
Patryjusz Paj¡k

ZAGRZEB NADTOTALITARNY

W okresie istnienia Niezale»nego Pa«stwa Chorwakiego,

a zatem w latah 1941-1945, Miroslav Krle�za (1893-1981) { w ob-

lizu rozd¹wi�ku mi�dzy wªasnym, lewiowym ±wiatopogl¡dem

a autorytarnym ustrojem kraju { przyjmuje postaw�, któr¡ Stan-

ko Lasi¢ w swojej klasy�kaji stanowisk zajmowanyh przez hor-

wakih intelektualistów wobe dwóh pozostaj¡yh w konik-

ie totalitaryzmów (faszyzmu i komunizmu) okre±la mianem peª-

nej neutralno±i, oznazaj¡ej milzenie, rezygnaj� z jawnego

wyra»ania wªasnyh pogl¡dów, odmow� uzestnitwa w »yiu pu-

bliznym (literakim i spoªeznym)

1

. Wedªug Lasiia postawa ta

{ ho¢ jej przyj�ie wymagaªo pewnej odwagi { nie stanowi naj-

odwa»niejszego wariantu antytotalitarnego oporu w sferze kul-

tury, poniewa» naznazona jest etyzn¡ ambiwalenj¡: Krle�zina

�sutnja ima, dakle, svoje lie (impliitna negaija totalitarizma;

prezirna osuda svih knji�zevnih kompromisa), ali i svoje nali�je

(intelektualna kapitulaija: �sutnja o zlo�inima; umjetni�ka kapi-

tulaija: knji�zevni govor nije iskori�sten kao negaija totalitarnoga

govora, kao negaija totalitarizma uop¢e)

2

.

1

Zob. S. Lasi¢, Krle�zologija ili povijest kriti�ke misli o Miroslavu Krle-

�zi. Knjiga tre¢a: Miroslav Krle�za i Nezavisna Dr�zava Hrvatska (10.4.1941-

-8.5.1945), Zagreb 1989, s. 28-66.

2

Ibidem, s. 30. Przekªad: ÿMilzenie Krle�zy ma zatem swój sens (nie-

wypowiedziana gªo±no negaja totalitaryzmu; pogardliwy dystans wobe

wszystkih literakih kompromisów), ale ma i swoje odwrotne znazenie

(intelektualna kapitulaja: milzenie o zbrodniah; artystyzna kapitulaja:

j�zyk literaki nie zostaje wykorzystany jako negaja j�zyka totalitarnego,

negaja totalitaryzmu w ogóle)." Wszystkie ytaty w przekªadzie autora

artykuªu.
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W poz¡tkowym etapie ustaszowskih rz¡dów milzenie Krle-

�zy wi¡za¢ nale»y z kilkoma zynnikami: z publiznym zakazem,

jakim obj�ty jest jego dorobek literaki, z polityznym ostray-

zmem, jaki dotyka samego Krle�z�, z pozuiem zagro»enia, jakie

grozi mu ze strony re»imu (w tym wypadku milzenie stanowi-

ªoby obronny odruh samozahowawzy, poniewa» ka»d¡ wypo-

wied¹ pisarza niezgodn¡ z obowi¡zuj¡¡ ideologi¡ re»im mógªby

potraktowa¢ jako polityzn¡ prowokaj�), wreszie { z wyzeki-

waniem twóry na rozwój wypadków. W tym zasie, jak za±wiad-

zaj¡ biografowie Krle�zy, jest on przynajmniej raz aresztowany

przez polij�

3

i kilkakrotnie korzysta z pomoy swego przyja-

iela, doktora �ury Vrane�siia, który stara si� hroni¢ Krle�z�

przed ewentualnymi represjami polityznymi, umieszzaj¡ go

w prowadzonym przez siebie sanatorium dla nerwowo horyh.

Stosunek re»imu do pisarza zmienia si� jednak dosy¢ szybko,

o badaze tej kwestii wi¡»¡ z pierwszymi kl�skami Niemów na

frontah wshodnim i afryka«skim oraz wzrostem znazenia ju-

gosªowia«skiej partyzantki komunistyznej. Wydarzenia te skªa-

niaj¡ wªadze pa«stwa do podj�ia kroków, które zapewniªyby im

szersze poparie spoªezne i tym samym umoniªy w kraju ih

pozyj� ju» nie jako sojuszników Hitlera, ale autentyznyh rzez-

ników horwako±i

4

. Wtedy te» zazynaj¡ dostrzega¢ w Krle�zy

znakomite propagandowe alibi { jego pobyt w Zagrzebiu ma

by¢ dowodem na toleranyjny stosunek re»imu wobe wszystkih

Chorwatów, a zatem równie» tyh o odmiennyh, lewiowyh

pogl¡dah polityznyh. Ustaszowsy deydeni zakªadaj¡ po-

3

Zgodnie z ró»nymi ¹ródªami Krle�za aresztowany byª raz, trzy lub sie-

dem razy. Zob. S. Lasi¢, Krle�zologija..., op. it., s. 31; S. Lasi¢, Krle�za. Kro-

nologija �zivota i rada, Zagreb 1982, s. 298; Z. Kulund�zi¢, Tajne i kompleksi

Miroslava Krle�ze koje su klju� za razumijevanje prete�znog dijela njegova

opusa, Ljubljana 1988, s. 77-78; V. Viskovi¢, Godine izme�u Dide i �ide,

ÿZarez" I, 1999, nr 16, s. 38.

4

Zob. S. Lasi¢, Krle�zologija..., op. it., s. 164; V. Viskovi¢, Godine...,

op. it., s. 38.
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nadto, »e udziaª pisarza w »yiu kulturalnym niew¡tpliwie przy-

zyniªby si� do nobilitaji horwakiej pa«stwowo±i zarówno

w ozah niezdeydowanyh polityznie obywateli, jak i za gra-

ni¡, i to nawet przy zahowaniu przez twór� milzenia w spra-

wah zysto ideologiznyh. W »yiu Krle�zy rozpozyna si� tym

samym, szzegóªowo opisany przez Lasiia

5

, etap kuszenia go

przez wªadze pa«stwa mo»liwo±i¡ powrotu do publiznej dzia-

ªalno±i

6

. Krle�za pozostaje jednak wierny postawie bierno±i.

W okresie Niezale»nego Pa«stwa Chorwakiego pisarz ma

swobod� poruszania si� po Zagrzebiu, ale z miasta si� nie rusza.

Wedle ±wiadetwa Velimira Viskoviia pojawia si� wtedy kilka

projektów wyjazdu Krle�zy z miasta. Sam twóra planuje uiezk�

do Szwajarii, ale nie udaje mu si� zdoby¢ odpowiednih doku-

mentów. Mo»liwo±¢ zorganizowania wyjazdu do Wªoh sugeruje

pisarzowi wªoski attah�e kulturalny w Zagrzebiu, faszyzuj¡y li-

terat Luigi Salvini, ale Krle�za nie wykazuje zainteresowania t¡

ofert¡. Z kolei od komunistów pisarz otrzymuje kilkakrotnie pro-

pozyj� przej±ia na teren kontrolowany przez titowsk¡ party-

zantk�, ale i ten wariant rozwi¡zania problemu Krle�za odrzua,

obawiaj¡ si� ±mieri z r¡k wspóªtworz¡yh ruh oporu rady-

kalnyh stalinowów, któryh poddaª surowej krytye w okre-

sie mi�dzywojennym

7

. Istniej¡ jednak, zgodnie z opini¡ ró»nyh

badazy tego problemu, i inne mo»liwe powody, dla któryh

Krle�za nie deyduje si� na przej±ie na stron� partyzantów, mi�-

5

Zob. S. Lasi¢, Krle�zologija..., op. it., s. 163-257.

6

W rozmowie z Enesem

�

Cengiiem Krle�za wyznaje, »e Ante Paveli¢ pro-

ponowaª mu obj�ie takih stanowisk, jak: dyrektor Chorwakiego Teatru

Narodowego, uniwersyteki profesor lub kierownik uniwersytekiej biblio-

teki, a re»imowy propagandysta, pisarz Mile Budak, zah�aª go z kolei

{ w oblizu zbli»aj¡ej si� kl�ski Niemie { do wspólnego redagowania no-

wego zasopisma, zorientowanego narodowo, ale ju» nie ustaszowsko. Zob.

E.

�

Cengi¢, S Krle�zom iz dana u dan. Knjiga �etvrta (1980-1981). U sjeni

smrti , Sarajevo 1990, s. 115, 194.

7

Zob. V. Viskovi¢, Godine..., op. it., s. 38.
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dzy innymi: podejrzenie, »e oferta komunistów mogªaby si� oka-

za¢ ustaszowsk¡ prowokaj¡, obawa przed koniezno±i¡ podpo-

rz¡dkowania si� komunistyznym deydentom, h�¢ zahowania

wzgl�dnego komfortu »yia, zwykªy strah przed ryzykiem, tro-

ska o »on�, której nie hiaª nara»a¢ na niewygody »yia party-

zankiego albo na represje ze strony re»imu, gdyby zdeydowaª

si� uie sam

8

. Niezale»nie od tego, jaka motywaja kryje si� za

deyzj¡ Krle�zy o pozostaniu w Zagrzebiu, miasto staje si� jego

dobrowolnym ÿwi�zieniem", w którym twóra wystawia si� na

prób� poni»enia lub pokuszenia, przyjmuj¡ wobe totalitarnej

rzezywisto±i postaw� kontestaji.

Jako pierwszoplanowa posta¢ horwakiej kultury Krle�za, po-

mimo swego konsekwentnego i wymownego milzenia (albo wªa-

±nie z powodu swego milzenia), i¡gle odgrywa w horwakim

»yiu spoªeznym wa»n¡ rol�. Njegova se odsutnost stalno otkri-

vala kao intenzivna prisutnost

9

{ komentuje ten stan rzezy La-

si¢. O pozyji Krle�zy ±wiadz¡ hoia»by zabiegi reprezentantów

re»imu o pozyskanie twóry, próba reinterpretaji jego twórzo-

±i w duhu ustaszowskiej ideologii narodowej

10

, a tak»e tole-

ranyjny stosunek wobe jego maª»onki, aktorki Beli Leposavy-

-Krle�zy, której ustasze pozwalaj¡ na pra� senizn¡ w Chorwa-

kim Teatrze Narodowym, o ozywi±ie nale»y odzytywa¢ jako

sygnaª wzgl�dnej przyhylno±i wªadzy wobe samego Krle�zy

{ sygnaª tym wyra¹niejszy, »e Bela jest Serbk¡, a zatem przedsta-

8

Zob. S. Lasi¢, Krle�za, op. it., s. 301-308; S. Lasi¢, Kre�zologija..., op.

it., s. 33-35; B. Donat, Miroslav Krle�za u kand�zama M�unhhausena, w:

idem, O Miroslavu Krle�zi jo�s i opet. Studije i eseji , Zagreb 2002, s. 391.

9

S. Lasi¢, Krle�zologija..., op. it., s. 18. Przekªad: ÿJego nieobeno±¢

i¡gle si� jawiªa jako intensywna obeno±¢".

10

T� prób� zapoz¡tkowuje opublikowany w kwietniu 1942 roku w re»i-

mowym tygodniku ÿSpremnost" artykuª Marka

�

Coviia pt. Strujanja u su-

vremenoj hrvatskoj knji�zevnosti. Od hrvatskog knji�zevnika Mile Budaka do

hrvatskog knji�zevnika Miroslava Krle�ze. Zob. S. Lasi¢, Krle�zologija..., op.

it., s. 163-167.
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wiielk¡ narodu uznanego za zagro»enie dla narodowej zysto±i

pa«stwa.

Rezygnaj� z udziaªu w »yiu publiznym Krle�za kompensuje

pisz¡ utwory, które ogªasza drukiem dopiero w okresie powo-

jennym. Teksty z tego okresu maj¡ harakter eseistyzny (mi�-

dzy innymi eseje na temat dawnej medyyny, esej o Erazmie

z Rotterdamu) lub autobiogra�zny (mi�dzy innymi poetyko-

-eseistyzny pami�tnik Djetinstvo 1902-03 / Dziei«stwo 1902-

-3 , dziennik z lat 1942-1943). W niektóryh pisanyh wtedy tek-

stah Krle�za nie unika komentarzy na temat aktualnej sytuaji

polityznej w Chorwaji i na ±wieie (na przykªad w dzienniko-

wyh zapiskah pod tytuªem Komentar jedne bitke godine 1942

/ Komentarz do jednej bitwy z roku 1942 , b�d¡yh zbiorem

reeksji zainspirowanyh bitw¡ stalingradzk¡), niemniej jednak

wstr�t do totalitarnej rzezywisto±i, niemo»no±¢ (szzególnie

w poz¡tkowej fazie istnienia pa«stwa), a tak»e nieh�¢ (w okre-

sie prób obªaskawienia Krle�zy przez re»im) do uzestnitwa w »y-

iu publiznym, jak równie» pozuie zagro»enia, byia w sytu-

aji graniznej powoduje, »e w jego ówzesnej twórzo±i domi-

nuje tendenja do reeksyjnego dystansowania si� od empiryz-

nej rzezywisto±i oraz do quasi-terapeutyznej, autoanalityz-

nej uiezki przed totalitarn¡ odzienno±i¡ w ±wiat wewn�trzny

{ ±wiat wspomnie«, snów, marze«, medytaji { a zatem w obszar

wolno±i i duhowego bezpieze«stwa. Atmosfera egzystenjalnej

niepewno±i oraz wyª¡zenie z »yia spoªeznego stwarzaj¡ za-

tem pisarzowi ÿidealne", jak twierdzi Ivo Frange�s, warunki do

rozrahunku z wªasnym »yiem

11

. Jego autobiogra�zna proza

z tamtego zasu jest jednoze±nie ±wiadetwem kontestaji to-

talitarnej, zuniformizowanej rzezywisto±i, poniewa» totalno±i

systemu pisarz przeiwstawia wyj¡tkowo±¢ indywidualnego do-

±wiadzenia.

11

Zob. I. Frange�s, Krle�za. Uz stotu obljetniu njegovog ro�enja, ÿVjesnik

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti\ IV, 1995, nr 6-7, s. 63.
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Taki te» harakter { rozrahunkowy, a zarazem kontestayjny

{ maj¡ dziennikowe zapiski Krle�zy z lat 1942-1943. Ju» sama

forma dziennika stanowi ±wiadetwo oporu wobe totalizuj¡ej

dysypliny re»imu, poniewa» istot� tej formy stanowi fragmen-

taryzna kompozyja tekstu i liberalna konepja doboru mate-

riaªu literakiego, które to ehy stanowi¡ { wedle teorii Ryszarda

Nyza { wa»ne (ho¢ nie jedyne) wyró»niki sylwiznej formuªy

literakiej

12

, mo»liwej do zidenty�kowania równie» w dzienniku

horwakiego twóry.

Krle�za intensy�kuje ponadto partykularyzm dziennikowej

wypowiedzi, nadaj¡ jej posta¢ surrealistyznego kola»u, w któ-

rym zniesieniu ulegaj¡ granie mi�dzy ró»nymi porz¡dkami on-

tologiznymi: biogra�znym, literakim, empiryznym, oniryz-

nym, retrospekyjnym, przestrzennym, temporalnym.W ten spo-

sób z biogra�znego i literakiego budula tworzy kosmizn¡ i za-

razem haotyzn¡ nadrzezywisto±¢. Jego dziennik (tak jak i pa-

mi�tnik Djetinstvo 1902-3 ) staje si� w konsekwenji przykªadem

antytetyznej relaji, jaka w okresie drugiej wojny ±wiatowej za-

hodzi mi�dzy brunatnym totalitaryzmem a surrealizmem, roz-

wijaj¡ym si� jakby wbrew dyskryminuj¡ej awangard� faszy-

stowskiej konepji kultury. Paradoks ten wytªumazy¢ mo»na

totalitarn¡ kompromitaj¡ nowozesnej wizji historii jako pro-

esu progresywnego, rajonalnego, zmierzaj¡ego do ustanowie-

nia uniwersalnej wolno±i. Pozuie rozzarowania efektami roz-

woju historyznego wzmania potrzeb� poszukiwania intelektu-

alnej i emojonalnej kompensaji w sferze irrajonalnej, o sta-

nowi silny bodzie dla rozwoju surrealistyznej twórzo±i. Dzien-

nik Krle�zy uzna¢ mo»na zatem za utwór ilustruj¡y proes,

w którym totalitarna rzezywisto±¢ implikuje narodziny nadrze-

zywisto±i, ale pozostawia w niej swoje ±lady, daj¡ w efekie

rzezywisto±¢ nadtotalitarn¡.

12

Zob. R. Nyz, Sylwy wspóªzesne, Kraków 1996, s. 9-51.
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Kontestaja totalitarnej rzezywisto±i ma w dzienniku Krle-

�zy harakter melanholijny, zrodzony ze ±wiadomo±i wyzerpa-

nia si� impetu nieustaj¡ego od wielu lat buntu pisarza przeiw

porz¡dkowi ±wiata, którego zasadniz¡ eh¡ ontologizn¡ oka-

zuje si� powtarzalno±¢. Krle�za (a dokªadnie: jego tekstowe al-

ter ego) dostrzega j¡ szzególnie wyra¹nie, gdy zestawia swoje

aktualne do±wiadzenie »yiowe i literakie z analogiznym do-

±wiadzeniem z okresu pierwszej wojny ±wiatowej. Swoj¡ oben¡

sytuaj� oenia zatem jako literako-egzystenjalne d�ej�a vu (zy

mo»e razej: d�ej�a lu/ju» napisany), w którym zaskozenie twóry

nie rodzi si� w zatkni�iu z zym± nowym, ale z zym± ju» wze-

±niej przez niego widzianym/napisanym: (...) i sve se javlja kao

privi�enje iz povampirene moje vlastite proze iz onog prvog su-

ludnog svijetskog rata. Na momente imam impresiju kao da sam,

sve to { �sto se danas zbiva { ja sam napisao, a pomalo i skri-

vio

13

. Krle�za sugeruje tak»e, jakoby i on sam staª si� w tej

quasi-literakiej rzezywisto±i �gur¡, podlegª¡ zasadzie powta-

rzalno±i, a przez to { tak jak i sama rzezywisto±¢ { nieauten-

tyzn¡: Na�se su misli i u snu zakrinkane, a �sta je �ovjek, �sta su

snovi i kakva su to luda stanja oko nas koja nam ni u snu ne daju

da budemo ono �sto jesmo?

14

. Pisarz rezygnuje wi� z agresywnie

krytyznego i utopijnego my±lenia na rzez melanholijnej auto-

kontemplaji, polegaj¡ej { zgodnie z wykªadni¡ Waltera Ben-

13

M. Krle�za, Godina 1942 , w: idem, Dnevnik 1933-42 , Sarajevo 1977,

s. 71. Przekªad: ÿ... i wszystko wygl¡da nizym wizja z mojej wªasnej wampi-

ryznej prozy z tej pierwszej wariakiej wojny ±wiatowej. Momentami mam

wra»enie, jakbym wszystko to, o si� dzisiaj dzieje, sam napisaª, a poniek¡d

i spowodowaª." Pozostaªe ytaty z tego wydania zostaªy oznazone dat¡

1942 oraz numerem strony.

14

M. Krle�za, Zapis iz godine 1943 , w: idem, Dnevnik 1943 , Sarajevo

1977, s. 343. Przekªad: ÿNasze my±li s¡ i we ±nie zamaskowane, a zym jest

zªowiek i zym s¡ sny i jakie to szalone wydarzenia dziej¡ si� wokóª nas,

które nam nawet we ±nie nie pozwalaj¡ by¢ tym, zym jeste±my?"
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jamina i Petera B�urgera

15

{ na fragmentaryznym odtworzeniu

ju» raz prze»ytego »yia i ju» raz napisanej literatury w nadziei

na odzyskanie utraonej autentyzno±i poprzez uksztaªtowanie

z materiaªu biogra�znego i literakiego swojego nowego auto-

portretu, a jednoze±nie zahowanie w nim tego, o organiznie

indywidualne.

Temu proesowi podlega równie» obraz Zagrzebia, który speª-

nia w dzienniku rol� mapy wewn�trznego ±wiata pisarza. Sto-

lia Chorwaji stanowi bowiem jego naturaln¡ przestrze« »y-

iow¡ i twórz¡, miejse kumulaji najistotniejszyh dla niego

w¡tków biogra�znyh i artystyznyh. Ta funkja zagrzebskiej

przestrzeni wzrasta w okresie istnienia ustaszowskiego pa«stwa,

kiedy to Krle�za ani na moment nie opuszza miasta, a ono samo

staje si� przestrzeni¡ totalitarnej nieautentyzno±i. W dzien-

nikowym, nadtotalitarnym Zagrzebiu fragmenty miejskiej prze-

strzeni wymykaj¡ si� jednak totalizuj¡ej regule, poniewa» ka»dy

z nih si� usamodzielnia dzi�ki temu, »e posiada swoj¡ wªasn¡

histori� zapisan¡ w pami�i i wyobra¹ni twóry. Krle�za nie daje

wi� w swoih zapiskah aªo±iowego, panoramiznego obrazu

miasta, a jedynie wspomina wybrane miejsa, które maj¡ szze-

gólne znazenie dla jego biogra�i, a tym samym pobudzaj¡ go

do rozwa»a«, wspomnie« i snów.

W kolejnyh fragmentah dziennika Krle�za wprowadza naj-

z�±iej lakonizne informaje na temat lokalizaji przestrzeni,

o jakiej my±li lub w jakiej si� znajduje. Z zasady informaje te

sprowadzaj¡ si� do nazwy miejsa: budynku, uliy, miejsowo±i.

Wiadomo±¢ tego typu ma w pierwszej kolejno±i harakter po-

rz¡dkuj¡y wywód autora, uzupeªnia dat� dzienn¡ otwieraj¡¡

ka»dy zapis

16

. Poza tym dane lokalizayjne { ho¢ oszz�dne

15

Zob. W. Benjamin, Dramat tragizny i tragedia, przeª. M. Sugiera,

ÿLiteratura na ±wieie" 1995, nr 3; P. B�urger, Theory of the Avant-Garde,

Minneapolis 1984, s. 68-73.

16

S. Lasi¢ zwraa uwag� na fakt, »e Krle�za publikuje swoje zapiski

w zasie pó¹niejszym od zasu ih pisania, a ponadto nierzadko je popra-
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{ podkre±laj¡ wi�¹ medytayjno-fantasmagoryznego porz¡dku

wypowiedzi pisarza z porz¡dkiem rzezywisto±i empiryznej,

a tym samym sprzyjaj¡ nadrealnemu zatariu graniy mi�dzy

obydwoma porz¡dkami. S¡ równie» sygnaªem zadomowienia

Krle�zy w Zagrzebiu. Wystarzy, »e wymieni on nazw� jakiego±

miejsa i w tym samym momenie ta podstawowa informaja po-

i¡ga za sob¡ i¡g skojarze«, wspomnie«, reeksji. W ten sposób

symbolizna przestrze« miasta ulega rozbudowie kosztem zaw�-

»onej przestrzeni faktogra�znej, która stanowi jedynie kataliza-

tor duhowej i literakiej aktywno±i twóry. W opinii Hermana

Meyera sens tego typu redukji polegaªby zatem na tym, »e lako-

nizne dane pobudzaj¡ do pray pami�¢ i wyobra¹ni� podmiotu

poznaj¡ego, poniewa» pozwalaj¡ si� zidenty�kowa¢ i uzupeªni¢.

Zabieg redukji danyh o harakterze lokalizuj¡ym w surreali-

styznej praktye twórzej ma jednak, wedªug Meyera, równie»

i inne, poªo»one na przeiwlegªym biegunie znazenie. Podkre-

±la mianowiie wyobowanie przestrzeni, a to na tej zasadzie,

»e przestrzenny wymiar ±wiata przedstawionego zyni pªaskim,

zamieniaj¡ ten ±wiat w teatraln¡ dekoraj�

17

.

Z fragmentów, które buduj¡ w dzienniku literaki Zagrzeb,

mo»na uªo»y¢ dwa jego przenikaj¡e si� obrazy. Pierwszy obraz

przedstawia miasto ±mieri { Nekropolis { b�d¡e przestrzeni¡

wyobowania, na któr¡ skazany jest autor. Ale Zagrzeb przyj-

muje te» posta¢ miasta pami�i { Memopolis { istniej¡ego we

wspomnieniah pisarza, równie» posiadaj¡yh swoje naturalne

ogranizenia. Obszarem przenikania obydwu obrazów Zagrzebia

jest w dzienniku Krle�zy przestrze« oniryzna, w której nega-

tywne impulsy pohodz¡e z przestrzeni nekropolitalnej pobu-

wia, o oznaza, »e ih daty dzienne nale»y niejednokrotnie traktowa¢ jako

daty zapisu pierwszej wersji okre±lonego fragmentu tekstu. Zob. S. Lasi¢,

Krle�zologija..., op. it., s. 96-98.

17

Zob. H. Meyer, Ksztaªtowanie przestrzeni i symbolika przestrzenna

w sztue narrayjnej , przeª. Z. �abiki, ÿPami�tnik Literaki" LXI, 1970,

z. 3, s. 255-256.
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dzaj¡ pami�¢ do reakji obronnej, zyli kompensaji stanu aktu-

alnego odmienn¡ od niego wizj¡ retrospekyjn¡.

Podwójny { nekropolitalny i retrospekyjny { wymiar miasta

ma ozywi±ie swoje ¹ródªo w egzystenjalnej sytuaji twóry.

Z jego ówzesnej perspektywy Zagrzeb to zarówno miasto ro-

dzinne, jak i miasto obe, które rodzi w autorze potrzeb� we-

wn�trznej emigraji. T� sytuaj� odzwieriedla obrana przez

Krle�z� dwuaspektowa strategia prze»yia w ambiwalentnej prze-

strzeni { Krle�za z jednej strony separuje si� od »yia wyobowa-

nego miasta, zamykaj¡ si� w swoim intymnym ±wieie, z dru-

giej za± stara si� oswoi¢ wyobowane miasto w wyobra¹ni, snah

i wspomnieniah, próbuj¡ przywrói¢ mu jego dawny, znajomy

ksztaªt.

Pozuie obo±i Zagrzebia wynika w pierwszej kolejno±i

z faktu, »e rzezywist¡ wªadz� przej�li w nim nazi±i: Stigli su na

Jela�i¢ev trg stakleni kamioni jedne propagandne SS-kompanije.

Sjedi u staklenoj kutiji �sarmantna dama kao spiker i emitira

ulazak vojske u osvojeni grad. Ulaze �ete. Tenkovi, kamioni

18

.

Krle�za nie wspomina jednak zbyt z�sto obeno±i Niemów

w Zagrzebiu; mówi¡ o nih jedynie rozproszone w dzienniku

drobne wzmianki. Demonizna siªa zdaje si� by¢ niewidozna,

dbaj¡ o zahowanie pozoru ÿnormalno±i" miejskiego »yia.

Wyra»aj¡ obo±¢ stoliy Chorwaji poprzez jej stylizaj�

na Nekropolis pisarz nawi¡zuje do wizji miasta, jak¡ wykre-

owaª w nowelah z okresu mi�dzywojennego, a szzególnie w eks-

presjonistyznej noweli Veliki me�star sviju hulja (Wielki mistrz

wszystkih ªotrów , 1919), której akj� osadza w Zagrzebiu za-

sów pierwszej wojny ±wiatowej. Nekropolitalny harakter Zagrze-

18

M. Krle�za, Godina 1943 , w: idem, Dnevnik 1943 , op. it., s. 185. Prze-

kªad: ÿWjehaªy na pla Jela�iia przeszklone i�»arówki kompanii propa-

gandowej SS. W szklanym pudle siedzi jako spiker atrakyjna dama i za-

powiada wej±ie wojska do zdobytego miasta. Whodz¡ oddziaªy. Czoªgi,

i�»arówki." Nast�pne ytaty z tego wydania oznazone b�d¡ dat¡ 1943

oraz numerem strony.



Zagrzeb nadtotalitarny 179

bia okresu Niezale»nego Pa«stwa Chorwakiego Krle�za nakre±la,

uwypuklaj¡ w jego krajobrazie elementy, kojarzone powszeh-

nie z takimi warto±iami, jak: wolno±¢, »yie, boska opatrzno±¢,

które jednak w ±wieie wykreowanym w dzienniku podlegaj¡ de-

strukji lub nabieraj¡ znaze« przeiwstawnyh b¡d¹ ambiwa-

lentnyh, tra¡ swoj¡ pozytywn¡ aur�. Stolia Chorwaji to za-

tem miejse, w którym wymarªy ju» wszystkie ptaki, o oznaza,

»e nast�pnymi w kolejno±i istotami, ozekuj¡ymi w mie±ie

na ±mier¢, s¡ ludzie, o ile ih ona ju» nie dosi�gªa (w dzien-

niku Krle�za niejednokrotnie wspomina swoih przyjaióª zmar-

ªyh w Zagrzebiu lub poza nim, m.in.: Petara Dobroviia, Augu-

sta Cesara, Mar� Bor�i¢, �ur� Cvijiia). Ci mieszka«y miasta,

którzy s¡ jeszze przy »yiu, przypominaj¡ z reguªy nieme �gury,

wyªaniaj¡e si� z iemno±i i w niej znikaj¡e. W zgodzie z t¡ wi-

zj¡ swojego mieszkania przy uliy Radi�sinej 14 pisarz nie przed-

stawia jako intymnej twierdzy, hroni¡ej osazone ja przed wro-

gim ±wiatem, lez porównuje je do prosektorium, w którym jego

bezbronne iaªo ozekuje na wykonanie wyroku. Jednoze±nie

twóra wie, »e wyrok ten zostaª wydany na aªe miasto { Sawa,

która przez nie przepªywa, ma przeie» swoje ¹ródªo w Sªowenii,

a zatem na obszarze przyª¡zonym do Trzeiej Rzeszy. W wi-

zji Krle�zy woda stanowi symbolizny zynnik rozkªadu, który

swoim dziaªaniem dotyka aªego ±wiata, a w okresie wiosennyh

roztopów przeieka do mieszkania pisarza.

Centralnym punktem zagrzebskiego Nekropolis jest neogo-

tyka Katedra Wniebowzi�ia Marii Panny i ±wi�tego Stefana

na Kaptolu, która kilkakrotnie powraa w wypowiedziah autora

jako budowla góruj¡a na miastem i przypominaj¡a o swoim

istnieniu biiem dzwonów. Autor okre±la Katedr� mianem { po-

wraaj¡ego niejednokrotnie w jego twórzo±i { symbolu ludz-

kiej Golgoty, na której nie ma jednak miejsa dla Chrystusa

19

.

19

Tradyj� i znazenie takiej wizji Golgoty omawia na przykªadzie in-

nyh utworów Krle�zy Jan Wierzbiki. Zob. J. Wierzbiki, W kr�gu ¹ródeª
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To zatem miejse ka¹ni, które pozbawione jest perspektywy zba-

wienia, ho¢ daje jej kusz¡e zªudzenie, zrodzone z zestawienia

wzniosªej duhowo±i emanuj¡ej ze ±wi¡tyni i diaboliznego zªa,

symboliznie reprezentowanego przez stajonuj¡e w pobli»u Ka-

tedry oddziaªy wojskowe feldmarszaªka Erwina Rommla. W wi-

zji tej Krle�za nawi¡zuje do mitu gotykiego, który { wedle opinii

Oswalda Spenglera { wyra»a napi�ie mi�dzy przeiwlegªymi bie-

gunami aksjologiznymi, przyznaj¡ im jednoze±nie status siª

równorz�dnyh

20

. I diabeª mo»e zyni¢ uda

21

{ pisze Spengler.

W opariu o wywód wspomnianego historiozofa nale»y u±i-

±li¢, »e mit gotyki, który w dzienniku Krle�zy symbolizuje za-

grzebska Katedra wraz ze swoim otozeniem, mówi o podlegªo-

±i zªowieka wobe obydwu przerastaj¡yh go i walz¡yh

o jego dusz� siª oraz o koniezno±i oddania si� we wªadanie

jednej z nih, o w konsekwenji prowadzi do jego zniewolenia

{ grzesznego zniewolenia przez siªy diabelskie lub sªodkiego znie-

wolenie przez siªy boskie. Oddaj¡ si� we wªadanie siªy wy»-

szej, gotyki zªowiek doznaje masohistyznego szz�±ia zwi¡-

zanego z brutalnym wyrwaniem duszy z obj�¢ jednej siªy przez

drug¡. Tak wªa±nie Krle�za postrzega rol� ubezwªasnowolnionej

jednostki w totalitarnej Chorwaji, w której ie« najwy»szyh ra-

ji skrywa najni»sze instynkty. Wzniosªe sarum Katedry zderza

zatem autor z wyra»aj¡ym prymitywn¡ siª� profanum w postai

martwego iaªa dziewzyny, porzuonego w pobli»u ±wi¡tyni lub

samohodów wojskowyh korpusu Rommla, ozdobionyh emble-

matami, przedstawiaj¡ymi afryka«skie zwierz�ta i erotyzne

akty.

i znaze« motywu Golgoty w twórzo±i Miroslava Krle�zy , w: Studia In-

stytutu Filologii Sªowia«skiej Uniwersytetu Warszawskiego po±wi�one VII

Mi�dzynarodowemu Zjazdowi Slawistów w Warszawie, red. J. Magnuszew-

ski, Warszawa 1973.

20

Zob. O. Spengler, Zmierzh Zahodu. Zarys morfologii historii uniwer-

salnej , przeª. J. Marz�ki, Warszawa 2001, s. 359-364.

21

Ibidem, s. 360.
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Nawi¡zuj¡ do mitu gotykiego pisarz potwierdza zawart¡

w dzienniku tez� o wskrzeszeniu w epoe totalitarnego fanaty-

zmu duha epoki ±redniowieznej, przebranej jedynie w baro-

kowy kostium. �redniowieze i barok pojmuje bowiem Krle�za

jako nieustannie nawraaj¡e zasy masowej haluynaji, zyli

wiary w irrajonalne mity (Biblijski mitos, sojalisti�ki mitos,

eskapebe-staljinski mitos, rosenbergovska imitaija tog mitosa ko-

ja je rodila dana�snju SS-stvarnost i obratno, 1942, s. 165

22

), za-

pewniaj¡e o istnieniu lub mo»liwo±i osi¡gni�ia lepszego ±wiata

za en� peªnej, bezreeksyjnej ulegªo±i wobe nih i samopo-

±wi�enia. Sytuaja taka nie jest ju», wedªug pisarza, sympto-

mem ±wiata na rubu pameti (na kraw�dzi rozumu)

23

, przed ja-

kim przestrzegaª w swojej prozie z ko«a lat trzydziestyh, ale

±wiata, w którym pamet je zbunkerirana (rozum jest zakazany ,

1943, s. 87).

Inn¡ ±wi¡tyni¡, kilkakrotnie wspomnian¡ w dzienniku jest

mezet, powstaªy w okresie Niezale»nego Pa«stwa Chorwakiego

na plau bana Kulina w wyniku przystosowania do elów reli-

gijnyh dawnego Paªau Sztuki w ksztaªie rotundy, któr¡ uzu-

peªniono o trzy minarety. Powstanie tego mezetu stanowi wy-

raz nobilitaji bo±niakih muzuªmanów, którzy w my±l funda-

mentalnej dla ustaszowskiej ideologii zasady jedno±i i zysto±i

narodowej uznani zostaj¡ za Chorwatów. Równie» ta ±wi¡tynia

±wiadzy { zgodnie z wywodem pisarza { o ±redniowieznej do-

minanie ±wiatopogl¡dowej w totalitarnej Chorwaji. Cho¢ ban

Kulin uhodziª za wªad�, który sympatyzowaª z rozprzestrze-

niaj¡¡ si� w Bo±ni w zasie jego panowania herezj¡ bogomilsk¡,

to { jak ironiznie zauwa»a Krle�za { w zasah Niezale»nego

22

Przekªad: ÿMit biblijny, mit sojalistyzny, mit wukapebowsko-stali-

nowski, rosenbergowska imitaja tego mitu, która zrodziªa dzisiejsz¡ eses-

ma«sk¡ rzezywisto±¢ i na odwrót." Okre±lenie eskapebe, pohodz¡e od

skrótu SKP(b) i przetªumazone jako wukapebowski , odnosi si� do Wszeh-

zwi¡zkowej Komunistyznej Partii (bolszewików).

23

Tak Krle�za zatytuªowaª swoj¡ powie±¢ wydan¡ w roku 1938.
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Pa«stwa Chorwakiego pla nazwany jego imieniem simbolizira

sve, samo ne bosansku patarensku pro�slost (symbolizuje wszystko,

tylko nie bo±niak¡ patare«sk¡ przeszªo±¢, 1942, s. 45), zyli zasy

toleranji dla religijnej odmienno±i. Zgodnie z nowymi potrze-

bami ideologiznymi Kulin { jako negator svega �sta dolazi sa

zapada (przeiwnik wszystkiego, o przyhodzi z Zahodu, 1942,

s. 196) { staje si� symbolem nietoleranji dla tyh zjawisk, które

nie maj¡ harakteru narodowego.

Spo±ród innyh elementów tworz¡yh krajobraz miasta pi-

sarz wyró»nia tramwaje, które { wedle opinii Bory �osiia

24

{ ÿzast�puj¡" w dzienniku poi¡gi, obene w kilku przedwojen-

nyh tekstah Krle�zy, a szzególnie w ekspresjonistyznym dra-

maie Hrvatska rapsodija (Chorwaka rapsodia, 1919). W tek±ie

tym szalona, destrukyjna jazda poi¡giem, który zamienia si�

w poisk zmierzaj¡y ku Sªo«u, inijuje Nietzshea«sk¡, totaln¡

przemian� ±wiata poprzez jego zniszzenie i budow� od podstaw.

Tramwaje natomiast s¡ w dzienniku psyhoanalityznym symbo-

lem ±mieri, która nie niesie z sob¡ »adnej przemiany, poniewa»

jest zakorzeniona w odzienno±i jako zjawisko powszehne i nie-

uniknione, a przez to niewzbudzaj¡e emoji i zainteresowania:

(...) ni po �emu se ne vidi da s nama, istim tramvajem, putuje

Drugi svjetski rat (1942, s. 92); Uvijek jedna te ista slika: rat

je, a plavi tramvaj klizne tiho (1942, s. 145)

25

. Jad¡y tram-

waj daje zatem zªudzenie ustabilizowanego »yia toz¡ego si�

w Nekropolis, a ponadto { jako obiekt ruhomy { symuluje mo»-

liwo±¢ opuszzenia miejskiej przestrzeni. W rzezy samej jego

ruh jest zªudny, poniewa» odbywa si� po wyznazonej, okr�»nej

trasie, z której nie mo»na zbozy¢. Zªowrog¡ aur� wokóª tramwa-

24

Zob. B. �osi¢, Poslovi, sumnje, snovi Miroslava Krle�ze, ÿGorgodan"

r. 4, 1982, nr 12, s. 43.

25

Przekªad: ÿ... w ogóle tego nie wida¢, »e z nami, tym samym tram-

wajem, jedzie druga wojna ±wiatowa"; ÿZawsze jeden i ten sam obraz: jest

wojna, a bªekitny tramwaj sunie iho".
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jów Krle�za wzmania, opisuj¡ je na sposób surrealistyzny jako

zanimizowane, niepowstrzymane w swoim hipnotyznym ruhu

mehanizmy, poruszaj¡e si� samozynnie, niezale»ne od woli

zªowieka. S¡ zatem tramwaje { w funkji ruhomyh zbioro-

wyh trumien { jeszze jednym emblematem kolektywnej iluzji

»yia panuj¡ej w Nekropolis. Jazda tramwajem odzwieriedla

poza tym sytuaj� samego Krle�zy, jego dwuznazny, klaustrofo-

bizno-agorafobizny strah zwi¡zany z pragnieniem wyrwania

si� z zamkni�tej przestrzeni i obawy przed tym krokiem, niemo»-

no±i jego wykonania.

Zagrzeb to ponadto Nekropolis, które ma wymiar ±wiatowy,

poniewa» usytuowane jest na osi niemiekih podbojów, a to

z powodu udziaªu horwakih »oªnierzy w kampanii na fronie

wshodnim oraz obeno±i w Zagrzebiu wojsk niemiekih, prze-

rzuanyh mi�dzy frontami afryka«skim a rosyjskim.

W tym samym miejsu, w którym istnieje Zagrzeb nekropoli-

talny, dzi�ki nadrealistyznemu zniesieniu grani ontologiznyh

istnieje równie» zagrzebskie Memopolis. Obraz Zagrzebia, jaki

wyªania si� z pami�i pisarza, stanowi pod pewnymi wzgl�dami

przeiwie«stwo Nekropolis, poniewa» wyªamuje si� z typowego

dla miasta ±mieri porz¡dku hronologii i przestrzeni.

Chronologizny przebieg zasu, którego znakiem s¡ daty sy-

gnuj¡e kolejne karty dziennika, wyparty zostaje w Memopo-

lis przez zas epifanizny, który powoduje temporalizaj� prze-

strzeni miasta, a wi� uzale»nienie jej zmienno±i nie od ruhu

w przestrzeni, ale od przepªywu zasu, w jakim ta przestrze«

istnieje. Zagrzeb pami�i istnieje zatem w zasie zmiennym, ale

nieprzemijaj¡ym, zyli takim, który { nizym Bergsonowska to-

z¡a si� kula ±niegu { nieustannie si� nawarstwia. Okre±lona

przestrze« stanowi w tak zobrazowanym mie±ie ram�, któr¡ pi-

sarz wypeªnia swoimi epifaniami { faktami i wyobra»eniami na-

kªadaj¡ymi si� na siebie, jak na przykªad w wizji z dnia 4 styz-

nia 1943 roku: Ispod biskupskog grada nad blokovima starih kro-



184 Patryjusz Paj¡k

vova, iznad isteritskog klaustra na Potoku, iz jedne dvorane

s lo�om promatram Trg bana Jela�iia. Ljeto je, lo�a je otvo-

rena. To nije Harmia, to je glavni trg u Sieni, pun radoznale

svjetine (1943, s. 15)

26

.

Relatywizaji w Memopolis podlega nie tylko temporalny wy-

miar miasta, ale i jego poªo»enie geopolityzne, które { zgod-

nie z geometri¡ obowi¡zuj¡¡ w snah { nabiera elastyzno±i,

zwi¡zanej ze zdolno±i¡ nadrealnej przestrzeni do rozi¡gliwo±i

lub kondensaji. Zagrzeb z oniryznyh wspomnie« stanowi ele-

ment mozaiki, tworzonej przez europejskie miasta, do któryh

pisarz wraa we wspomnieniah. Szzególnie wa»ne miejse zaj-

muje w tej mozaie Belgrad, który { jak sugeruje Aleksandar Fla-

ker { naehowany jest w wizji Krle�zy ambiwalenj¡, poniewa»

z jednej strony jest miastem serbskih przyjaióª pisarza (wy-

wodz¡yh si� gªównie z kr�gu surrealistów), z drugiej za± staje

si� w okupayjnyh warunkah miastem piekielnym

27

. W dzien-

niku obydwa miasta { Zagrzeb i Belgrad { ehuje zatem po-

dobna dwoisto±¢. Podobie«stwo to Krle�za podkre±la odwoªuj¡

si� do metaforyki akwatyznej: Doplovio je do Zemuna i tu se

usrdio kao Noemova deregilja grad Zagreb sa svojim gornjograd-

skim tornjevima, sa obrisima svog stoljetnog pro�la od Kaptola

i kaptolskih kula do Dvera i do fasada u Visokoj ulii. Sve ono

dalje kako je Zagreb doplovio do Kalemegdana i �sta se dalje zbiva

od ove babilonijade, tema je fantasti�ke kronike itd. itd. (1943,

s. 113)

28

. Pisarz odbywa te» retrospekyjne i oniryzne wyiezki

26

Przekªad: ÿPoni»ej biskupiego, kapitulnego miasta nad szeregiem sta-

ryh dahów, ponad klasztorem ysterskim na Potoku, z jednego salonu

z loggi¡ obserwuj� pla bana Jela�iia. Jest lato, loggia jest otwarta. To nie

jest Harmia [dawna nazwa plau bana Jela�iia { P.P.℄, to jest gªówny pla

w Sienie, wypeªniony iekawskim tªumem."

27

Zob. A. Flaker, Krle�zini gradovi , w: idem, Rije�, slika, grad , Zagreb

1995, s. 112.

28

Przekªad: ÿDopªyn�ªo do Zemunu [dzielnia Belgradu { P.P.℄ i tu za-

kotwizyªo nizym Arka Noego miasto Zagrzeb ze swoimi górnomiejskimi
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do innyh miast z wªasnej przeszªo±i { mi�dzy innymi do Lu-

blany, Pary»a, Pragi, Warszawy. W ten sposób wpisuje literaki

i autobiogra�zny Zagrzeb w europejski kr¡g kulturowy alterna-

tywny wobe nekropolitalnej osi rozpi�tej mi�dzy Afryk¡ a Rosj¡.

O ile zagrzebskie Nekropolis dzi�ki swojej materialnej na-

maalno±i, hronologiznemu przebiegowi zasu, wzgl�dnej sta-

bilno±i swego geopolityznego poªo»enia, u±wi�eniu (ko±ioªy)

i animizaji (tramwaje) elementów wypeªniaj¡yh miejsk¡ prze-

strze« daje pozory zwyzajnego »yia, o tyle Zagrzeb odtwo-

rzony z pami�i wypeªniaj¡ wydarzenia i postaie w ±wieie em-

piryznym nieobene, ale z tym wi�ksz¡ intensywno±i¡ rekon-

struowane, wyrywane z zapomnienia i nieistnienia. Siª¡ pami�i

przywraa zatem Krle�za w swoih snah do »yia postaie zmar-

ªyh ju» osób, które swoj¡ ±mieri¡ za±wiadzaj¡ o nekropolital-

nym harakterze stoliy Chorwaji, ale zarazem, swoj¡ dyskretn¡

obeno±i¡, wnosz¡ do wyobowanego ±wiata pierwiastek swoj-

sko±i i w ten sposób potwierdzaj¡ nekropolitalno-retrospekyjn¡

to»samo±¢ miasta, przenikanie si� jego obydwu wymiarów.

Nie jest zatem elem Krle�zy przeiwstawienie dwóh wizji

Zagrzebia, ró»niuj¡e je pod wzgl�dem warto±i. Takie prze-

iwstawienie byªoby sprzezne z ih nadrealn¡ logik¡, zgodnie

z któr¡ zawieraj¡ si� one w sobie bezgraniznie. Istot¡ proesu

kreaji zasoprzestrzeni w dzienniku pisarza jest wykorzystywa-

nie jej dwoisto±i w elu nieustannego ksztaªtowania relaji po-

mi�dzy Zagrzebiem ±mieri a Zagrzebiem pami�i bez zamiaru

nadania tej relaji ksztaªtu ostateznego. W ten sposób determi-

nuj¡a twór� przestrze« tanantyzna i wspomnieniowa staje si�

przestrzeni¡ mo»liwo±i, daj¡ mu takie pozuie wolno±i, które

Alena Vod�akov�a de�niuje jako kr�atk�y, intenzivn�� pro�zitek zvratu

dzwonniami, z sylwetk¡ swego stuletniego pro�lu od Kaptolu i kapitulnyh

wie» do Dvera i do fasad uliy Visokiej. Wszystko, o byªo potem, kiedy

Zagrzeb dopªyn¡ª do Kalemegdanu [stara twierdza w Belgradzie { P.P.℄ i o

dzieje si� dalej z t¡ babiloniad¡, to temat fantastyznej kroniki itd., itd."
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mezi dv�ema stavy nesvobody (ve sm�eru z��sku, ztr�aty i zahov�an��

stejn�e m��ry nesvobody v jin�e individu�aln�� �i dobov�e verzi)

29

.

Status stoliy Chorwaji w dzienniku Krle�zy jest zatem opar-

ty na paradoksie { miasto stanowi zasadnizy punkt orientayjny

w ±wieie wewn�trznym pisarza, ale jako domena mo»liwo±i,

a nie faktyzno±i, jest to punkt ontologiznie nieustabilizowany,

pozbawiony trwaªego obrysu. Stanowi razej map�, któr¡ do-

piero nale»y nakre±li¢, ª¡z¡ ró»ne punkty rozrzuone w zasie

i przestrzeni. Jako mapa do wykonania Zagrzeb nadtotalitarny to

obszar, który posiada swoje ogranizenia w postai kreayjnyh

mo»liwo±i samego twóry, a zatem { zgodnie ze zobrazowan¡

w dzienniku konepj¡ d�ej�a vu { mo»liwo±i odtwarzania biogra-

�znyh i literakih danyh w nowyh kon�gurajah, nieustan-

nego ih { jak pisze Flaker { ÿprzerabiania", daj¡ego w efekie

±wiat otvoren u svojoj nedovr�senosti (otwarty w swoim nieuko«-

zeniu)

30

. Pisarz nie wykazuje zatem typowej dla programowej

awangardy okresu mi�dzywojennego i skompromitowanej przez

totalitaryzm ambiji tworzenia projektu nowego ±wiata, bo w t�

mo»liwo±¢ przestaª ju» wierzy¢, o zym ±wiadz¡ ho¢by wyj�te

z dziennika sªowa: Sve se pe�e u iglani od ljudskih kostiju. To su

historijske igle kojima se grade ¯bolji svjetovi® (1942, s. 166)

31

.

Pragnieniu globalnej nowo±i przeiwstawia Krle�za pragnienie

indywidualnej autentyzno±i, która nie znajduje swego urzezy-

wistnienia w dziaªaniu zwróonym ku przyszªo±i, ale w napi�iu

mi�dzy przeszªo±i¡ a tera¹niejszo±i¡, osi¡ganemu poprzez po-

traktowanie tego, o martwe (Nekropolis) lub minione (Memopo-

29

A. Vod�akov�a, Metamorfózy fantomu svobody , ÿAnalogon" 1995, nr 15,

s. 36. Przekªad: ÿkrótkie, intensywne prze»yie zwrotu mi�dzy dwoma sta-

nami zniewolenia (ukierunkowanego na zysk, strat� lub zahowanie tej samej

miary zniewolenia w innej indywidualnej lub historyznej wersji)."

30

A. Flaker, Krle�za u svjetlu avangarde, w: Prilozi. VIII me�unarodni

slavisti�ki kongres, Zagreb { Ljubljana, Zagreb 1978, s. 30.

31

Przekªad: ÿWszystko si� wypala w egielni z ludzkih ko±i. To s¡

historyzne egªy, z któryh si� buduje lepsze ±wiaty."
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lis), jako i¡gle niewykorzystanego w peªni materiaªu twórzego

i nieprze»ytego dostateznie do±wiadzenia. W ten sposób pisarz

dokonuje w dzienniku autoiluminaji { rozpoznania samego sie-

bie w ±wieie totalitarnej jednolito±i.
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OVER-TOTALITARIAN ZAGREB

The artile is onentrated in showing the piture of Zagreb in the diary

written in 1942-1943 by leftist Croatian author, Miroslav Krle�za. The in-

trodutory part of the text deals with the biographial and soio-politial

ontext of its reation, hene the attitude of fasist alike Independent Cro-

atian State authorities to the writer. At �rst they assume a hostile attitude

towards him, although they try to abuse for propaganda aims later and

want to persuade him to ooperate in national ulture �eld. At that time

Krel�za takes the attitude of staying in silene, resigning publi life, turning

towards inner emigration and ontestation of totalitarian reality.

The writer's diary notes from this period form the shape of surreali-

sti montage of observations, dreams, reolletions and meditations. This

reative strategy �nds its reetion in the piture of the apital of Croatia

presented as the ity of death as well as the ity from the past, reated out of

memories being a reonstrution of its older image. The totalitarian reality,

whih tries to keep an illusion of ommon reality, is pereived by Krle�za as

hyporitial whih makes him reate in his diary the piture of Zagreb as

over-totalitarian plae. Totalitarian reality inspires hene its origins being

full of its traes, however as the matter of fat opposes it as the plae of

freedom to the possibility of onstrution of the home world from the parts

of alienated world.


