
Partyzancki Queer

To tak, jakbyśmy się pewnego ranka obudzili bez wczorajszego dorobku kultury i wszystko, 
czego latami uczyliśmy się, że jest piękne i pożądane, stało się brzydkie i wrogie.
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Trzeba (niejako) zacząć żyć wstecz, tak by wszystko stało się jasne. 

Ostatniego weekendu w zagrzebskim Kino klubie Tuškanac mieliśmy okazję oglądać partyzanckie 
filmy, konkretniej, jak za przyjętą przez organizatorów swobodą tytułowania, partyzanckie queer 
filmy. 

Idea ponownego pokazania zapomnianych partyzanckich filmów, jak Boška Kpiarz, Oskarżeni,  
Orły latają rano, Igmanski marsz, warta jest pochwały, bowiem może po 16 latach milczenia i ciszy 
gotowi jesteśmy obiektywnie myśleć o wspólnej nam przeszłości, kiedy dzielni partyzanci walczący 
przeciw Niemcom byli częścią folkloru i najbardziej znani jugosłowiańscy aktorzy grali role 
bohaterów i walczących o wolność.

Zapach pasztetu

Retrospekcja zagubionej przeszłości, więc i tożsamości, może istotna jest właśnie dla pokoleń 
urodzonych po Ticie, którym wspomnienia o wszystkim tym, co spajało ziemię braterstwa i 
jedności pozostały tylko w postaci echa, które wygląda z podświadomości, kiedy zobaczymy jakiś 
obrazek, przedmiot lub słyszymy pieśń z tego czasu.

Wszyscy pamiętamy Branka Kockice, Branka Ćopicia i Jeżowe norki, zapach Gavriloviciego 
pasztetu, Smogovaca. Definicja queer w najszerszym zamyśle znaczyłaby odejście od dominującej 
kultury, zatem taką właśnie ideą organizatorów była queer projekcja w Tuškancu przywiedziona 
faktem, że partyzanckie wartości i filmy odeszły na margines lub w sferę dyskryminacji.

Z perspektywy kogoś, kto wraz z rozpadem byłego państwa zagubił swoją tożsamość, cała 
opowieść jest co najmniej nienaturalna.

Słuchanie muzyki towarzyszącej filmowi Oskarżeni, odpowiada chwili, którą Dubravka Ugrešić 
nazwałaby ukłuciem niejasnego wspomnienia, więc uruchamia lawinę reminiscencji, których 
istnienia w nas nawet nie podejrzewaliśmy. Ten moment wywołuje i niedowierzanie jak mało 
potrzeba by zapomnieć wszystko to, co tworzyło fragment naszego życia i również jak łatwo to 
uczucie obudzić. 

Boško Kpiarz był idolem pokoleń sławnych pionierów, w dziecięcych zabawach w wojnę wszyscy 
chcieli być małym bombiarzem, który tak heroicznie wniósł swój wkład w walkę przeciw 
nienawistnym Niemcom.

Rola nieprzyjaciela

Rolę nieprzyjaciela nie grali już więcej naziści i faszyści, lecz właśnie towarzysze budujący lepszy 
świat braterstwa i jedności, w który wszyscy tak sumiennie wierzyli.



Rozwój swego rodzaju kulturowego nieprzyjaciela możemy również poznać na przykładzie Branka 
Ćopicia, autora kultowych Jeżowych norek, na których wyrastały pokolenia młodych Jugosłowian. 
Dla chorwackiej kulturowej przestrzeni Ćopić jest, wydaje się, bezpowrotnie zgubiony. Kiedy 
odsłonimy wszystkie możliwe argumenty, pozostaje nam fakt, że bośniacki Serb jako taki jest 
niepożądany, wraz ze swoją literaturą. Śledziliśmy w prasie jak najpierw był wyrzucony ze spisu 
lektur obowiązkowych, później przywrócony, znów odrzucony, i więcej nie możemy się nawet 
domyślać czy dzieci mają okazję go czytać czy nie, a wszystko zmieniło się w jeszcze jeden epizod 
niepotrzebnej polityzacji. 

Może tylko potrzebujemy przypomnieć sobie, że Jeżowe norki zawierają uniwersalne i niezależne 
prawdy o państwowej strukturze i politycznej rzeczywistości.

Uwydatnianie cech tzw. jugonostalgii trzebaby oglądać przez pryzmat potrzeby ponownego 
skupienia ułamków świadomości, w której żyliśmy oraz przez fakt, że ludzie na tych terenach 
dzielą jedną przeszłość, której 16 lat przedzielonych wojną, nie można przecież ani dokończyć, ani 
wykreślić. Jak stosunki między byłymi bratnimi republikami będą się normować, tak będą odżywać 
wspólne wspomnienia.

Wrażenie, że wszystko to, co tworzyło część naszej tożsamości, jest na zawsze zatracone, 
prawdopodobnie zostało tylko odepchnięte.

Śpiewanie po ekawsku

Jeśli założenie queerowców jest trafne, to tak, jakbyśmy się pewnego ranka obudzili bez 
wczorajszego dorobku kultury i wszystko, czego latami uczyliśmy się, że jest piękne i pożądane, 
stało się brzydkie i nieprzyjacielskie. Ta potrzeba eliminacji ogółu tego, co przeszłe i budowanie 
nowych przekonań, na wartościach całkiem odrębnych lub przedkomunistycznych, mogła oznaczać 
chwilową amnezję, która wierzę, że nie będzie mieć długotrwałych skutków. Dlatego, że jednak 
każdy z nas wspomina pewne fragmenty swego dzieciństwa i dorastania z radością, ale i taką ilość 
represji na sobie, że może zapomnieć wszystek tego, co go ukształtowało, zatem nie możemy 
oczekiwać od pewnych elit politycznych w jakichkolwiek skomplikowanych czasach żyli. 

Oglądanie partyzanckich filmów dla pokoleń, które dorastały w nowym świcie kapitalizmu i jako 
takiej demokracji, może wydawać się śmieszne, co najmniej naiwne i spowodować, że zapytamy 
jakich rozmiarów była Jugosławia, jak udało się ten socjalistyczny eksperyment wsadzić w głowę 
przeciętnego obywatela, i jakie skutki wciąż jeszcze odczuwamy.

Partyzanci odsłużyli swoje, rozegrali swoje bitwy, a ich przemykanie się z pustymi rękami po 
górzystych Bałkanach jest równocześnie częścią folkloru i pop kultury, a pozostaje i fakt, że nawet 
Oliver Dragojević1 miał swój wkład w fenomen filmów partyzanckich i to śpiewaniem po ekavsku! 
Któż tego nie zna!

1  Olivier Dragojević- chorwacki piosenkarz debiutujący w latach 60-tych, a dziś swą muzyką łączący pokolenia – 
płyta wydana w 2000 roku sprzedała się w 50 tys. Egzemplarzy*


