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Krystyna Koziołek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ukryć szwy Europy 
Co jest pod Perugą Mirona Białoszewskiego?

W nie tak dawnym, a jednak już klasycznym eseju Milan Kundera 
poszukiwał w drugiej połowie XX wieku trwałych fundamentów Euro‑
py i rozgoryczony pisał, że nawet 

sztuka, która tworzyła styl epok i towarzyszyła Europie przez stu‑
lecia, porzuciła nas albo myśmy ją porzucili. A poezja, muzyka, ar‑
chitektura, filozofia? One również straciły zdolność jednoczenia Eu‑
ropy, przestały być podstawą jej jedności. Dla ludności europejskiej 
są to wydarzenia równie ważne jak dekolonizacja Afryki1. 

Tymczasem gorycz szybko stała się udziałem pokoleń przywróconych 
Europie, które teraz właśnie doświadczają erozji i pierwszych sympto‑
mów rozpadu wspólnoty europejskiej. Tym bardziej warto wsłuchiwać 
się w słowa pisarzy, zwłaszcza kiedy dobywają się z odległego czasu i na 
naszych oczach stają się spełnionymi proroctwami. Jednym z takich nie‑
oczekiwanych literackich diagnostów był Miron Białoszewski jako autor 
sztuk zebranych w Teatr Osobny… Białoszewski wraz z Ludmiłą Muraw‑
ską, Lechem Stefańskim i Ludwikiem Heringiem stworzyli swoisty teatr 
domowy, w którym odbywały się inscenizacje sztuk Białoszewskiego 
i Heringa. Teatr działał przez osiem lat, począwszy od jesieni 1955 roku, 
a sztuki drukowane były w miesięczniku „Dialog”2. W kontekście no‑

1 M. Kundera: Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej. „Zeszyty Literackie” 
1984, nr 5, s. 27.

2 Obok pionierskiej książki Grácji Kerényi oraz zbioru szkiców Anny Sobolewskiej 
(zob. G. Kerényi: Odtańcowywanie poezji, czyli dzieje teatru Mirona Białoszewskiego. Kraków 
1973; A. Sobolewska: Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Bia
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wych pytań o przyszłość Europy zajmuje mnie jednoaktówka pt. Peruga, 
czyli Szwagier Europy3.

W awangardowym uproszczeniu widocznym na fotografiach ze 
spektaklu4 oraz z didaskaliów widać, że scena zawiera kotarę „ze szparą 
do schodzenia na mebel do schodzenia i schodzenia na podłogę”5. Roz‑
poczyna się powitaniem Szwagra ze Szwagierką. On lata z latawcem, 
ona zleciała jak bomba z sufitu. Przyleciała w odwiedziny. Szwagierka 
jest „z Europy”, ale też „jest Europą”. Powitanie sztucznie żywiołowe, 
od początku grzęźnie w sztuczności, konwencjach, które nie przyjmują 
nawet formy rozbudowanych zdań, ale zamierający ciągle dialog opie‑
ra się na zdawkowych słowach. Nie ma porozumienia, brak tematu do 
rozmów. Na krótko wydaje się, że łączy ich strach przed wojną, kiedy 
pudła z perukami lecą im na głowy niczym bomby. A potem znów cisza 
i lęk przed ciszą, więc próbują rozmawiać o czymkolwiek: o muzyce, 
wspomnieniach, sztuce, ale za każdym razem kończy się to fiaskiem. 
Nastrój sztucznego entuzjazmu przeplata się z nudą i sennością. Oto 
krótkie streszczenie bardzo krótkiej, bo ośmiostronicowej sztuki, która 
wraz z pięcioma innymi jednoaktówkami Białoszewskiego ukazała się 
w trzecim numerze „Dialogu” z 1958 roku.

Sztuka Białoszewskiego, przez zdegradowany, lakoniczny język bo‑
haterów, absurdalne sytuacje sceniczne oraz awangardowe kostiumy 
i scenografię, budzi naturalne skojarzenia z poetyką teatru absurdu, 
w pierwszej kolejności z Łysą śpiewaczką Eugène’a Ionesco (1949). Podob‑
na jest tu refleksja nad językiem, który nie pozwala się porozumieć, nad 
wynikającym z tego poczuciem absurdu osamotnienia i egzystencjalnej 
pustki. Mimo tych związków brak sensu zarzucali sztuce Jerzy Jarocki6 
i Artur Sandauer. Ten ostatni stwierdzał: „Muszę powiedzieć, że nie ro‑
zumiem Perugi, nie wiem, o co tam chodzi”7.

Dziś sensy i gry estetyczne zastosowane w Perudze nie budzą już 
takich kontrowersji, za to intrygują wizje geopolitycznego kryzysu. 
Wyrastają one z zauważonej wcześniej strategii sztuki, którą jest de‑

łoszewskiego. Warszawa 1997. Najbardziej obszerną i wyczerpującą jak dotąd monografią 
twórczości teatralnej Białoszewskiego jest książka Jacka Kopcińskiego: Gramatyka i misty
ka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997.

3 M. Białoszewski: Peruga, czyli Szwagier Europy. W: Idem: Teatr Osobny 1955–1963. 
Warszawa 1988, s. 169–178.

4 https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/81232/h:409/ [data dostępu: 20.01.2017].
5 Ibidem, s. 171.
6 Rozmowy o dramacie. Teatr Białoszewskiego. (Dyskusja z udziałem Fedeckiego, Jarockiego, 

Lubacha, Sandauera, Skolimowskiego). „Dialog” 1959, nr 2, s. 108−115.
7 A. Sandauer: Teatr Osobny Mirona Białoszewskiego. W: Idem: Pisma zebrane. T. 1. War‑

szawa 1985, s. 395.
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gradacja mitologicznej personifikacji Europy, co zauważyła już Grácji 
Kerényi8. Piękna córka fenickiego króla, kochanka Zeusa, u Białoszew‑
skiego staje się groteskową Szwagierką – pretensjonalną personifikacją 
starego kontynentu, przybraną w rekwizyty nobliwej tradycji (peruka) 
i awangardowej nowoczesności. Pisał o tej kolażowej technice autora 
Obrotów rzeczy Kopciński, wskazując, że poeta korzystał z „rozmaitych 
pokładów tradycji, aluzyjnego zbliżania do siebie idei, tematów, wątków 
– zamykania ekstraktu cudzej myśli we własnym słowie”9. W aktuali‑
zującej lekturze ważniejszy wydaje mi się motyw wstydliwego przy‑
krywania peruką łysej, pokrytej szwami głowy Szwagierki. Zniwelować 
różnic nie pomaga ukrywająca szwy peruka na głowie Europy. Peruki 
znane były już w starożytności, ale synonimem zamożności stały się 
za sprawą europejskiej mody, która w XVIII wieku podbiła także Pol‑
skę. W sztuce peruka okazuje się zaledwie rekwizytem, atrapą, która 
na chwilę tylko przysłania polityczną rzeczywistość pełną podziałów. 
I choć właśnie politycznie zostaje ustanowiona i narzucona, bo spada na 
bohaterów z góry, to każdy jej chwilowy brak jeszcze bardziej wyostrza 
obraz podzielonego terytorium (zwłaszcza łysą, pełną szwów głowę 
Szwagierki). Ukrywane szwy Europy to szczególnie istotny wątek dra‑
matu. Białoszewski obnaża mit Europy jako wspólnej przestrzeni kultu‑
rowej, której mityczna bohaterka ma być patronką. Usiane szwami/po‑
działami ciało Szwagierki zdziera powłokę z wyobrażeń o kulturowej 
jedności, której dowodem ma być wspólne dziedzictwo sztuki i filozofii, 
stanowiące również źródło nadziei na odbudowanie słabnących więzi 
europejskich. 

Szukającym bezradnie wspólnoty bohaterom wydaje się, że aseman‑
tyczna i ponadjęzykowa muzyka będzie, spośród rozmaitych odmian 
sztuki, najlepiej sprzyjać wspólnocie, ale zderzenie neapolitańskiego 
hitu Wróć do Sorrento z lwowskim klasykiem Bal u weteranów (O północy 
się zjawili), którymi próbują się porozumiewać Szwagier ze Szwagierką, 
kończy się całkowitym obnażeniem szwów i kolejną ciszą paraliżującą 
bohaterów. W bezlitosnym szyderstwie autora kultura Europy straciła es‑
tetyczną, moralną i metafizyczną moc jednoczenia ludzi. Pozostał z tego 
w powszechnym odczuciu galimatias od Egiptu po kolaż i z powrotem – 
taka świetność10. Bezładny chaos kostiumu Szwagierki oraz tandetna sce‑
nografia pretensjonalnie naśladująca awangardową rzeźbę i malarstwo 
ostatecznie zostają spuentowane retorycznym westchnieniem: − a ile to 

 8 „Postać męska, grana przez Białoszewskiego, jest konkretnym Szwagrem, a pos‑ 
tać kobieca jest Europą upersonifikowaną”. G. Kerényi: Odtańcowywanie poezji…, s. 182.

 9 J. Kopciński: Gramatyka i mistyka…, s. 38.
10 M. Białoszewski: Peruga…, s. 171.
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kosztowało?, co wskazuje na ostatni i jedyny powszechnie uznawany sys‑
tem wartości, czyli ekonomię. 

Skoro nie tradycja, to może nowoczesność europejskiej sztuki wyzna‑
cza przyszły rozwój? Nieśmiałemu i sennemu pytaniu Szwagierki Kan
 ‑dyn ‑ski? odpowiada symetryczne, trzykrotne cha cha cha kończące sztukę. 
To ostatnia próba wzniesienia się ponad różnicującą bohaterów rzeczywi‑
stość. Przywołanie europejskiego abstrakcjonisty jako potencjalnego pa‑
trona przyszłego, możliwego ładu europejskiego wywołuje w samej boha‑
terce odruch śmiechu, jak z końca Transatlantyku Witolda Gombrowicza.

Białoszewski mówi nam dziś znowu coś, co widzimy i wiemy – to 
mianowicie, że Europa się „zacięła”, krąży wokół swoich starych i no‑
woczesnych znaków i symboli, które jednak straciły siłę integrującą 
straszliwie podzielony wojną oraz polityką kontynent. Tym trudniej 
było zrozumieć w podzielonej zimną wojną Europie, o czym mówi Bia‑
łoszewski w dziwacznym na pozór, zdegradowanym języku dialogów 
dwojga równie dziwacznych bohaterów. Sam tytuł jest niejasny. Skoro 
Szwagierka to Europa, to Szwagier powinien być mężem jej siostry lub 
bratem jej męża. Siostry mityczna Europa nie miała, a mąż jej Asterion 
miał, co prawda dwóch braci: Inachusa i Kefisosa, ale nie wydaje się, aby 
Białoszewski w jakikolwiek sposób wykorzystał te prototypy. Raczej po‑
zostając w jego poetyce kolokwializacji, należałoby przywołać wyrażenie 
krewnego „przyszywanego”, a więc takiego, z którym łączą nas relacje 
nie krwi, lecz wspólnego życia, bliskiej znajomości, domowej przyjaźni. 
W krawieckiej metaforyce sztuki Szwagier Europy to „szwagier przy‑
szywany”, co logicznie i przekonująco podtrzymuje tę naczelną figurę 
symboliczną.

Peruga olśniewa dziś aktualnością diagnoz dotyczących współczesnej 
Europy. Toczą się tu dwa równoległe dyskursy: estetyki i polityki. Pierw‑
szy jest jawny, drugi – ukryty pod peruką, która streszcza dzieje Europy. 
W nich właśnie możemy szukać uzasadnienia koloru zmienianych pe‑
ruk (siwego, czarnego i rudego). Od średniowiecznego uniwersalizmu 
kościelnego przez totalitaryzm faszystowski do komunizmu. W przy‑
krywaniu szwów Europy chodzi więc nie tylko o budowanie ponadna‑
rodowych więzi, ale też o niebezpieczeństwo przemocy totalitaryzmu 
o różnych imionach. Białoszewski nie poprzestaje jednak na przedsta‑
wieniu manichejskiej wizji jedności Europy, zadaje pytanie o kwestię 
podstawową, o możliwość porozumienia. I choć zadał to pytanie w swo‑
jej sztuce sprzed sześćdziesięciu lat (!), wydaje się ono kluczowe w myśle‑
niu o współczesnej Europie, która w tym czasie przeszła historię pełną 
zmian. Od powstania Unii przez upadek komunizmu, powstanie no‑
wych państw po dzisiejszy kryzys zaufania do siebie i obcych.
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Bohaterowie Perugi bezowocnie szukają wspólnego tematu do rozmo‑
wy. Ratunku nie przynosi im nawet sztuka. Wspomniany już Kundera, 
pytający o Europejczyków trzydzieści lat po Białoszewskim, pisze: 

Sam przeprowadziłem mały sondaż, zadając spotykanym ludziom 
niewinne pytanie, jaki jest ich ulubiony malarz współczesny. I oka‑
zało się, że nikt nie miał ulubionego współczesnego malarza, a więk‑
szość w ogóle nie znała żadnego11. 

Sny o jedności Europy powracają także w języku, który w swoim za‑
łożeniu ma służyć lepszemu komunikowaniu się. Od dominacji łaciny 
przez nowożytną modę na język francuski czynimy wysiłki, by globalnie 
posługiwać się angielskim. Zapomnieliśmy jednak o lekcji Ferdinanda 
de Saussure’a o wysiłku nadawania znaczenia słowom, które bez niego 
stają się martwymi znakami. Słowo pozbawione przylegającego do niego 
przedmiotu wiruje w obłąkanym tańcu znaczeń, przed którym nie ratuje 
nawet kontekst, bo i on jest językowy (czytaj: interpretowalny). Jeśli, jak 
w przypadku bohaterów Perugi słowa nie odsyłają do znanych uczestni‑
kom rozmowy znaczeń, trzeba używać form gotowych, takich, które są 
pozakontekstowe i same w sobie nie niosą żadnego znaczenia. Odgrywa‑
ją jednak bardzo ważną rolę: pozwalają podtrzymać kontakt. Białoszew‑
ski sprowadza więc dialogi bohaterów do czystej funkcji fatycznej:

Europa: Mimo wszystko
Szwagier: Aha
Europa: Chociażby
Szwagier: Mh
Europa: Jednakowoż
Szwagier: Tss
Europa: Pomimo
Szwagier: No tak
Europa: Gdzież tam
Szwagier: Aha
Europa: Skądżeby
Szwagier: Mh
Europa: Czemu
Szwagier: Tss12.

Choć przez jakiś czas takie przedsięwzięcie tworzy iluzję kontaktu 
między bohaterami i napędza dialog, na dłuższą metę prowadzi do boles‑ 

11 M. Kundera: Zachód porwany…, s. 27. 
12 M. Białoszewski: Peruga…, s. 169–178.
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nego zerwania pseudorozmowy, która niczego nie komunikuje. Zerwanie 
ruchu od słowa do rzeczy prowadzi do atrofii kontaktu. Lęk przed ciszą 
(z której wszy się rodzą) i obnażeniem szwów na głowie Europy prowadzi 
parę bohaterów do bezradnego powtarzania onomatopei cha i gorączko‑
wego tempa zmiany peruk. Raz po raz Europa zasypia. W ostatnim ock‑
nięciu pozostaje łysa i wykonuje zaledwie gest sięgania po perukę.

Wspomniane już przywołanie Wasyla Kandinskiego w finale sztu‑
ki wiedzie nas do pytania o związek Perugi z przemianami w sztuce 
XX wieku. Odpowiednikiem wyrazów używanych w funkcji fatycznej 
w historii sztuki są ready mades, przedmioty gotowe, tak bardzo zastygłe 
w swoich znaczeniach, że nie widzimy ich sensotwórczego potencjału. 
O ile jednak w sztuce taki eksperyment może prowadzić do odświeżenia 
znaczeń (na przykład pisuar, który staje się fontanną), o tyle w języku 
prowadzi do niemożności porozumienia i ostatecznie kończy wszelki 
dialog. Dziś jeszcze wyraźniej widzimy, że sztuka i polityka nie dostar‑
czyły nam gotowych obiektów do kontynuowania wspólnej europejskiej 
budowli; wręcz przeciwnie, jeszcze mocniej oddalamy się od tego pro‑
jektu ku izolującym się państwom narodowym. W rozmowie z Grzego‑
rzem Jankowiczem Dubravka Ugrešić gorzko opisuje niemożliwą próbę 
przemieszczenia się poza kwalifikację narodową:

Pojęcie kultury europejskiej jest używane jak rodzaj kulturalnej wa‑
luty, rodzaj duchowego euro, jako język dyplomacji, a w związku 
z tym nadużywane i znieważane. Popularny slogan „kultura bez 
granic” nie rozwiązuje problemu. To prawda, że kultura podróżuje 
po Europie, ale zawsze wyposażona w narodowe flagi i paszpor‑
ty. Artyści i pisarze przemieszczają się i współpracują ze sobą jako 
reprezentanci swych narodów. Dlatego być kobietą w dzisiejszej 
Europie zawsze oznacza być niemiecką kobietą, polską kobietą etc. 
Być pisarką w dzisiejszej Europie oznacza być pisarką austriacką 
czy francuską… Nie ma szans na zmianę tej sytuacji, ponieważ nie 
udało się zbudować nowych (innych niż narodowe) fundamentów 
wspólnoty. Jestem obywatelką holenderską. W Holandii określa się 
mnie mianem pisarki chorwackiej żyjącej w Holandii. Nie ma to dla 
mnie żadnego znaczenia: nie jestem ani jedną, ani drugą. Jak za‑
tem mam zachowywać się jak europejska pisarka, skoro nie istnieje 
wspólna platforma kulturalna, skoro wszystko jest traktowane, wy‑
mieniane i konsumowane jako „produkt narodowy”?13.

13 G. Jankowicz: Życie na poczekaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata. Wrocław 
2016, s. 259–260.
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Jak dziś odpowiedzieć na dojmującą, choć w absurdalny sposób 
przeprowadzoną, diagnozę Białoszewskiego? Tym bardziej, że przejętą 
przeze mnie − Europejkę niepewną przyszłości kontynentu. Niestety, 
nie działa, podobnie jak w omawianej sztuce, automatyzm kulturowy14, 
który sprawiał, że powtarzaliśmy w edukacji i w polityce kulturalnej 
truizmy o wspólnej tradycji śródziemnomorskiej i dziedzictwie judeo ‑ 
chrześcijańskim. Wstrząśnięte wojną i Zagładą poczucie europejskiej 
jedności znowu wróciło wraz z końcem ZSRR i naszą odzyskaną suwe‑
rennością. W najlepszym historycznie momencie polskiego losu okazało 
się jednak, że jest to powierzchowna wspólnota, której szwów łączących 
państwa narodowe nawet nie chcemy zakrywać. Dla Tadeusza Sławka 
wyczerpywanie się możliwości tkwiących w tradycji kulturalnej i poli‑
tycznej XX ‑wiecznej zjednoczonej Europy 

oznacza położenie szczególnego nacisku na edukację, która będzie 
przeciwdziałać naturalnym skłonnościom właściwym dla wspólno‑
ty pojmowanej generalnie jako przedmiot zarządzania administra‑
cyjnego. To edukacja mogłaby podjąć się zadania stworzenia języka, 
który mógłby być używany w komunikacji między jednostkami na 
temat tego, co stanowi właściwą treść istotnego, egzystencjalnego 
doświadczenia. Jednakże taki język ma niewiele wspólnego z do‑
minującymi obecnie w demokracji językami: prawa, administracji, 
ekonomii i technologii15.

A przecież obietnica zjednoczonej Europy była inna, począwszy od 
ideałów oświeceniowych po fundamenty Unii Europejskiej: 

Może pan być muzułmaninem, scjentologiem, zoroastrianinem, 
może pan – jak to coraz częściej obserwujemy – posiadać mno‑
gie tożsamości, żyjąc wśród wielu różnych kultur. A dzięki łat‑ 
wej i szybkiej komunikacji, tanim lotom, internetowi, telewizji sa‑
telitarnej i telefonom komórkowym może pan być jednocześnie 
w Hiszpanii i w Maroku, we Francji i w Algierii, w Wielkiej Bryta‑
nii i Pakistanie. Dlatego mówimy coraz częściej o „Europejczykach 
z dywizem” (hyphenated Europeans). Tak jak istnieją Amerykanie 
włoskiego, polskiego czy wietnamskiego pochodzenia, tak musimy 

14 Jak pisze Grácia Kerényi, gra aktorów eksponowała automatyzm ruchów ciała, 
podobnie jak dialogi realizowały automatyzm językowy: „[…] oboje ruszali się coraz 
szybciej, upodobnieni przez senność i milczenie jeszcze bardziej do automatów sprężyn‑
kowych”. G. Kerényi: Odtańcowywanie poezji…, s. 190.

15 T. Sławek: Supporting Europe. In: Europe. An Unfinishing Project. Eds. M. Bardel, 
G. Jankowicz. Kraków 2011, s. 148.
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dziś zaakceptować Europejczyków pakistańskiej czy nawet azjatyc‑
kiej proweniencji16.

Białoszewski nie mógł doświadczyć takiej Europy, a następnie jej kry‑
zysu, ale i tak powątpiewał w skuteczność tego projektu. Gwarowy błąd 
artykulacji słowa peruka jest hołdem i wyrazem wierności Białoszewskie‑
go językowemu światu, z którego się wywodzi i czerpie inspiracje, ale 
w znaczeniach artystycznych nabiera też dodatkowych znaczeń. Mimo 
scenicznego przeznaczenia utworu, zabawnej i sugestywnej, choć cha‑
łupniczym sposobem wykonywanej scenografii, którą możemy zobaczyć 
na archiwalnych fotografiach17, język jest najważniejszym elementem 
gry scenicznej. G wymawiane zamiast k stanowi wyraźną, odczuwalną, 
uwierającą i otwierającą różnicę, która zapowiada różnice fundamental‑
ne: polityczne, religijne, ekonomiczne, kulturowe itd. Białoszewski ćwiczy 
nas w akceptacji tych różnic, jednocześnie uprzedzając, że ich niwelacja 
dokonuje się także w języku, w którym słowa upodabniają się do siebie, 
zapadają się w siebie tak, że tracimy zdolność odróżniania się i indywi‑
dualizacji dzięki mowie, która w utworach Białoszewskiego przypomina 
„raczej słowną zabawę, poetycki szyfr, kalambur, wyliczankę, ćwiczenie 
gramatyczne, algebraiczne równanie, tajemniczy rebus”18. 

Dialog Szwagra i Szwagierki co rusz zacina się w lustrzanej mowie 
wzajemnych odbić monosylab, onomatopei, frazesów, wzajemnych po‑
wtórzeń swoich słów, które nie niosą znaczenia. Bezmyślne powiedzon‑
ko Z ciszy wszy się rodzą, które wyraża na początku niepokój przed kry‑
zysem rozmowy i zapadającym milczeniem, przekształca się w samo: 
z ciszy wszy, co połączone tworzy imiesłów zciszywszy, po którego wypo‑
wiedzeniu oboje sennieją i zasypiają. Zanikająca energia mowy ilustruje 
w mikroskali wyczerpanie idei „wspólnoty i dialogu”, który po okresie 
pierwszego entuzjazmu wejścia do Europy lub przybycia Europy do  
nas przyniósł stagnację i rozczarowanie. Wspólny język (łacina, fran‑
cuski, angielski) jest nieskutecznym, anachronicznym, historycznym 
i kulturowym rekwizytem – nie peruką, lecz perugą, która błędnie wy‑
mówiona obnaża swoją obcą lokalność podniesioną przez modę i kom‑
pleksy do rzekomej uniwersalności. Projekt oświecenia, dokończony czy 
nie, nie ujednolici Europy, to mówił nam Białoszewski sześćdziesiąt lat 
temu i dziś wiemy to lepiej. Szwy na głowie Szwagierki nie dadzą się 
ukryć, trzeba je nie tylko zaakceptować, ale również przekształcić we 

16 „Oni i tak przyjdą”. Z Timothy Gardonem Ashem rozmawia Michał Bardel. „Tygodnik 
Powszechny” 2011, nr 31, s. 22–23.

17 https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/81232/h:409/ [data dostępu: 13.01.2016].
18 J. Kopciński: Gramatyka i mistyka…, s. 24.
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wspólną wartość, a nie maskować. Zygmunt Bauman, pytając niedaw‑
no: co jest „centralnego” (czytaj: wspólnego) w Europie Centralnej, tak 
pisał o szwach i różnicach, wypowiadając mimowolnie komentarz do 
Perugi: 

Europa uczyła się (i uczy się nadal) sztuki przekształcania zróżni‑
cowania kulturowego z korzystnego ułatwienia w wartościową for‑
mę współżycia; sztuki, której nasza planeta potrzebuje bardziej niż 
jakiejkolwiek innej. To prawdziwa „metasztuka”, której posiadanie 
umożliwia rozwój i zachowanie całej reszty sposobów ratowania 
i podtrzymywania życia. W dobie powstającej diaspory, my, Euro‑
pejczycy, stoimy dziś wobec perspektywy Europy jako przekształ‑
cającego się i poszerzającego „pasa ludności mieszanej”. W przeci‑
wieństwie do poprzedniego kierunku wahadła obecny proces nie 
jest wspierany przez siły państw. Wręcz odwrotnie, próbują one jak 
tylko mogą spowolnić ten proces aż do jego zatrzymania. Jednak‑
że możliwości, jakimi dysponują, są równie krótkotrwałe, co próby 
powstrzymywania szybkiej i niepohamowanej globalizacji między‑
ludzkich zależności. Aktywizujące odpowiedzi na „diasporyzację” 
społecznych układów są wolne, połowiczne, brak im wizji; przede 
wszystkim są zbyt nieliczne i rozproszone, jeśli mierzyć je niezbęd‑
ną potrzebą naprawy, jakiej wymaga wizja Europy jako wspólnoty 
politycznej i kulturalnej19.

19 Z. Bauman: What Is „Central” in Central Europe?. In: Europe. An Unfinishing Project…, 
s. 26.


