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Ilekroć próbuje się opisać fenomen Eu‑
ropy Środkowej, za przewodnika słu‑

żą metafory z pamiętnego eseju Milana 
Kundery Zachód porwany albo tragedia 
Europy Środkowej1 z 1983 roku. Mówiąc 
bardzo pokrótce, Kundera buduje tam 
konstrukt uciśnionych komunistycznym 
reżimem krajów, których wspólnota inte‑
lektualna i kulturowa oraz przynależność 
do Zachodu została brutalnie zastopowa‑
na przez politykę Związku Radzieckiego. 
Pod nieruchawym obliczem  Wielkiego 
Brata miałaby się rozwijać braterska więź 
między dysydentami, którzy marzą o wol‑
ności, niepodległości i paryskich kafejkach, 
w których upajaliby się wizją oświecenio‑
wego rozsądku i niewymuszonej elegan‑
cji. Utopia Środkowej Europy, rozumia‑
nej jako post‑austro‑węgierski fantazmat 
i to fantazmat zaprojektowany z inicjaty‑

wy emigrantów (Kundery, Miłosza, Kiša), 
okazała się wyjątkowo trwała i do dziś 
w dyskusjach są podnoszone jej przymioty. 

A przecież od samego początku ten 
mit wyspy szczęśliwej, po pierwsze, trą‑
cił elitarnością – środkowoeuropejskość 
jawiła się tu raczej jako przestrzeń in‑
telektualnych dysput niż nieefektownej 
codziennej „pracy u postaw”. Po drugie 
zaś, pobrzmiewał nutą besserwisserstwa – 
łączącego osobiste ambicje artystyczne 
jego zwolenników (w tym samego Kun‑
dery spoglądającego na Zachód z bezre‑
fleksyjnym podziwem) z wybiórczym re‑
aktywowaniem idei i tradycji kojarzonych 
z dziedzictwem regionu, w szczególności 
tych wysokomodernistycznych, kafkow‑
sko‑rothowskich. Po trzecie wreszcie, sku‑
piał się na rugowaniu wszelkich orienta‑
lizmów – od nazwy „Europa Środkowa”, 

Jakub  
Kornhauser

Głosy  
ze środka  

Europy



7GŁOSY ZE ŚRODKA EUROPY

a nie „Środkowo‑Wschodnia”, przez anty‑
rosyjskość, a raczej arosyjskość (pojmo‑
wanie Rosji jako wielkiego nieobecnego), 
po wyrzucanie poza nawias wspólnoty 
krajów bałkańskich czy bałtyckich. Dla 
Milana Kundery i całej generacji intelek‑
tualistów ostatnich dekad Europa Środ‑
kowa stała się przestrzenią wyobrażoną, 
konotowaną prawie wyłącznie pozytyw‑
nie, reprezentowaną przez wielkie wzor‑
ce kulturowe i twórcze oraz polityczne 
autorytety (Kafka, Schulz, Roth, Márai, 
Havel). Europa Środkowa to dom, ciepło, 
bliskość i wspólnota rodzinna. 

Nie dziwią zatem rozpoznania An‑
drzeja Stasiuka, piewcy idei środkowo‑
europejskości, który w napisanym wspól‑
nie z Jurijem Andruchowyczem eseju‑ma‑
nifeście Moja Europa. Dwa eseje o Europie 
zwanej Środkową rysuje na mapie Euro‑
py krąg, stawiając nóżkę cyrkla w łem‑
kowskiej wsi Wołowiec, a  ramieniem 
dotykając Warszawy: „Wewnątrz jest ka‑
wałek Białorusi, całkiem sporo Ukrainy, 
przyzwoite i porównywalne przestrzenie 
Rumunii i Węgier, prawie cała Słowacja 
i skrawek Czech. No i jakaś jedna trzecia 
Ojczyzny. Nie ma Niemiec, nie ma Rosji – 
co przyjmuję z pewnym zdziwieniem, ale 
też z dyskretną, atawistyczną ulgą”2. A za‑
tem to przestrzeń nie tyle  geograficzna, 
historyczna czy polityczna, ile najbliż‑
sza empirycznemu doświadczeniu oko‑
lica, którą utożsamia się ze „swojskoś‑
cią”, prowincjonalnością, odrzuceniem 
wielkiej historii. W tym miejscu wizja 
Stasiuka rozjeżdża się z rozpoznaniami 
Kundery. To już nie ambicje intelektual‑
ne wyznaczają granice Europy Środko‑
wej, lecz instynkt – podświadomy, cie‑
lesny, zmysłowy. Stasiuk zastępuje w ten 

sposób wizję, by tak rzec, „emigracyjną”, 
wizją „domatorską”, w której nie tęskni 
się za przestrzenią swobodnych dyskusji 
i wymiany poglądów. Tęskni się za prze‑
strzenią rozumianą jak najbardziej ma‑
terialnie (wsiami, miasteczkami, górami, 
lasami) – połączoną wspólnym losem by‑
cia w określonym „tu i teraz”.

Rzecz jasna, wpływ na to przekiero‑
wanie strategii mityzacyjnych miała i ma 
sytuacja polityczna. Odzyskanie wolności 
przez kolejne państwa regionu nasyciło – 
i zdezaktualizowało – nostalgie Kunde‑
ry, a wzmogło pragnienia odkrycia tego, 
co przez lata zasłaniała żelazna kurtyna. 
Przyniosło to zmianę wektora: z uwznio‑
ślenia wspólnotowości w stronę jej od‑
brązowienia. Pomocny niech tu będzie 
argument z architektury. O ile dla ojców 
założycieli idei Europy Środkowej z lat 
70. i 80. tożsamość architektoniczną re‑
gionu wyznaczały podobnie wyglądające 
dworce kolejowe, dyskretnie eleganckie 
i skutecznie egzekwujące swoje obowiąz‑
ki komunikacyjne, o tyle na przykład dla 
Ziemowita Szczerka i Filipa Springera 
wspólnym środkowoeuropejskim do‑
świadczeniem będą raczej zdezelowane 
wiaty przystanków, śmierdzące i opusz‑
czone dworce autobusowe, pastelowo‑

‑lśniące bloki mieszkalne i gigantyczne 
szyldy odgrywające rolę współczesnych 
kapliczek przydrożnych. A może inaczej, 
zarówno „nudnawy szarm cywilizacji”, jak 

„dziki touch burdelu”3.
A zatem – szarm i dzikość. Rozum i in‑

stynkt. Z perspektywy Kundery środek 
Europy przechyla się na Zachód, z per‑
spektywy Stasiuka i Szczerka – ciąży ku 
Wschodowi. Ciekawa jest sama „prze‑
suwalność” i transgraniczność Europy 
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Środkowej, która przypomina przestrzeń 
„obrotową”, w zależności od intencji to 
postkomunistyczną i zapóźnioną cywi‑
lizacyjnie, to post‑cekańską, hołubiącą 
łagodne spojrzenie Franza Josefa. A jed‑
nak, jak pisze choćby Mateusz Chmurski, 
powołując się na prace Aleidy Assmann: 

„[…] niezależnie do tego, jak definiować 
jej granice, Europa Środkowa jawi się ja‑
ko swoisty wariant europejskiej wspólno‑
ty pamięci”4. Myślenie takie rekonstruuje 
historię regionu jako swoistego repozyto‑
rium uniwersalnych wartości i tęsknot za 
utopijnym „pomiędzy” (Wschodem i Za‑
chodem, kulturą i naturą itd.), ale rów‑
nież zwraca uwagę – o czym na przykład 
Kundera i wielu innych zapominało – na 
doświadczenie Holocaustu, które jak żad‑
ne inne zdefiniowało dwudziestowieczną 
Europę Środkową.

Bez Żydów trudno wyobrazić sobie 
intelektualny rozwój wszystkich cząstek 

„środkowoeuropejskiego między”. Z jednej 
strony współtworzyli oni jego intelektual‑
ną potęgę, z drugiej przyczynili się – rzecz 
jasna, niebezpośrednio – do jego upadku. 
Powojenne osłabienie Środkowej Europy 
i radykalne wezwania do odbudowy daw‑
nego porządku brały się właśnie z fanto‑
mowego bólu po utracie jednej z najważ‑
niejszych aort lokalnego krwiobiegu. Nie 
da się pomyśleć o tutejszych awangardach, 
modernizmach czy konceptualizmach bez 
włączenia w to dyskusji o różnorodności 
etnicznej, wyznaniowej, światopoglądo‑
wej, które bezpowrotnie wyparowały po 
II wojnie światowej, ustępując miejsca 
partykularnym interesom, podsycanym 
przez nacjonalistycznie usposobione spo‑
łeczeństwa. A więc nie tylko odrzucenie 
Niemiec i Rosji, jak chciałby Stasiuk, lecz 

także wyrwa po Żydach określałaby dzi‑
siejszą tożsamość – i postpamięciowe ko‑
leiny – Środkowej Europy. 

Wróćmy do granic. Oczywiście, wie‑
lu współczesnych komentatorów unika 
rozmów o granicach, uważając, że środ‑
kowoeuropejskość to raczej stan du‑
cha, i odrzuca – jak Simona Škrabec we 
wpływowej książce Geografia wyobrażo-
na. Koncepcja Europy Środkowej w XX 
wieku – „poszukiwanie definicji opartej 
na wykluczeniu, ustalającej, co być mo‑
że, a co nie może być uznane na część 
Europy Środkowej”5. Taka strategia ma 
jednak swoją cenę. Pojęcie, w zamyśle 
warte kruszenia kopii, traci ostrość i za‑
czyna obejmować wszystko, co chcemy, 
żeby obejmowało, i zupełnie paradoksal‑
nie wyrzucając poza nawias to, co w da‑
nym kontekście nam nie odpowiada. O ile 
można się zgodzić – choć i tak z pew‑
nym zastrzeżeniem – że pojęcie Europy 
Środkowej „nie wynika z mechaniczne‑
go następstwa zdarzeń ani nie da się go 
umieścić w ramach jakiejś idealnej, na‑
turalnej ciągłości historycznej”6, o tyle 
trudno zaakceptować celowe pomijanie 
geopolitycznych oczywistości na rzecz 
całkowitej wiary w skuteczność „geografii 
wyobrażonej”. Można by to uznać tylko 
za powracającą rewitalizację fantazmatu 
Kundery, ale – jak się zdaje – przyczyny 
takiego przekierowania dyskursu mają 
głębsze podłoże – i dalsze konsekwencje.

Europa Środkowa zaczyna przypomi‑
nać bezkształtny twór, ugniatany jak cia‑
sto przez rozmaite instytucje europejskie. 
W bardziej „ściśniętej” formie ogranicza 
się do Grupy Wyszehradzkiej – sojuszu 
Polski, Czech, Węgier i Słowacji; w naj‑
bardziej „rozlanej” obejmuje kraje bałty‑
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ckie, Ukrainę, Austrię, Słowenię, i Bałka‑
ny – w poszukiwaniu śmiałych, „między‑
morskich” czy „trójmorskich” koncepcji. 
Politycznie rzecz biorąc, żadna z tych ini‑
cjatyw nie wyzyskuje choćby nici wspól‑
nych interesów czy dążeń. Kraje tworzące 
te mniej lub bardziej efemeryczne two‑
ry różni prawie wszystko – od stosun‑
ku do Niemiec i (zwłaszcza) Rosji, przez 
realia ekonomiczne (kwestia podatków 
i waluty europejskiej), po wizje integracji 
w ramach Unii Europejskiej. Nie łączy ich 
nawet coś, co Szczerek nazwał symbiozą 
szarmu i dzikości – gdzie dzikość w Sło‑
wenii czy Estonii, gdzie szarm w Bułga‑
rii czy Mołdawii? A jednak nie sposób 
przejść obojętnie wobec środkowoeuro‑
pejskiej struktury narzuconej na aspiracje 
intelektualistów pochodzących z regionu, 
z nim się utożsamiających i szukających 
w jego różnorodności – a nie fałszywie, 
na użytek populistycznych idei – pojmo‑
wanej spoistości. Za każdym razem po‑
winniśmy jednak pamiętać o indywidu‑
alnych przypadkach budujących większe 
konstrukcje, a nie wrzucać ich do jedne‑
go worka z definicjami, aspiracjami i co‑
dziennymi planami na lepsze jutro. 

Tego rodzaju koncepcje, które przed‑
kładają analizę fragmentaryczną, skupio‑
ną na konkretnych narodach, krajach, re‑
gionach, językach, literaturach, choć mo‑
że brak im ambicji uogólniania, potrafią 
uniknąć banału wtórnej mityzacji, oferu‑
jąc w zamian studia przypadków, nawet 
jeśli mniej efektowne, to na pewno – ści‑
ślejsze i intelektualnie uczciwsze. Mówie‑
nie o specyfice literatur Europy Środkowej 
na podstawie twórczości Maxa Blechera, 
Aglai Veteranyi, Michala Ajvaza, Lász‑
ló Krasznahorkaiego, Oksany Zabużko 

czy Olgi Tokarczuk ma więcej sensu niż 
silenie się na rozważania o charakterze 
esencjonalistycznym. Punktowe studia 
Banatu, Wojwodiny, Krainy czy Zakar‑
pacia odsłonią część prawdy o regionie – 
prawdy niejednorodnej i często sprzecznej 
z obiegowymi opiniami. Różnorodność 
wyznaniowa Europy Środkowej, od boś‑
niackiego islamu po rumuńskie prawo‑
sławie, to nie tylko atrakcja turystyczna, 
lecz przede wszystkim zarzewie konflik‑
tu. Kiedy myślimy utartymi schematami 
o wzniosłych ideałach wolności, musi‑
my mieć przed oczami pomordowanych 
w Srebrenicy, księdza Tisę i austriackich 
nazistów, pogromy w Jassach, Lwowie, 
Kielcach i wielu innych miastach regio‑
nu. Te puzzle niekoniecznie chcą się zło‑
żyć w całość.

Dlatego oprócz Kundery warto sięg‑
nąć po inny z ważnych środkowoeuro‑
pejskich głosów tamtego czasu, Josefa 
Kroutvora, który w eseju sprzed czte‑
rech dekad, już w jego tytule – Europa 
Środkowa: anegdota i historia7 – stawiał 
jasną diagnozę poruszanej problematy‑
ki. To nie wielkie wizje i ideały, nie inte‑
lektualne aspiracje i nadzieje na wolność 
miałyby charakteryzować Europę Środ‑
kową, lecz niesprecyzowane przebłyski, 
materialne drobiazgi, świadczące raczej 
o nieustannej schyłkowości i prowizo‑
ryczności środkowoeuropejskiego tery‑
torium. Kultura środkowoeuropejska ma 
tu „strukturę labiryntu”, „opiera się na 
cząstkowych konfrontacjach”, jej „wielo‑
płaszczyznowej bryły nie da się ogarnąć 
jednym spojrzeniem”, zaś „jej udziałem 
jest ciągły kryzys, nieustanne rozdrab‑
nianie, rozpad całości, dzielenie struk‑
tury, kult detalu”. 
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Jeśli historia, to poprzez jej brak: „Eu‑
ropie Środkowej brakuje prawa do własnej 
historii”, bowiem zawsze sytuowała się ja‑
ko przestrzeń peryferyjna wobec jakiegoś 
centrum – czy to Zachodu (próba wpisa‑
nia się w jego historię jako równorzędny 
partner, czyniona z poczuciem niższości), 
czy Wschodu (próba wypisania się z jego 
historii jako równorzędny partner, czynio‑
na z poczuciem wyższości). Jeśli anegdota, 
to taka, która przybliża się do „filozoficz‑
nego aforyzmu, fragmentu, ironii, czarne‑
go humoru i groteski”. W tym ma tkwić 
siła najwybitniejszych pisarzy środkowo‑
europejskich. I w tym ma tkwić paradoks 
całej Europy Środkowej jako bytu złożo‑
nego z niepasujących do siebie elementów, 
tak jakby ktoś wpychał na siłę niepasujące 
do siebie puzzle. Konflikt anegdoty i hi‑
storii – a więc czegoś lekkiego, drobnego 
i zdystansowanego wobec świata – oraz 
historii – a więc wielkiego, ciężkiego i rzą‑
dzącego światem mechanizmu – nie jest 
w środkowoeuropejskim wydaniu kon‑
fliktem, lecz oczywistością. Przykładem 
Kroutvor czyni, rzecz jasna, Szwejka.

Wszystko to najprawdziwsza praw‑
da, a przecież – jak pisze Kroutvor – nic 
nie jest prawdziwsze od mitu, w tym te‑
go o szczęśliwej Galicji, z nieodłączny‑
mi wąsami Franza Josefa i „ciężką wo‑
nią gotowanej kapusty, zwietrzałego piwa 
i mdłego zapachu przejrzałych arbuzów”. 
Z tym że mowa o micie, który trzeba nie‑
ustannie podważać i prześmiewać. Duch 
habsburski, określający jedną z możli‑
wości widzenia Europy Środkowej, któ‑
ry przenika pisma Marjorie Perloff czy 
Claudia Magrisa, spotyka się tu z ciałem 
(czy raczej cielskiem) bałkańskim, równie 
chętnie spoglądającym w stronę Zachodu, 

co Wschodu. I ma rację Kroutvor, gdy pi‑
sze, że „atmosferę Europy Środkowej naj‑
lepiej oddała literatura […], choć trudno 
powiedzieć jednym zdaniem, co właści‑
wie łączy autorów literatury środkowo‑
europejskiej”, ale „wszyscy reprezentują 
humanizm małego człowieka, śmieszną 
prawdę, humanizm Europy Środkowej”. 
Jeśli prawda, to tylko taka, którą raz dwa 
da się sprowadzić do absurdu, rozbroić 
i puścić w skarpetkach. Jeśli człowiek, to 
tylko taki, który z dystansem spogląda na 
boje o tożsamość i niepodległość. Liczy 
się „powiatowy świat małych stosunków”. 
Parę osób, mały czas.

*
Podczas 7. edycji Festiwalu im. Jana Błoń‑
skiego (11–12 grudnia 2018 roku) kon‑
frontowaliśmy się z widmami i wyob‑
rażeniami środkowoeuropejskości, jej 
granicami i ograniczeniami, naleciałoś‑
ciami i planami na przyszłość. Zajrzeli‑
śmy do jej austromodernistycznych cze‑
luści, poszperaliśmy w eksperymental‑
nej naturze środka Europy, zbadaliśmy 
jego geograficzne i kulturowe ekstensje, 
a także przyjrzeliśmy się jej polskiemu 
duchowi obecnemu w tym, co i jak się 
o niej wydaje, tłumaczy, pisze. I jak się 
mówi. Widomym skutkiem festiwalu jest 
zeszyt „Nowej Dekady Krakowskiej”, któ‑
ry podsumowuje prowadzone debaty i ku‑
luarowe podszepty, a jednocześnie zdaje 
 sprawę z niekompletności stawianych tez, 
ze sprzeczności w sądach i wątpliwoś‑
ciach, z wielowątkowości, często ledwie 
sygnalizowanej, i wielopłaszczyznowości, 
maskowanej polifonią. 

Właśnie, polifonią. Zaproponowany 
przez nas temat „Głosy ze środka Europy” 
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to nie tylko wskazanie na zakres naszych 
zainteresowań, lecz przede wszystkim 
sygnał, że chcemy wysłuchać wielu róż‑
nych opinii, wypowiadanych zarówno 
przez obrońców tradycyjnie rozumia‑
nej środkowoeuropejskości, jak i przez 
dyskutantów nastawionych do niej po‑
lemicznie. Opinii filozofów, literaturo‑
znawców, działaczy kultury, publicystów, 
wydawców i pisarzy. Rewizjonistyczny za‑
mysł, który nam przyświecał, zmateriali‑
zował się – jak to bywa z Europą Środko‑
wą – w części. A precyzyjniej rzecz ujmu‑
jąc, w częściach. I te części, te fragmenty, 
te rozsypane głosy prezentujemy Państwu 
niczym garść Mozartkugeln. W dysku‑
sji moderowanej przez Adama Lipszyca 
Katarzyna Jaśtal, Alina Molisak i Jago‑
da Wierzejska poddają analizom pojęcie 
środkowoeuropejskości z habsburskich 
(Perloff powiedziałaby: austromoderni‑
stycznych) pozycji; twórcy najistotniej‑
szych dziś ośrodków propagujących te‑
matykę Europy Środkowej („Pogranicze”), 
periodyków kulturalnych jej poświęco‑
nych („Herito”, „Nowa Europa Wschod‑
nia”, „Autoportret”) oraz wydawnictw 
(Książkowe Klimaty, Instytut Mikołow‑
ski) mówią o swoich pomysłach na Euro‑
pę Środkową, fascynacjach lekturowych 
i nadziejach, że jest ona tematem wciąż 
domagającym się dyskusji. 

A pisarze, jak to pisarze, proponują 
nam wycieczki do prywatnych światów 
tworzonych na marginesach Środkowej 
Europy, zgodnie z zasadą wyłożoną przez 
Kroutvora, która głosi, że „wyodrębnianie 
dorobków poszczególnych krajów wnosi 
do oceny niebezpieczny nacjonalizm, dla‑
tego znacznie lepiej jest wyznaczyć kultu‑
rę środkowoeuropejską poprzez jej cen‑

tra kulturalne”. A zatem możemy się zna‑
leźć we włosko‑słoweńsko‑habsburskim 
Trieście (Fulvio Tomizza) i besarabskim 
Kiszyniowie (Dumitru Crudu), w Bel‑
gradzie na granicy habsbursko‑orien‑
talnej (Miroljub Todorović) – ale także 
w wiedeńsko‑budapeszteńskich (Zoltán 
Lesi), sarajewsko‑bukareszteńskich (Mi‑
runa Vlada) i praskich (Anna Prstková) 
centrach. Mamy tu klasyków środkowo‑
europejskiej literatury modernistycznej, 
pionierów artystycznego eksperymentu 
i groteskowych postmodernistów, a tak‑
że młode pokolenie poetów i poetek, łą‑
czących zainteresowanie codziennością, 
polityką i intertekstualną grą. Czyli jest 
tak, jak chciałby Szczerek. Nieco szarmu 
i touch dzikości. A na koniec i tak „każ‑
dy ma na sprawę własny pogląd, własną 
rację. Wszystko rozgrywa się wewnątrz, 
w neurotycznie pokawałkowanej prze‑
strzeni” (Kroutvor).

Jakub Kornhauser
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