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Wprowadzenie

Europa Œrodkowa dla dowolnej nauki humanistycznej stanowi

fascynuj¹cy obszar. Jego cech¹ charakterystyczn¹ jest niedookreœlo-

noœæ – z jednej strony wydaje siê powszechnie wiadome, czym jest

Europa Œrodkowa, gdzie siê mieœci, od lat pojêcie to funkcjonuje

przecie¿ w dyskursie naukowym, literackim i publicystycznym, tema-

tem zajmuj¹ siê najwybitniejsi intelektualiœci. Z drugiej – ci¹gle jawi

siê jako efemeryczny byt zawieszony miêdzy Wschodem i Zachodem,

z³o¿ony i trudno definiowalny. K³opoty pojawiaj¹ siê poczynaj¹c od

najprostszych definicji, ustalenia granic i wchodz¹cych w jej sk³ad

pañstw. Od lat prowadzony jest dyskurs choæby na temat zakresu tego

pojêcia. „Timothy Garton Ash powo³uj¹c siê na opublikowany w 1954

roku artyku³ geografa Karla Sinnhubera, przypomina, ¿e zebra³ on

szesnaœcie definicji Europy Œrodkowej. Jedyn¹ czêœci¹ Europy, jakiej

¿adna z nich nie uwzglêdnia³a, by³ Pó³wysep Iberyjski, wszystkie na-

tomiast wymienia³y Austriê, Bohemiê i Morawy” (Emilewicz, Rze-

gocki:2010).

Wydaje siê, ¿e okreœlenie, gdzie w realnym, fizycznym œwiecie,

mo¿liwym do odwzorowania na mapie koñczy siê, a gdzie zaczyna Eu-

ropa Œrodkowa, jest niemo¿liwe, a mo¿e nawet nie jest wcale koniecz-

ne. „Mitteleuropa, Zwischeneuropa, Zentraleuropa, Europa Œrodko-

wa, Europa Centralna, Stredni Evropa, Central Europe – to terminy,

które w ró¿nych jêzykach i w ró¿nych kontekstach mog³y mieæ dla

pos³uguj¹cych siê nimi ludzi ca³kiem odmienne »odniesienia przed-

miotowe«. Wynika to z faktu ¿e, tak jak wszystkie u¿ywane przez nas

pojêcia, nale¿¹ do »rzeczywistoœci myœlowej«, której kszta³t zale¿y od

bie¿¹cych interesów politycznych, od tego jaka grupa okreœla spo³ecz-
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ne wyobra¿enie rzeczywistoœci, jak spontanicznie formu³uj¹ siê pu-

bliczne dyskursy” (Buchowski, Kolbon:2001:11).

Przyjmijmy zatem, ¿e pojêcia tego, obecnego od lat w dyskursie

naukowców, intelektualistów, literatów, mo¿na u¿ywaæ niejako w pew-

nym oderwaniu od jego rzeczywistej reprezentacji, czy, jak nazywaj¹

to Buchowski i Kolbon, „odniesieñ przedmiotowych”.

Interesuj¹ca mo¿e byæ ju¿ sama historia tego enigmatycznego przy

bli¿szym poznaniu okreœlenia „Europa Œrodkowa” (por. Buchowski,

Kolbon:2001), które pojawi³o siê stosunkowo póŸno; zaczêto u¿ywaæ

go dopiero w XX wieku. Zupe³nie jakby wczeœniej nie do koñca wyra-

ziœcie da³a siê zauwa¿yæ wystarczaj¹ca liczba podobieñstw historycznych,

kulturowych i politycznych, które pozwala³yby na wyodrêbnienie

tego fragmentu Europy, obdarzenie go specjaln¹ nazw¹ i dostrze¿enie

jego specyfiki. Tymczasem w historii da³a siê wyodrêbniæ specyfika

najpierw dziedzictwa wielonarodowej i wielokulturowej I Rzeczypo-

spolitej, potem monarchii austro-wêgierskiej. Zapomniane dziœ na-

zwiska niemieckich uczonych publikuj¹cych swe prace na prze³omie

XIX i XX w. oraz na pocz¹tku XX w.; ekonomisty Friedricha Lista,
geografa Josepha Partscha oraz Friedricha Naumanna wi¹¿¹ siê z po-

cz¹tkami terminu „Mitteleuropa”, kojarzonego wówczas silnie z Niem-

cami i ich ambicjami terytorialnymi i politycznymi. W okresie miê-

dzywojennym pojêcie „Europy Œrodkowej” wi¹za³o siê z du¿¹ dyna-

mik¹ rozwoju pañstw powsta³ych po I wojnie œwiatowej na terenach

pomiêdzy Zwi¹zkiem Radzieckim a Niemcami. Czas powojennej do-

minacji ZSRR ³¹czy kraje œrodkowoeuropejskie wspólnymi doœwiad-

czeniami politycznymi, rzutuj¹cymi na kulturê i ¿ycie codzienne. Na

te czasy datuje siê tak¿e tabu na³o¿one na podkreœlanie odrêbnoœci

Europy Œrodkowej od Europy Wschodniej. „Dopiero w schy³kowej

fazie poja³tañskiej Europy, g³ównie w latach 70. i 80. XX wieku pro-

blematyka œrodkowoeuropejska znowu ¿ywo zainteresowa³a history-

ków i publicystów w takich krajach jak Polska, Wêgry i Czechos³owa-

cja” pisze Antoni Podraza (Podraza:2009). Ze wzglêdu na swoj¹ zawi³¹

historiê Europa Œrodkowa d³ugo czeka³a na szansê odnalezienia w³as-

nych korzeni, to¿samoœci, mówienia w³asnym g³osem (b¹dŸ wielo-

g³osem). W latach 80. XX w. zwróci³y siê na ni¹ oczy najznakomit-

szych intelektualistów. Byli to zarówno mieszkañcy tego regionu,

którzy zapragnêli opowiedzieæ wreszcie swoj¹ historiê: Milan Kunde-

ra, Czes³aw Mi³osz, Vaclav Havel; jak i zachodni intelektualiœci, tacy
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jak zafascynowany tym regionem Timothy Garton Ash czy Tony

Judt. Tak naprawdê jednak dopiero Jesieñ Narodów otworzy³a mo¿li-

woœci, by pisaæ i myœleæ o Europie Œrodkowej bez ograniczeñ, bez

cenzury, i odkrywaæ zniszczony przez historiê pejza¿ ró¿norodnoœci.

Z tym okresem wi¹¿e siê zatem ponowne odkrycie tego pojêcia, œwia-

dome b¹dŸ nie próby zdefiniowania go na nowo, a tak¿e chêæ upo-

rz¹dkowania faktów i wype³nienia luk w wiedzy.

Europa Œrodkowa – renesans pojêcia

Profesjonalne zainteresowanie naukowców Europ¹ Œrodkow¹ jest

faktem w³aœciwie od lat 90. XX w. Jak pisze Delphine Bechtel, rekon-

struuj¹c stopniowy wzrost owego zainteresowania na œwiatowych uni-

wersytetach „Galicja (jak równie¿ Bukowina i strefy graniczne polsko-

-niemieckie, Wielkopolska, Œl¹sk, rejony polsko-ba³tyckie, Ba³kany

itp.) wysunê³y siê z peryferii Europy na pierwszy plan zainteresowañ

akademickich w najrozmaitszych dziedzinach, staj¹c siê wa¿nym obiek-

tem badañ naukowych, a to z piêciu powodów: upadek re¿imu so-

wieckiego, demokratyzacja pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej,

liberalizacja badañ, otwarcie granic i archiwów na Wschodzie, per-

spektywa rozszerzenia Europy” (2003: 95).

Badaczka wskazuje przede wszystkim na historiê nacjonalizmu

i zwi¹zków miêdzyetnicznych, literaturê porównawcz¹, studia na te-

mat wojny i Zag³ady, demografiê, studia na temat pogranicza i kre-

sów, sowietologiê w ramach nauk politycznych. Nazywa to wrêcz

przesuniêciem paradygmatu, zgodnie z którym uwaga badaczy prze-

nosi siê z kanonu zachodniej cywilizacji „bia³ych mê¿czyzn” w stronê

wszelkich uciœnionych mniejszoœci, studiów postkolonialnych, histo-

rii lokalnej, badañ nad ¿yciem codziennym, oral history itd. Towarzy-

szy tym zmianom równie¿ rosn¹ca interdyscyplinarnoœæ nauk huma-

nistycznych i spo³ecznych oraz „nowa jakoœæ ekspresji autorskiej,

która [...] polega na upodmiotowieniu badañ i pisaniu w pierwszej

osobie” (Bechtel:2003:96).

Te wszystkie procesy owocuj¹ tak¿e w polskiej nauce bardzo cie-

kawymi inicjatywami. Z jednej strony rozwijaj¹ siê ciekawe periodyki

naukowe (¿e wymieniê tylko pisma takie jak: „Europa Œrodkowo-

-Wschodnia” Instytutu Studiów Politycznych PAN, „Rocznik Insty-
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tutu Europy Œrodkowo-Wschodniej” z Lublina, „Pogranicze. Studia

Spo³eczne” z Bia³egostoku, czy poznañskie „Porównania”). Powstaj¹

liczne monografie zape³niaj¹ce luki w naszej wiedzy, zw³aszcza histo-

ryczne, politologiczne i literaturoznawcze, opisuj¹ce regiony naszych

wschodnich i po³udniowych s¹siadów. Organizowana jest te¿ ogrom-

na liczba konferencji historycznych, politologicznych, socjologicz-

nych, literaturoznawczych, dotycz¹cych badañ nad pamiêci¹, kultur¹,

to¿samoœci¹ – obecnie choæby zwi¹zanych z obchodzonym w 2011

Rokiem Mi³osza, i podejmuj¹cych tematykê mi³oszowskiej „Rodzin-

nej Europy”. Piotr Œliwiñski tak pisze o tym fenomenie: „Dziwne

uczucie – jakby by³a po³owa lat osiemdziesi¹tych, w³aœnie przeczyta-

liœmy s³ynny esej Milana Kundery o Europie Œrodkowej, a teraz roz-

wa¿amy, kim w niej jesteœmy. Mieszañcami, zrodzonymi w rezultacie

doœæ brutalnej randki Wschodu i Zachodu, gorszymi czy innymi Euro-

pejczykami, ludŸmi na cywilizacyjnym dorobku, spogl¹daj¹cymi wstecz

w poszukiwaniu utraconych skarbów, zabranych ziem, zamierzch³ej

urody, dumy niepotrzebnej” (2011).

Ciekawym jest fakt, ¿e ten renesans tematyki zwi¹zanej z Europ¹

Œrodkow¹ nie ogranicza siê jedynie do œrodowisk akademickich. Na-

uka jest jak woda, i natychmiast wdziera siê w ka¿d¹ oswobodzon¹

szczelinê. Po okresie ograniczonego dostêpu do informacji i ograni-

czonych mo¿liwoœci pisania na pewne tematy otrzymujemy nieunik-

niony zalew publikacji, które maj¹ niejako nadrobiæ stracony czas.

Okazuje siê, ¿e tak samo dzieje siê w kulturze. Tematyka œrodkowo-

europejska zaczê³a byæ ciekawa i modna w œrodowisku intelektuali-

stów zwi¹zanych z oœrodkami miejskimi, a tak¿e wœród m³odzie¿y

o ambicjach intelektualnych. Trudno jest wymieniæ wszystkie poja-

wiaj¹ce siê od lat 90. inicjatywy i wydarzenia, ograniczê siê tylko do

kilku przyk³adów, by zilustrowaæ opisywane zjawisko.

Tematy obecne dot¹d na wiêksz¹ skalê jedynie w, przyznajmy, ni-

szowych pismach akademickich podejmuje stale choæby „Gazeta

Wyborcza”, która jest przyk³adem pisma o absolutnie masowym za-

siêgu (s¹ to ukazuj¹ce siê cyklicznie w g³ównym, ogólnopolskim wy-

daniu strony tematyczne zatytu³owane „Gazeta Œrodkowoeuropej-

ska”). Równie¿ „Tygodnik Powszechny” wyda³ w 2006 roku cykl

numerów specjalnych pod wspólnym tytu³em „Europa Œrodka”, opa-

trzonych redakcyjnym has³em: „Œrodek Europy, Europa Œrodka –

wiele kultur i tradycji, wszystkie powi¹zane ze sob¹. »Tygodnik Po-
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wszechny« zaprasza w podró¿ do miejsc Europy szczególnie nam –

dos³ownie i w przenoœni – bliskich”1. By³y to numery poœwiêcone ko-

lejno Wêgrom (5 czerwca 2005), S³owacji (17 lutego 2006) i Litwie

(13 wrzeœnia 2006). Czytana jest literatura krajów by³ego bloku wscho-

dniego, pojawiaj¹ siê ciekawe filmy, festiwale, przeró¿ne inne inicja-

tywy kulturalne. Od 2006 roku przyznawana jest Nagroda Literacka

Europy Œrodkowej Angelus, dla prozy t³umaczonej na jêzyk polski,

a napisanej przez twórcê z Europy Œrodkowej. (Gwoli dok³adnoœci, re-

gulamin stanowi, ¿e „do Nagrody wydawcy mog¹ zg³aszaæ dzie³a auto-

rów ¿yj¹cych, pochodz¹cych z 21 krajów: Albania, Austria, Bia³oruœ,

Boœnia i Hercegowina, Bu³garia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa,

£otwa, Macedonia, Mo³dawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Ser-

bia, S³owacja, S³owenia, Ukraina, Wêgry”2. Równie¿ podró¿e do kra-

jów Europy Œrodkowej wydaj¹ siê atrakcyjne. Nie s¹dzê, by mo¿na

by³o mówiæ o wyraŸnej tendencji wzrostowej, któr¹ ujê³yby wyniki

badañ iloœciowych3. Jednak choæby pobie¿nie œledz¹c zapiski podró¿-

ników na internetowych blogach mo¿na stwierdziæ, ¿e ten kierunek

podró¿y w ostatnich latach zaistnia³ w widoczny sposób4. Znacz¹ca

jest tak¿e obecnoœæ na polskim rynku ksi¹¿ki sporej liczby ambitnych

przewodników po krajach Europy Œrodkowej, tu potentatami wydaj¹

siê byæ dwa wydawnictwa: Rewasz5 i Bezdro¿a6.

Wœród m³odzie¿y akademickiej mo¿na tak¿e zaobserwowaæ rene-

sans wszelkiego rodzaju studiów, które jeszcze kilkanaœcie – dwadzie-

œcia lat temu by³y absolutnie demodé. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e na

pocz¹tku lat 90. nikt oprócz zdeklarowanych pasjonatów nie wybiera³

chêtnie kierunków studiów w jakikolwiek sposób odnosz¹cych siê do

tego regionu. Natomiast obecnie na samym Uniwersytecie Warszaw-
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1 http://tygodnik2003-2007.onet.pl/3231,tematy.html#tematy (dostêp 2.10.2011).
2 http://www.angelus.com.pl/main.php?fid=140&pg=4, (dostêp 02.10.2011).
3 Por. np. dane Instytutu Turystyki na temat wyjazdów zagranicznych Polaków w la-

tach 2005-2010; http://www.intur.com.pl/polacy.php?o=1&t1=13; (dostêp 02.10.2011).
4 Por. np. blogi skupione wokó³ portalu Panorama Kultur, http://www.netvi-

bes.com/panoramakultur#Blogi_%C5%9Brodkowoeuropejskie; (dostêp 02.10.2011).
5 M.in. przewodniki po Albanii, Boœni i Hercegowinie, rumuñskiej Bukowinie

i Maramureszu, Czarnogórze, Litwie, Ukrainie Zachodniej (Podole), czeskiej Pradze,

Polesiu, WileñszczyŸnie, Wo³yniu, a tak¿e liczne przewodniki po poszczególnych pa-

smach karpackich.
6 M.in. Przewodniki po Ba³kanach, Bu³garii, Chorwacji, Czechach, Rumunii,

S³owacji, Ukrainie Zachodniej, Lwowie czy Wilnie.



skim równolegle i z powodzeniem funkcjonuj¹ takie kierunki jak kul-

turoznawstwo Europy Œrodkowo-Wschodniej, „Studia wschodnie”

(Studium Europy Wschodniej) z dostêpnymi m.in. takimi specjaliza-

cjami jak Europa Œrodkowa, Europa Wschodnia i Ba³kany; oraz kie-

runki filologiczne specjalizuj¹ce siê w konkretnych jêzykach i kultu-

rach, jak np. slawistyka (zachodnia i po³udniowa), filologia bia³oruska,

ukraiñska, czy ugrofiñska ze specjalizacj¹ wêgiersk¹. Czêœæ z tych wy-

borów podyktowana jest z pewnoœci¹ wzglêdami pragmatycznymi7,

mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e tak¿e w innych aspektach tematyka œrodko-

woeuropejska jest choæ w minimalnym stopniu atrakcyjniejsza dla

m³odych ludzi, ni¿ by³o to jeszcze niedawno. Kulturoznawstwo Euro-

py Œrodkowo-Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim ma nie-

d³ug¹ historiê, powsta³o zaledwie dziesiêæ lat temu, i mo¿na w wykre-

owaniu tego kierunku studiów znaleŸæ odpowiedŸ na konkretne

zapotrzebowanie i zainteresowanie studentów.

Czarne i Pogranicze – nowa opowieœæ
o Europie Œrodkowej

Kultura jest z³o¿onym systemem, którego elementy œciœle siê ze

sob¹ wi¹¿¹. Wydarzenia wystêpuj¹ce równolegle splataj¹ siê ze sob¹,

przenikaj¹ i wp³ywaj¹ na siebie wzajemnie. W³aœciwie nie jest mo¿li-

we ustalenie, co jest skutkiem, a co przyczyn¹. Nie mam wiêc takich

ambicji. Pragnê jedynie wydobyæ na œwiat³o dzienne jeden z w¹tków,

który w owym zjawisku renesansu pojêcia Europy Œrodkowej wydaje

mi siê kluczowy. A zatem, moja hipoteza jest nastêpuj¹ca: uwa¿am, ¿e

zjawisko to jest w du¿ej mierze wykreowane czy te¿ inspirowane

przez pioniersk¹ dzia³alnoœæ dwóch prê¿nych oœrodków powsta³ych –

i to dos³ownie – na polskim pograniczu. Jest to wydawnictwo Czarne

z siedzib¹ w Wo³owcu, ³emkowskiej wsi na terenie Beskidu Niskiego,

niedaleko s³owackiej granicy, oraz Oœrodek Pogranicze Sejny z sie-

dzib¹ w miasteczku niedaleko granicy litewskiej.
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7 „Znajomoœæ jêzyków obcych to podstawa, a angielskiego – w szczególnoœci. Jed-

nak w dzisiejszych czasach sam jêzyk angielski nie wystarczy. [...] Dziœ najbardziej

poszukiwani s¹ ci, którzy oprócz angielskiego znaj¹ jeden z niszowych jêzyków, któ-

rych nie da siê nauczyæ w polskiej szkole” pisze Jakub £oginow (2010).



Oba oœrodki dostarczaj¹ znacz¹c¹ liczbê materia³ów, na podstawie

których mo¿na przeanalizowaæ ich program. S¹ to przede wszystkim

strony internetowe, ale tak¿e wywiady udzielane przez liderów oœrod-

ków, oraz ich teksty publikowane np. w prasie, pracach zbiorowych,

które mo¿na traktowaæ jak teksty programowe. W swoich badaniach,

szukaj¹c dobrego okresu, w którym mo¿na porównaæ dzia³alnoœæ obu

instytucji, pragnê skupiæ siê na latach pocz¹wszy od 1996 (wtedy po-

wsta³o Wydawnictwo Czarne, Pogranicze istnia³o od 5 lat) po rok 2010

(od tej pory zaczynaj¹ siê zmiany w spójnym dot¹d wizerunku wydaw-

nictwa Czarne, i idea Europy Œrodkowej zdaje siê nieco znikaæ

z pierwszego planu, pojawiaj¹ siê nowe serie i pomys³y na przysz³oœæ).

Wydaje siê, ¿e kulminacj¹ popularnoœci obu „œrodkowoeuropejskich

graczy” jest rok 2005 (nagroda Nike dla Jad¹c do Babadag A. Stasiuka,

ksi¹¿ki poœwiêconej podró¿om po „innej Europie”; medale Gloria

Artis dla Stasiuka i Czy¿ewskiego).

Zajrzyjmy najpierw na strony internetowe obu oœrodków, by prze-

konaæ siê, jaka jest ich polityka w kwestii idei Europy Œrodkowej jako

domniemanego g³ównego w¹tku swojej pracy i swoich wyborów wy-

dawniczych. Autorzy tekstu na stronie wydawnictwa Czarne pisz¹

o oficynie tak: „Wydawnictwo Czarne powsta³o w 1996 roku i jest pry-

watn¹, niezale¿n¹ oficyn¹. Specjalizuje siê we wspó³czesnej prozie

polskiej i œrodkowoeuropejskiej, eseistyce, reporta¿ach. […] I tak

w serii Europa Œrodkowa publikowane s¹ eseje na tematy »œrodkowo-

europejskie«. Jako pierwsza pozycja z tej serii ukaza³a siê ksi¹¿ka pt.

Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Œrodkow¹ Jurija Andruchowy-

cza i Andrzeja Stasiuka (ze zdjêciami Josefa Koudelki), jako druga –

Praski elementarz Aleksandra Kaczorowskiego: szkice o Hrabalu, Kun-

derze, Weilu, Kafce, Pavlu i innych (fotografie Bohdan Holomicek),

jako trzecia – Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie Jurija Andruchowy-

cza ze zdjêciami Tadeusza Rolke.

Seria Inna Europa Inna Literatura to egzotyczna podró¿ po niezna-

nej Europie; to literackie safari w krainach, o których prawie nic nie

wiadomo. Seria »Inna Europa Inna Literatura« jest kontynuacj¹ pro-

gramu realizowanego od pocz¹tku istnienia Wydawnictwa Czarne:

prezentowaæ literaturê œwietn¹, choæ rzadko na polskim rynku obecn¹.

Tak¹, która daje czytelnikowi ekscytuj¹ce poczucie odkrywania no-

wych, nieznanych, choæ geograficznie nieodleg³ych l¹dów.
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W serii »Sulina« ukazuje siê najszerzej pojêta literatura faktu –

ksi¹¿ki historyczne i antropologiczne, proza podró¿na, reporta¿e i ese-

je. Ich wspólnym mianownikiem jest to, ¿e na rozmaite literackie spo-

soby odkrywaj¹ przed czytelnikiem nieznane strony i przejawy feno-

menu zwanego Europ¹, zdradzaj¹ jego, czêsto wstydliwe, sekrety

i g³êboko ukryte tajemnice. Autorzy ksi¹¿ek z serii »Sulina« przekra-

czaj¹ granice: geograficzne, kulturowe, mentalne, z antropologiczn¹

dociekliwoœci¹ badaj¹ pozornie znane l¹dy, prowadz¹ literackie œledz-

twa, zmierzaj¹ce czêstokroæ do ods³aniania bolesnych prawd. Sulina –

miasteczko w delcie Dunaju, miejsce, gdzie „koñczy siê kontynent

i dobiegaj¹ kresu zdarzenia” (Andrzej Stasiuk), ostatnie miasto Eu-

ropy. Niegdyœ kwitn¹cy port, jest dziœ Sulina nostalgicznym symbo-

lem upadku, rozpadu, przemijaj¹cego czasu. O jej bogatej przesz³oœci

przypominaj¹ zrujnowane budynki kapitanatu, dwustuletnia latarnia

morska i cmentarz”8.

Wydawnictwo Pogranicze (jedna z licznych inicjatyw Oœrodka), na

którym bêdê siê chcia³a skoncentrowaæ, bo naj³atwiej porównaæ je

z analogiczn¹ dzia³alnoœci¹ Czarnego, ukrywa siê pod skromnym, nie-

wyró¿niaj¹cym siê szyldem „Oficyna” i jest anonsowane takim tek-

stem:

„Dzia³alnoœæ wydawnicza Fundacji Pogranicze jest jednym z wio-

d¹cych programów merytorycznych. Profil wydawnictwa niekomer-

cyjnego, wyspecjalizowanego w problematyce œrodkowoeuropejskiej

wynika z za³o¿eñ, jakie przyjêliœmy powo³uj¹c tê dzia³alnoœæ. Za³o-

¿onym priorytetem jest promocja tematów dotycz¹cych problematyki

dziedzictwa kulturowego regionów pogranicza, bolesnego s¹siedztwa

miêdzy narodami, a tak¿e popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na

temat kultury krajów Europy Œrodkowowschodniej”9.

Dalej opisana jest historia wydawnictwa:

„Fundacja »Pogranicze« rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹

w 1993 r. W tym samym roku ukaza³ siê pierwszy numer pisma

»Krasnogruda« poœwiêconego narodom, kulturom i ma³ym ojczyznom

Europy Œrodkowowschodniej. [...] Wszystkie numery pisma ³¹czy

problematyka wielokulturowoœci. Nasi autorzy: literaci, historycy, an-

tropolodzy proponuj¹ szczególny rodzaj wêdrówki po przestrzeniach
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9 http://pogranicze.sejny.pl/programy,40.html, (dostêp 08.05.2011).



kulturowych, gdzie »Spotkanie Innego« nie mo¿e byæ tylko powierz-

chowne. […] W 1994 roku ukaza³a siê pierwsza ksi¹¿ka wydana przez

Pogranicze – Nie bój siê Cygana Adama Bartosza. Zapocz¹tkowa³a ona

pierwsz¹ seriê wydawnicz¹ Pogranicza, która otrzyma³a nazwê »Bi-

blioteka Krasnogrudy«. […] W 1999 roku rozpoczêliœmy wydawanie

serii »Meridian« prezentuj¹cej twórczoœæ wybitnych autorów z Euro-

py Œrodkowowschodniej. […] W 2000 roku wydaliœmy ksi¹¿kê Jana

Tomasza Grossa S¹siedzi. Historia zag³ady ¿ydowskiego miasteczka. Sta³a

siê ona tematem szerokiej publicznej dyskusji w Polsce i za granic¹.

Da³a równie¿ pocz¹tek nowej serii S¹siedzi […] Seriê »Otwarte Re-

giony Europy Œrodkowowschodniej« otworzy³ wydany w 1998 r. kata-

log wystawy „Spisz, Spis, Zips, Szepes” pod redakcj¹ Antoniego

Kroha. Ta seria jest œciœle zwi¹zana z projektem »Otwarte Regiony

Europy Œrodkowowschodniej« poœwiêconym poznawaniu i prezenta-

cji wielokulturowego dziedzictwa spo³ecznoœci ¿yj¹cych na pograni-

czach w Europie Œrodkowowschodniej”10.

Widaæ wiêc, ¿e w obu przypadkach okreœlenia „œrodkowoeuropej-

ski”, „Europa Œrodkowa” czy te¿ „Europa Œrodkowo-Wschodnia” s¹

obecne i powtarzane, jako definiuj¹ce dzia³alnoœæ wydawnictw.

Oba oœrodki mo¿na scharakteryzowaæ poœrednio poprzez postaci

silnych liderów: Andrzeja Stasiuka i Krzysztofa Czy¿ewskiego, osób

obdarzonych charyzm¹, p³odnych pisarzy, postaci zarazem bardzo

medialnych, których wk³ad w promowanie oœrodków jest nieocenio-

ny. Czarne zajmuje siê dzia³alnoœci¹ stricte wydawnicz¹, Pogranicze

prowadzi prócz wydawnictwa wielowymiarow¹ dzia³alnoœæ kultural-

n¹. Ró¿nica wystêpuje na pewno w formie dzia³ania i motywacji po-

wstania – Wydawnictwo Czarne to firma, nastawiona na dzia³alnoœæ

komercyjn¹, a Pogranicze Sejny to Fundacja finansowana przede

wszystkim przez samorz¹d i pañstwo (widaæ to nawet po adresach

stron: www.czarne.com, i www.pogranicze.sejny).

Poniewa¿ u podstaw doboru tematyki przez oba oœrodki dojrzeæ

mo¿na pojêcie Europy Œrodkowej, warto pokusiæ siê o analizê owej

idei w oparciu o teksty programowe, wypowiedzi liderów, i teksty pu-

blikowane przez oba oœrodki. Spróbujê zatem przedstawiæ podobie-

ñstwa i ró¿nice w ujêciu owej idei w obu oœrodkach, a przede wszyst-

kim zdefiniowaæ jej elementy sk³adowe. Wa¿ne jest umiejscowienie
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tej idei w nurcie dziedzictwa europejskiego, ale tak¿e podkreœlenie

jej niezwyk³ego nowatorstwa, które narodzi³o siê w wyniku splotu

wielu okolicznoœci: nowej sytuacji politycznej w regionie po 1989 r.,

adaptacji nowych nurtów intelektualnych, jak np. zainteresowanie

problematyk¹ pamiêci, to¿samoœci, ale te¿ narodziny nowych nurtów

w naukach humanistycznych, jak np. socjologia dnia codziennego.

Jako podstawowy materia³ do analizy pos³u¿¹ przede wszystkim

teksty autorstwa obu liderów. A zatem jako podstawê potraktujmy

Andrzeja Stasiuka Dziennik okrêtowy (Stasiuk, Andruchowycz: 2007)

oraz zbiór pism Krzysztofa Czy¿ewskiego Linia powrotu (2008). Jako

uzupe³nienie pos³u¿¹ te¿ g³osy Stasiuka i Czy¿ewskiego w rozmo-

wach z Katarzyn¹ Janowsk¹ i Piotrem Mucharskim, opublikowane

w tomach Rozmów na nowy wiek (Czy¿ewski: 2001, Stasiuk: 2002), oraz

inne teksty Stasiuka publikowane w Czarnym. W analizie pomocne

mi by³y równie¿ teksty literaturoznawców, filologów zajmuj¹cych siê

pisarstwem Stasiuka i eseistyk¹ Czy¿ewskiego (por. Szuba:2002; M³od-

nicka:2001; Supranowicz:2002; Bartoszewska:2007; Czapliñski:1997,

2001).

Podobieñstwa

Wspólne cechy obu oœrodków s¹ rozpoznawalne na pierwszy rzut

oka, ju¿ po zapoznaniu siê ze stronami internetowymi Czarnego i Po-

granicza.

Silni i charyzmatyczni liderzy, spod pióra których wychodz¹ teksty

programowe, obaj z bardzo konkretn¹ wizj¹ i rozpoznawalnym stylem

to cecha obu wydawnictw. Andrzej Stasiuk, urodzony w 1960 r. jest

znany jako charyzmatyczny pisarz w³aœciwie od momentu powstania

wydawnictwa Czarne. To tam opublikowano wszystkie jego ksi¹¿ki.

Dziêki Stasiukowi Czarne odnios³o sukces na rynku wydawniczym,

ale tak¿e on dziêki oficynie i konsekwentnie prowadzonej polityce

wydawniczej sta³ siê pisarzem znanym nie tylko w Polsce, ale i w Eu-

ropie, pisarzem t³umaczonym na wiele jêzyków. O jego statusie gwiaz-

dy literatury polskiej œwiadcz¹ liczne nagrody, poczynaj¹c od przyzna-

wanej m³odym twórc¹ nagrody Fundacji im. Koœcielskich (1995), a¿

po liczne nominacje ostatecznie zwieñczone najwa¿niejsz¹ polsk¹ na-

grod¹ literack¹ „Nike” (w 2005 r. za Jad¹c do Babadag). W tym¿e roku
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otrzyma³ od ministra kultury Srebrny Medal Zas³u¿ony Kulturze Glo-

ria Artis. Jego ksi¹¿ki sprzedaj¹ siê dobrze, o czym œwiadcz¹ ich kolej-

ne wznowienia. W przypadku ambitnej literatury piêknej jest to nie

lada osi¹gniêciem na polskim rynku wydawniczym.

W³aœciwie niewiele wiemy o innych osobach pracuj¹cych w Czar-

nym. Kilkakrotnie mo¿na by³o przeczytaæ w prasie wywiad z Monik¹

Sznajderman, faktyczn¹ za³o¿ycielk¹ i szefow¹ wydawnictwa11, jed-

nak zosta³o postanowione, ¿e to Stasiuk bêdzie „twarz¹” firmy i u¿y-

czy swojego wizerunku niejako w komplecie z logo wydawnictwa.

Przy okazji spotkañ autorskich i wywiadów, promuj¹c swoje w³asne

ksi¹¿ki (stanowi¹ce spor¹ czêœæ oferty) Stasiuk promuje jednoczeœnie

wydawnictwo Czarne.

Równie¿ Czy¿ewski swoj¹ obecnoœci¹ w mediach ca³y czas dodaje

rozpoznawalnoœci Pograniczu. Byæ mo¿e jego popularnoœæ nie jest tak

du¿a, jak Stasiuka, niemniej on równie¿ w polskiej kulturze jest po-

staci¹ znan¹. Niemal¿e rówieœnik Stasiuka (ur. 1958), nie oddawa³ siê,

jak on, sztuce literackiej, a raczej od czasów studenckich rozmaitym

aktywnoœciom w dziedzinie kultury, z których najwa¿niejsz¹ by³a pra-

ca w teatrze Gardzienice i redagowanie podziemnego „Czasu Kultu-

ry”. Od momentu za³o¿enia oœrodka Pogranicze w Sejnach, jego dzia-

³alnoœæ multiplikuje siê w celu propagowania fundacji i realizowanych

przez ni¹ niezliczonych programów, które w wiêkszoœci Czy¿ewski

firmuje swoim nazwiskiem. Lista otrzymanych przez Czy¿ewskiego

nagród jest bardzo d³uga, m.in.: nagroda paryskiej „Kultury” (1996),

nagroda im. Gabora Bethlena dla cz³owieka Europy Œrodkowej (1998),

„Ma³e Ber³o Kultury Polskiej” (1999), Medal œw. Jerzego przyznany

przez „Tygodnik Powszechny” (2000) i wiele innych. Podobnie jak

Stasiuk, w tym samym 2005 roku, trzyma³ Srebrny Medal Zas³u¿ony

Kulturze Gloria Artis. W przypadku Pogranicza równie¿ mamy do czy-

nienia z „twarz¹ marki”, poniewa¿ inni pracownicy oœrodka nie czyni¹

wysi³ków promocyjnych, aby zwi¹zaæ swoje nazwisko z has³em „Po-

granicze”.

440

PRACA PAMIÊCI

11 Por. np. http://zbrodniawbibliotece.pl/kronikakryminalna/1323,literaturakrymi

nalnatozacnygatunek-wywiadzikzmonikasznajderman-pasierskaszefowawydawnictwa

czarne/ (pobrano paŸdziernik 2011), czêœciej mo¿na jednak spotkaæ wspólne teksty

i wywiady Sznajderman i Stasiuka (np. Marcin ¯y³a: 2010. ¯ycie jest fajne. Rozmowa

z Monik¹ Sznajderman i Andrzejem Stasiukiem, „Znak” nr 660).



W swojej dzia³alnoœci wydawniczej Czarne i Pogranicze stawiaj¹ na

ambitn¹ literaturê wspó³czesn¹ jako podstawow¹ formê przekazu.

Wydaj¹ ciekaw¹ prozê nieznanych w Polsce autorów, wa¿n¹ eseisty-

kê, reporta¿e, Pogranicze publikuje tak¿e okazjonalnie poezjê. Uni-

kaj¹ natomiast literatury „lekkiej”, wydawanej w celach wy³¹cznie

komercyjnych, bez dba³oœci o poziom. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e

w pewnym paradoksalnym sensie, obie oficyny publikuj¹ coœ, co mo-

¿na nazwaæ literatur¹ popularn¹ – maj¹ one misjê popularyzowania te-

matyki Europy Œrodkowej, nawet za cenê jej uproszczenia i ograni-

czenia do kilku w¹tków. Nie znajdziemy tutaj akademickich prac ani

zbyt wielu krytycznych, wieloaspektowych refleksji. Oba wydaw-

nictwa starannie dobieraj¹ teksty, o podobnym poziomie trudnoœci,

tak by nie zniechêciæ i nie znu¿yæ czytelnika. Publikowane eseje i re-

porta¿e, literaturê piêkn¹ mo¿na odczytywaæ na dwóch poziomach.

Czytelnik, dla którego bêdzie to pierwsze zetkniêcie z tematem i re-

gionem, poczuje siê z pewnoœci¹ zaintrygowany egzotyk¹ pozornie

bliskich stron, oraz zarzucony ogromem nowych dla niego danych; nie

uzyska jednak solidnej, uporz¹dkowanej wiedzy, a jedynie pewien

uproszczony obraz12. Mo¿e to byæ rzecz jasna punkt wyjœcia do dal-

szych poszukiwañ, jednak jeœli pozostaniemy jedynie przy tym, co

oferuj¹ oba wydawnictwa, znajdziemy siê w pewnym chaosie równo-

rzêdnych w¹tków, motywów, nazwisk, krajów i jêzyków. Dla znawcy

przedstawionej tematyki, np. filologa zajmuj¹cego siê danym jêzy-

kiem, bêdzie to mo¿liwoœæ wzbogacenia swoich lektur dziêki dostêp-

nemu polskiemu przek³adowi, ekspert mo¿e równie¿ znaleŸæ z ³atwo-

œci¹ b³êdy rzeczowe, których nie wychwyci³a redakcja (por. Szul:

2008). Znawca tematu zdecydowanie wiêcej te¿ skorzysta na lektu-

rze, poniewa¿ obfite przypisy, rzeczowe przedmowy czy pos³owia po-

trzebne polskiemu czytelnikowi s¹ w publikacjach obu oficyn raczej

rzadkoœci¹.

Obie instytucje czyni¹ bowiem starania, by swoj¹ ofertê uczyniæ

atrakcyjn¹, przede wszystkim dla m³odych. To, ¿e tematyka publiko-
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12 Wyj¹tkiem mog¹ byæ takie wczesne publikacje Pogranicza jak Nie bój siê Cygana
Adama Bartosza (2004) czy Spisz. Wielokulturowe dziedzictwo, pod redakcj¹ Antoniego

Kroha (2000), czy te¿ publikacje Ÿród³owe takie jak Dziennik 1935-1944 Mihaila Seba-

stiana (2006), tak¿e prace wydawane w serii Ornamenty historii. Generalnie mo¿na

uznaæ, ¿e Pogranicze w doborze tekstów ma zdecydowanie wiêksze ambicje nauko-

wo-akademickie, natomiast Czarne – raczej artystyczne.



wanych ksi¹¿ek jest niszowa, nie oznacza, ¿e brak jest dba³oœci o for-

mê, która ma przyci¹gn¹æ czytelnika. Przejawem tej dba³oœci s¹ do-

pracowane strony internetowe i bardzo du¿y nacisk na wizualnoœæ

danej publikacji. Ksi¹¿ki rumuñskich, czeskich czy albañskich auto-

rów wydawane s¹ tak, by odpêdziæ wszelkie skojarzenia z nieatrak-

cyjn¹ literatur¹ „bratnich krajów demokracji ludowej”, kiedyœ wyda-

wan¹ czasem w PRL. Teraz mamy kolorowe, przyci¹gaj¹ce wzrok

ok³adki tworzone przez nowoczesnych, utalentowanych plastyków13,

spójn¹ szatê graficzn¹ serii. Jednym s³owem bardzo nowoczesny de-
sign, który ma zakomunikowaæ, ¿e oba wydawnictwa uwa¿aj¹ swoj¹

tematykê za atrakcyjn¹, nowoczesn¹ i godn¹ po¿¹dania. Widaæ tutaj

wiarê w trafnoœæ swoich wyborów i nastawienie na sukces.

W obu przypadkach mamy otwart¹ deklaracjê obszaru zaintereso-

wañ. Nie tylko g³ówny metatemat, jakim jest Europa Œrodkowa, ale

te¿ szczegó³owe zagadnienia s¹ wspólne obu oficynom. Mo¿na tutaj

wymieniæ aspekty brane pod uwagê zarówno w doborze tekstów do

publikacji (przede wszystkim Czarne), jak i wymieniane expressis ver-
bis w tekstach programowych (g³ównie Pogranicze, por. Czy¿ew-

ski:2008):

– próba konfrontacji z dziedzictwem komunizmu (choæ rozgrywa-

na na ró¿ne sposoby, o czym dalej);

– problem pamiêci, przemijania (równie¿ podejmowany na ró¿ne

sposoby);

– klasyczny pomys³ na usytuowanie Europy Œrodkowej pomiêdzy

Rosj¹ i Niemcami i doœæ konsekwentne unikanie w³¹czania tematyki,

oraz autorów rosyjskich i niemieckich (choæ w przypadku Czarnego

nie jest to konsekwentne i pojawia siê kilka niemieckich ksi¹¿ek);

– dowartoœciowanie prowincji/pogranicza poprzez wprowadzenie

go do dyskursu (tak¿e poprzez wybór nazw: dla wydawnictwa Czarne

jest to nazwa nieistniej¹cej ³emkowskiej wsi, s³owo „Pogranicze” ho-

noruje samo pospolite okreœlenie);

– brak ortodoksji geograficznej, brak sztywnego okreœlenia, co jest,

a co nie jest Europ¹ Œrodkow¹. Obie instytucje otwieraj¹ siê chêtnie
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13 Etatowym grafikiem Czarnego jest znany krakowski plastyk Kamil Targosz,

opracowaniem graficznym ksi¹¿ek wydawanych przez Pogranicze zajmuje siê czêsto

osobiœcie Krzysztof Czy¿ewski.



w stronê Ba³kanów; brak dyskusji wykluczaj¹cych np. na temat tzw.

Europy Wschodniej (Litwa, Bia³oruœ, Ukraina…);

– fascynacja geografi¹, a zw³aszcza nazwami geograficznymi. Zw³asz-

cza teksty Czy¿ewskiego i Stasiuka pe³ne s¹ swobodnej ¿onglerki

tymi obco, intryguj¹co brzmi¹cymi s³owami, która s³u¿y ujednolica-

niu w sensie symbolicznym tej przestrzeni14. Brak zró¿nicowania po-

dejœcia w zale¿noœci od kraju, regionu, zarówno seria Meridian, jak

i Inna Europa Inna Literatura proponuj¹ czytelnikowi swobodny wy-

bór pism z ró¿nych jêzyków i krajów. Literatura Europy Œrodkowej

nie dzieli siê na literaturê czesk¹, rumuñsk¹, ukraiñsk¹, litewsk¹, ale

jest przedstawiona jako swoisty patchwork, tak barwny jak wspomi-

nane powy¿ej ok³adki ksi¹¿ek. A zatem jest to kontynuacja idei, które

Rados³aw Zenderowski nazywa „œrodkowoeuropejskoœæ jako transna-

rodowa to¿samoœæ” (Zenderowski:2010);

– pewna apolitycznoœæ, brak chêci wyp³yniêcia poza obszar kultu-

ry. Pogranicze w mniejszym stopniu tej apolitycznoœci przestrzega,

jednak mo¿na zauwa¿yæ tutaj opozycjê w stosunku do dyskursu choæby

z lat 80., który podniós³ ideê Europy Œrodkowej jako polityczn¹ sprawê;
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14 Na tylnej ok³adce ksi¹¿ki Czy¿ewskiego (2008) mamy wrêcz ozdobny kola¿

z nazw geograficznych wypisanych ró¿nymi czcionkami, ale bez spacji, jakby two-

rzy³y jedno d³ugie s³owo: S³owenia, Kosowo, Warszawa, Budapeszt, Ukraina, Sarajewo,

Rumunia, Siedmiogród, Bukareszt, Bukowina, Wilno, Lublana, Czechy, Œródziem-

nomorze, Boœnia, Wêgry, Litwa, Praga, Jerozolima Pó³nocy, Galicja, Czechos³owacja,

Austro-Wêgry, Dubrownik, Bosnia, Albania, Tirana, Wenecja, �i�kov, Chorwacja,

Jerozolima, Bratys³awa, S³owacja, Jugos³awia, Kijów, Czerniowce, Bukareszt, Bu³ga-

ria, Praga, Pary¿, Turcja, Zagrzeb, Prisztina, Litwa, Nowy Jork, Nove Zamki, Bel-

grad… Równie¿ Stasiuk ju¿ na pierwszych stronach swojego eseju (2007) zasypuje

czytelnika wrêcz nazwami geograficznymi, wyliczaj¹c miasta, przez które przebiega

granica „mojej Europy”: Brzeœæ, Równe, Czerniowce, Clu¿-Napoka, Arad, Szeged,

Budapeszt, ¯ylina, Katowice, Czêstochowa; oraz pañstwa, które obejmie: Bia³oruœ,

Ukraina, Rumunia, Wêgry, S³owacja, Czechy, dalej w tekœcie nazw pojawia siê jesz-

cze wiêcej. Równie¿ pozosta³e podró¿nicze ksi¹¿ki, Jad¹c do Babadag i Fado inkrusto-

wane s¹ obficie nazwami geograficznymi, które wrêcz staj¹ siê niekiedy pomys³em

kompozycyjnym dla tekstów. Warto zwróciæ tu uwagê, ¿e kola¿ na ok³adce z Pograni-

cza nie wy³¹cza nazw œwiatowych metropolii, które mog¹ pos³u¿yæ jako punkty odnie-

sienia (Pary¿, Nowy Jork, Jerozolima), od których Stasiuk wyraŸnie siê dystansuje:

równie¿ pisze o Pary¿u, ale od razu zaznacza „nigdy nie ci¹gnê³o mnie w tamte stro-

ny” (2007:151). W kola¿u pojawiaj¹ siê te¿ nazwy wskazuj¹ce pewne punkty w histo-

rii (Austro-Wêgry, Jugos³awia, Czechos³owacja). U Stasiuka mamy natomiast czyst¹

fascynacjê map¹: „Tak, Europo […] twoje cia³o sk³ada siê z nazw, a mi³oœæ polega na

tym,¿e s³owa oznaczaj¹ wiêcej, ni¿ znacz¹ w istocie” (2007:125).



– w pewnym sensie wystêpuje tutaj jednak ucieleœnienie politycz-

nych idei œrodkowoeuropejskich, widoczne w nastawieniu do innych

nacji: absolutny brak polskiego etnocentryzmu, nacjonalizmu (choæby

tematyki kresowej w tradycyjnym rozumieniu), polskich mitologii;

– znikoma obecnoœæ kultury polskiej jako takiej. W przypadku

Czarnego mamy m³od¹ literaturê polsk¹, zupe³nie uniwersaln¹ w wy-

razie, która prawdopodobnie mog³aby powstaæ tak¿e w innym kraju,

poniewa¿ jej „polskoœæ” w ¿aden sposób nie jest zaznaczona. W przy-

padku Pogranicza Polskê odnajdujemy w³aœciwie jedynie jako teryto-

rium zapomnianej wielokulturowoœci, miejsce, gdzie wspó³istnia³y ze

sob¹ ciekawe mniejszoœci etniczne, jako zbiór fascynuj¹cych pogra-

niczy.

Ró¿nice: inne mitologie i modus operandi

Mimo bardzo wielu podobieñstw, oba oœrodki dzieli równie¿ bar-

dzo wiele. Ka¿dy z nich jest odrêbnym, oryginalnym bytem, ka¿dy te¿

traktuje ideê Europy Œrodkowej po swojemu, siêgaj¹c po najlepiej pa-

suj¹ce w¹tki, lub przetwarzaj¹c te same elementy w inny sposób.

Spróbujê teraz zatem przedstawiæ te ró¿nice.

Pogranicze Sejny

Najpierw omówmy oœrodek Pogranicze z Sejn. Twórcy oœrodka za-

dbali o to, by jego wizerunek by³ bardziej uduchowiony, momentami

wrêcz natchniony (tak jak teksty Krzysztofa Czy¿ewskiego), i kojarzy³

siê z powa¿nymi tematami. Jest to niew¹tpliwie solenna propozycja

dla romantycznych intelektualistów, w której bardzo wa¿ny jest na-

strój, wznios³a idea oraz poczucie wyj¹tkowoœci. Pogranicze uwa¿a siê

za czynnych spadkobierców Czes³awa Mi³osza. Krzysztof Czy¿ewski

wielokrotnie przywo³uje spotkanie z Mi³oszem (2008), chêtnie wyja-

œnia te¿ w tekstach, sk¹d nazwa pisma „Krasnogruda”. Obranie noblisty

za patrona definiuje natychmiast charakter instytucji. St¹d te¿ stosu-

nek do przesz³oœci i wyznaczenie horyzontu temporalnego, spojrze-

nie, które siêga do czasów przedwojennych, czasów, które Mi³osz

prze¿ywa³ w swojej Rodzinnej Europie. To II wojna œwiatowa i okres
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komunizmu by³ dla twórców Pogranicza potopem, który zmy³ dawny,

ró¿norodny œwiat (por. Czy¿ewski:2008:109-121). Okreœlenie „Atlan-

tyda” doskonale opisuje tê utracon¹ wielokulturow¹ Europê (por.

Czy¿ewski:2008:65-73). Wejœcie tej czêœci Europy pod wp³yw ZSRR

Czy¿ewski definiuje jako „wielkie znikniêcie”, natomiast koniec im-

perium pozostawi³ po sobie swoisty „krajobraz po bitwie”. Pod wp³y-

wem niezwyk³ej potêgi obrazu owej utraconej Europy Œrodkowej

tworzy siê wizja mo¿liwoœci ponownego zakorzenienia.

Samo ukonstytuowanie siê Oœrodka w Sejnach, odrestaurowanie

zrujnowanych przedwojennych budynków mia³o taki symboliczny

aspekt. Teraz pieczo³owicie próbuj¹ ocaliæ pamiêæ o tym, co by³o

przed wojn¹. St¹d m.in. mitologia Bia³ej Synagogi, przybycia zespo³u

do Sejn w taborze cygañskim itd. Co prawda, do owej utraconej

przesz³oœci nie da siê wróciæ, podobnie, jak dzieciñstwo jest ona za-

mkniêt¹ epok¹. Jednak mo¿na poznawaæ tê przesz³oœæ, tak, jak okry-

wa siê nieznan¹ cywilizacjê (por. Bartoszewska:2007). Po to jest po-

trzebne przywo³ywanie dawnych nazw, wskrzeszanie budynków,

i pamiêci, równie¿ przy wspó³pracy lokalnej m³odzie¿y (por. Skórzyñ-

ska:2010). Dzia³alnoœci¹ tak¹ zajmuj¹ siê g³ównie konkretne komórki,

istniej¹ce obok wydawnictwa, np. zespó³ realizuj¹cy pod kierunkiem

Bo¿eny Szroeder „Kroniki sejneñskie” (projekt zosta³ uwieñczony

opublikowaniem ksi¹¿ki pod tym samym tytu³em). Oœrodek Pograni-

cze realizuje w ten sposób imperatyw wynikaj¹cy tak¿e z przesz³oœci

swoich liderów. Œrodowisko to wyros³o z okreœlonych krêgów mocno

kontestuj¹cych PRL-owsk¹ rzeczywistoœæ, z krêgów kultury alterna-

tywnej (por. Skórzyñska:2010; Czy¿ewski:2001).

A zatem wa¿ne i powa¿ne tematy dotycz¹ce przesz³oœci, „wymaza-

ne” przez wojnê i komunizm, s¹ tutaj g³ównym kryterium wyboru pu-

blikacji. W przypadku Pogranicza mo¿na wyró¿niæ temat kultury ¿y-

dowskiej oraz Zag³ady, a tak¿e tematykê Romów. Pogranicze wyda³o

m.in. S¹siadów J.T. Grossa, jedn¹ z najwa¿niejszych po 1989 roku

ksi¹¿kê o Zag³adzie polskich ¯ydów; Dziennik 1935-1944 Mihaila Se-

bastiana, obrazuj¹cy okupacyjny dramat rumuñskich ¯ydów; sagê

Grigorija Kanowicza (w 1994 Kozio³ek za trzy grosze, w 2001 Nie odwra-
caj twarzy od œmierci, w 2005 Park niepotrzebnych ¯ydów); czy prace naj-

wybitniejszego polskiego cyganologa Jerzego Ficowskiego (w 1999

Ga³¹zka z drzewa S³oñca. Baœnie cygañskie, w 2003 Odczytanie popio³ów,

w 2004 Mistrz Manole i inne przek³ady). Widaæ tutaj wyraŸn¹ misjê
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uwra¿liwiania polskich czytelników na problemy mniejszoœci narodo-

wych, przypominania o najtrudniejszych faktach z historii, tak¿e tej

w mikroskali. W rozmowach z Krzysztofem Czy¿ewskim mo¿na zna-

leŸæ uzasadnienie decyzji o podejmowaniu tej tematyki: jest to próba

przepracowania polskich traum, dojœcia do dojrza³oœci psychicznej po-

przez odkrywanie przykrych, ukrytych prawd (por. Cobel-Tokar-

ska:2010:148-149). Widaæ tutaj wyraŸnie poczucie misji, jakie przy-

œwieca pracownikom oœrodka, i wiarê, ¿e mog¹ mieæ ogromny wp³yw

na publiczn¹ debatê, prowadz¹c¹ do przemian mentalnoœci Polaków.

Wiara ta zyska³a potwierdzenie w rzeczywistoœci – wydanie S¹siadów
by³o faktycznie niezwyk³ym wydarzeniem o ogromnej sile, a wywo-

³ana przez publikacjê debata jak ¿adna inna przeora³a polsk¹ œwiado-

moœæ w kwestii stosunków polsko-¿ydowskich, otwieraj¹c drogê ba-

daczom i kolejnym, bardziej szczegó³owym publikacjom.

Owa postawa, któr¹ prezentuje Pogranicze, wyrasta z przyjêtego

za³o¿enia pracy u podstaw, budzenia lokalnej podmiotowoœci za po-

moc¹ konkretnych czynów i anga¿owania spo³ecznoœci w interakcjê

i wspólne dzia³ania (por. Cobel-Tokarska:2010). Pogranicze stawia so-

bie bardzo szczytne cele, o których mówi siê wprost. Oœrodek Pogra-

nicze nawet na swojej stronie podkreœla umocowanie w lokalnym kra-

jobrazie polityczno-administracyjnym: „Oœrodek »Pogranicze – sztuk,

kultur, narodów« z siedzib¹ w Sejnach zosta³ powo³any do istnienia

w styczniu 1991 roku przez wojewodê suwalskiego Franciszka Wasi-

ka. Na mocy Umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowa-

nia dzia³alnoœci Oœrodka »Pogranicze – sztuk, kultur, narodów«, pod-

pisanej przez Marsza³ka Województwa i Ministra Kultury w 2000

roku, Oœrodek jest obecnie instytucj¹ finansowan¹ wspólnie przez

Województwo Podlaskie i Ministerstwo Kultury”15, po czym wymie-

nia swoje niezliczone inicjatywy.

Podsumowuj¹c, Krzysztof Czy¿ewski to raczej rzutki spo³ecznik

z dusz¹ artysty teatralnego, u¿ywaj¹cy swoich tekstów jako narzêdzia,

by promowaæ swoj¹ ideê Europy Œrodkowej i stworzony wraz z ze-

spo³em Oœrodek. Czy¿ewski konsekwentnie buduje mitologiê swoj¹

i Pogranicza, w tekstach podkreœla kluczowe punkty z historii dzie³a

swojego ¿ycia. Z jednej strony wyraŸnie widaæ ambicjê elitarnoœci.

Nawi¹zanie do spuœcizny Czes³awa Mi³osza, wybór wybitnych auto-
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rów, takich jak Tomas Venclova sytuuje projekt Pogranicza w obsza-

rze kultury wysokiej. Prócz tego Pogranicze ma wiêksze ambicje ni¿

jedynie dostarczanie czytelnikom wybitnej literatury z nieznanych

wczeœniej w Polsce rejonów. Widzimy tutaj zarys wa¿kiego spo³ecznie

dzie³a o ogromnym zasiêgu, poruszaj¹cego wa¿ne problemy i niwe-

luj¹cego zaniedbania wielu dziesiêcioleci. Zatem mo¿na powiedzieæ,

¿e Czy¿ewski i jego wspó³pracownicy wyznaczyli sobie rolê niemal¿e

romantycznych „in¿ynierów dusz”. Jednoczeœnie nie rezygnuj¹ z po-

zytywistycznej w charakterze idei „pracy u podstaw”, czyli praktyk

edukacyjnych i archiwistycznych prowadzonych na gruncie lokal-

nym. Idea sformu³owana m.in. w pismach Czy¿ewskiego doskonale

wpisuje siê w aktualne tendencje zwi¹zane z pamiêci¹, „polityk¹ pa-

miêci”, jak nazywa to Skórzyñska (2010).

Wydawnictwo Czarne

Podobnie jak w przypadku Pogranicza tak¿e tutaj osoba lidera

w przekazie, który trafia do odbiorców jest g³ównym elementem.

„Twarz¹” wydawnictwa jest Andrzej Stasiuk i wyj¹tkowoœæ jego pi-

sarstwa. Jednak wizerunek lidera, jaki prezentowany jest œwiatu, dia-

metralnie ró¿ni siê od wizerunku Krzysztofa Czy¿ewskiego. Podob-

nie ideologia, jak¹ sygnuje swoj¹ mark¹ Czarne jest inna ni¿ ta, któr¹

przekazuj¹ teksty programowe i projekty Pogranicza.

Andrzej Stasiuk to indywidualista. Znane i powtarzane fakty z jego

biografii, takie jak wyrzucanie go z kolejnych szkó³, dezercja z wojska,

a w efekcie wiêzienie, podkreœlaj¹ tê cechê. Zajmuje siê pisarstwem

i promocj¹ swoich ksi¹¿ek, w³aœciwie nie anga¿uje siê w inne projek-

ty. W wywiadach, tekstach prasowych oraz eseistyce prezentuje siê

jako ironiczny, ale emocjonalny cz³owiek. W³aœciwie wyj¹tkowoœæ

wydawnictwa Czarne w du¿ej mierze jest oparta na jego charyzmie,

a Stasiuk, podobnie jak Czy¿ewski, postrzegany jest jako mistrz auto-

kreacji. Z du¿ym talentem i dystansem bawi siê swoim wizerunkiem,

co potwierdzaj¹ wypowiedzi zebrane przez Janowsk¹: „Na jednym ze

zdjêæ, powielanych w prasie, Stasiuk stoi z papierosem w k¹ciku ust,

z grymasem charakterystycznym dla Marka H³aski. Posz³a fama, ¿e

próbuje upodobniæ siê do autora Piêknych dwudziestoletnich. Kamil Tar-

gosz: – „Prawda o podobieñstwie do H³aski jest banalna. B³ysn¹³ flesz.
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Stasiuk siê skrzywi³ i powsta³ grymas á la H³asko. Ale Stasiuk lubi pro-

wokacje. Na ok³adkowym zdjêciu Tekturowego samolotu (zbiór esejów)

siedzi na ganku, a przed nim na stole le¿y pistolet. Jaros³aw Klejnocki,

krytyk literacki: – Na pocz¹tku swojej kariery by³ spiêty w kontaktach

z mediami. Dziœ traktuje je pob³a¿liwie. Ma frajdê z podpuszczania

dziennikarzy. Bawi go, ¿e ³api¹ siê na rolê, jak¹ aktualnie odgrywa.

Nie lubi pseudointelektualnego gadania. Jeœli ktoœ siê za bardzo na-

dyma, to go pêdzi” (Janowska:2008).

Stasiuk trafi³ do gwiazdozbioru polskiej literatury. Przedstawiaj¹c

nominacjê jego kolejnej ksi¹¿ki do Nagrody Nike 2011 dziennikarze

„Gazety Wyborczej” nazwali go wrêcz „dobrem narodowym”16. Ana-

lizuj¹c dyskurs medialny na jego temat mo¿na zaobserwowaæ modê

czy te¿ snobizm na Stasiuka – wypada go znaæ i lubiæ, nie wypada kry-

tykowaæ. Byæ mo¿e mo¿na nawet nazywaæ go ju¿ powoli ikon¹ „wy¿-

szej pó³ki” kultury masowej. Z ca³¹ pewnoœci¹ zaœ jego nazwisko jest

rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzy siê z jego pisarstwem, okreœlo-

nymi tematami i okreœlon¹ perspektyw¹. „Stasiukowa” Europa to

miejsca niepozorne, zapomniane, brudne, uznawane za nieciekawe,

kolokwialnie mówi¹c „syf”. Ewa Szuba opisuje przedstawiany przez

Stasiuka œwiat jako „psuj¹cy siê mechanizm – wiêkszoœæ jego elemen-

tów nie dzia³a sprawnie” (Szuba:2002:87). Agata Lewandowska zaœ

podsumowuje: „Andrzej Stasiuk swoj¹ Europê lokuje na przedmie-

œciach, bocznych drogach, pastwiskach i targach rybnych, jej istoty

szuka zaœ w wiejskich chatach, kurnikach i komórkach na wêgiel”

(2011).

Przegl¹da³am setki stron internetowych, forów poœwiêconych lite-

raturze, i znalaz³am s³ownie jeden post krytykuj¹cy œwiatopogl¹d Sta-

siuka en masse – jednoczeœnie ³adnie ten œwiatopogl¹d streszczaj¹cy:

„Nie rozumiem Stasiuka z jego umi³owaniem wschodnioeuropejskie-

go gówna, tego niedocieczenia, niedokoñczenia, prowizorki, rozpier-

duchy. Podejrzewam, ¿e autorem Jad¹c do Babadag kieruje nie tylko

ciekawoœæ, ale i wyrachowanie – wykorzystuje modê na Wschód, na

Po³udnie. Jak mo¿na nie lubiæ przystrzy¿onych trawników, równych

autostrad, zapachu œwie¿o wyczyszczonego kibla? Jak mo¿na gardziæ

tym przyjaznym ciep³em cywilizacji, która tak d³ugo by³a dla nas ma-
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rzeniem, snem, kolorowym marketem za szk³em? Jak mo¿na gardziæ

tym, ¿e obcy cz³owiek na ulicy mówi ci »dzieñ dobry« i ¿e w sklepie

nawet kiedy zepsuje siê kasa nikt na nikogo nie krzyczy, a ludzie

w metrze robi¹ sobie nawzajem miejsce? Ja wybieram kulturê i cywili-

zacjê. Przeciwko wschodnioeuropejskiej bylejakoœci. Przeciwko men-

talnej komunie, która wci¹¿ u nas carem œwiata. Dlatego wyruszy³em

na Zachód, do Pary¿a via Berlin” (Jakubowski:2010).

Utrzymany w podobnie krytycznym i sceptycznym tonie jest tak¿e

komentarz do tego¿ wpisu na blogu (pisownia oryginalna): „tak siê

sk³ada, ¿e stasiuka vel œwinia zna³em kiedyœ i wiem, ¿e od pocz¹tku

jego kariera literacka by³a obliczona na komercyjno-ekonomiczny

sukces -dlatego sprytnie wymyœla³ andrzej ró¿ne pozy najpierw zbun-

towanego naturszczyka a potem piewce tego co marginalne i brzyd-

kie,chwyt i tyle ¿adnych g³êbi czy duchowego pisarstwa w rodzaju

grudziñski,bobkowski czy h³asko,chodzi o to,¿eby do chleba nie by³o

tylko mas³o ale i szynka-ale powiem ci jarku m³ody kolego,¿e charak-

terologicznie ty mi »œwinie«przypominasz trochê,on zacz¹³ pisaæ,bo

nie chcia³ wykonywaæ swojego zawodu cieœli, ¿eby mieæ lepszy spo-

sób na utrzymanie i tyle,ryszard czêstochowski” (Jakubowski:2010).

Z powy¿szej charakterystyki postawy lidera, a tak¿e z jego tekstów

mo¿na zatem wysnuæ pewne uogólnienia. W narracjach preferowa-

nych przez Czarne mamy do czynienia mo¿e nie tyle z lekcewa¿e-

niem historii, co z dystansowaniem siê do wszelkich powa¿nych nar-

racji. Jak ognia unika siê s³ów typu „spo³ecznoœæ, kultura, to¿samoœæ,

podmiotowoœæ, strategia rozwoju” itd. A wiêc stylistyki kojarz¹cej siê

ze s³ownictwem spotykanym w projektach i programach unijnych.

Historia jest mocno skontrowana geografi¹, która wydaje siê atrakcyj-

niejsza i bardziej uniwersalna jako perspektywa. Geografia wygrywa

byæ mo¿e dlatego, ¿e dla potencjalnych czytelników, podró¿e w prze-

strzeni jawi¹ siê jako atrakcyjniejsze ni¿ podró¿e w czasie.

Wa¿ne historyczne narracje kojarz¹ce siê z klasycznym ujêciem te-

matyki Europy Œrodkowej pojawiaj¹ siê na marginesie oferty wydaw-

niczej Czarnego, w pomniejszonej formie. Na przyk³ad motyw Galicji

i Austro-Wêgier pojawia siê w ksi¹¿ce Roberta Mak³owicza Café Mu-
seum (2010), która jednak jest skupiona na jednym tylko, nie najistot-

niejszym aspekcie „austrowêgierskoœci” – na jedzeniu. Wa¿ne tematy

zwi¹zane z histori¹ najnowsz¹ pojawiaj¹ siê równie¿ w odosobnionych

publikacjach, na przyk³ad wojna w by³ej Jugos³awii w ksi¹¿ce Swie-
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t³any Broz-Tito Dobrzy ludzie w czasach z³a (2002), czy rumuñski totali-

taryzm w wywiadzie z Adamem Bodorem Zapach wiêzienia (2004).

Konsekwentn¹ strategi¹ jest tu jednak unikanie wznios³oœci. Powieœci

wydawane przez Czarne s¹ czêsto ostentacyjnie przyziemne, ironicz-

ne, turpistyczne w stylu, traktuj¹ o alkoholu, narkotykach; s³owem

wyci¹gaj¹ na wierzch dot¹d niewidoczn¹, brzydk¹, rozpadaj¹c¹ siê

stronê œwiata. Jeœli wa¿ne tematy, to przefiltrowane przez osobiste do-

œwiadczenie, pokazane przez pryzmat codziennoœci. Jako wzorcowy

mo¿na przyj¹æ tu literacki pomys³ Stasiuka, by jako dowód na sw¹

œrodkowoeuropejsk¹ to¿samoœæ przedstawiæ opakowania detergen-

tów z napisami po czesku, s³owacku, wêgiersku i rumuñsku: „Pasty

do zêbów, dezodoranty, proszki i p³yny do szorowania i zewsz¹d

og³aszano moje œrodkowoeuropejskie zmartwychwstanie” (2007:124).

Najwa¿niejsze, jeœli chodzi o przesz³oœæ i pamiêæ, zarówno u Sta-

siuka, jak i w doborze tekstów innych autorów kluczowy jest w¹tek

nostalgii za czasami komunizmu. Stasiuk ma do œwiata PRL wielki

sentyment. Jest to mieszanka uczuæ, gdzie znajdzie siê têsknota za

beztrosk¹ powodowan¹ brakiem perspektyw, dziecinnym brakiem

odpowiedzialnoœci, magicznym œwiatem, swobodnym m³odzieñczym

pijañstwem, spo³ecznie sankcjonowanym nicnierobieniem. Mo¿na

odnaleŸæ wyk³adniê tej optyki w popularnych Opowieœciach galicyjskich
Stasiuka (1998). Po 1989 roku na polsk¹ ziemiê (i nie tylko, dotyczy to

wszak ca³ego postkomunistycznego œwiata) nadci¹gnê³o Nowe Jeru-

zalem – wy³oni³ siê œwiat po potopie, który zniszczy³ „PRL-owski raj,

czas mitycznej niezmiennoœci, trwania pozbawionego perspektyw,

pojednania natury z histori¹, nieœwiadomej siebie niewinnoœci, ale te¿

czas eldorado, uporz¹dkowanego rymu lewizn i zapijania siê na œmieræ”

pisze Czapliñski (2001:130).

A zatem, w odró¿nieniu od Czy¿ewskiego, dla Stasiuka to nie 1939

a 1989 rok by³ rokiem potopu. Lata PRL stanowi³y ci¹g³oœæ z daw-

niejsz¹ przesz³oœci¹, jeœli chodzi o ¿ycie codzienne, spokój i mitycz-

noœæ zapyzia³ej prowincji. Izabela M³odnicka analizuj¹c Opowieœci…
pokazuje kontrast miêdzy starym œwiatem komunizmu, gdzie trwa³a

„gnuœna rzeczywistoœæ wózka i œwiat pegeerów – szare, rozpadaj¹ce

siê cha³upy i p³oty” (2001:33), a nowym: „Nowe wy³ania siê po poto-

pie w postaci kolorowej wystawy kiosku, która barwami powtarza

niechc¹cy dawne, biblijne znaczenia, we wszechobecnym, tureckim

d¿insie, angielskich napisach na ubraniach i kolorowych dresach, no-
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wym wzorze elegancji” (tam¿e). Wkroczenie nowoczesnego œwiata,

kapitalizmu, kultury masowej wyrz¹dzi³o nieodwracalne szkody i do-

kona³o w tej czasowej ci¹g³oœci wyrwy potê¿niejszej ni¿ II wojna œwia-

towa w historiozofii Czy¿ewskiego.

Ten sposób myœlenia mo¿e byæ kontrowersyjny, jednak niezaprze-

czaln¹ zas³ug¹ twórców Czarnego jest dostrze¿enie swoistej urody

i atrakcyjnoœci œwiata postsowieckiego. On awansuje w ich literackich

wyborach na pozycjê tak¹, jak¹ w Pograniczu ma okres przedwojenny.

To taki okres w prywatnych biografiach, o którym warto pisaæ, i to nie

z pozycji politycznych czy martyrologicznych, ale nadaj¹c temu czaso-

wi indywidualny smak, barwy i znaczenie. Liczne wœród publikacji

Czarnego s¹ narracje takie jak Wylinka Simony Popescu (2002), ma-

giczna proza autobiograficzna opisuj¹ca dzieciñstwo w komunistycznej

Rumunii. Choæ pojawiaj¹ siê tak¿e swego rodzaju rozliczenia, np. Je-
stem komunistyczn¹ bab¹ Dana Lungu (2009), albo proza Herty Muller.

Ale ju¿ nawet wspominany powy¿ej wywiad z Bodorem Zapach wiêzie-
nia wœród wspomnieñ okrutnych doœwiadczeñ niesie trudn¹ do zrozu-

mienia nostalgiê. Sztandarow¹ publikacj¹ tego nurtu jest zbiór pisa-

nych na zamówienie esejów Nostalgia. Eseje o têsknocie za komunizmem
(2002) pod redakcj¹ szefowej wydawnictwa, Moniki Sznajderman.

W nowszych tekstach Stasiuk wydaje siê pogodzony z owym „po-

topem” i chêtnie opisuje niezwyk³e zderzenie globalizacji z zacofa-

niem. Jego fascynacj¹ jest przecie¿ rzeczywistoœæ europejskiej pro-

wincji, a wiêc i w tej dziejowej zmianie odnajduje atrakcyjny temat

(chocia¿by w powieœci Taksim, 2009) Owo zderzenie starego z nowym,

i ich wspó³istnienie przypomina Stasiukowi (toutes proportions gardées)
zjawisko opisywane w podrêcznikach socjologii kultury: na³o¿enie

w krajach Trzeciego Œwiata na pierwotny uk³ad kultury od razu

uk³adu kultury masowej, z pominiêciem szczebla rozwoju uk³adu in-

stytucji. W odpowiedzi na pytanie o cechy wspólne Polski, Rumunii,

S³owacji czy Albanii, Stasiuk mówi: „Moim zdaniem, niesamowity

splot rozpadu i wzrostu. W tych stronach nie by³o jeszcze na dobre

nowoczesnoœci, a zaczê³a siê ponowoczesnoœæ, nie skoñczy³ siê komu-

nizm a przychodzi postkapitalizm. Przesz³e formy polityczne, spo-

³eczne, kulturalne wydaj¹ siê minione, ale naprawdê podskórnie eg-

zystuj¹. To, co nowe natomiast przychodzi z si³¹ ¿ywio³u. […] Taka

³¹cznoœæ g³êbokiej przesz³oœci i przysz³oœci okreœla, jak s¹dzê, to, co

siê bêdzie dzia³o z tutejsz¹ cywilizacj¹.” (Wierzejska 2010).
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Wydawnictwo nastawione jest na promocjê literatury nieznanej

dot¹d polskiemu czytelnikowi. Jest to proza ambitna, na poziomie.

Chocia¿ twórcy wydawnictwa nie wstydz¹ siê popularnoœci i komer-

cyjnego sukcesu. Staraj¹ siê jednak zachowaæ równowagê, i nie scho-

dziæ poni¿ej pewnego poziomu, nie proponowaæ literatury popularnej

w œcis³ym tego s³owa znaczeniu. W ofercie oprócz œrodkowoeuropej-

skich pisarzy, czêsto ciesz¹cych siê uznaniem na œwiecie, jak noblist-

ka Herta Muller, pojawiaj¹ siê tak¿e nazwiska wybitnych eseistów, re-

porterów, podró¿ników. Seria Sulina przynosi teksty takich autorów

jak Karl-Markus Gauss, Dubravka Ugrešiæ, Maria Todorova, Martin

Pollack czy Robert D. Kaplan, których obecnoœæ stanowi dobry kontr-

argument dla tych, którzy chcieliby wydawnictwu zarzuciæ brak ambi-

cji intelektualnych.

Zakoñczenie

Podsumowuj¹c, nale¿y postawiæ sobie pytanie, czy po latach od

powstania dzia³alnoœæ wydawnictwa Czarne i Fundacji Pogranicze

wci¹¿ mieœci siê w nurcie kontestacji i alternatywy, czy te¿ niepostrze-

¿enie odby³o siê wejœcie do mainstreamu? Niew¹tpliwie Czarne to nie

jest ju¿ oficyna niszowa, i zajmuje niezwykle wa¿ne miejsce na pol-

skim rynku ksi¹¿ki. Je¿eli w tegorocznym (2011) g³osowaniu nad

nagrod¹ NIKE wœród dwudziestu nominowanych pozycji a¿ siedem

pochodzi z oficyny Czarne (a przypomnijmy, ¿e nominacje mog³y

otrzymywaæ tylko polskie tytu³y, stanowi¹ce tylko czêœæ oferty wy-

dawnictwa) to znaczy, ¿e ta instytucja wdar³a przebojem na g³ówn¹

scenê. Wspomina³am ju¿ o licznych nagrodach i medalach, jakimi zo-

sta³ uhonorowany Andrzej Stasiuk. Warto podkreœliæ, ¿e w podobnej

sytuacji jest Pogranicze, z równie utytu³owanym liderem, który w obec-

noœci prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego otworzy³ w przede-

dniu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Miêdzynarodowe Cen-

trum Dialogu w Krasnogrudzie, dawnej posiad³oœci rodzinnej Cze-

s³awa Mi³osza. Trudno o bardziej spektakularne wyeksponowanie

dzia³alnoœci Pogranicza i wyraŸniejsz¹ demonstracjê, ¿e nurt, który re-

prezentuje, przestaje byæ nisz¹ i w³¹cza siê do oficjalnego dyskursu.

Jednoczeœnie, co oczywiœcie nale¿y podkreœliæ, œrodkowoeuropej-

skoœæ i zachêta do poznawania tej „innej Europy” to oferta skierowa-
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na do raczej m³odej, elitarnej, wykszta³conej i ambitnej publicznoœci.

Moda, która zainteresowanie to podtrzymuje, jest ci¹gle bardzo eks-

kluzywna, bo oparta na literaturze, s³owie pisanym, a czytelnictwo

w Polsce w ogóle jest ekskluzywne.

Obserwuj¹c jednak wzmo¿on¹ dzia³alnoœæ i wp³yw, jaki wywieraj¹

ksi¹¿ki i autorzy z krêgu Pogranicza i Czarnego na wspó³czesn¹ kultu-

rê, nie mogê siê zgodziæ z Kazimierzem Brakonieckim, który w 2003

roku wieszczy³: „Projekt jest opóŸniony w czasie i anachroniczny poli-

tycznie. […] Bo có¿ nas ³¹czy? Wspólnota losu? Jaka? Œmiem w¹tpiæ,

¿eby by³a. […] Na naszych oczach mit ten (wpierw kulturowy, potem

polityczny) rozpad³ siê i nie wzbudzi³ ¿adnego ¿alu. Bo i za czym? […]

Europa Œrodkowa okaza³a siê byæ fikcj¹” (Brakoniecki:2003:27). Bar-

dzo mo¿liwe, ¿e w realnym œwiecie politycznych interesów Europa

Œrodkowa w rzeczy samej jest fikcj¹ i jako wspólnota lokalna, ludzka,

tak¿e nie istnieje. Ale w obszarze kultury, w dyskursie – istnieje jak

najbardziej i zas³uguje na ponowne opisanie, tym razem w nowej

ods³onie.
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