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W jednej z wypowiedzi Ivan Colović określa się tak: „Staram się mówić tylko w swoim imieniu. Prawo do mówienia za siebie jest bardzo ważne dla ludzi ceniących sobie swoją własną wolność. Nie chcę przysięgać na wierność ponadindywidualnemu, zbiorowemu <my> – tego w Serbii było aż nadto. Od myślenia grupowego wolę solidarność z moimi poglądami wyrażaną przez ludzi wolnych i niezależnych.” Bezpośrednio odbieram tę deklarację jako manifestację świadomego, pozornie anarchicznego indywidualizmu, kiedy jednak włączam ją w kontekst bogatej i wielowymiarowej twórczości autora Polityki symboli, a twórczość tę z kolei w kontekst sytuacji historycznej, z jaką mierzyła się i mierzy – w Serbii, na Bałkanach i w Europie – wtedy jej sens nie tyle się zmienia, co znacząco wzbogaca. Otóż Ivan Colović, uczony i nauczyciel, pisarz i wydawca, intelektualista i działacz, okazał się indywidualistą zarówno w godzinie próby, jak i w toku całego żyznego życia. W każdym z wymienionych zakresów swej twórczości i pracy osiągnął wyniki znamienite, a należyte ich zsumowanie okazałoby się wystarczającym uzasadnieniem tych wyróżnień, które już uzyskał, w tym europejskiej nagrody imienia Herdera i Legii Honorowej Republiki Francuskiej oraz tych, które jeszcze uzyska, ponieważ mu się one należą. Myślę jednak, że nadajemy dzisiaj Ivanowi Coloviciowi godność doktora honorowego Uniwersytetu Warszawskiego nie tylko za sumę tych osiągnięć, lecz także za coś więcej – za niezłomne przyświadczanie tej postawie, którą nazwałem indywidualizmem. Ale nie jest to indywidualizm anarchiczny, jest on natomiast antropologiczny.
Przedstawiam najpierw pokrótce to, jak wyglądała godzina próby, zwłaszcza dlatego, że była ona (i jest nadal) całą epoką. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczął się, nie aksamitny niestety, lecz eksplozywny rozpad państwa jugosłowiańskiego, który właściwie trwa do dzisiaj, skoro niedawno Czarnogóra odłączyła się od Serbii, a Kosowo ogłosiło niepodległość. Nie sposób wskazać wszystkich przyczyn tego rozpadu, gdyż jak w każdym procesie historycznym ich splot jest gęsty i kręty; nie sposób zarazem pośród tych przyczyn pominąć tego czynnika, który stanowi faculte maitresse krytycznych badań Colovicia – mianowicie eksplozji nacjonalizmów. Można  chyba powiedzieć, w zgodzie z przesłaniem tych interpretacji, że rozpad Jugosławii była nieodłącznie związany z eksplozją nacjonalizmów. 
Do przesłania tego powrócimy, najpierw trzeba zdać sprawę możliwie najzwięźlej z tego, co się składało na tę eksplozję rozpadu. I tak: na miejsce jednego państwa federacyjnego powstała pewna liczba państw nowych (status niektórych wciąż jest niedookreślony), przy czym państwa te powstawały na zasadzie narodowej, zasadę narodową sprowadzano w nich do etnicznej, a redukcja ta prowadziła do radykalnego wykluczania sąsiadów lub mniejszości, które to wykluczanie, w licznych wojnach, przybrało formę fizycznej eliminacji. Pamiętnym, choć może niedostatecznie pamiętanym  symbolem takiej eliminacji jest masakra w Srebrenicy, największa w powojennej Europie. Nie mam ani prawa, ani dostatecznej wiedzy, aby oceniać wkład, jaki poszczególne nacje wniosły w tę eksplozję, ani tym bardziej, aby osądzać stopnie win indywidualnych i zbiorowych. Można jednak przyznać, w zgodzie z diagnozami naszego laureata, że Serbia była ważnym, jeśli nie najważniejszym czynnikiem  rozpadu, jej nacjonalizm był agresywny i poniekąd wzorotwórczy, a bynajmniej nie wygasł sam z siebie. Otóż Serb Ivan Colović, w samym centrum Serbii, czyli w jej stolicy, w całym cyklu książek eseistycznych i setkach artykułów publicystycznych poddawał i poddaje ten serbski nacjonalizm wytrwałej, przenikliwej i nieustępliwej krytyce. Nie dość na tym – kiedy siły powietrzne NATO, aby powstrzymać agresywną politykę Milosevicia,  bombardowały Belgrad, ten sam, serbski niewątpliwie uczony i pisarz uznawał serbską współodpowiedzialność za tę wojnę i jej skutki. Mógłby powiedzieć o sobie w Belgradzie, jak Marcin Luter w Wormacji: „takie jest moje stanowisko, inaczej nie mogę”. Albo prościej: „tu stoję!”.
Rzecz jednak nie tylko w wewnętrznym oporze, jaki Colović stawił serbskiemu agresywnemu nacjonalizmowi, choć i nim zasłużył sobie na europejskie, w tym i polskie uznanie. Rzecz w tym także, że opór ten rozwinął on nie tylko w krytyczną interpretację serbskiego etnomitu politycznego w licznych jego przejawach i konkretyzacjach, ale wzbogacił również odkrywczymi analizami wariantów bliskich i konkurencyjnych: chorwackiego, słoweńskiego, bośniackiego, macedońskiego, czarnogórskiego, albańskiego. Można powiedzieć, że zaczynanie od siebie w takim przewodzie poznawczo-krytycznym  jest wystarczającą przesłanką wyjątkowej jego oceny, ale rozszerzenie tego przewodu na sąsiednie przejawy i wzbogacenie jego empirii daje mu dopiero rangę wiedzy naukowej. Gdyby nie to, że rywalizacja ta przybrała formę gwałtownych wojen i wzajemnych eksterminacji, których rany się nie zabliźniły, a bolesna ich świadomość przenika każde słowo pisane przez Colovicia, można by powiedzieć, że znalazł się on w uprzywilejowanej sytuacji poznawczej: oto sama rzeczywistość historyczna zaopatrzyła go w bogaty materiał empiryczny dla jego badań naukowych. Naprawdę jednak nie była to jakaś odległa realność przedmiotowa - była to rozdarta ojczyzna, pytająca o przyczyny swojego dramatu i dostarczająca uczonemu naocznych przykładów, zobowiązujących do badań krytycznych. 
Nacjonalizm w języku polskim ma negatywny wydźwięk wartościujący, w języku angielskim natomiast jest terminem opisowym. Posługiwałem się dotąd tym określeniem w polskim znaczeniu, ale teraz dla lepszego zrozumienia dzieła Colovicia je uściślam. Nie chodzi tutaj o jakikolwiek nacjonalizm, na przykład brytyjski nacjonalizm liberalny, który jest wyraźnie indywidualistyczny, chodzi natomiast o bałkański nacjonalizm etniczny, który jest kolektywistyczny. Nacjonalizm taki w nauce  współczesnej nazywa się etnonacjonalizmem i stanowi konstytutywny czynnik procesu kształtowania się nowoczesnych narodów w Europie i na świecie. Nie zrozumie się tego procesu w Niemczech czy w Rosji, we Włoszech, w Polsce, na Węgrzech i na Litwie, a zapewne także w Irlandii i Norwegii, jeśli działanie tego czynnika się pominie. Wiemy, jak się zdaje, dość dobrze, na czym takie poszczególne etnonacjonalizmy polegają, i poświęcono im dostatecznie wiele studiów monograficznych. Nikt jednak dotąd nie przeprowadził tak rozwiniętych teoretycznie i bogatych empirycznie studiów porównawczych,  jak Ivan Colović. Powiedziałem powyżej, że zajmuje go bałkański nacjonalizm kolektywistyczny, co jest adekwatnym określeniem jego badań, ale rezultaty tych badań odnoszą się do wszelkich europejskich, a zapewne i światowych  etnonacjonalizmów, są przeto uniwersalne.
Jakie to są rezultaty? Etnonacjonalizm otóż redukuje naród do plemienia, waloryzuje zatem więzi pierwotne, jakoby krewniacze, a co najmniej jako krewniacze wyobrażane. Prawdziwymi członkami narodu mogą więc być tylko ci, którzy legitymują się jeśli nie zacną, to czystą krwią. Interpretacje takiej czystości przeradzają się w czysty rasizm, ale mogą też poprzestawać, jak było w Jugosławii, na swego rodzaju protorasizmie narodowej zacności (np. wojowniczej). Wspólnotę narodową etnonacjonalizm przedstawia sobie i innym jako wytwór jeśli nie przyrodniczy, to przyrodzony, z istoty zatem przedhistoryczny, przeniesiony w czas mityczny, prawiek, Urzeit. Ponieważ trudno dowodzić współcześnie, że w prawieku takim nasze plemię wyszło prosto z ziemi lub zostało zesłane z nieba, trzeba zadawalać się quasi-historyczną legendą etnogenetyczną - pochodzeniem od Prasłowian, Wenedów, Macedończyków,  Ilirów  lub, jak u nas, od Sarmatów. Legenda taka nie jest, rzecz jasna, sprawdzalna, choć można ją popierać wszelkimi niby-argumentami, na przykład fikcyjnymi etymologiami (Polanie wyszli z pól i na nich siedzą), ale ważniejsza od prawdziwości jest jej funkcjonalność - uzasadnia ona mianowicie autochtoniczność plemienną, czyli pradawność narodową. 
W krytycznych analizach takich autochtonizmów, których erupcja w jugosłowiańskim rozpadzie miała bujność i siłę niezwykłą, Ivan Colović jest mistrzem i będziemy się od niego uczyć. Autochtonizm taki jednak nie może być tylko ziemski, czyli przyrodniczy, byłby bowiem właściwie świecki, musi więc zostać uświęcony, a uświęcony zostaje religijnie, zwłaszcza wtedy, kiedy skojarzy się go z mesjanizmem, czyli wiarą w to, że zostało się jako naród wybranym przez Pana Boga, który wystawia nas na próby i otacza opieką. Błogosławić on może nie tylko nasze przedmurza, twierdze, hufce i warty, ale także kluby piłkarskie i związki literatów. I tu znowu muszę powiedzieć, że Colović nie tylko mistrzowsko czyta etnonacjonalistyczne dyskursy, ale również obrzędy i rytuały oraz ich współczesne popularne, na przykład muzyczne, manifestacje. Ekspansywną pochodną takiego etnomitu politycznego jest swego rodzaju spirytualizacja całej rzeczywistości, przekształcanej w „przestrzeń duchową”  symbolicznie wyznaczaną grobami i ofiarami; „duchowość” naznacza wszelkie przejawy tej rzeczywistości, a z języka i jego tworów, zwłaszcza pieśni i poematów (ale mogą to być również zawołania bojowe), robi się ekspresje natchnione, czyli wieszcze. Swoisty Kulturkampf, „polityka symboli”, „terror kultury” stają się zbiorowymi sposobami istnienia i uzasadniania tego istnienia. 
Nie przedstawimy tutaj tych wszystkich objawów etnonacjonalizmu, które w swoich badaniach opisał krytycznie Ivan Colović, nie rozstrzygniemy też, w jakiej naprawdę relacji ten „terror kultury” pozostawał wobec terroru militarnego i jak wzmacniały się one wzajemnie. Kulturowa koncepcja narodu nie musi zresztą sprowadzać się do etnonacjonalizmu i może być - jak w romantycznym patriotyzmie walki za „wolność naszą i waszą” – uniwersalistyczna. Wspominam o tym dlatego, aby podkreślić, że dzieło Colovicia jest również owocne, jako dyskusyjne. Będziemy więc nie tylko od niego się uczyć, będziemy także z nim dyskutować - i taka jest właściwa misja  humanistyki.        
	Wracam na koniec tej laudacji do samookreślenia Ivana Colovicia, od którego zacząłem. Nie twierdzi on bynajmniej, że wypowiada się za siebie, tak jak by mu się zachciewało, lecz odwołuje się do wspólnoty świadomych poglądów, „solidarności ludzi wolnych i niezależnych”. Etnonacjonalizm otóż, zapewne nie tylko serbski, chorwacki czy słoweński, ale także polski, słowacki czy węgierski ma jedną jeszcze ważną cechę wspólną  – nie tylko przedstawia się sam  jako jedyny „prawdziwy” lub „prawy” patriotyzm, ale nierzadko całą przestrzeń symboliczną kształtuje tak, aby tę wyłączność (może być naturalna lub sakralna) sobie zastrzec. Dzieło Ivana Colovicia byłoby niepełne, gdyby ograniczało się do, nawet najbardziej przenikliwej, krytyki takiego etnonacjonalizmu i jego symbolicznych uroszczeń. W swojej, liczącej kilkadziesiąt lat pracy i działalności naukowej, nauczycielskiej, publicystycznej i politycznej, współtworzy on inny wzór patriotyzmu, i to nie tylko serbskiego, także chorwackiego, polskiego czy węgierskiego. Patriotyzmu, który opiera się na wybranych więziach politycznych, a nie na przymusowym krewniactwie; którego racje są międzyludzkie, a nie przyrodzone; który jest zatem historyczny, to znaczy ziemski, nie nadprzyrodzony; który łączy i włącza ludzi świadomych, a nie wyklucza naznaczonych; który wreszcie jest solidarnością osób wolnych i niezależnych. Patriotyzm ten jest niewątpliwie indywidualistyczny, ale indywidualizm ten nie jest anarchiczny - obejmuje on człowieka w jego całej ludzkiej jakości i wszelkich właściwych mu więziach, jest przeto antropologiczny. 
Uznanemu w świecie rzecznikowi takiego indywidualizmu i takiego patriotyzmu nadajemy dziś godność doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, przyjmując go tym samym do naszej wspólnoty akademickiej.
	Salve Vir clarissimae !   Gaude Mater Polonia!         

 





	












      

