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Praca powstała w wyniku reali-
zacji projektu badawczego nr 
2017/24/C/HS2/00436, finanso-
wanego ze środków Narodowe-
go Centrum Nauki.

Kosowski teatr powinien być autonomiczny w swej  
aktywności, powinien być teatrem, który wyraża żądania 
i potrzeby kosowskiej publiczności, teatrem, który krytycz-
nie dzwierciedla przeszłość i teraźniejszość, teatrem, który 
potwierdza kulturę Kosowa na świecie i jednocześnie jest 
otwarty na wzbogacanie elementami światowej kultury.  
Powinien być to teatr, który rozpoznaje swoją estetyczną 
i emancypującą rolę, teatr, który jest otwarty i gotowy do pa-
trzenia ponad tematy „narodowe”, teatr, który staje się głosem 
słabych i uciskanych.  
Teatr kosowski powinien być wolnym teatrem! 

[“Theatre” 94]
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Temperatura dyskusji dotyczących Kosowa okresowo rośnie i nie zawsze toczą się 
one wyłącznie wokół punktów spornych konfliktu zbrojnego lub (nie)uznania nie-
podległości kraju. Również wymianom myśli na temat sytuacji społeczno-kulturowej 
tego terytorium towarzyszą silne emocje. Zgodne z przewidywaniami i znane z innych 
stref geokulturowych napięcia na linii sztuka–polityka manifestują się tu w szcze-
gólny sposób w przestrzeni teatru. Dostrzegalne w kosowskim teatrze alternatywnym 
transpozycje artystycznych i społeczno-politycznych idei oraz przejawy współpracy 
regionalnej i międzynarodowej, dzięki której dochodzi do specyficznego rewidowania 
tradycji i kreowania nowych jakości, domagają się nowej krytycznej metody badaw-
czej. Perspektywa transkulturowa rozwinięta przez Wolfganga Welscha [195-222] 
pomaga stworzyć najbardziej adekwatny język opisu tego rodzaju twórczości. Uprzy-
wilejowana powinna tu być także teoria postkolonialna, której „zasadniczym przesła-
niem jest emancypacja, wyzwolenie od mitów narzuconych przez kolonizatorów, ale 
też własnych mitów narodowych” [Koczanowicz 27]. Zakres taki pozwala uwzględ-
nić interesujące dla tego analitycznego przeglądu wybranych produkcji teatralnych 
zagadnienia, takie jak tożsamość narodowa, (antykolonialny) nacjonalizm i (anty)
patriotyzm.

Na polu kosowsko-albańskiej twórczości artystycznej ujętej kompleksowo 
zauważalne było od dekad dążenie do zaznaczenia swojej obecności i odrębności 
(w stosunku do Jugosławii, a potem wobec Serbów). Najbardziej aprobowane przez 
władzę działania charakteryzowała jednocześnie pewna niezdolność do wyzwolenia 

Jeton Neziraj, archiwum autora, fot. Slavica Ziener
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się z mitologiczno-symbolicznego sposobu postrzega-
nia i przetwarzania rzeczywistości. Produkcja literacka 
i teatralna w burzliwych latach 90. ubiegłego wieku 
zaabsorbowana była tematami narodowymi, a artyści 
wspierali poprzez swoją aktywność wysiłki na rzecz 
wyzwolenia, podkreślania niezależności i umacniania 
konstrukcji jednej wspólnej narodowej kultury, w której 
partycypować mieli wszyscy członkowie narodu [Kym-
licka 41]. Na przełomie tysiącleci doszło do wyraźnego 
przesunięcia akcentów – koncentrowano się głównie 
na (re)prezentacjach narastającego konfliktu serbsko-
-kosowskiego, zbrodni wojennych dokonywanych na 
ludności Kosowa, zbiorowych traum. Praktyką stało się 
podszywanie niemal każdej artystycznej narracji, która 
włączana była w oficjalny obieg promocyjno-dystrybu-
cyjny, nie tylko martyrologią, ale też radykalnymi dekla-
racjami o wydźwięku nacjonalistycznym. Opierały się 
one na przesłankach mówiących o tym, że człowiek to 
przede wszystkim „homo nationalis”, który na pierwszym 
miejscu powinien stawiać zobowiązania wobec narodu 
jako jedynego źródła władzy [“McNacjonalizm” 9].

Ostatnia dekada tysiąclecia obfitująca w krwawe 
wydarzenia1 była okresem niezmiernie trudnym dla 
rozwoju teatru kosowskiego. Powstało wtedy zaled-
wie kilka, i to bardzo zachowawczych – uznanych za 
wzorcowo patriotyczne, sztuk teatralnych w języku 
albańskim, a większość budynków – siedzib teatrów – 
została zniszczona podczas działań zbrojnych. Szukano 
odmiany od polityki repertuarowej wielkich instytucji 
teatralnych, które charakteryzowały inercja i ostrożność 
w konfrontowaniu się z bieżącymi kwestiami społecz-
nymi [Ðorđević 31]. Pierwszą odpowiedzią na tę po-
trzebę był Teatr Dodona, który stał się w latach 90. XX 
wieku fenomenem kulturowym. Był to wówczas jedyny 
generator unikatowych realizacji artystycznych w tej 
części regionu, które zaspokajały rekreacyjne potrzeby 
kosowskich Albańczyków. 

Proklamowanie niepodległości przez Kosowo 
w 2008 roku wiązało się ściśle nie tylko z odrzuce-
niem zwierzchnictwa Serbii i zwiększaniem stabilności 
fundamentów państwa, ale też z brakiem akceptacji 
aktualnych kulturowych przemian oraz transferów. 
Pożądane dotąd tendencje do bazowania na, należy 
przyznać, bogatym dziedzictwie kulturowym oraz do 
rozwijania sztuki w swoistej izolacji jeszcze się nasiliły. 
Ponadto obywatele Kosowa pielęgnujący w umysłach 
obraz suwerennej wspólnoty [Anderson 109-110] byli 
na nowo uczeni symbolicznych gestów scalających 

1 Wojna w Chorwacji w 1991 r., wojna w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995, oblęże-
nie Sarajewa, masakra w Srebrenicy czy w końcu wojna w Kosowie w 1999 r.

i umacniających naród, zbieżnych z separatystycznym 
„gorącym nacjonalizmem” [Billig 189]. Próby redefinicji 
tożsamości narodowej jako uczucia odrębności wobec 
innych nacji, ujawniającego się szczególnie w sytuacjach 
kryzysowych [Kornacka-Skwara 113], i doszukiwania 
się jej negatywnych wyrazów były zaś niepożądanym 
przejawem popierania przeciwporządku.

Mimo postępującej hermetyzacji nieliczni twórcy 
ulegli pokusie rozluźnienia gorsetu konwencji i zrzu-
cenia brzemienia „wielkich tematów narodowych”. Nie 
oznaczało to totalnej negacji przeszłości, ale odczuwalne 
przeniesienie punktu ciężkości z upojenia wywołanego 
ukazaniem się Kosowa na mapie Europy, z poparcia 
dla wysiłku wojennego i etosu wytrwałości w obliczu 
cierpień na stworzenie nowego „pola symbolicznego”. 
Artyści zdecydowali się na kontrhegemoniczny zwrot ku 
długofalowemu, dojrzałemu patriotyzmowi liberalnemu, 
który oznaczał otwarcie się na informacje, przyjęcie ich, 
dyskusję wewnętrzną, zdolność zmierzenia się świa-
domościowego z faktami oraz nabywanie umiejętności 
korzystania z różnych układów kulturowych [Nikitoro-
wicz 23].

Jednym z najbardziej zaangażowanych i zdetermi-
nowanych artystów, którzy powracali do kluczowych 
doświadczeń narodowych w celu pielęgnowania nie 
tylko kolektywnej pamięci o przeszłości, dokumentacji, 
ale też wykorzystywania ich jako punktu wyjścia do 
komentowania rzeczywistości zastanej, jest Jeton Nezi-
raj. Początek aktywności dramatopisarza i producenta 
datuje się na pierwsze lata XXI wieku, kiedy uformował 
też kosowski bastion wolnej i otwartej na przepływy 
sztuki – Qendra Multimedia (Centrum Multimedia, 
2002). W tym epicentrum ekspresji artystycznej po-
wstało dotąd wiele ciekawych i przełomowych, nie tylko 
teatralnych, projektów, między innymi: „Forum The-
atre”, „Pristina has no River”, „Polip”, „Newborn”, „Kosovë 
is Everywhere”. 

W swoich ponowoczesnych sztukach, które kon-
centrują się wokół motywów takich jak wpływ polityki 
na sztukę, stosunki między Kosowem a Serbią, związek 
między religią i terroryzmem lub migracje i tranzycja, 
Neziraj rzuca wyzwanie opinii publicznej i przeła-
muje społeczne tabu oraz forsuje koncepcję kontaktu 
jako skutecznej metody niwelowania uprzedzeń. Jego 
prowokacyjne, a często uznawane za obrazoburcze 
i antypatriotyczne, propozycje zapamiętane zostaną jako 
odważne artystyczne interwencje we wspólne doświad-
czenia zmysłowe i zakres pamięci historycznej. 
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Artywistyczna2 postawa Neziraja doceniana jest w kręgach teatralnych w całym 
regionie, ale też na arenie międzynarodowej (udział w festiwalach, tłumaczenia sztuk 
na języki europejskie3). Artysta musiał zmierzyć się jednak wielokrotnie z negatywnym 
nastawieniem krytyków, mediów i władz z własnego podwórka. Najbardziej wyrazi-
stymi tego przykładami były próby ocenzurowania i bojkotu spektakli oraz odwołanie 
Neziraja ze stanowiska dyrektora artystycznego Narodowego Teatru Kosowa4.

Stawiając sobie za cel modelowanie teatru żywego, który przenicowuje wszelkie 
możliwe rejestry rzeczywistości społecznej, koresponduje ze współczesną wrażliwością 
i korzysta ze współczesnych środków wyrazu, Neziraj skierował swoje zainteresowania 
ku (tragi)komicznym apelom o zabarwieniu politycznym. Swoistość (de)formowanego 
przez niego świata sprawiła, że został okrzyknięty ostatnio „bałkańskim Kafką”. 

2 Należy zaznaczyć, że Neziraj jeszcze w 2006 r. włączył się w tworzenie pionierskich na tych terenach projektów poświęconych 
kwestii zaginięć podczas konfliktu kosowskiego: Głosy (Zërat) i Najdłuższa zima (Dimri më i gjatë). Była to zupełnie nowatorska 
inicjatywa dokumentalnego, humanitarnego teatru interaktywnego, który obnażał systemowe nadużycia, ale był też narzędziem 
pomocy i terapii.

3 W języku polskim funkcjonuje przekład dramatu Neziraja Zburzenie Wieży Eiffla (Shembja e Kullës së Ajfelit, przeł. D. Horodyska, 
„Dialog”, nr 5, 2015). Sztuka była prezentowana w 2014 r. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Demoludy” w Olsztynie.

4 Genezy problemu należy upatrywać w wydarzeniu z 2011 r., gdy grupa z Narodowego Teatru Kosowa otrzymała i pierwotnie 
przyjęła zaproszenie do uczestnictwa w festiwalu organizowanym przez renomowany belgradzki teatr Atelje 212. Po wstępnych 
ustaleniach zamierzenie to zostało uznane za potencjalny akt polityczny, pojawiły się zarzuty o jugonostalgię i stwarzanie 
zagrożenia dla kultury Kosowa. Pod wpływem nacisków ze strony członków kręgów politycznych zdecydowano się ostatecznie 
zrezygnować z udziału w tym przeglądzie. Neziraj został zaś uznany za osobę zbyt nierozważną i niepokorną, aby pełnić funkcję 
dyrektora artystycznego.

Lot nad kosowskim teatrem, udostępnione przez Qendra Multimedia, fot. Avni Selmani



3 6

C Z A S K U LT U RY 3 / 2 018 

R E : PAT R I OT Y Z M

W twórczości Neziraja po 2008 roku można wyodrębnić pewne etapy, ścieżki, 
strategie artystyczne. Satysfakcjonującym kierunkiem analizy wydaje się jednak 
rozpatrywanie jego wybranych projektów teatralnych o charakterze transkulturowym 
w odniesieniu do różnych poziomów anektowania i emitowania treści dotyczących 
tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Poziom lokalny – Samokrytyka
Szereg spektakli wyprodukowanych przez Qendra Multimedia i powołanych 

do życia przede wszystkim przez duet Neziraj & Neziraj5 koncentruje się na lokal-
nych bolączkach, ukazując w krzywym zwierciadle narzucony tryb funkcjonowania 
i mentalność mieszkańców Kosowa. W swej misji demaskatorskiej autorzy pozwalają 
sobie na działania, które bardzo zdecydowanie podważają oficjalne narracje dotyczące 
posłannictwa etnicznego i przywiązania do świętego terytorium ziemi ojczystej [Smith 
184]. Ze względu na możliwość prezentacji efektów pracy za granicą jest to jednocze-
śnie forma służąca upowszechnianiu wiedzy o absurdach kosowskiej rzeczywistości, 
ale też obalaniu stereotypów (np. podczas wyjazdów gościnnych do Serbii, Macedonii, 
Niemiec, Szwajcarii, Włoch).

W dość problematycznym (uznanym za realne przeciwdziałanie patriotyzmowi) 
utworze Lot nad kosowskim teatrem (Fluturimi mbi Teatrin e Kosovës, 2012) Neziraj 
5 Żona Jetona – Blerta Neziraj – jest reżyserką i współautorką wielu spektakli realizowanych w Qendra Multimedia.

Carla Del Ponte pije w Prisztinie waniliową chai latte, udostępnione przez Qendra Multimedia, fot. Artan Korenica
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unaocznia negatywny wpływ radykalnych idei politycz-
nych na aktywność artystów. Tytuł odsyłający odbior-
ców do książki Kena Keseya i adaptacji filmowej Miloša 
Formana sugeruje, że przestrzeń ograniczeń, w której 
panują surowe warunki, podobna do zamkniętego 
świata zakładu psychiatrycznego, zdaje się środowi-
skiem naturalnym Kosowian.

W tej metateatralnej farsie Minister Kultury i Sportu 
zwraca się do artystów z Narodowego Teatru w Priszti-
nie z poleceniem przygotowania specjalnego, owianego 
tajemnicą państwową spektaklu okolicznościowego 
z okazji ogłoszenia niepodległości przez Kosowo. 
Realizacja zadania wiąże się z cytowaniem populistycz-
nych haseł i zniekształcaniem mitologizowanych wizji 
narodu, który odzyskuje swoje miejsce na ziemi. 

Małżeństwo Nezirajów nie krytykuje kosowskiej pań-
stwowości, której powstanie wiązało się z poniesieniem 
wielu ofiar. Podaje jednak w wątpliwość sens kształto-
wania struktur, które krępują wolność i mnożą jedynie 
dekoracje oraz maski adekwatności stosowane z myślą 
o amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej publiczności. 

Na istnienie innych irracjonalnych (nie?)codziennych 
praktyk Neziraj stara się wyczulić odbiorców w Sztuce 
z czterema aktorami i kilkoma świniami, kilkoma kro-
wami i kilkoma końmi oraz premierem i krową Milką, 
niektórymi lokalnymi i międzynarodowymi inspekto-
rami (Një shfaqje teatri me 4 aktorë me disa derra me 
disa lopë me disa kuaj me një kryeministër me një milka 
e me disa inspektorë vendës e ndërkombëtarë, 2016). 
Autor ukazuje w niej Kosowian uwikłanych w sieć aktu-
alizujących się zależności i zatracających się w obliczu 
szansy akcesji do Unii Europejskiej (wypełnienia luki 
powstałej w wyniku Brexitu). 

Właściciele rzeźni Tony Blair w Prisztinie, walcząc 
o certyfikat upoważniający do sprzedaży mięsa, wpadają 
w gąszcz biurokracji i stają się ofiarami skorumpowa-
nych urzędników. Zmagają się jednocześnie z regułami 
halalu, skandalem związanym z nielegalnymi hormo-
nami i zarzutami handlu ludzkimi organami. W tym 
szaleńczym i niemoralnym pędzie ku standaryzacji 
oraz unifikacji mobilizują się, niczym w orwellowskim 
świecie, zwierzęta, które deklarują poświęcenie swojego 
życia dla dobra kraju. Uświadomione przez alpejską 
idealistkę – krowę Milkę, przedstawiają swoje żądania 
w sprawie bardziej humanitarnego uboju i alarmują 
jednocześnie o katastrofalnych warunkach, w jakich żyją 
obywatele Kosowa. 

Oskarżenia o antypatriotyczne zapatrywania Nezi-
raja sięgnęły zenitu przed premierą spektaklu Bałkański 
burdel (Bordel Ballkan, 2017) w Narodowym Teatrze 

Kosowa. Z realnym niebezpieczeństwem wiązały się 
protesty weteranów wojennych Armii Wyzwolenia 
Kosowa6, którzy domagali się zdjęcia z afisza sztuki 
kwestionującej rzekomo zasadność ich działań podczas 
konfliktu zbrojnego oraz ich miłość do ojczyzny.

Kosowski dramatopisarz w sposób intertekstualny 
aktywizuje matrycę Orestei Ajschylosa. Nadpisując mit, 
buduje sugestywną paralelę między dwiema czaso-
przestrzeniami: starożytną Grecją i rzeczywistością 
w Kosowie po roku 1999. Utwór o (po)wojennej traumie 
uwalnia ładunek krytyczny i rewizjonistyczny, posiada 
ponadto charakter subwersywny. W akcję, która roz-
grywa się w motelu Balkan Express, wprzęgnięte zostały 
rozważania o poszukiwaniu i konstytuowaniu tożsamo-
ści (nie tylko narodowej, ale też płciowej).

Poziom regionalny – Odbudowa pomostów
Poza mainstream zepchnęły Neziraja także jego 

dążenia do rozwijania regionalnej sieci współpracy 
artystycznej. Otwarcie na kontakty i przepływy, ale też 
na tworzenie z kulturowych komponentów nowych 
jakości zaowocowało prowokacyjnymi, dwujęzycznymi7, 
kosowsko-serbskimi realizacjami scenicznymi. Koope-
racja tych dwóch postjugosłowiańskich sektorów nie 
jest oczywista i automatyczna, dlatego też nawiązywanie 
efektywnego dialogu i ponowne pomostowanie wyma-
gało w tym przypadku szczególnego wyczucia. Wspólne 
manifesty artystyczne dyskredytują pewne bezreflek-
syjne publiczne praktyki performatywne (widowiska 
promocyjne, komemoracje) oraz tak zwany teatr pa-
triotyczny. Został on bowiem według autorów zmono-
polizowany przez pseudocentrum władzy i prawicowe 
ekstrema, a jako twórczość oderwana od faktów, a więc 
bardziej eskapistyczna niż patriotyczna, wciąż stanowi 
trzon repertuaru w teatrach państwowych.

Neziraj i belgradzka dramatopisarka Minja Bogavac 
opracowali nowatorski, oceniony odpowiednio jako 
„antyserbski” i „antyalbański”, tekst Patriotic Hyper-
market (2012), który ma charakter interwencyjny 
i obrachunkowy. Stanowi on nadbudowę materiału do-
kumentalnego zebranego podczas projektu badawczego 
„Spojrzenia: Spotkanie osobistych historii Serbów 
i Albańczyków z Kosowa”. Postdramatyczna kompilacja 
wspomnień i wrażeń dotyczących dorastania, szkoły, 

6 UÇK (Ushtria Çlirimtare e Kosovës) – albańska zbrojna organizacja partyzancka 
i terrorystyczna działająca na terenie Kosowa.

7 Utwory te funkcjonują w języku serbskim i albańskim, co nadaje im zupełnie nowy 
wymiar. Granice ról bywają przepuszczalne (aktorzy wypowiadają kwestie w oby-
dwu językach), a schemat zostaje odwrócony (Albańczycy nie grają Albańczyków 
ani Serbowie nie grają Serbów). Publikacje ukazały się w trzech wersjach języko-
wych (uzupełnione o język angielski).
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przyjaźni, nienawiści, wojny, a także projekcji przyszło-
ści tak zwanych zwykłych ludzi uzmysławia istnienie 
szeregu różnic w doświadczaniu konfliktu zbrojnego, 
ale też podobnych mechanizmów wpływających na 
kształtowanie tożsamości narodowej. Patriotyzm w oby-
dwu grupach etnicznych wrasta coraz silniej w gospo-
darkę rynkową i hiperkonsumpcję, która odznacza się 
homogenicznością, hołduje wartościom materialnym 
i hedonistycznym oraz łączy się z infantylizacją [Dziura 
273]. Twórcy projektu wierzą jednak w możliwość świa-
domego i racjonalnego budowania tożsamości patrio-
tycznej8.

Neziraj miał także istotny wkład w powstanie Arty-
stycznej interwencji w serbską i kosowską rzeczywistość, 
czyli spektaklu Encyklopedia żywych (Enciklopedija 
živih/Enciklopedia e të gjallëve, 2015)9 według koncepcji 
absolwenta belgradzkiego Wydziału Sztuk Dramatycz-
nych – Zlatka Pakovicia. To postdramatyczne kompen-
dium wiedzy dla tych, którzy wierzą, że „mówić prawdę 
to być żywym” [Paković 39], stanowi wiwisekcję historii 
stosunków serbsko-albańskich na przestrzeni ponad 
100 lat, z silnym akcentem postawionym na wydarzenia 
z okresu wojny i tranzycji. W nielinearnej konstrukcji 
pojawiają się nacjonalistyczne mantry, odwołania do 
kluczowych faktów socjopolitycznych, tekstów kultury 
i symboli oraz fragmenty biografii osobistości związa-
nych z polityką i mediami. Ten performatywny wykład 
o patriotyzmie skorelowanym z nacjonalizmem prze-
cinają absurdalne i szokujące nieco sceny, takie jak tan-
go-striptiz Albańczyka i Serba, hymn Kosowa śpiewany 
po serbsku i hymn Serbii śpiewany po albańsku oraz 
przygotowania do rytuału zarzynania jagnięcia. W ten 
sposób unaocznione zostają wymuszone zależności oraz 
fakty niewygodne dla przedstawicieli elity kulturalnej 
i politycznej, którzy eksploatują własny naród oraz 
manipulują nim. 

8 Kontynuacją przedsięwzięcia jest Bajpas Serbia (Bajpas Srbija, 2017). Tym razem 
Milena Bogavac współpracowała z ówczesnym dyrektorem Teatru Narodowego 
w Prisztinie (grupa serbska z tymczasową siedzibą w Graczanicy) Nenadem 
Todoroviciem i reżyserką Jeleną Bogavac. Ta udramatyzowana weryfikacja, co tak 
naprawdę oznacza popularne hasło „Kosowo jest sercem Serbii” i co sąsiedzi wiedzą 
o (po)wojennym życiu w Kosowie, jest odezwą, by obie grupy się opamiętały i wła-
ściwie ukierunkowały swoją aktywność patriotyczną.

9 Tytuł jest nawiązaniem do kultowej Encyklopedii umarłych Danila Kiša.

Poziom międzynarodowy 
– Zmiana perspektywy
Neziraj przetarł szlaki i wykazał ogromną inicjatywę 

w zakresie współpracy z artystami zachodnioeuro-
pejskimi, głównie z obszarów niemieckojęzycznych. 
Propozycje te, dzięki swoistemu zderzeniu doświadczeń, 
inspiracji, umysłowych reprezentacji świata, tempera-
mentów i priorytetów, posiadają specyficzne parametry. 
Dostrzec tu można dążenie do zacierania starych oraz 
współtworzenia nowych kodów kulturowych i estetycz-
nych. Dzięki mobilności charakterystycznej dla Qendra 
Multimedia teatr staje się rozpoznawalnym i cenionym 
„towarem eksportowym” Kosowa.

Artyści zestawiają na zasadzie kontrastu dwa 
porządki, a świat bałkański nie jest tylko kontrpro-
duktywnie krytykowany, ale prezentowany raczej jako 
przestrzeń, której mieszkańcy nie wymagają ujarzmia-
nia, lecz pomocy w osiąganiu wolności i uczeniu się 
dojrzałego patriotyzmu. Neziraj przeprowadza także 
rodzaj transferu treści i refleksji, dzięki czemu udaje 
mu się przybliżyć kosowskie osobliwości zewnętrznym 
obserwatorom.

Bohaterka jednego z wcześniejszych dramatów Ne-
ziraja Yue Madeleine Yue (2012) jako romskie dziecko 
płci żeńskiej, które przybyło z Zachodu na Bałkany, jest 
symbolem natężonego wykluczenia i alienacji. Dziew-
czynka, która otrzymała imię po byłej sekretarz Depar-
tamentu Stanu USA Madeleine Albright, uczy się różnic 
między światem jasnych zasad i dobrobytu a bałkańskim 
chaosem. Podczas powrotu ze szkoły wpada do dziury 
w drodze, której robotnicy-partacze nie zabezpieczyli, 
nie oznaczyli i określają ją profetycznie czyimś grobem10.

Rytm rozwoju państwa z jego efektami ubocznymi 
mocno rozczarowują repatriantów, a pewne bariery 
sprawiają, że powrót do domu okazuje się dla nich 
fatalny w skutkach. Przedstawiciele służb specjalnych 
i policji bagatelizują wypadek i zarzucają rodzicom 
dziewczynki niewłaściwą postawę, nieprzystosowanie 
do panujących w Kosowie warunków oraz niewdzięcz-
ność dla władz. Faktyczni winowajcy nie uznają niedo-
patrzenia za błąd wymagający kary i nie poczuwają się 

10 Sztuka o Madeleine była pierwotnie napisana w 2007 r. na zamówienie 
Volkstheater w Wiedniu, a później wielokrotnie modyfikowana. Najbardziej 
znaczącego prze-pisania dramatu Neziraj dokonał pod wpływem szokującego 
filmu internetowego, który przedstawiał historię małej Chinki Yue Yue potrą-
conej przez ciężarówkę. Dziewczynka zapadła w śpiączkę i zmarła kilka dni 
później w szpitalu. Temat przesiedlenia podejmuje Neziraj także w utworze 
Podróż do Unmikistanu (Udhëtime për në Unmikistan). Tytułowa kraina budzi 
wyraźne skojarzenia z Kosowem ze względu na włączenie w nazwę geograficzną 
skrótu UNMIK  – Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w Kosowie. Propozycja ta, realizowana w niemieckim teatrze 
w Heilbronn jako Die Windmühlen, ma jednak bardziej optymistyczny wydźwięk.
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do odpowiedzialności. Wskutek korupcji, ignorancji i niedofinansowania dziewczynka 
umiera, a jej rodzina żyje z poczuciem niesprawiedliwości i braku akceptacji.

Kosowsko-niemieckie mozaikowe widowisko Carla Del Ponte pije w Prisztinie 
waniliową chai latte (Carla Del Ponte pi Vanilla Chai Latte nё Prishtinё, 2016) 
odzwierciedla silne tarcia między ekspansywnym zachodnim światem a walczącym 
o akceptowaną niezależność Kosowem. Carla del Ponte, w latach 1999–2007 główny 
prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, przybywa do 
Prisztiny jako sędziwa kobieta, opętana rządzą ukarania zbrodniarzy wojennych i han-
dlarzy ludzkimi organami. Opowieść o jej misji rozbijają kuriozalne sceny pojawienia 
się na świecie upersonifikowanego Kosowa (przypominającego narodziny Jezusa 
Chrystusa), które ssie i Zachodnią, i Wschodnią pierś, realizowane zamówienie chai 
latte w prisztińskiej kawiarni sieci Starbucks czy rozmowa telefoniczna Matki Teresy 
z Billem Clintonem o konieczności bombardowania Serbii.

Na tym dynamicznym tle kondensują się zarzuty formułowane wobec bezpiecznie 
zdystansowanych zachodnioeuropejskich i amerykańskich decydentów, ale też zado-
mowionych już wolontariuszy, którzy reorganizując kształt państwa i tożsamość jego 
obywateli, wykorzystują nieprzystające standardy. Są to zazwyczaj propozycje prowa-
dzące teoretycznie do pożądanej triady „pokoju, integracji i stabilności”, ale ignorujące 
głosy samych zainteresowanych i realia, w których żyją. 

W teatralnej patriosferze Kosowa przeważają treści o wyższości narodu, koniecz-
ności opierania stosunków międzynarodowych na zasadzie walki, apologia tego, co 
rodzime, i chęć bezwzględnej kontynuacji tradycji narodowej oraz łączliwość z ideolo-
giami konserwatywnymi i autorytarnymi, co według opracowania Krzysztofa Ja-
skułowskiego wpisuje się w ramy nacjonalizmu [“Co” 82-83]. Alternatywną inicjatywą 
jest teatr z imperatywem zaangażowania reprezentowany przez Jetona Neziraja oraz 
współpracowników i sympatyków Qendra Multimedia, który dopuszcza możliwość 

Logotyp Qendra Multimedia, 
udostępnione przez Qendra 
Multimedia

Encyklopedia żywych, udostępnione przez Qendra  
Multimedia / CZKD, fot. Srđan Veljović
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pogodzenia partykularyzmu z uniwersalizmem, wyznaje 
zasadę współdziałania narodów, jest zdroworozsądkowo 
selektywny w kwestii kontynuacji narodowej tradycji 
oraz wspiera idee demokratyczne [82-83]. Jest to istotny 
kanał komunikacji (bardziej niż ekspresji), forma per-
swazyjna i sposób prezentacji określonego stanowiska 
wobec rzeczywistych problemów współczesnego społe-
czeństwa. Wydarzenia przełomowe oraz procesy o za-
sięgu lokalnym (w tym państwotwórcze) i globalnym, 
do których odnosi się artysta, stanowią rezerwuar form 
oraz środków obrazowania o dużym potencjale energe-
tycznym i krytycznym. Jego twórczość jest jednocześnie 
przejawem sztuki traktowanej jako misja (re)definiowa-
nia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych oraz 
(re)formowania ich w taki sposób, aby łączyły w sobie 
przywiązanie do własnej ojczyzny oraz poświęcenie dla 
własnego narodu z szacunkiem dla innych nacji i ich 
praw [Słownik 558]. Nie jest to oddziaływanie inwa-
zyjne i krótkowzroczne, jak w przypadku zawłaszczenia 
przez dyskurs polityczny. Sztuki „bałkańskiego Kafki” 
osadzone są na różnych poziomach, a na każdym z nich 
artykułuje się wątpliwości dotyczące arbitralnych decyzji 
klasyfikacji zachowań jako patriotyczne lub antypa-

triotyczne. Autor za sprawę priorytetową uznaje realne 
kształtowanie, przeżywanie i realizowanie patriotyzmu 
liberalnego. Podejście takie powinno być oparte na od-
powiedzialności za wspólnotę, niewykluczające nikogo, 
krytyczne wobec historii i jednocześnie zachowujące 
szacunek do dziedzictwa przodków [Nikitorowicz 22]. 
Patriotyzm o całej palecie barw, od tych najciemniej-
szych do najjaśniejszych, jest w ujęciu kosowskiego 
artysty mocno sprzężony z umiłowaniem wolności – 
osobistej, narodowej, religijnej, artystycznej. Ta strategia 
twórcza oznacza zatem oddalenie się od antykolonial-
nego nacjonalizmu związanego z ruchem wyzwolenia 
spod jarzma i ideą samostanowienia narodów [Heywood 
177] oraz przyjmującego, że „świat składa się z konstytu-
tywnych antagonizmów i zdecydowanie wyznaczonych 
interesów” [Hallward 46]. Cechą twórczości Neziraja 
jest natomiast postkolonialny namysł kojarzony z „bar-
dziej konsensualną i harmonijną dziedziną wielorakich 
tożsamości, teorii podróżowania, migracji, diaspory, 
syntezy i zmiany kulturowej; jest otwartym polem 
praktyk dyskursywnych cechującym się przekraczaniem 
granic” [46].   •
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A B S T R A C T

(ANTI?)PATRIOTIC REACTIVITY OF THE KOSOVAR THEATRE. ON THE ATTEMPTS OF 
ARTISTIC REDEFINITION OF PATRIOTIC IDENTITY IN A YOUNG STATEHOOD
Gabriela Abrasowicz

Since the turn of the millennia, a shift in the artistic articulation has been visible in the Kosovar theatre productions. The founder of 
“Qendra Multimedia”, playwright Jeton Neziraj proposes a counter-order, discards the historical staffage and encourages the reflection 
on reproducing huge, symbolic gestures that unite and strengthen the nation. The created (co)productions, deemed provocative or even 
iconoclast and anti-patriotic, may be analysed on the local, regional and international levels. The trans-culture perspective and post-
colonial theory give an opportunity to capture the specific nature of this work. 
Key words: Kosovo, patriotism, post-colonialism, theatre, trans-culture
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