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OSTATNI EUROPEJSKI DRAGON
(Dragan Klai 1950-2011)
Kiedy wiosn ubieg!ego roku ko"czy!am przygotowywa# tekst po$wi%cony konferencji "Celebrating Europe: How International Festivals Streighten Civil Society" b%d cej cz%$ci European Festival Research Project, wymy$lonego i kierowanego przez Dragana Klai#a, perspektywy by!y proste
i oczywiste. Zadania na przysz!o$# by!y wyznaczone, zagadnienie do opracowania ko"cz cego projekt by!y rozdzielone, we wrze$niu Dragan mia!
prowadzi# we Wroc!awiu jeden z paneli na Kongresie Kultury, w pa&dzierniku mia!a odby# si% kolejna konferencja w Mariborze, trwa!y prace nad
ksi 'k zamykaj c projekt. Ale 26 sierpnia odebra!am maila: wczoraj zmar!
Dragan Klai#. Cho# o tym, 'e jest chory wiadomo by!o od d!u'szego czasu,
wydawa!o si%, 'e swoj niebywa! energi Dragan jest w stanie pokona#
wszystko: zawsze aktywny, wiecznie czym$ zaj%ty, prowadz cy równolegle
wiele spraw, wci ' pracuj cy, odpowiadaj cy na maile w kilkadziesi t minut od ich wys!ania. Je$li trwa!o to d!u'ej, mo'na by!o by# pewnym, 'e
Dragan jest gdzie$ w samolocie i dlatego nie odpisuje.
Dragan by! jednym z tych ludzi nauki, których warto$#, bardziej ni'
punktami za publikacje mo'na by!o mierzy# punktami mil lotniczych –
zaprasza!y go instytucje badawcze i kulturalne z ca!ej Europy i $wiata; dawa! wyk!ady, prowadzi! warsztaty, moderowa! dyskusje w swój niepowtarzalnie b!yskotliwy, ironiczny, przenikliwy sposób. I to wszystko w dziewi%ciu j%zykach, którymi biegle w!ada! (do tylu si% przyznawa! – bo np.
polski zaledwie „rozumia!”).
Z wykszta!cenia Dragan by! teatrologiem (w 1977 zrobi! doktorat z historii teatru i dramatu na Yale University, pracowa! jako profesor teatru na
uniwersytetach w Belgradzie i Amsterdamie, przez 10 lat dyrektorowa!
Holenderskiemu Instytutowi Teatralnemu), ale wi%kszo$# jego prac dotyczy
kulturoznawstwa, analiz kulturowych dokonywanych z punktu widzenia
sposobów zarz dzania kultur . Jego publikacje w ostatnich latach po$wi%-
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cone by!y Europie jako projektowi kulturowemu. Je$li mia!abym my$le#
o kim$ jako o Europejczyku, to w!a$nie o Draganie. Urodzony w Sarajewie
w 'ydowskiej rodzinie, wychowywany w Vojvodinie, wyedukowany
w Serbii i USA, by! przede wszystkim or%downikiem wspó!pracy i wymiany kulturowej – na przyk!ad jako rzecznik radykalnego teatru w Suboticy,
którego nazwa KPGT pochodzi!a od pierwszych liter s!owa teatr we
wszystkich jugos!owia"skich j%zykach. W 1991, na pocz tku wojny w Jugos!awii, wyemigrowa! do Holandii. Do$wiadczenie krwawego rozpadu pa"stwa, w które wierzy!, tym bardziej wzmocni!o jego prze$wiadczenie, 'e
kultura – twórczo$# artystyczna i refleksja jej po$wi%cona – jest tym, co mo'e zapewni# Europie trwanie.
Zna!am Dragana „od zawsze” – nie potrafi% sobie przypomnie#, jak
i kiedy si% poznali$my; od 2004 roku regularnie wspó!pracowali$my w ramach EFRP. Dragan ca!y by! wspó!prac – jako naukowiec i analityk kulturowy posiada! niebywa!y dar kontaktowania ze sob ludzi. Nie rozumia!
i nie chcia! przyjmowa# do wiadomo$ci zazdrosnego strze'enia w!asnego
obszaru badawczego. Poniewa' sam by! tak dobrze znany, wiedzia! czym
interesuj si% ró'ni ludzie, których spotyka!, rozrzuceni po ca!ej Europie.
Je$li wiedzia! o ciekawej konferencji, w!a$nie wydanej ksi 'ce, artykule,
cz!owieku zajmuj cym si% podobn problematyk , przekazywa! t% informacj% tym, których, jak uwa'a!, mo'e ona zaciekawi#. By! jak centrum sieci
po! cze" tworzonych nie instytucjonalnie, ale poprzez osobiste zaanga'owanie rozmaitych ludzi. Do swojego projektu zaprasza! nie tylko znanych
i uznanych profesorów, ale tak'e doktorantów, je$li uznawa!, 'e ich badania mog by# ciekawe. Model wspó!pracy i wymiany naukowej jaki propagowa! w ramach konferencji projektowych zak!ada! przeznaczanie o wiele
wi%kszej ilo$ci czasu na dyskusje ni' na wyg!aszanie poszczególnych referatów. Wiara w warto$# wymiany intelektualnej, refleksji i czasu potrzebnego
do wyci gania wniosków, budowania prognoz i dog!%bnych analiz spowodowa!a, 'e nasz projekt, jakby na przekór modzie na „szybkie wyniki”
trwa! wiele lat. By# mo'e, gdyby Dragan nie chcia! by# a' tak bardzo rzetelny, uda!oby mu si% sko"czy# t% monumentaln prac%. Trudno b%dzie sko"czy# to wszystko ju' bez niego, który by! dusz i mózgiem EFRP.
Za ka'dym razem, kiedy pisa!am do Dragana, wszystkowiedz cy spell
check proponowa! mi przemianowanie adresata na Dragona. Nie ja jedna
mia!am taki problem. I tak w!a$nie tak – „last European Dragon” nazywa!
go jeden z naszych wspólnych znajomych.

