
Rozmowa z Dubravką Ugresic 

Katarzyna Kubisiowska, Maciej Czerwiński: „Ministerstwo 
bólu" – tytuł najnowszej powieści – zapożyczyła pani z 
przemysłu pornograficznego. Czy to chwyt marketingowy 
mający przyciągnąć nowego czytelnika? 

Dubravka Ugresic:Wybór tego tytułu nie był bynajmniej 
motywowany potrzebami marketingu. Wziął się on też stąd, że. 
jednym z wiodących w nim motywów jest sadomasochizm, 
samookaleczenie i samoponiżanie głównej bohaterki. Jednocześnie 
„Ministerstwo bólu”  odnosi się w tej książce do całej 
jugosłowiańskiej kwestii.

No właśnie. Po raz kolejny pojawia się w pani pisarstwie 
problem jugonostalgii – tęsknoty za starą, komunistyczną. 
Jugosławią. Czy to też sadomasochizm? 

Tak. Ten temat powraca tutaj kilkakrotnie i w różnych odsłonach. 
Proszę zauważyć, że główna bohaterka Tanja, profesorka literatur 
południowosłowiańskich na uniwersytecie Hadze, terroryzuje 
swoich studentów wspomnieniami. Przecież ona sama padła ofiarą 
terroru politycznego w byłej Jugosławii, w której nie można było 
wspominać dawnych czasów, tych jeszcze sprzed ostatniej wojny. 
Dlatego stawiam tu kluczowe pytanie: zapomnieć czy pamiętać? 
W„Ministerstwie bólu” nie udzielam jednak na nie odpowiedzi..

Przecież pani ją udziela: jugonostalgia okazuje się złą terapią.

Może i tak…  Choć kwestia „jugonostalgii” jest na tyle 
skomplikowana, że naprawdę trudno udzielić jednoznacznych 
odpowiedzi. Proszę zauważyć, że gdy jugonostalgię przekształca 
się w produkt przemysłowy, wówczas nie ma już bólu, 
wzburzenia, emocji. Staje się ona po prostu faktem dokonanym. 
Symbole tracą swoje znaczenia. Dla przykładu weźmy pierwszy 
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lepszy sklepik, w którym sprzedawane są flagi z sierpem i młotem 
czy czerwoną gwiazdą.

Myśli pani, że to w porządku, gdy takie rzeczy są w sprzedaży? 

Ja nic nie myślę, ja stwierdzam fakt. Dzięki samej przystępności 
tego przysłowiowego sierpa i młota przestajemy cokolwiek wobec 
niego odczuwać. Gdy natomiast ten symbol zostaje zabroniony , 
automatycznie pojawia się do niego stosunek naznaczony 
emocjami. 

Ale jugonostalgia to tęsknota za zakłamanym komunistycznym 
systemem, co prawda w wersji soft, ale jednak 
komunistycznym. Przecież to był kult jednostki, inwigilacja, 
więzienia… 

Ja tego nie neguję. Ale gdy porównamy  komunizm jugosłowiański 
z innymi komunistycznymi systemami, choćby  w Bułgarii i 
ZSRR, wówczas się okazuje, że ten ukuty przeze mnie termin – 
soft-komunizm – wcale nie jest taki zły. Za nim stoi szereg 
przywilejów: paszporty, otwarty świat, wymienialna waluta. A 
wolność wyjazdu to wielka wartość. Komunizm jugosłowiański 
wyróżniał jeszcze brak ruchu dysydenckiego, takiego jaki mieli 
Czesi, Polacy, Węgrzy czy nawet Rosjanie. Skoro więc w 
Jugosławii była dyktaturą pod wodzą Tito, dlaczego nie istnieją 
żadne poważne świadectwa jej ofiar? To znaczy istnieją, ale 
naprawdę jest ich niewiele. Jugonostalgia to idea lepszej 
przeszłości, gdy wszystkim żyło się lepiej. To idea o ludziach, 
którzy potrafili żyć razem. Poza tym, sama idea łączenia jest dużo 
starsza i dużo bardziej fundamentalna niż idea rozdzielania.

Nie odczuwa pani znużenia tematem jugonostalgii? Nie 
chciałaby się pani już uwolnić od roli ambasadora byłej 
Jugosławii na obczyźnie?
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Trochę tak. I jednocześnie cieszę się, że  w odpowiednim 
momencie podjęłam ten temat w pisarstwie. Przecież istnieją 
ludzie, którzy na różne sposoby handlują „jugonostalgią”. W 
zeszłym roku, w momencie aresztowania Ante Gotowiny , 
chorwackiego generała oskarżonego o zbrodnie wojenne, ktoś na 
znak protestu podłożył dynamit pod pomnik Tity w jego 
rodzinnym Kumrovcu, w wyniku czego odpadła mu głowa. Nikt 
nie protestował. W tym samym czasie w sprzedaży była „Książka 
kucharska Tity” i wszyscy ją kupowali! Sama dostałam ją w 
prezencie. Jest beznadziejna,  ale nie w tym rzecz. 

W wielu esejach, szczególnie tych z „Czytania wzbronionego”, 
pokazuje pani, że przemysł okołoksiążkowy staje się 
istotniejszy od jej samej literatury. Czuje się pani częścią tego 
przemysłu?

Nie. Ale wiem, kto jest. Oto pierwszy z brzegu przykład: w trakcie 
mojego ostatniego pobytu w Nowym Jorku zetknęłam się z młodą 
autorką, która otrzymała literacką nagrodę w wysokości pół 
miliona funtów. Tę informację natychmiast opublikowały 
wszystkie ważniejsze gazety i w konsekwencji wysokość nagrody 
uczyniła z dziewczyny supergwiazdę. Słowem, całą dyskusję 
wokół jej pisarstwa wyznaczyła i określiła cena. Czy jej książka 
jest rzeczywiście taka dobra, nie wiem, zresztą wszystko jedno. I 
właśnie to jest to, co, niestety, rządzi przemysłem książkowym. 
Udawanie, że się tego nie widzi jest głupie. Z drugiej strony gdy 
się widzi wyłącznie tę negatywną stronę, to też głupota Przecież 
kiedyś nie zaczynaliśmy pisać, by któregoś dnia otrzymać tak 
wysoką nagrodę. Zaczęliśmy pisać, bo musieliśmy. 

I kropka? 

Kropka. „Czytanie wzbronione” musiałam napisać. Taka sytuacja 
mnie  męczyła i myślę, że ona męczy wielu ludzi. To jest też 
związane z pisarzami, którzy stają się maskotkami własnych kultur 
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lokalnych. Taki pisarz pełni rolę barda obsypywanego narodowymi 
nagrodami. Publiczność go uwielbia. On jest „swój człowiek na 
swoim” – jakby to dziś powiedzieli Chorwaci. Gdy pisarz zostaje 
wyłączony z tej gry, znajduje się za granicą, jedyne co możecie 
robić, to pisać. Pojawia się wówczas podstawowe pytanie: kim 
jestem? Bardzo interesująca sytuacja, choć traumatyczna i trudna.

Na Zachodzie ma pani jako pisarka dużo więc ej zwolenników 
niż w rodzimej Chorwacji. Jak pani sądzi, skąd ten sukces? 
Czy można to łączyć z tym, co lubi się określać mianem większej  
„dojrzałości” kultur zachodnich? 

Ta sytuacja przypomina raczej rodzinne opowiastki o dalekim 
wujku, który był „czarną owcą”. Przez całe pokolenia przywołuje 
się jego postać, choć nikt już nie pamięta, z jakiego powodu został 
tak nazwany. Taki ma też status Milana Kundery w 
literaturoznawstwie czeskim. Funkcjonuje jako „czarna owca” 
nawet dla młodych naukowców, których nie było jeszcze na 
świecie, gdy Kundera stamtąd emigrował. W tym sensie ja też 
jestem „czarną owcą” w Chorwacji… 

Ale przecież tylko w niektórych kręgach … 

Tylko, że te kręgi są przy władzy. Ci sami ludzie, którzy nie 
chcieli mnie widzieć w Chorwacji, wciąż piastują ważne 
stanowiska na uniwersytetach, w mediach, w instytucjach 
kulturalnych. To oni nakłaniali mnie do wyjazdu.

Dla lewicujących zachodnich elit patriotyzm czy narodowa 
tożsamość są już przeżytkami. Czy nie czuje pani, że swoja 
twórczością utwierdza je w tym przekonaniu? 

Nie w tym rzecz. Dziś nawet w Chorwacji większość twierdzi, że 
patriotyzm jest niedobry. Nagle, wszyscy, z dnia na dzień zmienili 
na ten temat zdanie. Ale nie bądźmy śmieszni. Chorwackość nie 
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może być moją jedyną tożsamością. Jestem osobą inteligentną i 
mam wiele tożsamości. Poza tym wszystkim jestem także 
Chorwatką. Obawiam się więc, że ta teza o zachodzie nie jest 
prawdziwa…  

Dostrzega pani jakieś istotne różnice między językiem 
chorwackiej propagandy a zachodniej propagandy sukcesu?

Tworzy się np. image kultu pracy. To przecież czysta propaganda, 
schemat rodem z komunizmu. Proszę zauważyć, że na żadnej 
reklamie nie znajdziemy ludzi nieszczęśliwych z powodu swojej 
pracy. 

Pomówmy o uczuciach. W swoich książkach stara się pani nie 
pisać serio o miłości. 

To prawda. Miłość w mojej literaturze jest ironiczna, komiczna lub 
chora… 

Podobnie jest w „Ministerstwie bólu” gdzie relacja między 
Tanją a Igorem prowadzi do dewiacji. A przecież sama pani 
kiedyś mówiła, że erotyka jest jednym z najbardziej 
zaniedbanych tematów w chorwackiej, a naszym zdaniem, 
także w światowej literaturze. Jak pani myśli, dlaczego tak się 
dzieje?

Rzeczywiście, nie pamiętam, kiedy ostatni raz czytałam coś, co 
dotyczyłoby prawdziwej miłości. W sztuce, zarówno w literaturze 
jak i w filmie, pojawiają się  prawie wyłącznie chore miłości. 

A dlaczego pani sama nie spróbuje napisać love story? 

Napiszę. Jak będę miała siedemdziesiąt lat! (Śmiech)
Proszę nie zapominać, że literatura przez całe wieki budowała 
model męsko-kobiecych relacji. Dziś nie można już pisać o tym 
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tak jednoznacznie. Zacytuję pewną japońską przypowieść, w której 
chłopiec mówi do dziewczyny: „Przedstawię cię mojej mamie, 
która była moim tatą”. Czym więc dzisiaj jest miłość? Myślicie o 
miłości mężczyzny i kobiety? W tym rzecz. I dlatego kwestia 
miłości jest tak bardzo interesująca, ale trudno na nią 
odpowiedzieć. Bo w XXI wieku znajdujemy się poza tradycyjnym 
sposobem patrzenia na te relacje… 

A one się pani przecież nie podobają…

Nie chodzi o to, że mi się nie podobają. Ale  pojęcie miłości dzisiaj 
tak bardzo się rozszerzyło, że kiedy podejmujemy ten temat w 
rozmowie, tak naprawdę nie wiemy o czym mówimy. Miłość 
międzyrasowa, międzykulturowa, międzytaka, międzysiaka… 
Czyli jaka? A co np. z uczuciami transwestytów? Przecież oni 
tworzą osobną populację! Niedawno na ekranach kin oglądaliśmy 
Anga Lee "Tajemnica Brokeback Mountain" historię o kowbojach 
homoseksualistach. Jeszcze dwadzieścia lat temu to było niepojęte. 

Dubravka Ugresic ur.1949 w Kutinie (Chorwacja). Z wykształcenia 
jest literaturoznawczynią: opublikowała tom szkiców o literaturze 
rosyjskiej Nova ruska proza (1980) i antologię alternatywnej prozy 
rosyjskiej (1988). Jako jedna z pierwszych, w wypowiedziach dla 
prasy krajowej i zagranicznej, prezentowała krytyczne stanowisko 
wobec chorwackiej polityki "zacieśniania horyzontów" i 
przyznawała się do źle ocenianej "jugonostalgii". Wskutek 
nasilającej się nagonki prasowej zrezygnowała w 1993 roku z 
pracy na Uniwersytecie Zagrzebskim i wyjechała za granicę. 
Obecnie mieszka w Amsterdamie. Jej książki to błyskotliwa 
intelektualnie analiza problemów współczesności. Motywy 
emigracji, narodowych uprzedzeń, tożsamości i 
wielokulturowości stale powracają w jej pisarstwie. Uznano ją za 
literackiego eksperta od "spraw bałkańskich", co przyjęła 
niechętnie i pobłażliwie. Autorka książek dla dzieci; opowiadań, 
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powieści, esejów. Napisała między innymi: „Stefcia Ćwiek w 
paszczy życia” (1981): Forsowanie powieści-rzeki (1989), 
Amerykański fikcjonarz (1993) „Kultury kłamstwa (1998), 
„Muzeum bezwarunkowej kapitulacji” (1999), „Czytanie 
wzbronione” (2000).  We wrześniu ukazało się wznowienie 
„Kultury kłamstwa” (Czarne) oraz najnowsza powieść 
„Ministerstwo bólu”  (Czarne, Świat Literacki).
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