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Pojęcie Europy? Co dla mnie znaczy Europa? 

Na pewno nie znaczy: Europa euro biznesu, eurodolarów… tak zwanej, 

potencjalnej „wspólnoty” europejskiej, która zgodnie z założeniem ma pomóc 

poszczególnym krajom kapitalistycznej Europy Zachodniej „stawić  czoła nasilającym 

się wyzwaniom ekonomicznym u schyłku wieku dwudziestego” (cytuję dzisiejsze 

wydanie „International Herald Tribune”, międzynarodowej gazety amerykańskiej), euro 

kiczu uznawanego w tych krajach za literaturę i sztukę, eurofestiwali i eurowystaw, 

eurodziennikarstwa i eurotelewizji. Ale ta właśnie Europa nieubłaganie przekształca 

tamtą, drogą mi Europę, polifoniczną kulturę, w której tradycjach – nie wszystkich – 

tworzę i odczuwam i myś lę i niepokoję się, której najlepszym, skłaniającym do pokory 

zasadom się poddaję. 

Ameryka nie jest oczywiście całkiem odcięta od Europy – choć  bardziej się od 

niej różni (bardziej jest „barbarzyńska”) niż  sądzi wielu Europejczyków. Sama, podobnie 

jak większość  moich rodaków, choć  mniejsza większość  niż  dawniej, jestem 

pochodzenia europejskiego, a konkretniej europejsko-żydowskiego (moi 

pradziadkowie wyemigrowali przed stuleciem od północno-wschodnich regionów 

Stanów Zjednoczonych z terenów obecnej Polski i Litwy), dzięki czemu może łatwiej mi 

odnowić  więzy z Europą niż  wielu innym Amerykanom pochodzenia europejskiego. W 

istocie rzeczy jednak mniej zastanawiam się nad tym, co Europa znaczy dla nie jako 

Amerykanki. Zastanawiam się, co znaczy dla mnie jako pisarki, obywatelki krainy 

literatury – a to jest międzynarodowe obywatelstwo. 

Gdybym musiała opisać , co Europa znaczy dla mnie jako Amerykanki, 

zaczęłabym od… wyzwolenia. Wyzwolenia od tego, co w Ameryce uchodzi za kulturę. 

Różnorodność , powaga, wymyś lność , gęstość  kultury europejskiej tworzy 

archimedesowy punkt oparcia, z którego mogę – w myś li – poruszyć  świat. Nie da się 

tego osiągnąć , wychodząc od Ameryki, od tego, co mi daje kultura amerykańska jako 

zbiór zasad, jako spuściznę. Dlatego Europa jest dla mnie ważna, ważniejsza od 

Ameryki, chociaż  pobyty w Europie nie czynią mnie emigrantką. 

Niewątpliwie zresztą Europa znaczy dużo więcej, niż  ta modelowa 

różnorodność , ten cudowny pokarm… te rozkosze, te zasady. Zarówno w starej (co 

																																																													
1 Susan Sontag (1933) – eseistka, prozaiczka i publicystka amerykańska. Jest wykładowcą literatury i 
filozofii w uniwersytetach amerykańskich, stale współpracuje z „Partisan Review” i „New York Review of 
Books”. Jest przewodniczącą amerykańskiego PEN-Clubu. Autorka powieści: The Benefactor (1963) i 
Death Kit (1967), zbioru esejów: Against Interpretation (1966), Styles of Radical Will (1969), On Photography 
(1977), Illness as Metaphor (1978) i Under the Sign of Saturn (1980) [przyp. red.]. 



	 	 	

	

najmniej od późnego średniowiecza) rzeczywistości europejskiej, jak w odwiecznych, 

często obłudnych dążeniach, „Europa” jako nowożytny hejnał wzywający do unifikacji 

politycznej za każdym razem prowadzi do stłumienia i zamazania różnic kulturowych, 

do koncentracji i umocnienia władzy państwowej. Dla otrzeźwienia przypomnijmy, że 

nie tylko Napoleon, ale i Hitler głosił ideę paneuropejską. Znaczna część  hitlerowskiej 

propagandy w okupowanej Francji zmierzała do przedstawienia Hitlera jako zbawcy 

Europy przed bolszewizmem, przed rosyjskimi czy „azjatyckimi” hordami. Slogan 

„Europa” łączono często z obroną „cywilizacji” przed obcymi ludami. A obrona 

cywilizacji oznaczała z reguły wzrost potęgi wojskowej i ekonomicznej jednego 

państwa europejskiego w rywalizacji o władzę i bogactwo z innymi państwami 

europejskimi. Oznaczając coś , co rzeczywiście można było nazwać  cywilizacją (temu 

bowiem skądinąd nie da się zaprzeczyć), „Europa” oznaczała pojęcie moralnej 

słuszności hegemonii pewnych państw europejskich nad rozległymi obszarami tego, co 

Europą nie jest. Pragnąc przekonać  gojów do idei państwa żydowskiego w Palestynie 

Theodor Herzl głosił, „że powinniśmy stać  się częścią muru obronnego, chroniącego 

Europę przed Azją, pełnić  rolę forpoczty cywilizacji w obliczu barbarzyństwa”. Cytuję to 

zdanie z Judenstaat Herzla nie po to, by – jak to ostatnio wszyscy robią – pomstować  na 

Izrael, a tylko dla podkreś lenia, że praktycznie każdy akt kolonizacji ze strony jakiegoś  

narodu europejskiego w dziewiętnastym i na początku dwudziestego wieku 

usprawiedliwiano rozszerzeniem moralnych granic „cywilizacji” (identyfikowanej z 

cywilizacją europejską) i odpieraniem naporu barbarzyńskich żywiołów. 

Przez długi czas samo pojęcie wartości „uniwersalnych”, instytucji światowych, 

było europocentryczne. W pewnym sensie świat był niegdyś , europocentryczny. Taka 

Europa to „świat wczorajszy” – żeby posłużyć  się tytułem, który Stefan Zweig2 nadał 

swemu lamentowi za Europą, utrzymanemu w formie pamiętnika, ostatniej swej 

książce, napisanej przed blisko półwieczem, kiedy to tego niezwykle dobrego 

Europejczyka zmuszono do ucieczki z Europy, ucieczki przed tryumfującym 

barbarzyństwem, jakie (czy trzeba dodawać?) zrodziło się w jej granicach, w samym 

sercu Europy. Można by pomyś leć , że najpierw imperializm i rasizm, a teraz panoszenie 

się wielonarodowego kapitalizmu zupełnie zdyskredytowały pojęcie Europy. Tak się 

jednak nie stało. (Podobnie nie wyszło  z użycia pojęcie cywilizacji – bez względu na 

ilość  popełnionych w jej imieniu zbrodni kolonialistów).  

Pojęcie Europy wykazuje największą żywotność  w kulturze środkowych i 

wschodnich rejonów kontynentu, gdzie obywatele krajów w sferze wpływów tamtego 

supermocarstwa walczą o więcej autonomii. Mam na myś li, oczywiście, debatę na 

temat Europy Środka, otwartą przed paru laty znaczącym esejem Milana Kundery3 i 

																																																													
2	Stefan Zweig (1881–1942) – austriacki poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz. 
3 Milan Kundera (ur. 1929) – czeski i francuski pisarz. 



	 	 	

	

kontynuowaną w esejach i manifestach Adama Zagajewskiego4, Vaclava Havla5, 

György Konrada6 i Danilo Kiša7. Dla Polaka, Czecha, Węgra, Jugosłowianina (a nawet, z 

innych względów, dla Austriaka czy Niemca) pojęcie Europy ma nieodparty i 

przewrotny urok. W ostatecznym rachunku wartość  kulturowej, a poniekąd politycznej 

hipotezy roboczej o istnieniu Europy Środka polega na przyspieszeniu europejskiego 

traktatu pokojowego, traktatu, który by osłabił rywalizację dwóch supermocarstw, 

trzymającą nas wszystkich w szachu. Skruszenie, zmiękczenie stykających się w 

Europie krawędzi supermocarstw, trzymającą nas wszystkich w szachu. Skruszenie, 

zmiękczenie stykających się w Europie krawędzi supermocarstw byłoby w interesie 

każdego… a mówiąc „każdego mam arbitralnie na myś li tych wszystkich, którzy sądzą, 

że ich prawnuki mają prawo mieć  też  prawnuki. „Dopóki nie można bez specjalnego 

zezwolenia wybrać  się z Budapesztu na wieczór do opery w Wiedniu – stwierdził 

Konrad – dopóty nie można mówić , że żyjemy w stanie pokoju”. 

Czyż  mamy coś  porównywalnego do piastowanej przez 

Środkowoeuropejczyków romantycznej wizji Europy małych narodów, które mogą 

swobodnie porozumiewać  się ze sobą i komasować  doświadczenia, wielką dojrzałość  

obywatelską oraz głęboką kulturę, zdobyte kosztem niezmiernych cierpień i 

wyrzeczeń? Czy dla nas, którzy skaczemy z kontynentu na kontynent nie pytając nikogo 

o pozwolenie na spędzenie wieczoru w operze, Europa byłaby rzeczą równie cenną? A 

może nasz dobrobyt, nasza wolność  i nasz egoizm czynią ideał Europy czymś  

przestarzałym? A samo pojęcie – dla nas – czymś  popsutym nie do naprawienia? 

Pod jednym względem, jak się wydaje, sytuacja u nas i u nich jest 

porównywalna… Wynika to zapewne z rzeczywistego zmniejszania się europejskiej 

potęgi – po obu stronach podziału między supermocarstwami. Nowe pojęcie Europy 

polega na redukcji, nie na ekspansji: chodzi nie o europeizację, reszty świata, tylko… 

Europy. Dla Polaków, Węgrów i Czechów „Europa” jest ledwie zawoalowanym 

wezwaniem do ograniczenia wpływów i hegemonii kulturalnej [ - - - -] [Ustawa z dnia 31 

lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, artykuł 2, punkt 3 (Dziennik Ustaw nr 

20, pozycja 99; zmiany: 1983 rok, Dziennik Ustaw nr 44, pozycja 204)]. Zeuropeizować  

Europę… W bogatej Europie, gdzie nie możemy narzekać  na to, że jesteśmy wzajem od 

siebie odcięci, pojawia się inny niepokój. Nie chodzi tutaj o zeuropeizowanie Europy, 

tylko o zachowanie jej europejskości. Tę bitwę w widoczny sposób przegrywamy. 

Podczas gdy wykształceni mieszkańcy Europy Środkowej cierpią wskutek 

bezsensownej izolacji i racjonowania kontaktów kulturalnych, mieszkańcy Europy 
																																																													
4 Adam Zagajewski (ur. 1945) – poeta i pisarz. Od lat 70. współpracownik opozycji demokratycznej w 
PRL, od 1981 na emigracji. 
5 Václav Havel (1936–2011) – czeski i czechosłowacki pisarz, dramaturg. Działacz opozycyjny, jeden z 
inicjatorów Karty 77. W latach 1989–1992 prezydent Czechosłowacji, w latach 1993–2003 prezydent 
Republiki Czeskiej. 
6 György Konrád (ur. 1933) – węgierski pisarz i eseista, podczas zimnej wojny wypowiadał się za 
pokojową i federalną Europą Środkową. 
7 Danilo Kiš (1933–1989) – serbski pisarz, tłumacz i poeta. 



	 	 	

	

Zachodniej trapią się z powodu nie słabnących i działających izolująco domieszek w 

kulturze na co dzień. Sikhowie są taksówkarzami we Frankfurcie, muzułmanie w 

Marsylii, Włoscy lekarze w Neapolu, Rzymie i Turynie na żądanie rodziców, imigrantów 

z Afryki, dokonują zabiegów obcięcia łechtaczki dojrzewającym dziewczętom. Wkrótce 

jedynymi w miarę homogenicznymi krajami w Europie będą państwa ubogie, jak 

Portugalia i Grecja oraz zubożałe czterdziestoma latami sterowanej z Moskwy 

gospodarki planowej państwa Europy Środkowej. Nie słabnący napływ cudzoziemców 

do bogatych krajów może raz jeszcze zohydzić  ideę „Europy”? 

Europa, ćwiczeni z nostalgii? Wierność  Europie, jakby ktoś  pisał piórem, gdy 

wszyscy używają maszyny? (A ściś lej: jak pisanie na maszynie, kiedy wszyscy już  się 

posługują komputerem?) Warto zauważyć , że takie pojęcie Europy, jakie można 

traktować  poważnie, kwitnie w krajach, które wskutek swego nieelastycznego, 

podszytego strachem, zmilitaryzowanego systemu rządzenia oraz żałosnej gospodarski 

są dużo mniej nowoczesne, uboższe i etnicznie bardziej homogeniczne od krajów 

zachodniej części kontynentu. Nowoczesna Europa – często myląco nazywana Europą 

„zamerykanizowaną” – z pewnością jest dużo mniej europejska. Pewna znajomość  

Japonii, której nabrała w ciągu ostatniego dziesięciolecia, uświadomiła mi, że 

„nowoczesne” nie musi znaczyć  „amerykańskie”. (Równanie modernizacji z 

amerykanizacją i na odwrót to bodaj ostatni przesąd eurocentryczny). Nowoczesność  

ma swoją logikę… wyzwalającą i straszliwie destruktywną… która przeobraziła też  

Stany Zjednoczone, podobnie jak Japonię i bogate kraje europejskie. Równocześnie 

przesunęło się centrum. (Peryferie zawsze niszczą lub modyfikują centrum). Los 

Angeles stało się wschodnią stolicą Azji, a pewien japoński przemysłowiec, który 

niedawno mówił o swoich planach założenia nowej fabryki w Stanach Zjednoczonych 

„na północnym wschodzie” – miał na myś li Oregon, a nie Massachusetts. Powstaje 

nowa geografia kulturalna i polityczna, która będzie synkretyczna, będzie 

systematycznie niszczyć  przeszłość . Przyszłość  głównej części Europy to Eurolandia, z 

wyspecjalizowanymi rezerwatami narodowymi. Europa jako ciągła repetycja, którą 

krajowcy wchłaniają równie gorliwie jako turyści (w Europie zresztą to 

przeciwstawienie jest już  od dawna nieaktualne – każdy jest turystą), Europa, w 

obrębie której przetrwają małe Europy w postaci emigracji wewnętrznej czy izolacji. Co 

pozostanie z Europy wielkiej sztuki i powagi moralnej, takich wartości, jak prywatność , 

duchowość  i przyciszony, nie-mechaniczny dyskurs, z Europy, w której mogły powstać  

filmy Krzysztofa Zanussiego i proza Thomasa Bernharda i poezja Seamus Heaneya i 

muzyka Arvo Parta? Ta Europa wciąż  istnieje i jeszcze jakiś  czas potrwa. Ale będzie w 

coraz większym stopniu czymś  tylko dla wtajemniczonych. Coraz liczniejsi jej 

obywatele i poplecznicy będą o sobie myś leć  w kategoriach emigrantów, wygnańców, 

cudzoziemców. 

A co się porobi z europejskimi korzeniami fizycznymi i duchowymi? Nie mogę 

znaleźć  bardziej pocieszającej odpowiedzi na to pytanie jak ta, której udzieliła 



	 	 	

	

amerykańska pisarka, emigrantka, gdy ją kiedyś , po czterdziestoletnim pobycie we 

Francji, zapytano, czy nie obawia się utraty swych amerykańskich korzeni. Gertruda 

Stein oznajmiła, a jest to chyba odpowiedź  żydowska raczej niż  amerykańska: „Na cóż  

korzenie, jeś li nie można ich zabrać  ze sobą?” 

Przełożył Jan Zieliński 


