
Kobiety na Bałkanach

 „Jeżeli cudzoziemiec znajdzie się w Zagrzebiu, w ‘metropolii’ 
świeżo upieczonego państwa europejskiego, a zwłaszcza jeżeli 
znajdzie się tu w sobotę przed południem, zaskoczy go widok, 
który  skojarzyłby  raczej  z  dalekowschodnim  niż  europejskim 
miastem. Główny plac zagrzebski zapełnia się bowiem w sobotę 
przed  południem  mężczyznami”,  którzy  spacerują  rozmawiają, 
palą, a nieopodal na drugim placu kobiety robią zakupy  i 
obładowane  siatkami  „zagrzebianki,  mieszkające  w  nowej 
europejskiej ‘metropolii’ śpieszą do domu, by ugotować sobotni 
obiad.” 

Takim  oto  obrazkiem  rozpoczyna  się  Kultura  kłamstwa Dubravki  Ugrešić,  zbiór 

esejów przedstawiający całą gamę wizerunków kobiet i stereotypów na ich temat – 

właściwie bez wyjątku negatywnych.  Robienie zakupów i gotowanie jest przecież 

domeną kobiety. Siatki z zakupami są nierozerwalnie z nią kojarzone: „[...] w czasie 

lekcji  wychowania  seksualnego  w  szkole  podstawowej[...]  jedną  z  nauczycielek  

całkowicie  zaskoczyło  pytanie  zadane  przez  ucznia.  Otóż,  kiedy  nauczycielka  

pokazywała rysunki nagich ciał kobiety i mężczyzny, tłumacząc różnice w cechach  

płciowych, jedno z dzieci zmartwione przerwało jej:

- A gdzie są mamy torby?

    Torba z żywnością w ręce matki była dla dziecka relewantną cechą płciową.” 

Jak widać  już od dziecka chłopcy i dziewczynki uczą się swojej społecznej roli, żeby 

ją potem w dorosłym życiu dobrze odegrać, tak by każdy wiedział gdzie jest jego 

miejsce.  Mężczyźni  z  byłej  Jugosławii  –  jugo-mężczyźni- jak  ich  określa  autorka 

książki, dobrze znają swoje miejsce w życiu i równie dobrze potrafią określić miejsce 

kobiety...w ich życiu. Miejsce to Dubravka Ugrešić opisuje z genialną wręcz ironią: 

„ W wyobraźni jugo-mężczyzn jedno z ważniejszych miejsc przypada kobiecie. Jej  

wizerunkowi nie zaszkodziły  ani  polityczne nowinki,  które przyniosła  druga wojna  

światowa (kobiety  równoprawnie  z  mężczyznami  uczestniczyły  wówczas w ruchu 
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partyzanckim),  ani  niemalże  pięćdziesięcioletnia  praktyka  socjalizmu  (która, 

przynajmniej z punktu widzenia prawa, zrównała pozycję mężczyzny i kobiety), ani  

przytłaczająca  reprezentacja  kobiet  w  poszczególnych  dziedzinach  (nauka,  

medycyna),  ani  ich  obecność  w  życiu  publicznym  (dziennikarstwo,  uniwersytety,  

sztuka), ani pojawienie się feminizmu, ani tzw. przemiany demokratyczne, ani nawet  

nowa wojna. Kobieta w męskiej wyobraźni ma niezachwianą pozycję: istoty niższej.” 

Tę niższą pozycję bardzo dobrze obrazuje również język. Właśnie w języku 

bardzo wyraźnie widać deprecjonowanie i uprzedmiotowianie kobiet – sprowadzanie 

ich  jedynie  do  ich  organów  płciowych.  „Status  kobiety  wyraża  się  w  języku.  

Kolokwialnym  synonimem  dla  kobiety  (o  długotrwałej  tradycji  i  szerokim 

zastosowaniu) jest słowo 'pička'.”  Kolejny przykład to pičkin dim, które to wyrażenie 

„w  języku  chorwackim  i  serbskim  (a  także  w  paru  innych)  to  najbardziej  

rozpowszechnione wyrażenie, oznaczające rzecz, której nie ma – nic. Kiedy ludzie 

porozumiewający  się  w  tych  językach  pragną  powiedzieć  o  czymś,  że  jest  bez  

wartości,  posłużą się  poetyckim obrazem żeńskiego organu płciowego,  z  którego 

wydobywa się dym.

     Bałkański  mężczyzna,  kiedy  chce  się  komuś  naprawdę  postawić,  znów 

przypomina sobie o żeńskich organach (‘Uważaj, bo oberwiesz po piczce!’); kiedy 

chce powiedzieć,  że ktoś milczał  jak zaklęty,  stwierdzi:  ‘Milczał  jak piczka’;  kiedy  

natomiast chce się pochwalić, że kogoś solidnie pobił, powie: ‘Wygrzmociłem go jak  

piczkę!’” 

Równie  nieprzyjemny i  drastyczny obraz  wyłania  się  z  dzieł  kinematografii 

jugosłowiańskiej. „Filmy jugosłowiańskie kręcili mężczyźni i latami uparcie powielali  

wciąż tę samą postać kobiety. Kiedy spojrzy się na kinematografię jugosłowiańską z 

tego punktu widzenia, film przynosi głęboką i wstrząsającą prawdę o wyobrażeniu,  

jakie na tym obszarze mężczyzna ma o kobiecie.  Kobiety są w filmach brutalnie  

gwałcone (ulubiony kadr: pierś kobiety przygnieciona owłosioną ręką mężczyzny),  

policzkowane (ulubiony kadr: ręka mężczyzny na twarzy kobiety), bite i maltretowane 

w  rozmaity  sposób.  Staromodna  zbitka,  oparta  na  opozycji  świętej  i  kurwy,  w 

rodzimej wersji często bywa zastąpiona równie staromodną: matki i kurwy. Opozycja  

„stara  matka”  i  „młoda  kurwa”  –  z  wyjątkami  i  podwariantami  bez  większego  

znaczenia – wyraża umacniający się przez całe lata system męskich stereotypów.” 
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Jak już wspomniałam, kobieta w tej kulturze jest zawsze tylko dodatkiem do 

mężczyzny, ale trzeba zaznaczyć, że nie można tu mówić o jednym mężczyźnie, 

tylko  o  ich  grupie.  Mężczyźni  na  Bałkanach  zawsze  trzymają  się  razem.  „Homo 

balkanicus, jugo-mężczyzna, nie istnieje jako pojedyncza jednostka. Rzadko kiedy 

pojawia się jako odosobniony egzemplarz, osoba, indywiduum, on – to najczęściej  

grupa mężczyzn. Męski mieszkaniec krajów południowosłowiańskich wychowuje się 

w grupie, w grupie dorasta, w grupie żyje.” Przyglądając się życiu ludzi na Bałkanach 

można  ujrzeć  taki  obrazek:  „[...]  pełną  ciepła  i  serdeczności  wspólnotę  męską  z  

cieniem kobiety w jakimś kącie, milczącą sekretarkę, milcząca sprzątaczkę, milczącą 

przyjaciółkę hałaśliwego jugo-samca.” 

Kolejny  wizerunek  kobiety  to  znowu  kobieta  uprzedmiotowiona,  kobieta  – 

ciało.  Ciało,  które  można  łatwo  wykorzystać,  jeśli  nie  w  sposób  ‘legalny’  to  za 

pomocą  przemocy,  ale  właściwie  bezkarnie.  Mówiąc  o  legalnym  sposobie 

wykorzystywania  kobiet,  mam  na  myśli  małżeństwo  i  wysoką  cenę  jaką  nieraz 

kobiety muszą płacić za status kobiety zamężnej. Satyryczny obraz tego jak takie 

życie małżeńskie wygląda możemy znaleźć w powieści Vedrany Rudan pt.:  Ucho, 

gardło, nóż: „Myślicie, że jestem dziwką. Dziwki są cwane. One zawsze znajdą jakieś  

wytłumaczenie, dlaczego sprzedają swoją dupę zamiast... Zamiast ?! Zamiast?! Bo 

co?! Wy swojej dupy nie sprzedajecie?! Wy, czcigodne małżonki, które trwają przy 

mężu?  Wy  ją  dajecie  w  prezencie?  Jesteście  Czerwonym  Krzyżem?  Sranie  w  

banię.[...] Ale nawet wy, moje panie, nie jesteście bezpłatne. Gotujecie, prasujecie,  

pierzecie, pieprzycie się wbrew własnej woli, sprzedajecie się za status Zamężnej  

Kobiety.”   W sposób dosadny i wulgarny Vedrana Rudan rozprawia się z pewnymi 

stereotypami  na  temat  stosunków  damsko-męskich.  Prawda  jest  taka,  że  w 

niektórych społeczeństwach nadal uważa się, że jeśli kobieta nie wyszła za mąż to 

nie dlatego, że był  to jej  świadomy wybór,  tylko dlatego, że nikt jej  nie chciał.  W 

związku z tym kobieta niezamężna nie ma łatwego życia,  ale czy mężatki  mają? 

Oczywiście nie jest tak wszędzie i zawsze, ale często to kobieta wykonuje wszystkie 

prace domowe, zajmuje się dziećmi, domem a nierzadko również pracuje zawodowo. 

W takim przypadku staje się wolną niewolnicą. Pragnie zostać mężatką bo tak ją 

wychowano, bo czuje presje społeczeństwa. 

Kobieta,  płeć  słaba,  to  łatwy  łup  dla  brutalnych  i  kierujących  się  zwierzęcym 

instynktem mężczyzn. W społeczeństwach patriarchalnych gwałt nie jest uważany za 

poważny występek. Właściwie to nawet nie traktuje się kobiety jak poszkodowaną, 
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ale  jak  winowajczynię.  W krajach  muzułmańskich  zgwałconą  kobietę  czeka  tylko 

śmierć. A gwałciciel-mężczyzna nie ponosi żadnych konsekwencji. Częściową winę 

zawsze można zrzucić na kobietę, że sprowokowała, że tak naprawdę sama chciała, 

a wtedy kobieta nie jest  ofiarą tylko kurwą. „Na terytorium jugosłowiańskim gwałt  

nigdy  nie  był  uważany  za  poważne wykroczenie.  Gwałciciele,  nawet  jeśli  zostali  

postawieni przed sądem – co zdarzało się naprawdę niezmiernie rzadko – dostawali  

miesiąc-dwa wiezienia i na tym cała sprawa się kończyła.

Z takiej praktyki życiowej wynikała popularna rada dla kobiet ujęta w anegdotę: Jeśli  

was gwałcą, najlepiej jest się poddać i spróbować odnaleźć w tym przyjemność.” 

Takie zasady mogli  wymyślić tylko mężczyźni. I  tylko z ich punktu widzenia gwałt 

może nie być poważnym wykroczeniem. Nigdy tego nie doświadczą w taki sposób 

jak kobieta i choć wedle dzisiejszych zasad równouprawnienia mówi się i o gwałtach 

na mężczyznach to mężczyźni nigdy nie pojmą czym jest gwałt dla kobiety. I chociaż 

to oni są sprawcami w ich świadomości problem ten jest problemem kobiecym. 

„ - Twoim obowiązkiem jest pisać o gwałtach, jakich dopuścili się Serbowie na twoich  

‘siostrach’,  Muzułmankach  i  Chorwatkach –  powiedział  mi  niedawno mój  kolega, 

podkreślając słowo ‘obowiązek’.

 - Dlaczego moim?! Czy to nie twoi ‘bracia’ maczali w tym palce? – spytałam.

    Kolega otworzył usta ze zdziwienia. Tak prosta myśl nigdy nie przyszłaby mu do 

głowy. Sądzę, że nadal uważa, iż jest to mój obowiązek, do diabła, przecież gwałty 

należą do...’spraw kobiecych’ ”. 

Tkwiąc od wieków w tak funkcjonującym społeczeństwie kobiety nie są nawet 

świadome, że mogłoby być inaczej, same przylepiają sobie etykiety. „Pewna kobieta, 

zasiadająca w chorwackim parlamencie – która zalicza się do skromnej zbiorowości  

(3%)  parlamentarzystek  chorwackich  –  przedstawiając  się  chorwackiej  opinii  

publicznej, wymieniła trzy, uszeregowane według ważności, fakty. Po pierwsze jest 

Chorwatką, po drugie – matką pięciorga dzieci, po trzecie – aptekarką.” 

Kobiety, które od dzieciństwa były przygotowywane do roli matki i żony uważają to za 

swój  największy  atut.  Są  żonami  swoich  mężów,  obywatelkami  swojego  kraju  a 

dopiero na końcu wykształconymi...kobietami. Ale to że kobiety są wykształcone, że 

zaczynają  czynnie  uczestniczyć  w  życiu  społecznym nie  jest  dobrze  widziane  w 

społeczeństwie patriarchalnym. Cały  czas prym wiodą mężczyźni,  to  oni  rządzą i 

decydują. To oni pociągają za sznurki i jeśli tylko kobieta zacznie się według nich 

posuwać za daleko zrobią wszystko, żeby doprowadzić ją do porządku. Dubravka 
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Ugrešić  pisze:  „Jeśli  jugo-mężczyzna,  czy  to  w  swoim  komunistycznym,  czy  

postkomunistycznym  wcieleniu,  odważy  się  coś  powiedzieć  publicznie,  staje  się  

‘dysydentem’, ‘męczennikiem systemu’, ‘mózgiem narodu’ [...].  Jeśli  to samo zrobi 

kobieta, staje się tylko ‘kurwą’ ” Niestety, tak jest prawie ze wszystkim. Mężczyzna 

może robić co mu się żywnie podoba, a gdy to samo zrobi kobieta jest wyśmiewana, 

poniżana i  ignorowana,  ponieważ jej  miejsce jest  gdzie  indziej  i  nie  powinna się 

pchać w sferę spraw męskich. Ma wyznaczony obszar, na którym może i powinna 

być aktywna – przede wszystkim dom, a reszta spraw należy do mężczyzn, trzeba 

dodać, że są to oczywiście sprawy wagi najwyższej. „Przeciw wojnie, nacjonalizmowi 

i  szowinizmowi,  przeciw  nienawiści,  przeciw  łamaniu  praw  człowieka,  przeciw 

korupcji,  przeciw  głupocie,  przeciw  mentalności  totalitarnej,  przeciw  gwałtom, 

przeciw  niedemokratycznemu  ustrojowi  kraju,  przeciw  licznym  błędom  polityki  

chorwackiej  i  ciał  rządzących  –  występowały  w  Chorwacji  (w  Serbii,  Słowenii,  

Bośni...)  chorwackie  dziennikarki,  pisarki,  intelektualistki.  Kobiety  te  uznano  w 

‘demokratycznej’  Chorwacji  za:  ‘zdrajczynie’,  ‘poważne  zagrożenie’,  ‘spiskujące 

przeciw Chorwacji’, ‘sprzedające ojczyznę dla własnej korzyści’, ‘ osoby amoralne’,  

‘drużynę  nieszczęśnic  i  frustratek’,  które  ‘stały  się  organizacyjnym  zalążkiem 

międzynarodowego oporu i akcji zniesławienia chorwackiej wojny ojczyźnianej’, za  

kobiety, które ‘gwałcą Chorwację’, za ‘baby, które prześladują Chorwację’, i na koniec 

za...czarownice.”  1 Kobiety  krytykowały  przede  wszystkim  wojnę,  w  której  

przypadkowo i zupełnie bezwolnie muszą uczestniczyć, i w której ponoszą wielkie  

ofiary  tracąc  swoich  bliskich,  swoją  godność  lub  nawet  życie.  Krytykują  coś  

strasznego, ale wymyślonego przez mężczyzn, a to nie będzie im łatwo wybaczone.  

Dlatego  chorwackie  media  zrobiły  nagonkę  na  bezczelne  i  zagrażające  państwu 

kobiety. „Przypadek chorwacki był jedynie potwierdzeniem frustracji jugo-mężczyzn, 

frustracji  przeniesionych  tym  razem  na  tzw.  płaszczyznę  polityczną.  Przy  czym 

czarownica  jest  najbardziej  właściwym,  mitycznym  wyrazem  tych  frustracji.  To 

przede wszystkim towarzyszka Diabła (‘wroga narodu’, ‘Serba’, ‘obcych sił’, ‘świata 

zachodniego’ itp.); burzycielka komfortowych męskich stereotypów, wystawiająca na 

pośmiewisko męski system wartości (między innymi wojnę) i kwestionująca go, tak  

czy inaczej – niebezpieczna. Współczesny przykład działania chorwackich mediów to 

nie  eksces,  ale  zasada,  głośny  przypis  do  historii  cicho  płonących  bałkańskich  

stosów,  na  których  palono  kobiety  wyklęte,  intelektualistki,  pisarki,  artystki,  

1 Ibidem, s.166
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samobójczynie, nieródki, samotniczki, jednym słowem – ‘kurwy’ wszelkiego rodzaju.” 

Jak widać w pewnych sprawach z powodzeniem można jeszcze stosować zasady 

średniowieczne,  ponieważ  mentalność  niektórych  ludzi  niewiele  się  od  tamtych 

czasów zmieniła. Palenie ludzi na stosach, obwoływanie kobiet niebezpiecznych lub 

po prostu takich, którym ktoś chce zamknąć usta czarownicami to najlepszy sposób 

na  ich  napiętnowanie.  To  wszystko  pokazuje  jak  daleką  drogę  muszą  jeszcze 

przebyć  mieszkańcy  Bałkanu  i  jak  dużo  nauk  musieliby,  jeśliby  chcieli,  a  to  jest 

sprawa raczej wątpliwa, pobrać tamtejsi mężczyźni, żeby zrozumieć, że kobieta to 

też  człowiek.  I  na  dodatek  o  pozycji  równorzędnej  a  nie  niższej.  Myślę,  że  w 

społeczeństwach patriarchalnych upłynie  jeszcze dużo czasu zanim kobiety  będą 

mogły  swobodnie  się  wypowiadać,  piastować  funkcje,  które  do  tej  pory  były 

wyłącznie męskie, czynnie uczestniczyć w tworzeniu kształtu państwa i realizować 

się w pracy innej niż ta w gospodarstwie domowym. Jeśli tak się stanie będziemy 

mogli  przestać nazywać takie  społeczeństwo patriarchalnym. Ale to  nie  jest  takie 

proste.

„Jugo–mężczyźni  i  jugo-kobiety  długo  jeszcze  będą  się  dusić  w  swoim 

zaczarowanym sadomasochistycznym kotle. Kobiety naprawią to, co rozbite, zamiotą 

śmieci, usuną męskie ekskrementy [...], wszystko upiorą, wszystko zapomną i cicho,  

jak  zawsze,  usuną  się  w  kąt  [...].  Połowa  populacji,  czyli  kobiety,  nadal  będą 

milczącymi  cieniami,  mumiami  –  przyjaciółkami,  maskami  męskiej  

odpowiedzialności, rodzicielkami, bankami do ‘prania brudnych pieniędzy’, podczas 

gdy  druga  połowa,  mężczyźni,  kontynuować  będą  swoje  historyczne  zabawy.  

Zabawy  te  otrzymają  poważne  nazwy:  budowa  państwa  dla  nas  wszystkich,  

demokracja dla nas wszystkich, zaprowadzenie pokoju, przyszłość nas wszystkich.” 

Te gorzkie i ironiczne cytaty mogą się wydawać zbyt tendencyjne, zbyt feministyczne, 

i  choć sytuacje te opisane są z subiektywnego punktu widzenia kobiety  czyż nie 

wydają się aż nazbyt prawdziwe? Prawdopodobnie mężczyzna opisałby to w sposób 

mniej  drastyczny,  bardziej  stonowany,  ale  myślę,  że warto  zapoznać się  z  takimi 

obrazami z wyostrzonej perspektywy wyczulonej na krzywdę innych kobiet kobiety.

Na zakończenie chciałabym zacytować fragment książki Slavenki Drakulić, w 

którym opisuje proces jedynej kobiety oskarżonej o zbrodnie wojenne, „żelaznej lady” 

z Republiki Serbskiej – Biljany Plavšić. Biljana Plavšić, była prezydent bośniackiej 

Republiki  Serbskiej  sama  oddała  się  w  ręce  sprawiedliwości.  W  pierwszym 
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oświadczeniu nie przyznała się do winy, ale potem zmieniła swoje zeznania. Jest ona 

pierwszym – i  jak dotąd jedynym – politycznym lub wojskowym przywódcą, który 

przed Międzynarodowym Trybunałem uznał swoją winę. Biljana Plavšić w pierwszym 

momencie zosała w Serbii uznana za zdrajczynię. Ale jej decyzja świadczy o wielkiej 

odwadze.  Jest  kobietą  zupełnie  nietypową  dla  tego  obszaru,  zdobyła  wysokie 

stanowisko i  była  współodpowiedzialna  za  rządzenie  krajem.  Ale  mimo wszystko 

zachowała resztki godności i potrafiła stanąć twarzą w twarz z prawdą.

„Cokolwiek spowodowało jej  moralną  metamorfozę,  Biljana Plavšić  nie  tylko  dała 

dobry przykład, ale także udzieliła lekcji patriotyzmu swoim kolegom, zbrodniarzom 

wojennym, takim jak Radovan Karadżić i Ratko Mladić, oraz chorwackim 'bohaterom'  

w rodzaju Ante Gotoviny (ukrywającego sie gdzieś w Hercegowinie). Podczas gdy on 

chowa  sie  jak  tchórz,  ona,  kobieta,  miała  odwagę  przyznać  się  do  swoich  win,  

próbując  w  ten  sposób  zmyć  z  własnego  narodu piętno,  że  każdy  Serb  musi  z  

definicji byc winny. W krajach tak patriarchalnych jak nasze kraje bałkańskie musi to  

być twarda, wręcz upokarzająca lekcja dla mężczyzn. Mężczyźni tacy jak Karadżić,  

Mladić i Gotovina nie przebaczą jej, że przedstawiła ich jako postaci jeszcze bardziej  

żałosne, niż są w rzeczywistości.” 

Agnieszka Szczęsnowicz

Cytaty  pochodzą  z:  Dubravka  Ugrešić,  Kultura  kłamstwa, Wrocław 1998;Vedrana 

Rudan,  Ucho, gardło, nóż, Warszawa 2004; Slavenka Drakulić,  Wysokie obcasy nr 

362, s.20 (fragm. książki  Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni  

przed Trybunałem w Hadze).
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