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RECENZJE

Mój ojciec
nie ma grobu
Danuta Cirlić-Straszyńska

O „byłej” i „nowej”
Jugosławii ukazało się u nas
sporo książek poruszających
szczególne problemy tego kraju.
Do najlepszych można zaliczyć
powieść Gorana Vojnovicia
Moja Jugosławia.
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Jej bohater – być może podobnie jak czterdziestoletni teraz autor – pochodzi z mieszanego
małżeństwa. Jego ojciec, Nedeljko Borojević, jako młody oficer serbski mieszkający w Puli co dzień czekał na przyszłą matkę Vladana – wówczas studentkę ze Słowenii – z różą na
peronie. Tak zaczyna się powieść o miłości…
· Vladan za swój język uważał serbsko-chorwacki; z czasem uznał, że ma dwa języki ojczyste: odkąd zamieszkali w Lublanie, matka mówi do niego tylko po słoweńsku. Akcja
powieści rozwija się w kraju, w którym co pięćdziesiąt lat dochodzi do „braterskiej rzezi”, a „bałkańscy faceci mordują i płaczą”. Vladan z matką – skazani na wojenną tułaczkę – zamieszkują z czasem w słynnej wielojęzycznej dzielnicy Lublany Fužine. Matka, córka „słoweńskiego nacjonalisty”, potrafi się „wyłączać” z sytuacji. A Vladan tęskni do ojca,
który tymczasem, już w randze pułkownika, przebywa „w terenie”, czyli na froncie we
wschodniej Slawonii. W masakrze przeprowadzonej przez generała Borojevicia ginie tam
ponad trzydzieścioro mężczyzn, kobiet i dzieci. Ojciec Vladana latami musi się ukrywać
(pod brzmiącym z chorwacka nazwiskiem) przed aresztowaniem i trybunałem haskim.
Matka na wszelki wypadek mówi synowi, że ojciec nie żyje. Zaczyna się powieść o wielkiej samotności kilkunastoletniego chłopca…
· Dowiedziawszy się, że ojciec jednak nie zginął, Vladan wyrusza jego śladem do Bośni.
Na darmo zresztą, bo ojca już tam nie ma, ukrywa się z kolei w Słowenii. Rozpacz chłopaka rośnie. Jedyną bliską mu osobą jest kochająca go Nadja. Lecz Vladan nade wszystko
chce odnaleźć ojca. Po wyjściu matki za mąż opuszcza dom. „W tym państwie nie ma prawa, nie ma porządku… Wszyscy tylko kradną”, słyszy od przypadkowo spotkanych ludzi.
Tymczasem pewien mężczyzna pokazuje Vladanowi upiorne fotografie ojca ze Slawonii
przy stosie trupów. Ów znajomy przypomina, że jego dziadkowi sąsiedzi w Hercegowinie też wymordowali całą rodzinę, i może właśnie to miał przed oczami generał Borojević,
gdy pozwalał mordować ludzi. „A więc zaklęty krąg”, myśli Vladan. I przychodzi mu do
głowy, że może sam jest częścią tej przeklętej historii.
· Po kilku latach poszukiwań bohaterowi udaje się spotkać z ojcem w wiedeńskiej gospodzie. Nieprzespana noc podczas podróży pociągiem. W drodze do Austrii prześladują go
hasła wypisane gdzieś na murze: KOSOWO REPUBLIKA, ISTARIA KONTYNENT. On tymczasem ma swoją Jugosławię, a nie te małe krainy. Kocha ojca i nienawidzi w nim zbrodniarza wojennego. Podczas spotkania w Wiedniu dostrzega w nim tylko ojca, póki ten nie
zaczyna obwiniać za wszystko „przeklętego losu”. Generał przyznaje, że jego życiem była armia. „Wierzyłem – mówi – że możemy zdusić to nacjonalistyczne szaleństwo. Ale było za późno”. Na to syn, pijący kieliszek wina za kieliszkiem, wychodzi. Nie może słuchać
tego, co ojciec mówi o swojej ukochanej, zbrodniczej armii. „Może wezwał cię po to, żebyś mu pomógł umrzeć w spokoju – zauważa Nadja już w pociągu – bo przecież zapowiedział swoją śmierć”.
· Po powrocie młodych do Lublany kończy się ich historia miłosna – Nadja odchodzi.
Vladan odtąd będzie całkiem sam. Dla niego Lublana to miasto obcych ludzi. W samotności powoli zaczyna znów utożsamiać się z ojcem. I nagle matka przekazuje mu wiadomość, że ojciec po spotkaniu z synem odebrał sobie życie.
· W ostatniej scenie Vladan stoi na cmentarzu marynarki wojennej w Puli, gdzie jego ojciec został pochowany pod obcym chorwackim nazwiskiem. Nedeljko Borojević nie ma
grobu. Jego syn, samotny i zrozpaczony, wspomina swoje spędzone w Puli szczęśliwe dzieciństwo.
· Tak się kończy dramatyczna historia także o mojej Jugosławii. Po polsku napisała tę
książkę, jak zawsze pięknie, Joanna Pomorska. Opatrzyła ją dyskretnymi przypisami, które na pewno przydadzą się czytelnikom. Pozostaje przed nimi pytanie: jak będą żyli Vladan Borojević, jego rówieśnicy i dzieci w staro-nowych warunkach?u3

