
JUGO – FIKCJA 

„Jeżeli takiego kraju nie ma, to wszystko, co 
się tam dzieje, właściwie się nie dzieje. Nie ma 
śmierci, zburzone miasta nie zostały zburzone, nie 
ma ofiar”

Obserwując z poczynania współczesnych twórców chorwackich, chciałabym 

zatrzymać się  na chwilę przy  „Amerykańskim fikcjonarzu” Dubravki Ugrešić. 

Urodzona w Chorwacji, w 1949 roku autorka, zaznaczyła swoją obecność w 

świecie  nie  tylko  ojczystej  prozy.  Wypowiadając  się  jednak  publicznie  na 

‘niewygodne’ tematy i unikając politycznej poprawności zdecydowała się opuścić kraj. 

„Amerykański  fikcjonarz”  to  autobiograficzna  historia,  kobiety  ‘wygnanej’ niemal  z 

własnej ojczyzny, którą była, a dla wielu wciąż pozostanie Jugosławia. Jej życie we 

współczesnym imperium kiczu – Ameryce. 

W  swoim  tekście  zaznacza  Dubravka  ogromny  kompleks  ludzi  z  Europy 

Wschodniej, którzy ze wstydem próbują ukryć go przed Zachodem (rozumianym tu 

także, a może i przede wszystkim jako Ameryka), a  który sama autorka zna bardzo 

dobrze: „ I nagle widzę tę wschodnią Europę. Siedzi przy moim stoliku, przyglądamy 

się sobie jak w lustrze. Dostrzegam zaniedbaną cerę, tanią szminkę, wyraz uniżenia i  

zuchwałości. Wyciera dłonią usta, mówi za głośno, gestykuluje, podnosi brwi, w jej  

oczach pojawia się błysk rozpaczy i  jednocześnie chytrości,  nagła potrzeba, by z 

obywatela  drugiej  klasy  stać  się  kimś.  Moja  siostra,  moja  smutna  Europa 

Wschodnia.” 

To  dramatyczna  opowieść  o  kraju,  którego  właściwie  ‘jeszcze’  nie  ma,  o 

miastach, w których krew spływała ulicami, o ludziach naiwnie wierzących, że o ich 

dramacie wie cały świat. O tym, jak kwintesencją tragicznej sytuacji Chorwacji stało 

się tamtejsze powiedzonko ‘nema problema’, które „zamieniło cały (…) kraj w czarną 

farsę”. Wreszcie o tęsknocie za normalnością w post-jugosłowiańskiej rzeczywistości 

i o życiu kobiety zza żelaznej kurtyny. 



Kompozycja  książki  przypomina  układ  słownikowy.  Autorka  umieszcza  w 

tytułach rozdziałów poszczególne nazwy uczuć,  przedmiotów i  pojęcia,  jak gdyby 

odkrywała je i  umieszczała w kontekście amerykańskich realiów.  Uczy się  ich na 

nowo, stara się je zrozumieć, lecz przy głębszej analizie, okazują się być pustymi, nic 

nieznaczącymi, przepełnionymi kiczem słowami. 

I  oto  ten  amerykański  mit  rozsypuje  się.  Umyka  niczym  ludzka 

odpowiedzialność, albo wstyd za jej brak. Bo, paradoksalnie, fikcyjną jest tutaj także 

świadomość  ludzi,  m  in.  opisywanych  przez  Ugrešić  Holendrów  i  Amerykanów. 

Pozostająca bez odzewu tragedia mająca miejsce za ścianą naszego ‘europejskiego’ 

domu, rok 1993, który wcale nie położył kresu tym wydarzeniom, głuche cierpienie 

mieszkańców Wschodniej Europy. Wszystko to stanowiło ‘problem’ dla świata, wciąż 

ignorowany cywilizacyjnie.

Tak  pobieżna  wiedza  w  ludzkich  umysłach,  z  którą  zetknęła  się  autorka 

wyjeżdżając  z  ojczyzny,  jest  przedmiotem  złości  i  rozpaczy,  ironicznie  ujętej  na 

pierwszych stronach „Amerykańskiego fikcjonarza”: „Gdy na Bałkanach rozpędzone 

fabryki produkują kłamstwa, śmierć i totalne zniszczenie, tuż obok, w sąsiedztwie,  

wytwarza się ochronne filtry obojętności. Rozumiem, że my, my gdzieś tam, jesteśmy 

dla  Europy gównem, niewygodnym problemem, niedorozwiniętą krewną…” W ten 

sposób,  zauważmy,   ginie  także drugi  mit  –  mit  słowiański  -  sławiący mesjanizm 

Chorwacji,  która w poprzednich wiekach, niczym skrwawiony mur,  broniła Zachód 

przez zalewem obcej i wrogiej cywilizacji.

Autorka  posłużyła  się  dość  przejaskrawionymi  kontrastami.  Przeciwstawiła 

system jugosłowiańskiej federacji, amerykańskiej rzeczywistości. Kulturę bałkańską, 

często  rozumianą  jako  prawo  krwi  i  noża,  zestawiła  z  amerykańską 

powierzchownością.  Posłużyła  się  przy  tym  specyficznym  językiem.  Językiem 

kobiety,  intelektualistki,  feministki,  która przemawia w imieniu narodu i  kogoś, kto 

dobrze rozumie swą literacką misję. Jej książka wydrukowana została i wydana w 

całej niemal Europie, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotkała się z ostrym 

sprzeciwem.

Omyłkowo stworzone słowo,  będące tytułem książki,  przywołuje  oczywiście 

pojęcie fikcji, abstrakcji, którą, w odniesieniu do własnej ojczyzny, autorka interpretuje 

tak:  „Jeżeli takiego kraju nie ma, to wszystko, co się tam dzieje, właściwie się nie  

dzieje. Nie ma śmierci, zburzone miasta nie zostały zburzone, nie ma ofiar (...)”I tę 

właśnie  abstrakcję  los  paradoksalnie  zamienia  w okrutną  rzeczywistość.  Pragnąc 



wyzwolenia,  odpowiadając  na  atak  Serbii,  Chorwacja  wyłamała  się  z 

socjalistycznego  systemu  rozpoczynając  konflikt,  który  mimo  straszliwych 

konsekwencji oddał państwu jego autonomię. Jednak masowe mordy, eksterminacje 

ludności nieserbskiej, zmusiły ludzi do ucieczki. Sen o końcu komunistycznej tragedii 

spełnił się, lecz nagle okazało się, że ta okupiona krwią i cierpieniem wolność nie 

została rozpoznana i zaakceptowana przez Chorwatów. Dla wielu z nich ten podział 

okazał  się  przekleństwem.  Co  więcej,  narodziło  się  zjawisko  nazwane  później 

‘jugonostalgią’ –  które w dużym uogólnieniu  można zdefiniować jako tęsknotę za 

systemem  Jugosławii,  w  której,  wysoką  cenę  ‘równości’,  zapłacono  unifikacją 

kulturową, narodową i geograficzną. 

Ludzie  nie  umiejąc  się  odnaleźć  w  nowych  realiach,  niejednokrotnie 

powodowani  politycznym  naciskiem  wyjeżdżali  z  kraju.  Podejmowali  próbę 

odzwyczajenia od bólu, od  widoków niezawinionego cierpienia, od strachu o swoje 

człowieczeństwo.  Próbę  odszukania  swej  tożsamości  i  pogrzebania  absurdu 

rzeczywistości Chorwacji lat 90-tych.

Po rozpadzie Jugosławii, po wybuchu straszliwej wojny, także autorka poczuła 

się więźniem własnego narodu. Podobnie jak wielu jej rodaków, nie umiała określić 

swej  przynależności  do  danej  republiki,  co  było  w  jej  mniemaniu  krzywdzące  i 

niesprawiedliwe. Otoczona nierzeczywistą niemal codziennością, wszechobecnością 

śmierci,  protestuje,  pisze,  głośno  wypowiada  swoje  zdanie,  wreszcie  wyjeżdża. 

Początkowo do Holandii, potem do Ameryki. Lecz nawet tam nie odnalazła antidotum 

na swój wschodnioeuropejski kompleks, nie zaakceptowała mentalności zastanej w 

nowym miejscu. 

Dubravce bezustannie towarzyszy jej poczucie bezdomności, toteż w jednej z 

końcowych scen wybiera w swoim paszporcie, w rubryce ‘narodowość’ kategorię ‘the 

others’.  Być  może  była  to  forma  sprzeciwu  i  pewnego  rodzaju  szyderstwa  z 

ówczesnych władz, a może pewien kompromis z własnym sumieniem, z tym niegdyś 

okrutnie  anonimowym  i  ‘jugosłowiańskim’,  krajem  ‘inwalidów  i  żebraków’,  który 

Ugrešić opuściła.
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