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Niewyra'na, niekonkretna, rozmyta. Nie wiadomo, gdzie dok!adnie zaczyna si"  
i gdzie ko%czy, jaki obszar zajmuje. Gdzie$ pomi"dzy równie niedopowiedzianym Wschodem  
a Zachodem. Pomi"dzy histori! a jej brakiem. Europa �rodkowa. Przestrze%, której nie ma,  
bo .y7 w centrum oznacza .y7 nigdzie

161. Przestrze%, co do której istnienia nie ma si" pewno$ci162. 
Nawet geograficznie niedookre$lona. Mo e by# cz"$ci! Niemiec, Austri!, S!owacj!, Czechami, 
Polsk!, W"grami, mo e by# te  S!oweni!, Chorwacj!, Litw!, Ukrain!... � w zale no$ci od tego, 
gdzie wyznaczymy koniec zachodniego, a gdzie pocz!tek wschodniego $wiata163. Linia podzia!u 
przebiega mi"dzy chrze$cija%stwem rzymskim a bizantyjskim, alfabetem !aci%skim a cyrylic!, 
demokracj! a systemem totalitarnym albo jeszcze gdzie$ indziej. Herb Europy �rodkowej móg!by 
mie$ci# w sobie, jak twierdzi Andrzej Stasiuk, pó!mrok i pustk": To pierwsze jako znak 

nieoczywisto�ci, to drugie jako znak wci�. nie oswojonej przestrzeni. Bardzo pi�kny herb o nieco 

161 STASIUK, A. Dziennik okr�towy. W ANDRUCHOWYCZ, J., STASIUK, A. Dwa eseje o Europie zwanej 
�rodkow�. Wo!owiec 2000, s. 85. 
162 Zob.: MI"OSZ, CZ. O naszej Europie. �Kultura� 1986, nr 4, Ki�, D. Wariacje na tematy �rodkowoeuropejskie.
�Res Publica� 1989, nr 1. 
163 Por.: GOWOROWSKA-PUCHALA, I. Mitteleuropa. Rdze� starego kontynentu. Toru% 1996, s. 7�14, HALECKI, 
O. Historia Europy � jej granice i podzia!y. Lublin 1994, WANDYCZ, P. Cena wolno�ci. Kraków 2003, s. 11�26,  
ZIELI�SKI, B. Europa �rodkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem. [W:] ZIELI�SKI, B., ed. Narodowy 
i ponadnarodowy model kultury. Pozna% 2002, s. 39�45, K"OCZKOWSKI, J. Europa �rodkowo-Wschodnia 
w przestrzeni europejskiej. [W:] Materia!y z 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 15�18 wrze�nia 2004, 
http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/ [dost"p: 18.10.2009], PODRAZA, A. Europa �rodkowa jako region historyczny. 
[W:] Materia!... [dost"p: 18.10.2009]. 
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niewyra	nych konturach, które mo.na wype!ni7 wyobra	ni�. Albo snem
164. Europa �rodkowa 

przypomina troch" Borgesowsk! map", ale tworzon! od $rodka � od Kostelca, a mo e od Czarnego. 
Map" zakrywaj!c! rzeczywisto$#, zas!aniaj!c! przesz!o$#, idealizuj!c! czasy monarchii austro-
w"gierskiej i wyg!adzaj!c! etniczne konflikty. U yteczn! dla kilku pokole% Kartografów, czekaj!c!
(czy na pewno?) na Mniej Oddane Studiom Kartografii Nast�pne Pokolenia.

Pytania o warto$# cywilizacyjn! ma!ych narodów oraz o to, jak! powinny wybra#
orientacj" kulturow! i polityczn!: prozachodni! czy prowschodni!, a $ci$lej: prorosyjsk!, walczy# o 
niepodleg!o$# czy by# lojalnym wobec dotychczasowej w!adzy � oto korzenie dyskusji o Europie 
�rodkowej. Te dylematy pojawi!y si" ju  w czasie odrodze% narodowych oraz pó'niejszych, ju 
XX-wiecznych trudnych wyborów i decyzji, jednak na dobre dyskusje o tym rejonie Europy 
rozgorza!y w II po!owie zesz!ego stulecia. Europa Centralna mia!a by# u ytecznym mitem � 
najpierw s!u !cym ideologii pangerma%skiej, potem (przede wszystkim) antyradzieckiej. Samo 
poj"cie Mitteleuropa powsta!o w Niemczech na pocz!tku XX wieku. By!o wyrazem niemieckiego 
d! enia do dominacji politycznej, ekonomicznej i kulturalnej w tej cz"$ci Europy; jego 
kwintesencj! by!a ksi! ka Friedricha Naumanna Mitteleuropa. I wojna $wiatowa uniemo liwi!a 
realizacj" tych planów. Idea �niemieckiej Europy� wróci!a, w o wiele bardziej zradykalizowanej 
formie, pod rz!dami Adolfa Hitlera, staj!c si" okrutnym, ale te  paradoksalnie jednym z buduj!cych 
to samo$# �nowej Europy �rodkowej� do$wiadczeniem. Mitteleuropa 'le si" kojarzy!a 
powojennym spo!ecze%stwom i politykom, znikn"!a z rozmów i debat. Mitteleuropy w!a$ciwie nie 
by!o. By! demokratyczny Zachód i socjalistyczny Wschód. Brakowa!o miejsca na teren 
przej$ciowy. 

W latach 80. Europa Centralna wróci!a do !ask, jednak odmieniona: ju  nie kojarzona  
z niemieck! polityk! z pocz!tku XX wieku, ale z ró norodno$ci!, wielokulturowo$ci!, cho#  
z drugiej strony tak e ze strachem, do$wiadczeniami II wojny $wiatowej i komunizmu; du o  
o niej pisano i dyskutowano, w znacznej mierze za spraw! esejów czeskich twórców: Zachodu 

porwanego albo tragedii Europy 
rodkowej Milana Kundery oraz Europy 
rodkowej: anegdoty 

i historii Josefa Kroutvora165. Jej powrót by! polityczny. I cho# wcze$niej pojawia!y si" g!osy 
mówi!ce o historii i przysz!o$ci regionu, nie zyska!y one tak powszechnego rozg!osu166. Poj"cie 
�centrum Europy� by!o skierowane przeciwko dominacji ZSRR w tym regionie, powo!ywa!o si" na 
ogromne ró nice mi"dzy �azjatyck! i barbarzy%sk!� Rosj! a �zachodni! kulturalnie� Europ!
�rodkow!. Mo na powiedzie#,  e w ci!gu dekady dysydenci i pisarze z tego rejonu stworzyli 
swoisty mit polityczny Europy �rodkowej. Stworzyli, bo wspó!cze$nie mity polityczne nie s!, jak 
dawne mity, wynikiem dzia!alno$ci spo!ecznej nie$wiadomo$ci, lecz, jak twierdzi André Reszler: 
sztucznymi produktami, które wysz!y spod r�ki sprawnych rzemie�lników. Zrozumieli oni, .e mit 

mo.na wyprodukowa7 tymi samymi metodami co oboj�tnie jaki rodzaj broni maszynowej lub 

samolotu [...]
167. Mia! on stymulowa# polityczne dzia!anie, ale tak e spe!nia# funkcj" przypisan!

wszystkim mitom: wyja$nia# i porz!dkowa# rzeczywisto$# � zarówno t" przesz!!, jak tera'niejsz!
i przysz!!; obecny mi"dzy innymi u Kundery, ale tak e u innych twórców, w ró nych tekstach: 
publicystycznych i artystycznych, obraz Europy �rodkowej jako �porwanej� cz"$ci zachodniego 

164 STASIUK, A. Dziennik okr�towy�, s. 102. 
165 Korzystam z wyda%: KROUTVOR, J. Europa �rodkowa: anegdota i historia. W: Hrabal, Kundera, Havel... 
antologia czeskiego eseju. Kraków 2001, s. 223�291, KUNDERA, M. Zachód porwany albo tragedia Europy 
�rodkowej. �Europa� 1987, nr 2.  
166 Np. powsta!a w l. 50. XX w. i zw. ze $rodowiskiem �Kultury�, koncepcja ULB (Ukraina + Litwa + Bia!oru$). 
autorstwa J. Mieroszewskiego, wspieranego m.in. przez J. Giedroyca. Z ich licznych artyku!ów i listów wy!ania si"
spójny projekt stworzenia zwi!zku regionalnego pa%stw Europy �rodkowo-Wschodniej, co jednak mia!oby si" wi!za#
z rezygnacj! Polaków z ho!ubionej przez siebie idei jagiello%skiej, kojarzonej w pa%stwach ULB  
z polskim imperializmem. Zob.: MIEROSZEWSKI, J. Fina! klasycznej Europy. Lublin 1997, GIEDROYC, J., 
MIEROSZEWSKI, J. Listy 1949�1956. Warszawa 1999. 
167 Cyt. za: KOWALSKI, K. Europa: mity, modele, symbole. Kraków 2002, s. 27. 
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$wiata, cz"$ci tej lepszej, bardziej rozwini"tej cywilizacji, cz"sto pe!ne sentymentu wspomnienia 
Cekanii s! kompensacj! ówczesnej sytuacji politycznej i mniejszej lub wi"kszej utraty 
suwerenno$ci po konferencji ja!ta%skiej.  

Mity nak!adaj� si� wzajemnie, przenikaj�, gubi� jedne w drugich. Subtelny, a zarazem 

silny system zale.no�ci umo.liwia ci�g!e przep!ywy, transformacje i interferencje
168 � na takiej 

zasadzie koegzystuj! dwa wielkie mity tego rejonu: Cekanii oraz Europy �rodkowej. Maj!c to na 
uwadze oraz wiedz!c,  e wi"kszo$# wspó!czesnych mitów politycznych sk!ada si" z obrazów, a nie 
z ustalonych struktur narracyjnych169, mo na wyró ni# kilka niezmiennych sk!adników 
omawianego mitu: tradycj" wielonarodowo$ciowych pa%stw � Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
i Monarchii Habsburskiej, jednak ze wskazaniem na t" drug!, zw!aszcza po 1867 roku; wi! ! si"
z nimi takie obrazy i skojarzenia, jak: ró norodno$#, poliglotyzm, wielokulturowo$#, pokojowe 
wspó! ycie (cz"sto mamy do czynienia z retrospektywn! utopi!), ale tak e: ucisk (germanizacja, 
madziaryzacja), �wi"zienie narodów�, konflikty na tle narodowo$ciowym. Kolejnymi elementami 
tego mitu s!: istnienie na ca!ym obszarze ma!ych i stale zagro onych narodów, fakt ci!g!ej walki o 
byt, wszechobecny strach. Wskazywano zw!aszcza na XX-wieczne do$wiadczenia: powstanie 
niewielkich, s!abych pa%stw po I wojnie $wiatowej, terror hitlerowski i Holocaust, stalinizm, 
komunizm. Wa ny dla powstania i funkcjonowania mitu Europy �rodkowej by! oraz jest nadal 
kompleks peryferii.  

Europa Milana Kundery to Europa ma!ych narodów, buntuj!cych si" przeciwko 
totalitarnemu systemowi i ustaleniom ja!ta%skim. Europa Czechów, Polaków i W"grów, zdradzona 
przez Zachód. Autor Tragedii Europy 
rodkowej wykluczy! z obszaru Centrum narody  yj!ce co 
prawda w ramach ZSRR, ale odr"bne od Rosjan, a Austri" � mimo jej roli w kszta!towaniu 
to samo$ci mieszka%ców $rodka Europy � uwa a! w gruncie rzeczy za cz"$# Zachodu, bowiem po 
II wojnie $wiatowej p!ynna granica zachodniego $wiata dostosowa!a si" do podzia!ów politycznych. 
Wed!ug czeskiego pisarza los Europy �rodkowej nie by! przes!dzony � jej szans! by!a Cekania, 
jednak polityka Habsburgów i wyzwole%cze d! enia lekcewa onych przez ni! narodów sta!y si"
przyczyn! rozpadu monarchii i powstania s!abych pa%stw, b"d!cych !atwym !upem dla Hitlera 
i Stalina. 

Chocia  Kundera pisze o $rodkowoeuropejskiej specyfice, o maksimum zró.nicowania na 

minimum przestrzeni, przeciwstawionym przera aj!cemu rosyjskiemu minimum ró.norodno�ci na 

maksimum przestrzeni, wydaje si",  e nie uznaje Europy �rodkowej jako faktycznie odr"bnego 
regionu kontynentu z w!asn!, ró ni!c! si" zarówno od wschodniej jak i od zachodniej, kultur!. 
Pisz!c o �istniej!cym od zawsze� podziale Europy uwzgl"dnia tylko dwie jej cz"$ci: wschodni!
i zachodni!, wyra'nie wyznacza granic" mi"dzy nimi � jest ni! zasi"g alfabetu !aci%skiego 
i wp!ywów katolicyzmu. Europa Centralna jest wed!ug eseisty ostoj! dawnych europejskich 
warto$ci, nie poddaj!cych si" wp!ywom zak!amanego systemu i mediów. Jest Zachodem idealnym, 
tym zapami"tanym z czasu mi"dzywojnia, jeszcze nie ca!kowicie spauperyzowanym. Jednak pisarz 
zaznacza,  e kultura w pa%stwach bloku komunistycznego rozwija si", bo czuje si" zagro ona. 
Dochodzi wi"c do paradoksalnej, ale jakby nie zauwa onej przez niego sytuacji: Europa �rodkowa, 
cho# kulturalnie jest cz"$ci! zachodniego $wiata, politycznie nie powinna si" nim sta#, bo 
prawdopodobnie upodobni si" do Zachodu dzisiejszego � �ofiary konsumpcji�, a wi"c straci sw!
warto$#. Podobnie idealistycznie pisze o tutejszych buntach, których pod!o em by!a walka o 
zachodni! orientacj" kulturow!170. Jednak czy mia!y one jedynie ideologiczne przes!anki a ludzie 
walczyli tylko o wolny dost"p do dóbr kultury i mo liwo$# wystawania dowolnych sztuk 
w dowolnych interpretacjach? Raczej nie. Ale inne powody, bardziej przyziemne, mniej subtelne, 

168 Tam e, s. 25. 
169 Tam e, s. 23. 
170 KUNDERA, M. Zachód porwany..., s. 5. 
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skazi!yby malowany w omawianym eseju utopijny niemal obraz Europy �rodkowej. A przecie 
wystarczy si" przyjrze# chocia by �polskiemu zrywowi� z 1970 roku � kropl!, która przepe!ni!a 
czar" by!a du a podwy ka cen artyku!ów  ywno$ciowych wprowadzona w sobot" 12 grudnia171. 

Zbli one do Kunderowskiego spojrzenie na Europ" Centraln! prezentowali Václav Havel 
w Sile bezsilnych i György Konrád w Antypolityce

172. Co prawda nie stworzyli oni tak pe!nego 
obrazu Centrum, jak autor Zachodu Porwanego, ale niejednokrotnie podkre$lali przynale no$# tego 
rejonu Europy do Zachodu, która jest widoczna, jak pisze Havel, tak e pod w!adz! komunistów. 
Spo!ecze%stwo czeskie (mo na dopowiedzie#,  e tak e w"gierskie i polskie) nadal wspó!tworzy 
i wspó!prze ywa globalne losy, jego  ycie zasadza si" na tych samych warto$ciach, ale przez to,  e 
 yje w systemie totalitarnym, musi postawi# sobie wy ej poprzeczk" moralno$ci. &y# w prawdzie, 
mimo  e oznacza to egzystencj" na marginesie, zrezygnowanie z uczestnictwa w  yciu publicznym 
i ryzykown! w tym re imie cywiln! odwag". Podobnie mówi Konrád173: cz!owiek  yj!cy 
w pa%stwie totalitarnym w ko%cu orientuje si",  e  yje w absurdalnym, pozbawionym sensu 
systemie, zdaje sobie spraw" z tego,  e dotychczas by! jego ofiar!. Ze sprzeciwu wobec takiego 
stanu rzeczy rodzi si" ch"# samoobrony � kontestacja systemu i to � jak u Havla � kontestacja 
jawna. Europa �rodkowa obecna w tekstach obu pisarzy wydaje si" �lepszym (przynajmniej pod 
wzgl"dem kulturalnym i duchowym) Zachodem�174. 

Europa Centralna to, jak twierdzi Josef Kroutvor, kraina p!askich stóp czyli przeci"tno$ci, 
podporz!dkowania, peryferii. Unosi si" nad ni! ci�.ka wo� gotowanej kapusty, zwietrza!ego piwa, 

czuje si� [tu] md!y zapach przejrza!ych arbuzów
175. �rodkowoeuropejczyk jest doskonale 

szablonowy, zwyczajny i prosty; zanurzony w absurdalnej codzienno$ci, pos!uszny, ale 
podchodz!cy do niemal wszystkiego z sobie w!a$ciwym dystansem � jak Szwejk. To tak e istota 
pragn!ca mie# spokój, marz!ca o wytchnieniu od nieustannie j! m"cz!cej historii176. Autor Europy 


rodkowej, podobnie jak Kundera, przyczyn kl"ski idei Centrum jako obszaru, na którym pokojowo 
 yje wiele narodów, upatruje w zmarnowaniu przez Austri" historycznej szansy na zbudowanie 
nowoczesnego, $rodkowoeuropejskiego pa%stwa177. Kroutvor podkre$la wielokrotnie przynale no$#
Europy Centralnej do kulturalnego Zachodu, ale nie uwa a jej za �porwan! cz"$#� zachodniej 
Europy, ale za specyficzny, odr"bny obszar, z w!asnym typem cz!owieka i literatury, której form!
jest melancholijna groteska widoczna w dzie!ach m.in. N�mcovej, Nerudy, Kafki czy Schulza, 
reprezentuj!cych tutejszy humanizm, czyli humanizm ma!ego cz!owieka

178. Europa �rodkowa jest 
przestrzeni! nudy, rozpadu, bujnego rozrostu chwastów, niegdy$ tak s!awion! przez Bruna Schulza, 
dzi$ przez Andrzeja Stasiuka. Przestrzeni!, w której mo e zaistnie# trzynasty miesi!c i w której nic 
nigdy nie jest doko%czone � jak ulica Krokodyli.  

171 Por.: EISLER, J. Zarys dziejów politycznych Polski 1944�1989. Warszawa 1992, s. 108. 
172 HAVEL, V. Si!a bezsilnych. W: Hrabal, Kundera, Havel... Antologia czeskiego eseju. Kraków 2001, s. 67�153.  
KONRÁD, G.. Antipolitics: An Essay. London 1984.  
173 Konrád zauwa a te  i opisuje, ju  w innym eseju, specyficzn! mentalno$# �rodkowoeuropejczyków � s! to 
niewydarzeni dekadenci, wielcy przegrani, zakochani w kl"skach. nienawidz!cy sukcesu. Zob.: KONRÁD, G.. 
Dekadenci to my. �Krasnogruda� 1993, s. 37�41. 
174 Ciekaw! krytyk" wizji tego regionu, jaka wy!ania si" z lektury tekstów Kundery, Havla, Konráda  
i (w mniejszym stopniu) Michnika, przeprowadza T. G. Ash w eseju Czy istnieje Europa 
rodkowa?. S!usznie zauwa a 
on,  e ci pisarze opisuj! raczej krain" in potentia ni  rzeczywisto$#: obszar, gdzie intelektuali$ci ho!duj! podstawowym 
dla zachodniej cywilizacji zasadom, chc!c tworzy# spo!ecze%stwo obywatelskie,  y# w prawdzie i oddawa# si"
antypolityce. Brytyjski historyk uwa a,  e modelowe cechy mieszka%ców regionu, przypisywane im przez Konráda 
i Havla, jak: sceptycyzm, antyutopijno$#, racjonalno$# s!, owszem, cechami po !danymi, ale niewiele maj! wspólnego 
z jak!kolwiek rzeczywisto$ci!, zarówno w $rodku, na zachodzie, jak i wschodzie Europy. Twierdzi,  e ta � yczeniowa� 
Europa �rodkowa nie istnieje. W geograficznym $rodku Europy znajduje si" inny twór � Europa Wschodnia, która 
chcia!aby, która próbuje sta# si" ow! idealn! krain!.  
175 KROUTVOR, J. Europa �rodkowa�, s. 226. 
176 Tam e, s. 240�244. 
177 Tam e, s. 236. 
178 Tam e, s. 232.  
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Poj"cie �Europa �rodkowa� w latach 80. by!o znane w Polsce, ale jakby nie do ko%ca 
zaakceptowane. Adam Michnik w!a$ciwie nie wymienia! tych dwóch s!ów w swojej dysydenckiej 
twórczo$ci. Odwo!ywa! si" do lokalnej, regionalnej i europejskiej historii, tym samym 
umiejscawiaj!c Polsk" w szeregu krajów �zachodnich mentalnie�179. Jakby to by!o oczywiste, jakby 
�Centrum� nie by!o potrzebne. Z kolei Leszek Szaruga by! przekonany,  e Europa �rodkowa 
istnieje,  e jako$ (jak?) mo na j! wyodr"bni#. W wywiadzie udzielonym �Europie�180, mówi 
o wielu $rodkowoeuropejskich akcentach w granicach geograficznych Polski i w polskiej kulturze. 
Wskazuje literackie $wiadectwa istnienia Centrum, w tym eseistyk" Vincenza i Stempowskiego, 
Rodzinn� Europ� Mi!osza, wiersze Zagajewskiego � aby ukaza#,  e ta tematyka by!a od dawna 
obecna w Polsce.  

Rewizja spojrzenia na Europ" �rodkow! i na siebie w niej przysz!a po roku 1989. Adam 
Michnik zacz!! patrze# na obszar postkomunistyczny jak na odr"bn! cz"$# Europy, poruszaj!c przy 
tym istotny problem � recepcji tego obszaru przez mieszka%ców Zachodu oraz jej ogranicze%181. 
By# mo e dopiero koniec politycznego podzia!u Europy u$wiadomi! mieszka%com �rodka,  e nie 
s! cz"$ci! Zachodu,  e ich  ycie i $wiatopogl!d opiera!y si" na tym podziale182 oraz  e mimo 
demokratyzacji Europa �rodkowa to wci!  dzikie i niebezpieczne tereny w oczach mieszka%ców 
�lepszego $wiata�. Po upadku muru berli%skiego jeszcze przez kilka lat wyzyskiwano polityczn!
i spo!eczn! si!" mitu Centrum Europy; w tym czasie powsta!y takie polityczne twory, jak Trójk!t 
Wyszehradzki czy CEFTA, postulowano te  regionaln! wspó!prac" i integracj" nie tylko w ramach 
Europy �rodkowej, ale ca!ego kontynentu, w czym pomóc mia! Trójk!t Weimarski. O ile jednak 
dzie!a literackie czy inicjatywy kulturalne przynajmniej cz"$ciowo przyczynia!y si" do umocnienia 
mo e nie Kunderowskiego, ale zbli onego do niego, obrazu tego regionu, o tyle dzia!ania 
polityczne mia!y na celu integracj" z Europ! Zachodni!, a wi"c poniek!d zaprzecza!y odr"bno$ci tej 
cz"$ci kontynentu; z kolei przyj"cie wi"kszo$ci $rodkowoeuropejskich pa%stw do NATO, potem za$
do Unii Europejskiej zako%czy!o wcze�niejsze d�.enia do instytucjonalnego zakorzenienia Europy 


rodkowej
183.  

W latach 90. podejmowano wiele prób opisania Europy Centralnej, wyznaczenia jej granic, 
analizowania historii czy przewidywania politycznej i kulturalnej przysz!o$ci. �Gazeta 
�rodkowoeuropejska� � dodatek do kilku najwi"kszych gazet w regionie � nie do ko%ca spe!ni!a 
swoje zadania, eseje Stasiuka i Andruchowycza jeszcze bardziej rozmy!y granice tego regionu. 
Centrum to w ich Dwóch esejach o Europie zwanej 
rodkow� czy w ju  tylko Stasiukowskich 
Opowie�ciach galicyjskich ruiny, peryferie, miejsca, gdzie czas stan!! pi"#dziesi!t lat temu, gdzie 
nikt si" nie spieszy, bo nie ma po co, gdzie nie ma nadziei. Gdzie$ pobrzmiewaj! echa $wiat!o$ci 
Cekanii, gdzie$ mo na zobaczy# pozosta!o$ci ró nych �Drohobyczów�, ale s! ju  bardzo nik!e. 
Podobnie w Supermarkecie bohaterów radzieckich Jáchyma Topola184, tej wielkiej parodii mniej 
lub bardziej sentymentalnych opowie$ci o Europie �rodkowej; sekwencji zwykle zabawnych, ale 
i troch" przera aj!cych zdarze%. Centrum to znowu peryferie, w tym przypadku s!owackie i polskie, 

179 Zob.: MICHNIK, A. Niez!omny z Londynu i inne eseje. Warszawa 1984. Ten e: Z dziejów honoru w Polsce.
Warszawa 1991. Ten e: Diabe! naszego czasu. Publicystyka z lat 1985 � 1994. Warszawa 1995.  
180 Nie mówcie: Europa. Rozmowa z Leszkiem Szarug!. �Europa�, 1987, nr 2. 
181 MICHNIK, A. Pu!apka nacjonalizmu. W: Tego : Diabe!..., s. 173�174.  
182 Sytuacj" przej$cia z komunistycznej do demokratycznej rzeczywisto$ci $wietnie przedstawi!a A. Wagnerová  
w artykule o twórczo$ci L. Moníkovej: By cz!owiek móg! .y7 i prze.y7 w podzielonej Europie, musia! znale	7 dla siebie 
równowag� [�]. 8y! [�] na �jednej nodze�, podczas gdy druga by!a zdr�twia!a, �nieczynna�, cho7 cz!owiek sam nie 
zdawa! sobie z tego sprawy. Wskutek zako�czenia podzia!u Europy [�] sytuacja zmieni!a si� gwa!townie 
i nieoczekiwanie. Martwa dotychczas cz��7 cia!a zacz�!a dochodzi7 do siebie, tak jak zacz�! si� odnawia7 �obieg krwi� 
mi�dzy obiema cz��ciami Europy. To nie obesz!o si� bez bólu [�]. Trzeba by!o nauczy7 si� na nowo chodzi7 na dwóch 
nogach. WAGNEROVÁ, A. Podzia! Europy jako temat i los Libu�y Moníkovej. �Literatura na �wiecie� 2008, nr 11�
12, s. 209�222.  
183 CZAPLI�SKI, P. Ruchomy �rodek. �Tygodnik Powszechny� 2 grudnia 2008. 
184 TOPOL, J. Supermarket bohaterów radzieckich: próba kroniki. Prze!. L. Engelking. Wo!owiec 2005. 
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ale to i tak jest bez znaczenia. Jak bez znaczenia s! nazwiska ludzi walcz!cych niegdy$
z komunizmem, przytaczane w s!ynnej ju  chyba scenie z Olegiem. Celem podró y nie jest 
poznanie czy zrozumienie, lecz kolejne toasty za puste ju  poj"cia i nazwy. 

Najciekawsz! polemik" z mitem Centrum podj"li nie powa ani publicy$ci, ale m!odzi 
twórcy zwi!zani z �Lamp! i Iskr! Bo !�: Pawe! Dunin-W!sowicz i Andrzej Rodys185. Ich 
Mitteleuropa to parodystyczny zlepek narodowo$ciowo-zawodowo-rodzinny. Wszyscy spotykaj!
wszystkich w ró nych miejscach Europy �rodkowej, ale z tymi samymi nawykami, nienawi$ciami, 
fobiami i nikt si" ju  niczemu nie dziwi. Krótkie opowiadanie rozk!ada mit Europy �rodkowej na 
jego podstawowe cz"$ci i ka d! z nich wy$miewa. Art-zinowi twórcy na tle wa nego dla centrum 
Europy okresu � a wi"c lat poprzedzaj!cych wybuch I wojny $wiatowej oraz ca!ego mi"dzywojnia 
� opowiadaj! histori" Jakuba Zumbeispiela186, który mieszka w czynszowej kamienicy na rogu ulic, 

gdzie� w Europie 
rodkowej. Tylko do wybuchu wojny du o si" dzia!o: Jakub odziedziczy! po babci 
fabryk" melasy i z jej produkcji si" utrzymywa!; firm! zarz!dza! &yd Hersz G!ogower. Melasa za$
powstawa!a z bu!garskich arbuzów, których po wybuchu wojny zabrak!o, wi"c Jakub zacz!! 
sprowadza# buraki od Boles!awa Grzelaka z Krakowa, co spotka!o si" z protestem G!ogowera, 
który to powiesi! si" w szafie. Zumbeispiel cz"sto romansowa! z kelnerkami z pobliskiej cukierni, 
której w!a$cicielem by! Pivorescu, pó'niejszy volksdeutsche i morderca Jakuba. Pewnego razu, gdy 
Zumbeispiel 'le si" poczu! i poszed! do lekarza, w poczekalni spotka! swoj! przysz!!  on" � Noemi 
Corleone, �W!oszk" z Triestu�, której ojciec s!u y! w CK Marynarce Wojennej, a bracia byli 
sycylijskimi pasterzami. W czasie II wojny ba!ka%skiej zgin!! ojciec Noemi, a jej bracia 
poprzysi"gli zemst" � przybyli do Czarnogóry i zabili jednego Czarnogórca. Czarnogórcy, my�l�c, 

.e to Serbowie, zabili potajemnie jednego Serba. Serbowie, my�l�c, .e to Austryacy, zabili [...] 

jednego Austryaka. Nazywa! si� on Franciszek Ferdynand i by! arcyksi�ciem
187. 

Jednak ostatnia dekada XX wieku to nie tylko krytyka, rozpad czy rozdrobnienie mitu 
Europy �rodkowej, ale tak e próby jego odnowienia, odnalezienia miejsca w nowej sytuacji � 
zarówno w literaturze, jak i w  yciu spo!ecznym czy politycznym. Tworzono sentymentalny, lecz 
naznaczony dystansem, czy te grotesk� nostalgiczn�, obraz Europy �rodkowej, a mo e nale a!oby 
powiedzie# � sk!adaj!cych si" na ni! ma!ych ojczyzn, si"gaj!cy nawet ko%ca XIX wieku. Ta 
sentymentalno-groteskowa Europa �rodkowa obecna jest mi"dzy innymi u Jerzego Pilcha, Stefana 
Chwina czy Paw!a Huellego188. Podejmowano tak e liczne inicjatywy wydawnicze189, ustanawiano 
nagrody literackie190, zak!adano przeró ne organizacje pozarz!dowe piel"gnuj!ce i propaguj!ce 
wielokulturowo$# �rodkowej Europy191. Mimo to na prze!omie XX i XXI wieku mit Europy 
�rodkowej zacz!! traci# sw! polityczn! si!" i jednocze$nie ulega! przekszta!ceniom. Centrum 
zacz"!o funkcjonowa# jakby podwójnie. Pierwsza Europa �rodkowa, wywodz!ca si" g!ównie 
z mitu Cekanii, twórczo$ci dysydenckiej i �oko!odysydenckiej�, to Europa ró norodno$ci, 
bogactwa kulturowego, w znacznej mierze habsburska i pohabsburska, to przestrze% odleg!a 
w czasie, czasem kraina dzieci%stwa czy m!odo$ci. Ta Europa przesta!a by# pierwszoplanowym 
tematem, co wysz!o jej na dobre. Sta!a si" t!em, histori! i pami"ci! o korzy$ciach p!yn!cych ze 
spotkania z innymi kulturami. Pozosta!a tym, czym by!a � krain! in potentia. Druga Europa 
�rodkowa to kraina Stasiuka, Andruchowycza i &adana. Kraina rozpadu, biedy, opuszczonych 

185 DUNIN-W(SOWICZ, P. RODYS, A. S. Mitteleuropa. W: Xerofeeria antologia. Warszawa � Zielona Góra 1993,  
s. 82�85. 
186 W skutek ró nych zawirowa% historii potomkowie Jakuba �t!umaczyli� swoje nazwiska na: Przyk!adny, 
Naprzyk!adowicz, Naprimiernikow, Forexample. 
187 DUNIN-W(SOWICZ, P. RODYS, A. S. Mitteleuropa. W: Xerofeeria�, s. 83. 
188 CZAPLI�SKI, P. Ruchomy �rodek...
189 Por. dzia!alno$# Fundacji Pogranicze, wydawnictwa Czarne czy czasopisma Borussia. Powsta! te  ciekawy projekt 
�Rzeczpospolita wielu kultur�: http://commonwealth.pl/ [data dost"pu: 20 lutego 2010]. 
190 Por. Nagroda Literacka Europy �rodkowej Angelus. 
191 M.in. Fundacja Pogranicze. 
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PGR-ów, jednak maj!ca swój specyficzny urok. W!a$nie w owym zniszczeniu, nieporz!dku, 
emocjonalno$ci tkwi jej si!a. Jest jednak, jak twierdzi Stasiuk w Fado

192, skazana na powoln�
i bezbolesn� zag!ad�, na ma!powanie Zachodu, a wreszcie rozp!yni"cie si" w nim. Stara Europa, 
znu ona i zm"czona, potrzebuje $wie ej krwi, ale nie interesuje si" tym, co mo e zaoferowa# jej 
�rodek. Jedyn! form! (chwilowej) samoobrony mo e by# parodia, prze$miewczo$#, ale pr"dzej czy 
pó'niej ten region z!!czy si" z nie do ko%ca mu blisk! Zachodni! Europ!193.  

Mit Europy �rodkowej zdaje si" dzi$ dogorywa#; jeszcze organizowane s! sympozja  
i konferencje, nadal trwaj! dyskusje o tym, co jest, a co nie jest �rodkiem, Zachodem, Wschodem, 
kto jest barbarzy%c!, czyja literatura i sztuka jest bardziej europejska. Centrum z wolna staje si"
coraz mniej potrzebne, odchodzi w zapomnienie. Rozp!ywa si" jeszcze bardziej. To fikcyjna 
wspólnota. Niegdysiejszy �wytrych propagandowy� Niemców, pó'niejszy zniewolonych przez 
ZSRR narodów. Mo e nawet wytrych Kundery. By# mo e Europa �rodkowa to opisany przez 
Aleksandra Kaczorowskiego, The Great Central European Swindle194. Bo przecie  Europy 
�rodkowej nigdy nie by!o. Przynajmniej takiej, o jakiej pisali dysydenci. A ta, która jest, zanika � 
tutaj trzeba przyzna# racj" Stasiukowi � od wielu lat zakochani w Zachodzie rodkowoeuropejczycy 
chc! by# bardziej europejscy ni  Francuzi, Niemcy czy Anglicy. Si"gaj! po kultur", która zawsze 
kojarzy!a si" im z lepszym  yciem, zapominaj!c o swojej; a tylko niektórzy, prze ywszy bolesne 
rozczarowanie, staraj! si" odnale'# siebie w tym, co ma do zaoferowania �rodek. Czy jednak mit 
Europy Centralnej by! rzeczywi$cie niepotrzebny, ma!y, b!ahy? Wydaje si",  e nie � spe!nia! 
przecie , jak twierdzi Konrád, donios!! funkcj": Bez Europy 
rodkowej wszystkie nasze wi�ksze 

miasta staj� si� ko�cowymi przystankami, granicznymi, a mo.e nawet frontowymi miastami... Sny 

o Europie 
rodkowej s� w!a�ciwie czym� zupe!nie naturalnym, czym�, z czego nie mo.emy 

zrezygnowa7195. 

Summary 

The myth of Central Europe was a political myth pointed against the domination of ZSRR  
in this region. It functioned mainly in local literature, or rather: the whole local culture. Its origin 
may be found in discussions upon the renaissance of nations that took place in 19th century, but the 
myth itself developed in cultural and political discourse in the second part of 20th century. 
Nowadays, it exists on two levels: firstly, it serves as an ideal image of peaceful cooperation 
between many nations (here it points at Austria-Hungary myth). Secondly, it constitutes a partly 
sacred image of contemporary Central Europe: the region of dissolution but, at the same time, one 
of the last bastions of humanistic values. The author focuses mainly on the essays of dissidents and 
Polish as well as Czech literature. She points at the importance of this myth in social and political 
life. Nowadays the myth of Central Europe seems to be worked out but many artists and cultural 
activists watch in it for a chance of revival of the old or construction of the new Central Europe. 
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