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Teze doktorske disertacije  

U opusu jednog od najznačnijeg autora hrvatske književnosti 20. stoljeća, Miroslava 

Krleže (1893–1981) kontinuirano su prisutne refleksije koje se odnose na najraznovrsnija 

pitanja mađarske književnosti i kulture. Nije pretjerano ustanoviti da je zasigurno on bio 

jedini strani književnik svjetskog značaja, koji se neprekidnim i intenzivnim zanimanjem 

osvrtao na mađarska zbivanja. Veći dio njegovih djela može se označiti kao hungarica. Ovaj 

stručni izraz koji se odnosi na djela različitih vrsta, tema i obima, od dnevničkih zabilješki 

od nekoliko redaka do društvenog romana pisac je sam primjenjivao za skupinu svojih djela. 

Zahvaljujući mađarskim kazališnim predstavama tijekom šezdesetih i sedamdesetih 

te ranih osamdesetih godina prošloga stoljeća koje su imale veliki odjek, Krleža je postao 

poznat i u Mađarskoj, te je bio smatran i „počasnim mađarskim piscem”. Upoznavanje s 

Krležinom hungaricom Mađarima pruža mogućnost za nijansiranije viđenje samoga sebe, 

jer se strano vanjsko mišljenje ne podudara nužno s vlastitim samodređivanjem. U njemu 

se mogu pojaviti novi aspekti koji bi ostali skriveni mađarskim čitateljima. 

Tema i ciljevi disertacije: 

Ovom disertacijom namjeravam pružati pregled najvažnijih i najtipičnijih mađarskih 

poveznica djela Miroslava Krleže, bez žanrovskog i kronološkog ograničenja, u opusu koji 

je započeo sredinom desetih godina i okončao krajem sedamdesetih godina prošloga 

stoljeća, istražujući reprezentativna djela nastala u trajanju od šezdeset godina. Međutim, 

osim spomenutog hungarološkog segmenta Krležinih djela istražila sam i njihovu 

hungarokroatiku, to jest ulogu koju spomenute mađarske poveznice odigraju u hrvatskom 

kulturnom pamćenju. Utvrdila sam da je slijedom ugleda i utjecaja autora na hrvatsku 

kulturu ova uloga u najvažnijim segmentima utjecala na hrvatsko kulturno pamćenje i 

hrvatski kulturni identitet. Budući da se jedan način djelovanja kulturnog identiteta može 

definirati pojmom pamćenja, istraživala sam kulturno pamćenje i narative o prošlosti koji 

ga stvaraju (nacionalne mitove, tj. pseudomitske priče etnozajednice o prošlosti), kao i 

problematiku pojave zaborava koja je čvrsto vezana s pojavom pamćenja. 

Metode disertacije: 



Opisala sam glavne mađarske poveznice u konstrukcijskim i rekonstrukcijskim 

mehanizmima Krležinog stvaranja povijesti pomoću teorija o kolektivnom pamćenju 

Mauricea Halbwachsa i kulturnog pamćenja Jana i Aleida Assmanna, traživši odgovor na 

pitanje, u okviru kojih se strategija pamćenja i konstrukcija identiteta javljaju različite 

povijesne narative u Krležinim djelima. Na mjesto kolektivnog pamćenja koje je nastajalo 

spontano te čiji je tradiconalan oblik iščeznuo za vrijeme modernizma, stupilo je pamćenje 

prošlosti stvoreno s gledišta sadašnjosti. U svome radu upotrijebila sam i termin francuskog 

povjesničara Pierra Nore „mjesta sjećanja” (lieu de mémoire) vezan uz povijesna 

istraživanja pamćenja. 

Tijekom rada primjenjivala sam i metode književne komparatistike. Krležina sam 

djela razmatrala u kontekstu mađarske književnosti, ukazavši na njihove sličnosti kao i 

razlike s drugim djelima. Tijekom rada, međutim, nisam slijedila neke rane tradicije domaće 

komparatistike, dakle nisam prvenstveno istraživala moguće mađarske utjecaje 

prenaglašavane zbog mađarske, niti Krležine biografije, nego sam se bavila istraživanjem 

paralelnih pojava. Također sam primjenjivala i kontrastivna gledišta što je potrebno zbog 

samoodređenja u odnosu na „drugog”.  

Uz sve navedeno pozivala sam se i na teorije književnog kanona, istraživši Krležin 

odnos prema mađarskoj književnoj tradiciji i njemu suvremenoj književnosti.  

Osnovne teze disertacije 

Krležino pomalo proturječno mjesto u mađarskoj kulturi nazvala sam sintagmom 

„upućenog vanjskog promatrača”. To znači da je Krleža interpretirao „mjesta”mađarskog 

kulturnog pamćenja premda nije bio član zajednice koja je to pamćenje stvorila i uvijek 

iznova stvara. Mogućnosti vanjskog položaja mogu rezultirati velikim brojem novih 

gledišta. I taj sam proces promatrala u raspravljenim Krležinim djelima. Također sam 

računala i s Krležinim subjektom koji je i sam određen svojim mijenjajućim identitetom. U 

Krležinim interpretacijama koje se odnose na pojedina mjesta mađarskog kulturnog 

pamćenja podjednako se nalaze geste identificiranja i distanciranja. U njegovom identitetu 

hrvatstvo se pojavljuje ili posredno ili neposredno, često deklarativno naglašeno. 

Djela koja reflektiraju na prekretnice zajedničke povijesti, određujuće povijesne 

događaje više od osam stotina državnog suživota te okolnosti raspada tog suživota u 

dvadesetom stoljeću, kao i na Prvi svjetski rat i zbivanja za vrijeme međusobne izolacije, 



između ostalog na razne vrste poslijeratne komunističke diktature i revoluciju 1956., 

promatram kao važna čvorišta pamćenja. 

U disertaciji se bavim i odnosom jezika i identiteta. U pogledu artikuliranja identiteta 

književno jezična uporaba (problematika fiktivnih jezika) ima važnu ulogu u Krležinim 

djelima. U počecima književnog djelovanja u ranoj ekspresionističkoj lirici odabirom 

štokavske ekavice u uporabi jezika deklarira pripadnost nadetničkoj, tj. južnoslavenskoj 

zajednici. Između dva rata također pomoću jezika artikuliraju se misli o identitetu u 

Baladama Petrice Kerempuha. Međutim, dok je rana lirika napisana realno postojećim 

sinkronskim jezikom koji međutim nije jezik sredine u kojoj je ta lirika nastala, jezik Balada 

samo djelomično je jezik sredine jer se s jedne strane radi o izumrlom, s druge strane o 

fiktivnom, umjetnički konstruiranom idiomu. Konstruirana prošlost ostvaruje se ne samo 

pomoću jezika nego i u jeziku, tj. i sam jezik može postati mjesto sjećanja. 

Struktura disertacije:  

U prvom uvodnom poglavlju KANON I TEKSTOLOGIJA istražujem tekstološki 

suodnos Krležinih djela u kontekstu kanonizacije i dajem pregled o njihovoj izdavačkoj 

povijesti te dostupnosti. Radi se o skupini tekstoloških pitanja koja su se pojavila tijekom 

objavljivanja Krležinih sabranih djela, između ostalog o suodnosu od autora izmijenjenih 

tekstova čijom problematikom se kasnije u nekoliko navrata bavim u disertaciji. Također 

raspravljam i o hrestomatiji od pet svezaka i tematskih citata iz piščevih djela od 1913. do 

1975. po abecednom redu, Panoramom pogleda pojava i pojmova. U odnosu tekstologije i 

književnih kanona Panorama je već i sama po sebi kanonska gesta na čiji je nastanak imao 

utjecaj i sam Krleža. S druge strane semantička analiza riječi „panorame” ukazuje i na 

mogućnosti ironične, štoviše, samoironične interpretacije, pri čemu ne smijemo odbaciti ni 

moguću pretpostavku o autorovoj intenciji. 

U drugom poglavlju, IDENTIET I PAMĆENJE bavim se značenjem pojmova 

„pamćenje/sjećanje” tim osnovnim pojmom za obradu teme disertacije; od pojma 

„kolektivno sjećanje” Maurica Halbwachsa preko pojma „kulturno pamćenje” Jana i Aleide 

Assmann do pojma „mjesta sjećanja” Pierre Nora i suradnika. Drugi osnovni pojam 

disertacije je „identitet”, naime suodnos hrvatskog i mađarskog kulturnog pamćenja koje 

istražujem u Krležinim djelima traži odgovor na samoodređivanje zajednice.  

U trećem pogavlju IRONIČNA INTERPRETACIJA HUNGAROLOGIJE bavim se 

Krležinom ironičnom interpretacijom hungarologije kao znanstvene discipline, u pogledu 



jedne posebne jezične anomalije, Krležinog poimanje hungarizma i hungarizama u 

njegovim djelima. U pozadini njegove averzije prema izrazu hungarologije stoji njegovo 

negativno mišljenje o Horthyjevom režimu i njegovoj premda uspješnoj kulturnoj politici 

(najvjerojatnije je Krleža stvorio u tom kontekstu ironičnu jezičnu igru „Horthy-cultura” 

koja se kasnije raširila). U odnosu na to posebnu pozornost zaslužuje činjenica da je u 

osnivanju novosadske hungarološke katedre poslije Drugog svjetskog rata odigrao iz 

pozadine važnu ulogu. Krležino se djelo na takav način ugradilo u mađarsko (manjinsko) 

kulturalno pamćenje, tj. proces koji se istražuje u ovoj disertaciji djelomično se odvijao i u 

suprotnom smjeru. 

U četvrtom poglavlju POVIJESNA ČVORIŠTA PAMĆENJA bavim se emblematskim 

osobama i događajima zajedničke povijesti. Prvo potpoglavlje IMAGINARNI KARPATSKI 

BAZEN I MIT O DOLASKU MAĐARA istražuje neposredan način djelovanja nacionalnog mita 

u Krležinoj esejistici, prvenstveno u eseju Mađaska varijacija. Jedan od najraširenijih motiva 

u Krležinim djelima – neovisno o književnoj vrsti – jest motivski krug „magle, blata i 

močvare” koji dobiva središnju ulogu i u poimanju Karpatskog bazena koji  se predstavlja 

kao mitsko mjesto stvarajući metafore karpatskog kratera i kotla. Krleža suprostavlja 

različite narative nacionalnih mitova o dolasku Mađara i o njihovu porijeklu. Suprotno 

službenom akademskom mišljenju iznosi profano i desakralizirano mišljenje pozivajući se i 

na znanstvene rezultate. U sljedećem potpoglavlju EMBLEMATSKE OSOBE ZAJEDNIČKE 

POVIJESTI bavim se likovima Svetog Stjepana kralja koji se u Krležinim djelima najtipičnije 

javlja kao državni simbol i kralja Kolomana koji je osvojio Hrvatsku. U poglvalju 

EMBLEMATSKI DOGAĐAJI ZAJEDNIČKE POVIJESTI u osam potpoglavlja opisujem zbivanja 

od doba reformacije do revolucije 1956. Potpoglavlja o revolucionarnim zbivanjima 1848. 

i hrvatsko-ugarskoj nagodbi razlikuju se od prethodno navedenih povijesnih narativa – o 

europskoj reformaciji i razdoblju prosvjetiteljstva – što je na njihovo mjesto stupaju 

događaji manjih srednjoeuropskih djelokruga ili još manjih, hrvatsko-mađarskih relacija. 

Refleksije mitova o Austro-Ugarskoj Monarhiji (mađarski milenij i „Budimpešta kao grešan 

grad”) u Krležinim djelima slijedi za njega presudni doživljaj Prvog svjetskog rata. 

Specifičnost posttrianonskog razdoblja je što se Krleža u stvarnim relacijama konačno 

udaljuje od Mađarske, a to se najbolje vidi u promjeni odnosu prema Oszkáru Jásziju. 

Posebna zanimljivost i doprinos ove disertacije da o ovom radikalnom zaokretu u odnosu 

Krleža–Jászi možemo dobiti informacije na temelju eseja koji je očuvan jedino u Krležinoj 

rukopisnoj ostavštini. O Krležinom odnosu prema takozvanim „pedesetim” godinama 



mađarske povijesti i revoluciji iz 1956. možemo se informirati iz opreznih dnevničkih 

zabilješki iz 1968. 

U petom poglavlju KRLEŽINI KANONI MAĐARSKE KNJIŽEVNOSTI analiziram mitski 

prikaz mađarskog jezika u kontekstu mađarske književnosti i Krležine kanonizacijske 

procese autora koji su odigrali odlučujuću ulogu u njegovoj recepciji te književnosti – 

Petőfija, Vörösmartyja, Adyja, Kosztolányija. U tom kanonu Adyjevo pjesništvo označuje 

sintezu, pomoću koje je moguće samorazumjevanje osim mađarskog stanja i šireg prostora, 

Krležinim riječima, Podunavskih naroda. Krležina recepcija mađarskog pjesnika Endrea 

Adyja mogla bi obogatiti novim spoznajama i mađarsku recepciju ukoliko bi ta recepcija 

uočila nove Krležine poglede i poveznice – tj. umjesto da Adyjevu i Kosztolányijevu poetiku 

percipira u njihovim razlikama, računa s njihovim zajedničkim obilježjama i ranije 

neuočenim odnosima prema svjetskoj književnosti – primjerice s pjesništvom J. 

Superviellea i R. M. Rilkea.  

U šestom poglavlju PRIMJERI IZ „JEDNOG” OPUSA promatram nekoliko primjera 

Krležinih fikcijskih djela: mađarske poveznice u Simfonijama, mađarsku crtu 

intertekstualnosti njegovih drama, prostore tekstualnosti u romanu Zastave i proto-

postmodernizam Balada Petrice Kerempuha. 

U sedmom poglavlju PRIMJERI IZ „DRUGOG” OPUSA bavim se Krležinim 

nefikcijskim djelima: dnevnicima, putopisima i memoarima. 

U osmom poglavlju PRIMJERI IZ „ALTERNATIVNOG” OPUSA bavim se mađarskim 

poveznicama Krležine rukopisne ostavštine tražeći odgovor na pitanje koliko Krležina 

neobjavljena djela mogu doprinijeti njegovom cjelokupnom opusu objavljenih djela. 

Napokon za ključnu riječ devetoga zadnjeg poglavlja POUKE POVIJESTI MAĐARSKE 

RECEPCIJE odabrala sam „raspršenost”, naime razmjerno kasnu i nekontinuiranu recepciju 

slijede slična razdoblja u njezinoj povijesti, od intenzivnih odnosa do potpune 

zaboravljenosti. Od intenzivnog razdoblja Krležine mađarske recepcije istražujem i pojavu 

kulta, a za njegov primjer analiziram jezik kulta u pismima prevoditelja Kálmána Dudása 

upućenih Krleži.  

 

Djela koja se istražuju u ovoj disertaciji:  

Krležino epsko pjesništvo (balade), rani pjesnički tekstovi dramskih obilježja 

simfoniija, roman Zastave kao i dnevnici, putopisi, memoari i eseji. Uz poglavlje o 



Krležinim fikcijskim djelima važno je poglavlje disertacije i o njegovim nefikcijskim djelima, 

naime ta skupina djela igraju posebnu važnu ulogu u pogledu problematike koja se istražuje 

u ovoj disertaciji. 

Znanstveni doprinosi disertacije 

Utvrđujem da su Krležini kanoni mađarske književnosti koji su uslijedili službeni 

kanon mađarske književnosti narodno-nacionalnih smjerova, prvenstveno 1920-ih i 1930-

ih godina, pratili tadašnji književni kanon mađarskog modernizma, tj. krug časopisa Nyugat. 

U isto vrijeme taj modernistički kanon i sam Krleža je nadopunio svojim primjedbama, koje 

bi mogle biti korisne i za mađarsku struku povijesti domaće književnosti. Iznova 

raspravljam i o Adyjevoj recepciji kojom se do sada mađarska kroatistika najviše bavila.  

Jedan od doprinosa ove disertacije je taj što je u svoja istraživanja uključila i 

neobjavljeni dio Krležinog opusa koji se čuva u Rukopisnoj zbirci Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice u Zagrebu; mađarsku korespondenciju (više od 600 pisama) i u slučaju pojedinih 

djela mađarske poveznice u njihovim različitim tekstualnim inačicama. Djelomično se 

odgovara i na pitanje, sadržava li rukopisna ostavština koja je tek od 2003. dostupna za 

istraživanje, tekstove koji mogu oblikovati ili bitno modificirati sliku o Krležinoj hungarici. 
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