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W 2006 roku wręczono po raz pierw‑
szy nagrodę Angelus, którą z miej‑

sca okrzyknięto wrocławską odpowiedzią 
na Nike. W rzeczy samej, zarówno pod 
względem honorarium dla zwycięzcy, jak 
i rozmachu gali i towarzyszącego jej fe‑
stiwalu Wrocław nie ustępował Warsza‑
wie. Pojawiały się jednak głosy sceptyków, 
którzy twierdzili, że przyznawanie jednej 
nagrody książce prozatorskiej napisanej 
po polsku lub przełożonej na język pol‑
ski mija się z celem. Trudno bowiem po‑
równywać powieści napisane w języku 
ojczystym z przekładami – i to przekła‑
dami z tak wielu języków. Argumento‑
wano za rozdzieleniem nagrody na dwie 
osobne sekcje, w których jurorami byliby 
zarówno literaturo‑, jak i przekładoznaw‑
cy, wspominano o potrzebie ogranicze‑
nia regulaminowej Europy Środkowej do 

„twardego jądra” krajów wyszehradzkich 
lub posthabsburskich. Wątpliwości budził 
również tryb zgłaszania książek do nagro‑
dy, dający wydawcom prawo wyboru po 
jednej książce tłumaczonej na polski i jed‑
nej napisanej w języku polskim. W kon‑
sekwencji dochodziło do sytuacji, w któ‑
rej nieliczne wydawnictwa specjalizujące 
się w literaturze środkowoeuropejskiej 
(Czarne, „Pogranicze”) mogły wystawić 
ledwie ułamek swojej oferty, co stawiało 

je w gorszej sytuacji wyjściowej wobec 
hurtowo wydawanych przez anonimowe 
oficyny polskich powieści o zróżnicowa‑
nej wartości literackiej. 

Powołane na wniosek prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewicza siedmio‑
osobowe jury pod przewodnictwem ro‑
syjskiej pisarki, tłumaczki, publicystki 
i działaczki opozycyjnej Natalii Gorba‑
niewskiej – które w kolejnych latach roz‑
rosło się o trzy kolejne osoby – znalazło się 
w kłopotliwym położeniu. Z jednej strony 
pojawiały się hasła postulujące docenie‑
nie polskiej prozy, liczebnie przewyższa‑
jącej całą reprezentację Europy Środko‑
wej – trochę na zasadzie „cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. Z drugiej natomiast ak‑
centowano gościnność multikulturowego 
Wrocławia, w którego strategii kulturalnej 
powinno leżeć jak najszersze otwarcie na 
sąsiednie kraje, języki, tradycje. Miasto 
wyraźnie dawało do zrozumienia, że stara 
się odgrywać rolę środkowoeuropejskie‑
go centrum intelektualnego, podkreślało 
niemieckie korzenie, kresową biografię 
wielu mieszkańców, a także bliskość Pra‑
gi, Wiednia i miast bałkańskich. Stąd też 
decyzja o potraktowaniu Europy Środ‑
kowej jako punktu wyjścia do dyskusji 
o Europie w ogóle i o miejscu Polski – me‑
tonimicznie ujmowanej w haśle „polska 
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proza współczesna” – na jej historycznej 
i teraźniejszej mapie kulturalnej. 

Najważniejsze koncepcje środkowo‑
europejskości, od Kroutvora i Kundery po 
Perloff i Magrisa, musiały zatem ustąpić 
pola politycznej pragmatyce. Oto Środ‑
kową Europę zarysowano w regulaminie 
śmiałym pociągnięciem ołówka, włącza‑
jąc w nią nie tylko Austrię, ale i Niemcy, 
nie tylko Białoruś czy Ukrainę, ale i Ro‑
sję, nie tylko Litwę, ale i Estonię, nie tylko 
Chorwację i Słowenię, ale i Macedonię czy 
Bułgarię, nie tylko Rumunię, ale i Mołda‑
wię. Obecnie do nagrody wydawcy i juro‑
rzy mogą zgłaszać dzieła autorów żyjących, 
pochodzących z 22 krajów. Są to: Albania, 
Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, 
Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołda‑
wia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Ser‑
bia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry. 
Już z tego prostego wyliczenia widać, że 

„środkowość” takiego terytorium trzeba po‑
dać w wątpliwość, skoro zajmuje ono poło‑
wę Europy. A przecież uprawnione byłoby 
włączenie jeszcze Włoch (przecież region 
Friuli‑Wenecja Julijska z Triestem, Udine 
i Gorycją oraz południowy Tyrol i Trydent 
wykazują silne związki z austrowęgierską 
i słowiańską przeszłością), Szwajcarii (czyż 
Robert Walser nie był Środkowoeuropej‑
czykiem?) czy państw kaukaskich (skoro 
całej Rosji przyznano taki status). 

Innymi słowy, zdecydowano się po‑
łączyć koncepcje polityczne, historyczne 
i geograficzne o eklektycznym charakte‑
rze, tworząc coś na kształt nowej Europy 
z ośrodkiem decyzyjnym we Wrocławiu. 
Jak ujęto to w regulaminie, książki star‑
tujące w konkursie powinny podejmować 
tematy „najistotniejsze dla współczesno‑

ści, zmuszać do refleksji, pogłębiać wiedzę 
o świecie innych kultur”. Czyli – w skró‑
cie – liczyć się miał nie tylko czysto lite‑
racki kunszt, lecz w pierwszej kolejności 
problematyka zwrócona w stronę tożsa‑
mości regionu i jego tradycji kulturowej. 
Następnie pojawiły się dyskusje literatu‑
roznawcze. Dość ogólnie potraktowana 
w regulaminie „proza” nasuwała szereg 
pytań o granice jej immanentnie fikcjo‑
nalnego statusu. Tu i ówdzie – także w ło‑
nie jury – dało się słyszeć głosy forsujące 
do nagród reportaże, quasi‑autobiogra‑
ficzne i biograficzne eseje zamiast dość 
konwencjonalnie rozumianej powieści 
(ewentualnie zbioru krótkich form pro‑
zatorskich). W ten sposób – jak się wy‑
daje – próbowano dowartościować pol‑
skie zgłoszenia, wśród których największe 
szanse w walce o laury miały reportaże, 
zasadniczo uważane za ciekawsze i sku‑
pione na ważnych społecznie tematach. 
Z tego powodu książki na przykład Ma‑
riusza Szczygła zgłaszane w pierwszych 
edycjach nagrody cieszyły się większym 
uznaniem od polskich powieści, na któ‑
rych wtórność i intelektualną miałkość 
narzekano często i chętnie. 

Szybko wypracowano model, w któ‑
rym na wzór na przykład francuskich 
Goncourtów spośród wszystkich zgła‑
szanych pozycji typowano półfinałową 
czternastkę, po czym w kolejnym głoso‑
waniu na niedługo przed rozstrzygnię‑
ciami uszczuplano ją o połowę. Finałowa 
siódemka miała zapewnione medialne 
wsparcie – partnerami nagrody na prze‑
strzeni czternastu lat były między innymi 

„Rzeczpospolita”, „Dziennik. Polska Eu‑
ropa Świat” i „Tygodnik Powszechny” – 
a autorów wyselekcjonowanych książek 
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zapraszano do Wrocławia. W dniu gali 
przyznania nagrody jury miało w ostat‑
nim głosowaniu podjąć decyzję o laurea‑
cie. Oczywiście, względy praktyczne czę‑
sto miały wpływ na ten werdykt – nie‑
którzy pisarze odmawiali uczestnictwa 
w wyścigu, w którym nie gwarantowano 
im zwycięstwa (przykładami Ismail Ka‑
dare, Günter Grass, Juli Zeh), co – choć 
nie powinno – wpływało na sympatie ju‑
rorów na ostatniej prostej. Przypadkiem 
osobnym jest nagroda z 2009 roku dla 
czeskiego, mieszkającego od wielu lat 
w Kanadzie, prozaika Josefa Škvoreckie‑
go za monumentalne, w dużej mierze au‑
tobiograficzne dzieło Przypadki inżyniera 
ludzkich dusz. Autora, będącego w po‑
deszłym wieku i zmagającego się z cięż‑
ką chorobą, zastąpił na scenie tłumacz 
Andrzej Jagodziński. Zastąpił, ale i sam 
odebrał nagrodę dla tłumacza zwycię‑
skiej książki. Tę przyznano wówczas po 
raz pierwszy na wniosek członków jury, 
którzy dostrzegli konieczność uhonoro‑
wania tych, którzy nie tylko dostarczają 
polszczyźnie nowych pisarzy, nowe języki 
i poetyki, lecz w dużej mierze kształtują 
wizerunek współczesnej Europy, odpo‑
wiadając za wybór tłumaczonych autorów 
i będąc akuszerami wielu zjawisk litera‑
ckich w polskim kontekście kulturowym.

Już od pierwszej edycji dało się wy‑
czuć napięcia na linii kandydatury pol‑
skie – kandydatury zagraniczne. W jury 
przez długi czas zasiadali zarówno polo‑
niści i krytycy literaccy (jak Stanisław Be‑
reś, Tomasz Łubieński, Krzysztof Masłoń, 
Justyna Sobolewska), jak i specjaliści od 
konkretnych obszarów Europy Środko‑
wej (Andrzej Zawada i Ryszard Kryni‑
cki – literatura niemieckojęzyczna, Julian 

Kornhauser, którego w latach 2008–2013 
reprezentowałem w jury – literatury post‑
jugosłowiańskie, Mirosław Spychalski – 
lite ratura czeska, Piotr Kępiński – lite‑
ratura litewska, wreszcie Natalia Gorba‑
niewska – literatury wschodnie). Dyskusje 
dotyczyły nie tylko wyborów estetycznych 
lub ideologicznych, lecz także perspektyw 
geopoetyki. Sytuacja była trudna o tyle, że 
nie znając szerzej wszystkich zgłoszonych 
autorów tłumaczonych na polski, jurorzy 
byli zdani na tłumaczy i ich intuicję. Z ko‑
nieczności dysponowano ograniczonym 
repertuarem książek, choć z roku na rok 
zgłoszeń przybywało i przybywa nadal. 
O ile w pierwszych edycjach w szranki 
stawało około czterdzieści tytułów, o tyle 
w edycjach ostatnich ponad trzy razy wię‑
cej. Wiąże się to po części z rozluźnieniem 
obostrzeń regulaminowych, a po części 
z pojawieniem się dużej grupy wydaw‑
nictw inwestujących w przekłady litera‑
tur środkowoeuropejskich. 

To zjawisko warte podkreślenia, bo 
sądzę, że wywołane zostało między in‑
nymi popularnością Angelusa i jego ros‑
nącym wpływem na polskie pole litera‑
ckie. W miejsce tradycyjnie przychylnych 
lite raturom tego regionu wydawnictw 
(Czarne), które ze względów strategicz‑
nych zmieniły kurs na bardziej popular‑
ny, przybyły dziesiątki mniejszych oficyn, 
z czasem zajmujących coraz bardziej eks‑
ponowane pozycje. Mam tu na myśli choć‑
by wydawnictwa wrocławskie – Amalteę 
(literatura rumuńska), Aferę (literatura 
czeska) czy Atut (literatury niemieckoję‑
zyczne i czeska), wśród których na czo‑
ło wysforowały się Książkowe Klimaty. 
Wydawnictwo założone jako platforma 
promująca literaturę czeską i słowacką 
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w ciągu ostatniej dekady wyewoluowa‑
ło w duży dom wydawniczy dysponu‑
jący niezłą strategią promocyjną i linią 
programową. Publikowane są tu cieka‑
we polskie debiuty (np. Weronika Gogo‑
la), ale przede wszystkim liczne powieści 
rumuńskie, czeskie, chorwackie, słowa‑
ckie, macedońskie czy bułgarskie w do‑
brych przekładach. Nie dziwi więc fakt, 
że dwie spośród ostatnich edycji zakoń‑
czyły się sukcesem autorów związanych 
z Książkowymi Klimatami – w 2014 roku 
nagrodę odebrał Słowak Pavol Rankov 
za Zdarzyło się pierwszego września (al-
bo kiedy indziej) w przekładzie Tomasza 
Grabińskiego, a dwa lata później Rumun 
Varujan Vosganian za przełożoną przez 
Joannę Kornaś‑Warwas Księgę szeptów. 

Obie te nagrody to zresztą dowód na 
predylekcję jurorów Angelusa – po 2014 
roku były już dwie rekonstrukcje kapitu‑
ły, obecnej przewodniczy Mykoła Riab‑
czuk – do prozy historycznej, często do‑
kumentalnej, choć równocześnie atrak‑
cyjnej formalnie (częściej fabularnie niż 
językowo). Książka Rankova za punkt 
wyjścia bierze wybuch II wojny świato‑
wej, a Vosganiana – tureckie ludobójstwo 
na Ormianach. Autorzy czynią to jednak 
z myślą o poprowadzeniu śmiałych analo‑
gii ze współczesnością, korzystając rów‑
nie często z formuły epickiego fresku, jak 
i opowieści epizodycznej, niemniej zawsze 
dbając o uzasadnienie swoich wyborów. 
Jak Swietłana Aleksijewicz, późniejsza 
noblistka, która w 2011 roku wygrała An‑
gelusa znakomitą książką Wojna nie ma 
w sobie nic z kobiety (przeł. Jerzy Czech), 
którą przywraca godność tysiącom ko‑
biet służących na froncie II wojny świato‑
wej, czyniąc to w literacko przekonujący – 

i przejmujący zarazem – sposób. Świade‑
ctwa poszczególnych bohaterek – zebrane 
reporterskim sposobem – są wcielone 
w wielowątkową opowieść, prowadzoną 
językiem potocznym, mówionym, bli‑
skim szczegółowi, z werwą i konstruk‑
cyjnym sznytem.

To zresztą charakteryzuje środkowo‑ 
europejską prozę en globe, wydaje się ona 
znacznie bardziej zainteresowana odkry‑
waniem i rekonstruowaniem wspólnego 
dla różnych narodów i krajów regionu 
dziedzictwa kulturowego niż proza za‑
chodnia. W tym sensie rację mają człon‑
kowie jury, którzy wielokrotnie wskazy‑
wali, że o ile kultura Zachodu zbyt często 
wydaje się martwa, intelektualnie wyja‑
łowiona, o tyle Środkowoeuropejczycy 
wciąż mają o czym opowiadać – i wiedzą, 
jak to robić, by zaintrygować czytelników. 
Czytelników, którzy od 2014 mogą, wzo‑
rem Nike, głosować na jedną spośród fi‑
nałowych siedmiu książek. Ta otrzymu‑
je nagrodę im. Natalii Gorbaniewskiej, 
pierwszej przewodniczącej jury nagrody, 
zmarłej w 2013 roku. Sądząc po liczbie 
czytelników, którzy oddają głosy w spe‑
cjalnie przygotowanych ankietach, prob‑
lemy Środkowej Europy interesują rzesze 
ludzi, a nie tylko specjalistów – filologów, 
kulturoznawców, tłumaczy. Czytelnicy na 
co dzień mają zresztą dostęp do szerokiej 
gamy periodyków w całości poświęconych 
tematyce środkowoeuropejskiej, wokół 
których budują się środowiska intelek‑
tualne inicjujące dyskusje, organizujące 
seminaria naukowe i spotkania z auto‑
rami. „Herito”, „Autoportret” czy „Nowa 
Europa Wschodnia” to trzy spośród nich, 
być może najistotniejsze, w każdym razie 
najżywiej reagujące na zmiany zachodzące 
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w naszym regionie. I nie zapominajmy 
o „Zeszytach Literackich”, które odegra‑
ły znaczącą rolę w kształtowaniu się re‑
fleksji nad Środkową Europą i odgrywają 
ją nadal, podobnie jak bydgoskie „Pobo‑
cza” czy olsztyńska „Borussia” oraz kras‑
nogrudzkie i sejneńskie przedsięwzięcia 
Krzysztofa Czyżewskiego.

Trend coraz odważniejszego wkra‑
czania tematyki środkowoeuropejskiej 
do mediów głównego nurtu spowodował 
zmianę nastawienia dużych wydawców, 
którzy uwierzyli w środkowoeuropejski 
boom i wznowili zainteresowanie litera‑
turą regionu. Wystarczy prześledzić ofer‑
tę z ostatnich lat takich potentatów – na 
polską miarę – jak W.A.B. czy Wydawni‑
ctwo Literackie, żeby dostrzec rzeczywistą 
zmianę. Oksanę Zabużko, ukraińską pisar‑
kę (często porównywaną do Olgi Tokar‑
czuk), która otrzymała Angelusa w 2013 
za Muzeum porzuconych sekretów (przeł. 
Katarzyna Kotyńska), wydało W.A.B., a te‑
gorocznego laureata, czołowego bułgar‑
skiego postmodernistę, Georgiego Go‑
spodinowa (Fizyka smutku, przeł. Małgo‑
rzata Pytlak) – Wydawnictwo Literackie. 
Szczęśliwe to czasy, w których wiodące 
wydawnictwa nie boją się flagowymi po‑
zycjami czynić książki pisarzy bułgarskich 
czy węgierskich. Fizyka smutku zresztą to 
świetny przykład literatury intertekstu‑
alnej o dużych ambicjach, współczesnej 
powieści „totalnej” nawiązującej boga‑
ctwem odwołań a to do Ulissesa Jamesa 
Joyce’a, a to do prozy W. G. Sebalda. Takich 
książek, szukających swojej oryginalności 
w eksperymentowaniu z konstrukcją fa‑
bularną lub w silnym zeseizowaniu narra‑
cji, w ostatnich latach jest coraz więcej, co 
dobitnie świadczy o zadomowieniu pod‑

stawowego nurtu literatur Europy Środ‑
kowej i chęci sprawdzenia innych poetyk 
i strategii twórczych. Przykładem choćby 
Universitas, w którym od dwóch lat pro‑
wadzę serię Rumunia Dzisiaj, nastawioną 
na prozę współczesną, realistyczną, moc‑
no zakorzenioną w problematyce społecz‑
nej, ale także – dla równowagi – szukają‑
cą rumuńskich wariantów powieści post‑
modernistycznej (Matei Vişniec); a także 
Państwowy Instytut Wydawniczy, coraz 
mocniej penetrujący odległe, historyczne 
tradycje środkowoeuropejskiego moder‑
nizmu – zwłaszcza w wydaniu węgierskim 
(Géza Csáth, Gyula Krúdy). 

Niemniej sytuacja, w  której rynek 
wydaje się nasycony środkowoeuro‑
pejskim historyzmem i coraz chętniej 
spogląda w  stronę odmiennych poe‑
tyk – w tym w stronę realizmu magicz‑
nego rodem z powieści Ismaila Kadarego, 
László Krasznahorkaiego, Dana Comana 
czy Tatjany Gromačy – nie powinna przy‑
słonić nam oczywistego faktu. To dzięki 
Angelusowi, a przynajmniej przy dużym 
wsparciu okołonagrodowej promocji, do 
szerszej świadomości czytelniczej przedo‑
stały się nazwiska dzisiaj już klasyków tra‑
dycji Środkowej Europy, pisarzy, z których 
powieściami kojarzy się jej główne nurty 
w najbardziej efektownej postaci. Mam 
na myśli Jurija Andruchowycza (laure‑
ata premierowej nagrody za przełożone 
przez Katarzynę Kotyńską Dwanaście krę-
gów), Pétera Esterházy’ego (laureat z ro‑
ku 2008 za fascynującą rozmachem sylwę 
Harmonia cælestis w tłumaczeniu Tere‑
sy Worowskiej) oraz Miljenka Jergovicia 
(wygrał w 2012 roku powieścią Srda śpie-
wa o zmierzchu w Zielone Świątki w spol‑
szczeniu Magdaleny Petryńskiej). Każdy 
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z wymienionych autorów zamyka w swojej 
twórczości refleksję nad losem Środkowej 
Europy – z nieodłącznym towarzyszeniem 
ducha Historii, groteską, która potrafi za‑
leczyć najtrwalsze rany, i pamięcią, która 
je na nowo otwiera. Czarny humor i wiara 
w materialne, cielesne wręcz doświadcze‑
nie przestrzeni łączą ich pisarstwo z na‑
szym Andrzejem Stasiukiem. Do tego do‑
łóżmy swobodę w żonglowaniu rejestrami, 
stylami i tematyką, a wyjdzie nam mie‑
szanka, której trudno się oprzeć. 

Andrzej Stasiuk i Olga Tokarczuk to 
pierwsze nazwiska, które przychodzą na 
myśl, gdy mówimy „Europa Środkowa 
w polskiej literaturze”. Ale jedynego do‑
tychczas polskiego Angelusa niespodzie‑
wanie zdobył w 2018 roku Maciej Płaza 
za swoją ledwie drugą powieść Robinson 
w Bolechowie. Niespodziewanie, bowiem 
Robinson… kontrkandydatów miał moc‑
nych, na czele z zamierzoną jako arcydzie‑
ło, głośną Pamięcią Pétera Nádasa, mister‑
nie przeprowadzoną i operującą trzema 
planami czasowymi i raz po raz zmienia‑
jącą scenerię opowieścią o losie Europy 
Środkowej w znanym, prywatno‑politycz‑
nym kontekście. Książka Płazy natomiast, 
o wiele skromniejsza w zamyśle i obję‑
tościowo, przynosi kontynuację ścieżki 
rozpoczętej Skoruniem, uhonorowanym 
przed kilku laty między innymi Nagrodą 
Kościelskich i Nagrodą Literacką Gdynia. 
Kontynuację po części, bowiem książka 
w dużej mierze wychodzi naprzeciw ocze‑
kiwaniom tradycyjnego czytelnika środ‑
kowoeuropejskich powieści: rzecz dzieje 
się podczas II wojny światowej, a następ‑
nie parę lat później, w centrum uwagi są 
znane dobrze motywy i rekwizyty mittel‑
europejskiego imaginarium. 

Laur dla Macieja Płazy, przyznany po 
raz pierwszy Polakowi – dopiero podczas 
trzynastej edycji nagrody – to okazja, żeby 
odpowiedzieć sobie na pytanie o stan pol‑
skiej prozy w kontekście tego, co się pisze 
w Europie, ale także ważny moment dla 
samego Angelusa. Skończyły się corocz‑
ne wyrazy zawodu, że znów „musieliśmy 
obejść się smakiem”, jak powiedział mi je‑
den z polskich pisarzy nominowanych do 
nagrody w trakcie którejś z gal. Nie dosta‑
ła nagrody – mimo olbrzymich nadziei – 
Olga Tokarczuk, choć i Bieguni, i Księgi 
Jakubowe były w finałowych siódemkach. 
Nie dostał i Jacek Dehnel za Lalę. Najbliżej 
był chyba Jacek Dukaj z Wrońcem w 2010 
roku. W gorących dyskusjach (w siódem‑
ce było wówczas aż czterech polskich auto‑
rów) ostatecznie zwyciężył wtedy György 
Spiró Mesjaszami w przekładzie Elżbie‑
ty Cygielskiej, choć wielu komentatorów 
spoglądało na tę decyzję krytycznie. Nie‑
mniej w każdym z przypadków – do czasu 
Płazy – decydujące okazywało się prze‑
konanie, że jeśli ma się do wyboru jed‑
ną z wielu polskich powieści i starannie 
wybrane przez tłumaczy lub wydawców 
książki, które mają reprezentować to, co 
w danej kulturze najlepsze i najbardziej 
wartościowe, to wybór jest prosty. Tym 
ciekawsza zdaje się przyszłość Angelu‑
sa, zwłaszcza że z roku na rok przybywa 
wydawnictw chętnych propagować twór‑
ców środkowoeuropejskich, tłumaczy za‑
chęconych wizją stypendiów i wyróżnień, 
a także – co cieszy szczególnie – czytelni‑
ków, zwracających się w stronę „powiato‑
wego świata małych stosunków, ojczyzny 
małych stóp”, jak o naszym regionie pisał 
przed czterema dekadami Josef Kroutvor.

Jakub Kornhauser




