest  wystarczająco atrakcyjne, jest  lokalne i  rynkowo niejasne. Dlatego postanowił 

popiersie Tito sprzedawać w parze z popiersiem Lenina. Ten uliczny sprzedawca to 

mały  fabrykant  historii  podobnie  jak  pozostali  obywatele  byłej  Jugosławii  i 

teraźniejszych  nowych  państw  od  niej  oddzielonych-ponieważ  sam  Lenin  w 

komunistycznej  Jugosławii  nie  odegrał  żadnej  istotnej  roli.  Nasz  sprzedawca 

sprzedaje  popularną  ideę  mówiącą,  że  komunizm  wszędzie  był  takim  samym 

gównem. (...)

Wydaje się, że ma Pani coś przeciwko mediom, czy także przeciw chorwackim? 
Myślę, że postrzega je Pani, jak gdyby promowały pewnego typu myślenie. Czy 
w latach 90tych media odegrały decydująca rolę?
-Oczywiście, że media, a któżby inny? Przy czym nie jestem za tym, by powtarzać 

plotki o mediach, a zwłaszcza eksponowanych przez media intelektualistach, którzy 

winni  są  wojny.  Tak  samo rozpowszechnia  się  plotki  o  pisarzach,  na  przykład  o 

Dobricy Ćosiciu i Matiji Bećkoviciu., którzy nawarzyli tego piwa. Nie bronię ich, nie 

uważam, że nie są w to zamieszani, ale cała ta sprawa nie ma sensu. Znaczyłoby to, 

że 9 mln Serbów czytało Ćosicia i  Bećkovicia, czyli że to nadprzeciętnie oczytana 

nacja. Czyż  ci, którzy wymyślili wiersz „Tko to laže, tko to kaže..” (Kto to kłamie, kto 

to mówi) nie rozpoczeli o wiele bardziej znaczącej propagandy wojennej? Jednak to, 

że media, a zwłaszcza telewizja, odegrały w tym wszystkim pierwszorzędną rolę, nie 

pozostawia żadnych wątpliwości. (...)

Czy Pani,  jako  autorka,  spotkała  się  z  jakimś rodzajem przyjęcia  ze  strony 
rynku? Myślę, tu o tym co się teraz dzieje, przez ostatnie dwa, trzy miesiące. To 
znaczy, czy i Panią na tym chorwackim rynku zaakceptowano?
-Moja książka wyszła w małym chorwackim wydawnictwie, które nazywa się Faust 

Vrančić, i które na swojej liście ma jakichś dwóch, czy trzech autorów. Także w Serbii 

ukazała się u małego wydawcy. Wydawnictwo to nazywa się „Fabrika Knijga”. Swoją 

nową  książkę  podpisałam  w  zagrzebskiej  księgarni  Tamaris.  I  to  mniej  więcej 

wszystko. Wszystko zależy od wyobrażenia, które ma się o tym, jak pisarz powinien 

być  zaakceptowany  na  chorwackim  rynku.  Jeśli  uważa  Pan,  że  zostałam 

zaakceptowana, niech będzie.

Przyznajmy  że  dzięki  akcji  gazety  'Večernji  list’  zdobyła  Pani  sporą 
publiczność..
-Tak,  ale  tę  publiczność,  o  której  Pan mówi,  można zinterpretować także w inny 

sposób. Przede wszystkim, dzięki dołączaniu tanich książek czasopisma zdobywają 



czytelników.  Co więcej, klientów zdobywa książka jako produkt rynku, a nie autora. 

Na szczyt reklamy dostała się idea, jakoby Chorwaci czytali  teraz o wiele więcej, 

gdyż książki są tanie. Do tego wszystkiego dołączyli politycy, począwszy od Stipe 

Mesicia, którzy swoimi publicznymi wystąpieniami popierali akcję ‘Książka dla mas!' 

(“Knjiga u narod”). Wszyscy więc rzucili się wyciągać tę rzepkę. Gdyby jakimś cudem 

opublikowano  sto  tysięcy  egzemplarzy  Pańskiej  ksiażki  za  granicą,  byłby  Pan 

bogatym człowiekiem. Tutaj nie może się to przydarzyć, nie autorom książek. Ode 

mnie, jako autora, oczekuje się, że będę jakimś rodzajem  bezpłatnego oświeciciela. 

Jeśli  wszystko  to  weźmiemy  za  dobrą  monetę,  musimy  powiedzieć:  czemu  nie? 

Dlaczego nie opakować w gazetę dobrych krewetek, które kupiliście na targu? A przy 

okazji  dostaniecie książkę...  Przyrządzacie je,  a jedząc - czytacie.  To jest  właśnie 

pewna marketingowa sytuacja, pewien rynkowy trik, w którym także uczestniczę.

Mam nadzieję,  że nie myśli  Pani,  że ją pouczam mówiąc o jakimś etycznym 
wykroczeniu, broń Boże!
-Nie, no oczywiście, pyta mnie Pan tylko, czy wyraziłam zgodę na to, by drukować 

moje teksty w gazetowej serii, włączonej w chorwacki mainstream. Odpowiedź brzmi: 

nie. Chodzi tu o manipulacje, w którą jest zamieszany i Pan, który ode mnie czegoś 

oczekuje, i ja. Oboje więc jesteśmy zmanipulowani. Parę zdjęć w gazetach i trzeba 

by było wszystkich nas przekonać, że wszystko jest w porządku, czyż nie?

Jeśli mowa o kulturach wschodnioeuropejskich,  także chorwacka uzależniona 
jest od nowego kapitalizmu?
-Chorwacki  rynek szybko wskoczył  w bieg szyn Zachodu.  Tak samo dzieje się w 

pozostałych krajach wschodnich. To co jest powszechnie akceptowane, to media i 

kultura masowa. Wszystkie wschodnioeuropejskie wiadomości, łącznie z rosyjskim 

„Ogonjokiem”, zaprojektowane są tak samo i rozprowadzają, mniej więcej, te same 

informacje co „Time”, czy „Newsweek”. Kultura masowa, w tym amerykańska, stała 

się wspólną własnością. Miałam okazję zerknąć na ekarny w całej Europie i wszyscy 

oni  oglądają  to  samo.  „Buffy,  postach  wampirów”  można  oglądać  w  rumuńskiej, 

węgierskiej, bułgarskiej, białoruskiej telewizji, gdzie, jak już wspominałam, naliczyłam 

najwięcej, bo 52 kanały.

No  cóż,  fantastycznie,  że  świat  stał  się  mały,  ze  się  ścisnął,  zhomogenizował  i 

zunifikował. A najlepiej prezentuje się właśnie amerykańska kultura. Ciężko znaleźć 

coś równie dziwnego.  Wszyscy jesteśmy włączeni  w tę  kulturę,  a  jej  gwiazdy są 

naszymi nowymi bóstwami. Oprah jest dziś tym, czym dla starożytnych Greków była 



Hera. To taki stary system, który nadchodzi ze strony amerykańskiej masowej kultury, 

przyjmuje się od razu, od Moskwy po Zagrzeb.

Tak, czy inaczej, kody masowej kultury nie dają się już rozróżnić się już na wysokie, 

czy niskie, mądre i głupie, dobre, albo złe. Są tylko gwiazdy i ich orbita. A kiedy już 

znajdujecie się na orbicie gwiazd, wtedy nikt nie pyta was jak się tam znaleźliście. 

Nie ma już waloryzacji  i  rewaloryzacji. Nie sprawdza się bogów i ich kompetencji, 

czyż nie, dlatego zresztą, nazywam ich bogami. Tak samo jest z literaturą.

Ona  także  się  przeprowadziła,  albo  przynajmniej  rozważa  wprowadzenie  się  do 

kultury masowej. A tam nie ma osądu, jest tylko prawo rynku, który wciąż podsuwa 

myśl, że konsument jest jedyną i niepowtarzalną osobą, indywiduum, które ma prawo 

do swoich upodobań i swojego wyboru. I tak właśnie, wszyscy kończymy jako klienci 

Ikea, czytając te same ksiązki, oglądając te same filmy, wszystko we wszystkim, jak 

zwykli, prymitywni ludzie. (...)

Długo zostaje Pani w Zagrzebiu? Przyzwyczaja się Pani do miasta, o którym 
może myślała Pani, że już zdążyła się od niego odzwyczaić?
-Jestem w Zagrzebiu z powodów rodzinnych. Znów zaczęłam przyswajać praktykę 

codziennego życia. Zapominamy miasta, nawet jeśli były dla nas bardzo ważne. Ja 

ponownie oswajam Zagrzeb, nawet jeśli chodzi o jego plan. Lecz czuję, że jestem 

jeszcze dalej, gdzieś w międzyprzestrzeni, gdzie wszystko jest trochę odrealnione, 

nierzeczywiste.  Czy  to  jest  powód  mojego  wewnętrznego  rozproszenia,  czy  to 

wypływa stąd, nie wiem.


