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Szlaki zostały przetarte

Kiedy rok temu zakładaliśmy „Lożę”, nie 
wiedzieliśmy, jak trudnym okaże się dla nas 
zadaniem. Ale im dłużej walczyliśmy z niezli-
czonymi przeszkodami urzędowymi, tonami 
papierów, zgód, podpisów i decyzji, tym silniej 
byliśmy przekonani, że robimy coś ważnego.

Każde z nas miało własne motywacje. 
Akurat ja w każdym cięższym momencie trzy-
małem się jednego – wizji tchnięcia w Wy-
dział ducha współdziałania i wspólnej zabawy 
w tworzeniu czegoś fajnego i sensownego. 
Wydaje mi się, że z naszej strony zrobiliśmy 
wszystko, co mogliśmy, żeby osiągnąć ten cel. 
Teraz Wasza kolej.

Samorządy są ważne, imprezy integracyjne 
też, ale one nie wystarczą. Mamy nadzieję, że 
„Loża” stworzy dodatkową przestrzeń, w któ-
rej studenci będą mieli okazję zmierzyć się 
z pracą naukową czy publicystyczną. Że po-
zwoli wyjść poza ścisłe ramy poszczególnych 
orientalistycznych dyscyplin. Że pozwoli nam 
zyskać szerszy kontekst dla zjawisk, które nas 
interesują. No i, co nie jest bez znaczenia, po-
zwoli autorom poczuć niepowtarzalny rodzaj 
satysfakcji, jakim jest zobaczenie swojej pracy 
wydrukowanej gdzieś indziej niż na domowej 
drukarce.

W momencie, w którym Wy czytacie ten 
tekst, my już myślimy, jak uczynić drugi numer 
„Loży” jeszcze lepszym. Ale na nic się zdadzą 
nasze wysiłki bez Waszego wsparcia. Zatem 
nie bójcie się i piszcie do nas. Krytykujcie, zło-
rzeczcie albo chwalcie.

My przetarliśmy szlaki. 
Teraz kolej na Was.

Jarosław Kopeć
redaktor numeru

jaroslaw.kopec@gmail.com
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Za ambaras z „Lożą” odpowiadają dwa Koła

„Moje akceptujące spojrzenie na planetę nie ma nic wspólnego z opty-
mizmem, ma raczej coś z patriotyzmu. To kwestia pierwotnej lojalności. 
Świat nie jest wynajętym w Brighton mieszkaniem, które opuszczamy, 
gdyż jest nędzne. Jest twierdzą naszej rodziny z fl agą powiewającą na 
wieżyczce, a im nędzniej się w niej żyje, tym bardziej stanowczo win-
niśmy w niej trwać” – pisał Gilbert K. Chesterton w słynnym eseju Pod 
sztandarem świata.

Niezły patos, prawda? Nie mniej patetycznie brzmi „Trzeci Świat” czy „Globalne Połu-
dnie”. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Globalnego Południa brzmi jeszcze wznioślej 
i jakoś tak ogólnie. Wojciech Giełżyński pisał kiedyś: Trzeci Świat – dwie trzecie świata. Azja, 
Afryka i Ameryka Łacińska w jednym worku? Czy to uczciwe? Ale zaraz… jakie południe? 
A Australia i Nowa Zelandia? Północ na południu! Kim Dżong Il? Południe na północy i to 
z wielkiej litery! Pomylenie z poplątaniem. Czy to uczciwe? Pewnie jakiś publicysta narąbał 
się i wymyślił Wielki Podział. To takie łatwe i wygodne. Od razu wszystko staje się jasne!

IKN Globalnego Południa to wydawca pierwszego numeru „Loży Wschodu”. Organizuje 
spotkania i konferencje naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, na koncie ma debaty o voodoo 
i o „kupnie żony za wielbłąda”. Rozmawia sie w nim o mikrofi nansach, feministkach w Gruzji 
i koszykówce w Chinach. A wszystko w duchu interdyscyplinarnym, bo to teraz bardzo modne.

www.globalnepoludnie.wordpress.com

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Kontekstów Islamu to trzon 
redakcji „Loży”. Koło działa przy Katedrze Arabistyki i Islamistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego i ma na koncie kilka dziwnych spotkań 
dyskusyjnych, gdzie rozmawiano m.in. o feministkach w Turcji i ad-
opcji po muzułmańsku (to jest chyba pusta nazwa). Członkowie Koła 
stworzyli pionierski nurt badawczy na temat życia i twórczości Muqta-
dy As-Sadra, koncentrując się na jego uczuciu względem konsol Atari. 

Podejmowali też zagadnienia Wikileaks, rewolucji jemeńskiej i własności Wszechmogącego. 
Odłam Koła koncentruje się na islamie w Afryce i ogarnia takie tematy jak „krwawy kabaka 
i jego kivanga, czyli islam po bugandyjsku”. Krucjaty to nasza mocna strona, ale idziemy z du-
chem czasu i dzielnie poznajemy Queer Islam.

www.kolo-kontekstyislamu.uw.edu.pl
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Mój kraj jest tam, gdzie są moje buty

O orientalistach, wywiadach z ikonami, patriotyzmie 

i pułapkach ignorancji 

z dr. hab. Piotrem Balcerowiczem, prof. UW, rozmawia Tomasz Pietrzak

Tomarz Pietrzak: Jesteśmy świadkami przeobrażeń w niektórych krajach arab-

skich, poczynając od Tunezji, przez Egipt, Bahrajn, a obecnie – w najbardziej 

dramatycznej odsłonie – w Libii. Gdy zaczęły do nas dochodzić pierwsze wie-

ści z tego rejonu świata, media przypomniały sobie o orientalistach i na gwałt 

zaczęły domagać się od nich wyjaśniania sytuacji. Jaką rolę do odegrania 

mają orientaliści w kontekście najświeższych wydarzeń? Mogą tylko biernie 

komentować czy mają też prawo opowiedzieć się po którejś ze stron?

Piotr Balcerowicz: To są ważne kwestie. Może zacznę od tego, dlaczego media zwra-
cają się do orientalistów w takiej sytuacji, a nie wcześniej, w czasach pokoju. To obnaża 
ignorancję polityków i dziennikarzy, którzy w czasach spokoju komentują rzeczywistość 
i nie czują potrzeby jej rozumienia. Politycy podejmują decyzje, kierując się własnym 
interesem, bez zrozumienia obszarów pozaeuropejskich, i dopiero sytuacja kryzysowa 
pokazuje im, jak ogromna jest ich niewiedza. Świat, który wydawał im się znajomy, wcale 
taki nie jest. Nie znają powodów obserwowanych wydarzeń, a do ich wyjaśnienia nagle 
potrzebni są im orientaliści. Ten brak porozumienia jest jednak poważnym błędem, bo 
wielu przykrych wydarzeń można by było uniknąć, gdyby dziennikarze i politycy zwra-
cali się do orientalistów ciągle. Nie tylko po objaśnienia konfl iktów, ale także po rady, jak 
postępować ze światem pozaeuropejskim. 

Myślę, że gdyby częściej zasięgano opinii orientalistów, regiony takie jak Afryka 
Północna by na tym zyskały. Zachód nie popełniłby bardzo wielu błędów, które pogłębi-
ły już trwające tam kryzysy. Rolą orientalisty jest nie tylko zrozumienie tego, co dzieje 
się w Azji i Afryce, ale także formułowanie wniosków. Samo zrozumienie sytuacji jest 
niewystarczające. My, orientaliści, powinniśmy z nauki wyciągać wnioski i sugerować 
określone rozwiązania. Nakłada to na nas bardzo ważny obowiązek, bowiem do warsztatu 
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orientalisty nie należy wyłącznie znajomość kultury i języków, ale i szersza znajomość 
procesów społecznych i politycznych konieczna do formułowania wniosków. Często, 
niestety, orientalista jest wyuczoną papugą, która – choć umie mówić – nie ma nic do 
powiedzenia.

To jednak dość smutna konstatacja. Ale kim tak naprawdę powinien być 

orientalista? Czy jest to, jak nas zgryźliwie skrytykował Edward Said, osoba, 

która pretenduje do bycia ekspertem od połowy świata, która równie łatwo 

komentuje sytuację w Egipcie, opowiada o dawnych Indiach i objaśnia pro-

cesy we współczesnych Chinach? Jakie cechy powinien mieć ideał?

Myślę, że orientalista jest specjalistą od wszystkiego w danym regionie. To, 
o czym Pan mówi, jest niemożliwe. Spróbujmy wyobrazić sobie europeistę, który zna 
się na historii, polityce, procesach społecznych w całej Europie, umie wyjaśniać zja-
wiska w którymś z kantonów w Szwajcarii, które miały miejsce w XII w., a zarazem 
zawiłości XVIII-wiecznej Szkocji itd. To niewykonalne. Orientaliści muszą sobie 
uświadomić, że nie będą specjalistami od wszystkiego. Orientalistyka daje ogromne 
możliwości badawcze, możliwości rozwoju własnej osobowości i własnej wiedzy. 
Myślę, że ta nauka daje niezwykle rzadką okazję do wszechstronnego rozwoju, bo 
musimy korzystać z różnych metodologii badawczych i rożnych warsztatów nauko-
wych rozmaitych dziedzin: historii, antropologii, językoznawstwa, socjologii, polito-
logii. Musimy nauczyć się posługiwać warsztatem tych nauk, choć nigdy nie jesteśmy 
specjalistami tylko w jednej z nich. 

Jednocześnie orientalistyka daje tę rzadką możliwość spojrzenia na świat – i na siebie 
– z dużym dystansem. Wzrastając w pewnym kręgu kulturowym, przyjmujemy pewne 
rzeczy za pewnik. Dopiero konfrontacja z innymi kulturami powoduje, że musimy się od 
tych pewników uwolnić. Musimy sobie uświadomić, że są ludzie, którzy myślą inaczej, 
wyznają inne wartości, których tradycja i historia jest inna. I to daje nam możliwość 
zrewidowania postrzegania samych siebie. Takie świeże spojrzenie na samego siebie jest 
bardzo ważnym czynnikiem rozwoju osobowości. Orientalista nieustannie przegląda się 
w zwierciadle innych kultur i nieustannie rewiduje swoje samopostrzeganie.

W zeszłym roku byliśmy świadkami debaty, która odbyła się w Instytucie 

Historycznym UW. Studenci historii ironicznie zapytali arabistę, prof. Mar-

ka Dziekana, czy orientalistyka jest samodzielną nauką. Bo skoro nie ma 

własnej metodologii badań, to nie ma swojego odrębnego miejsca w gałęzi 

nauk humanistycznych. To dziedzina wiedzy, ale nie odrębna nauka. Co Pan 

o tym sądzi?

Tomasz Pietrzak



7

Mój kraj jest tam, gdzie są moje buty 

Zabawne jest to, że te opinie były formułowane przez historyków, wobec których 
takich zarzutów można by wysunąć jeszcze więcej. Historia także nie ma własnej metody 
badań i na pewno nie jest nauką w sensie ścisłym. Jest to tylko opisywanie przebiegu 
zdarzeń i próba ich zrozumienia.

A narzędzia interpretacji tekstów źródłowych?

Gdy historyk zaczyna interpretować teksty źródłowe, musi posługiwać się warsz-
tatem nie będącym wytworem nauk historycznych. Są to narzędzia wytworzone przez 
językoznawców, fi lozofów, literaturoznawców, antropologów i… orientalistów. Ba-
dając historię Hiszpanii, trzeba analizować również źródła arabskie. Pisząc o Polsce 
w XVII w., trudno poradzić sobie bez znajomości źródeł tureckich. W humanistyce 
w ogóle nie mamy do czynienia z naukami w sensie ścisłym, tzn. z takimi, których 
celem jest odnalezienie pewnych praw, które umożliwiają przepowiedzenie przyszło-
ści w sposób ścisły. Zarówno historia, jak i orientalistyka mogą być jednak rozumiane 
jako dziedziny nauki pomagające nam zrozumieć to, co jest wokół nas, więc poniekąd 
jedziemy na tym samym wózku.

Jest Pan autorem bardzo wielu wywiadów z niezwykłymi ludźmi, np. Ahma-

dem Szahem Masudem (legendarnym „Lwem Panczsziru”), Jassirem Arafa-

tem, Szymonem Peresem, Hamidem Karzajem i innymi. Co Pana skłoniło do 

rozmowy z tymi ludźmi?

To osoby, które w swoich środowiskach zostały swego rodzaju ikonami i uważam, że 
ważne jest, by porozmawiać także z takimi ludźmi, które dla wielu przestawicieli danej 
kultury stanowią wzór. Już samo docieranie do nich ułatwia zrozumienie całego systemu, 
który je otacza. Staram się rozmawiać z osobami z krajów czy środowisk uwikłanych 
w jakieś konfl ikty na tle religijnym czy etnicznym. Chcąc zrozumieć istotę tych konfl ik-
tów, staram się rozmawiać nie tylko z ich bezpośrednimi uczestnikami na linii frontu, lecz 
także z liderami różnych środowisk.

A jeśli chodzi o techniczną stronę tych wywiadów? Jak się Pan umawiał z ta-

kimi „ikonami”?

[śmiech]  Jestem trochę bezradny, bo myślę, że miałem po prostu dużo szczęścia 
i trochę siły przekonywania. Nie zawsze jest to łatwe. Np. z Jassirem Arafatem udało 
mi się przeprowadzić wywiad w bardzo krótkim czasie i miałem całą godzinę, podczas 
gdy ekipa BBC, która była po mnie, czekała pięć tygodni i dostała piętnaście minut. 
Myślę, że ważna jest też postawa, z której bije autentyczna chęć zrozumienia i zupełnie 
ludzkiego podejścia, bez wcześniejszych stereotypów. To z pewnością ułatwia zadanie. 
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Tomasz Pietrzak

W przeciwnym wypadku trudno byłoby dotrzeć np. do przedstawicieli Hezbollahu, Ha-
masu czy do talibów.

Czym jest dla Pana dobry wywiad?

Moim zdaniem dobry wywiad to rozmowa, która pozwala nam głębiej wniknąć 
w tło zdarzeń, zrozumieć sposób myślenia naszego rozmówcy. Wiele wywiadów polega 
tylko na prostym zadaniu pytania i uzyskaniu odpowiedzi. Z takiego schematu raczej 
nic nie wynika, to tylko dążenie do uzyskania stanowiska danej osoby w danej sprawie. 
Równie ważne jest pytanie, skąd takie stanowisko się bierze. Kiedy przeprowadzam 
wywiad z osobami uwikłanymi w konfl ikty, to chcę się dowiedzieć, jak te konfl ikty 
rozwiązać. Często jest to bardzo trudne, ale wierzę, że nie ma konfl iktów, których nie 
da się rozwiązać. 

A więc, przeprowadzając wywiad, jest Pan tabula rasa, na której rozmów-

ca pisze to, co myśli?

Jeśli chodzi o wartościowanie – tak, ale nie da się przeprowadzić dobrego wywiadu, 
będąc ignorantem, więc pod tym względem – nie. Rozmowa, której celem jest głębsze 
zrozumienie drugiej strony, już wymaga od nas dobrego przygotowania. Z tym wiąże 
się też pewna ułuda, bowiem wszyscy uważamy, że chcąc rozmawiać o matematyce czy 
chemii, musimy się wcześniej przygotować, natomiast wiele osób myśli, że o obcych 
kulturach może się wypowiadać każdy. I w mediach, rzeczywiście, każdy się wypowiada. 
A to jest pułapka powszechnej ignorancji.

Kiedyś powiedział Pan o sobie, że jest Pan „obywatelem świata”. To wyraże-

nie dużo o Panu mówi, ale w jaki sposób studia nad dość wąską dziedziną, 

jaką jest fi lozofi a indyjska, doprowadziły Pana do takiego poczucia?

Przyznam, że zawsze niechętnie patrzyłem na postawy patriotyczne czy narodo-
we, uważając je za pewną skazę. Zawsze dziwiło mnie, dlaczego ja miałbym domagać 
się lepszego traktowania niż mój sąsiad z drugiej strony granicy. Człowiek, który 
myśli o tym, żeby w Polsce żyło się lepiej, musi uświadomić sobie, że w Polsce nie 
będzie lepiej, jeśli na świecie nie będzie lepiej. Studiowałem w wielu krajach, w Pol-
sce, w Indiach, w Niemczech, jeździłem do wielu miejsc na świecie i to chyba spra-
wia, że uważam się za produkt wielu kultur. Bardzo często łapię się na tym, że myślę 
trochę po afgańsku, trochę po kazachsku, trochę po indyjsku, trochę po niemiecku. 
Nie jestem w stanie powiedzieć, że czuję się związany z jakimś regionem świata bar-
dziej niż z innymi i uważam, że jest to właściwa postawa. Ja nie mam kultury, którą 
uważam za własną i często mówię: „mój kraj jest tam, gdzie są moje buty”. Zupełnie 
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Mój kraj jest tam, gdzie są moje buty 

przypadkowo urodziłem się akurat w tym miejscu, ale nie nakłada to na mnie żadnych 
szczególnych obowiązków. Staram się podchodzić odpowiedzialnie do otoczenia za-
równo tu, jak i w Niemczech albo w Indiach. 

A więc nie uważa się Pan w żadnym stopniu za patriotę?

Przyznam, że pojęcie patriotyzmu jest mi obce. Myślę, że we współczesnym świe-
cie jest ono bezwartościowe. Co więcej, uważam je za szkodliwe, bo granica między 
patriotyzmem a nacjonalizmem jest niezwykle płynna. Wolałbym je zastąpić pojęciem 
„obywatelskości” lub „odpowiedzialności”.  Myślę, że osoba, która odpowiedzialnie pod-
chodzi do swojego miejsca w świecie, może zdziałać dużo więcej niż ta, która mieni się 
patriotą. 

Myśli Pan, że to, co się teraz dzieje w krajach arabskich, jest głosem całego 

świata rozwijającego się, czy tylko specyfi ką tego regionu? Myśli Pan, że to 

początek zjawiska o wiele większego?

Myślę, że to zarówno kontynuacja, jak i początek. Kontynuacja wojny w Iraku, 
która w sposób bardzo dramatyczny obnażyła prawdziwe światowe interesy USA. 
Mówiąc o demokracji i prawach człowieka, Stany Zjednoczone doprowadziły do 
konfl iktu, w którym każdego roku ginie więcej ludzi niż podczas rządów Saddama 
Husajna. Wojna obnażyła też powiązania USA z różnymi dyktatorami, a arabska ulica 
dowiedziała się, że rządzący nią przywódcy nie reprezentują interesów swojego ludu. 
W tym sensie jest to kontynuacja. Myślę też, że to także początek procesów, które 
w perspektywie długofalowej doprowadzą do zmian nie tylko w tym regionie świata. 
Podejrzewam, że taką beczką prochu, która pod wpływem społecznego niezadowole-
nia kiedyś eksploduje, jest także Azja Centralna, a takich konfl iktów jak ten, którego 
jesteśmy świadkami, będzie w przyszłości o wiele więcej, jeżeli Zachód nie zacznie 
im przeciwdziałać.

Takim działaniem jest np. Pańska „praca u podstaw” w ramach stowarzy-

szenia Szkoły dla Pokoju?1

Tak, myślę, że bardzo ważne jest uświadamianie społeczeństwom zachodnim 
pewnych niesprawiedliwości, a jednocześnie podejmowanie projektów, które poma-
gają aktywizować ludzi w regionach najbiedniejszych. Nie chodzi tu o rozdawnic-
two, bo nie wystarczy dać komuś pieniądze. Trzeba go nauczyć, co może z tymi 

1 Szkoły dla Pokoju to organizacją pożytku publicznego, która buduje szkoły w trudno dostępnych 
i biednych regionach Azji i Afryki. Prof. Piotr Balcerowicz jest twórcą i prezesem Szkoły od 2002 r. 
Więcej informacji można znaleźć po adresem http://www.szkolydlapokoju.pl/.

Piotr
Rectangle



10

Tomasz Pietrzak

pieniędzmi zrobić, żeby mógł funkcjonować samodzielnie. Jak na razie działania 
państw bogatych mają na celu gospodarcze uzależnienie od siebie państw biedniej-
szych. Dopiero obopólne korzystanie ze wspólnego dobra wspomoże na świecie rów-
nomierny rozwój.

dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. UW

Wykładowca na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
i w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. 

Twórca i prezes organizacji Szkoły dla Pokoju. Autor publikacji poświęconych między 
innymi Afganistanowi, sztuce i kulturze Indii oraz dżinizmowi, a także wywiadów 

z ikonami Bliskiego Wschodu: Ahmadem Szahem Masudem (legendarnym „Lwem 
Panczsziru”), Jassirem Arafatem, Szymonem Peresem czy Hamidem Karzajem.
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Szkolny mundurek i jego miejsce w Japonii

Mając styczność z japońską popkulturą, czy to przez anime i mangę, czy przez fi lm 
i muzykę, nietrudno zauważyć wspólny dla większości pojawiających się w nich dziew-
cząt element – szkolny mundurek. Nawet osobom niezaznajomionym z japońską kulturą 
łatwo go rozpoznać i skojarzyć z jednym konkretnym krajem.

Marynarskie inspiracje

Najbardziej typowym przykładem szkolnego mundurka jest tak zwane sailor fuku, 
dosłownie „marynarski mundurek”, „marynarskie ubranie”, które pojawiło się w japoń-
skich szkołach w 1921 r. i, pomimo dynamicznej ewolucji, przetrwał do dziś.

W pierwszej dekadzie XX w. ubranie inspirowane stylem marynarskim składające 
się z luźnych spodni i bluzy ozdobionej kołnierzykiem z kokardką używane było głównie 
jako strój do ćwiczeń. Później rozpowszechniło się do tego stopnia, że uznano je za ofi -
cjalny strój do nauki. Bardzo szybko zrezygnowano ze spodni na rzecz jednoczęściowych 
sukienek z kołnierzykami, które później ustąpiły na rzecz dwuczęściowych mundurków 
z plisowanymi spódnicami. Spodnie wróciły na chwilę w czasie wojny, gdyż podczas 
ucieczkek przed bombardowaniami pozwalały na większą swobodę ruchów.

Mundurki a społeczeństwo japońskie

Japońskie społeczeństwo dąży do homogeniczności, jedności w grupie. Od jednostki wy-
maga się poświęcenia i dostosowywania własnych potrzeb do potrzeb i celów większości 
kosztem indywidualnych cech i ambicji. Jako że postawa ta przewija się w różnych aspektach 
życia Japończyków od ich najmłodszych lat, nie mogło jej zabraknąć również w szkole. 

Wprowadzając przepisy regulujące strój i wygląd uczniów, szkoła dba o zachowanie 
równowagi i równości w grupie – nikt nie może się wyróżniać. Noszenie jednakowego 
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stroju ma również zapewnić poczucie więzi, bezpieczeństwa i komfortu jednostki, która 
znajduje się wśród osób takich samych jak ona. Jest to także zgodne z japońską zasadą, 
w myśl której do każdej okazji należy dobrać stosowny strój, w tym wypadku taki, który 
jest odpowiedni do nauki.

Gloryfi kacja mundurka

Chociaż głównym przeznaczeniem mundurka jest bycie ubiorem szkolnym, nastolet-
nie dziewczęta uczyniły z niego prawdziwą ikonę swojego stylu życia. 

W Japonii lata szkolne postrzegane są jako okres wolności, czas pomiędzy dzie-
ciństwem a dorosłością. Dla wielu dziewcząt to jedyny okres w życiu, kiedy mogą 
czuć się wolne od wymagań i presji społeczeństwa ustalającego sztywne normy i re-
guły zachowań po opuszczeniu szkoły. Z tego powodu szkolny mundurek, jako dowód 
przynależności do pewnej społeczności, symbol młodości i niewinności, otaczany jest 
szczególnym kultem. Wiele dziewcząt przy wyborze szkoły kieruje się kryterium wy-
maganych w nich mundurków. Wybierają te placówki, których uniformy wydają im 
się najładniejsze i najmodniejsze. Każda szkoła ma własny, unikatowy wzór stroju, po 
którym od razu można rozpoznać, gdzie uczy się dana dziewczyna. Wzór i wykona-
nie mundurka łączą się także z prestiżem danej placówki. Wszystkie stroje występują 
w dwóch wersjach – z krótkim i z długim rękawem. Często dodaje się do nich marynar-
kę albo rozpinany sweter. 

Zdarza się, że osoby niezadowolone z mundurków preferowanych przez swoje szkoły 
zaopatrują się w tzw. nanchatte seifuku, „udawane uniformy”, które na pierwszy rzut oka 
wyglądają jak prawdziwe mundurki, ale nie są związane z żadną szkołą. Od kiedy ładne 
uniformy stały się towarem pożądanym wśród młodych dziewcząt, pojawiło się wiele 
fi rm oferujących tego typu ubrania. Można przebierać w stylach i fasonach, a także two-
rzyć własne, unikatowe połączenia.

Nanchatte seifuku są także popularne wśród dziewcząt i młodych kobiet, które ukoń-
czyły już szkołę, ale wciąż tęsknią za tym okresem życia i starają się przywrócić związane 
z nim wspomnienia. 

Szkolny mundurek a subkultury 

Subkulturą, która wyjątkowo upodobała sobie szkolne mundurki, były tak zwane su-
keban – grupy dziewcząt imitujących zachowania męskich gangów (samo słowo sukeban 
oznacza liderkę takiego gangu). Ich subkultura pojawiła się w połowie lat 60. i zniknęła 
w późnych latach 70.
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Dziewczęta należące do sukeban używały wulgarnego, ostrego języka, paliły papie-
rosy i nosiły różnego rodzaju broń: żyletki, łańcuchy i bambusowe miecze. Prowadziły 
ostre walki o terytorium z podobnymi grupami i specjalizowały się w kradzieżach skle-
powych. Surowo przestrzegały panujących wewnątrz gangu zasad, które same ustana-
wiały, dotkliwie karząc wszelkie przewinienia i wykroczenia. Większość z nich potępiała 
randkowanie i spotykanie się z chłopcami, co było karane przez inne członkinie grupy, 
a także zdradę aktualnego partnera, jeśli regulamin gangu w ogóle pozwalał na wiązanie 
się z mężczyznami.

Partnerami dziewcząt z sukeban byli przeważnie członkowie męskich gangów, któ-
rych styl życia odpowiadał stylowi dziewczyn. Mimo swych kontrowersyjnych zacho-
wań,  członkinie dziewczęcych gangów ubierały się konserwatywnie. Nosiły mundurki 
szkolne z długimi spódnicami i szkolnymi kapciami, chociaż skracały bluzki tak, żeby 
pomiędzy nimi a spódnicą widoczny był kawałek skóry, a czasem odsłonięty pępek. Czę-
sto ozdabiały mundurki, haftując na nich różne wzory i hasła. Ale mimo to potępiały prze-
sadny makijaż i seksowny wygląd. Chociaż nie wszystkie dziewczyny noszące mundurek 
w ten sposób faktycznie należały do gangów, styl sukeban przyjął się wśród uczennic 
w wielu szkołach, stając się popularnym wyrazem buntu i formą manifestowania swojego 
indywidualizmu.  

Fetyszyzacja mundurka

Kiedy w połowie lat 90. pojawiła się subkultura kogyaru/kogal, szkolne mundurki 
nabrały nowego, bardziej seksualnego znaczenia.

Słowo kogyaru pochodzi od połączenia słów gyaru, wywodzącego się od angielskiego 
słowa gal oznaczającego dziewczynę, i ko, oznaczającego dziecko. Druga hipoteza wyja-
śniająca tę nazwę sugeruje, że człon ko pochodzi od pierwszego znaku ze słowa kôkôsei 
oznaczającego ucznia/uczennicę liceum. Zgodnie z tą interpretacją, kogyaru oznacza po 
prostu licealistkę.  Subkultura ta rozwijała się w tokijskiej dzielnicy Shibuya w II połowie 
lat 90. i była punktem wyjścia dla innych, późniejszych modyfi kacji.

 Członkinie tej grupy starały się wyglądać tak młodo, jak to tylko możliwe 
– nosiły mundurki ze skróconymi spódnicami, przyduże ubrania i luźne, zakrywające 
nogi skarpety. Kogyaru tleniły włosy, chodziły w butach na gigantycznych platformach 
i często odwiedzały solarium, gdzie zdobywały silną, charakterystyczną opaleniznę. Ob-
wieszały się akcesoriami z Hello Kitty, słodkimi naklejkami, pluszowymi zwierzakami 
i kolorowymi ozdobami do włosów. Kogyaru jako jedne z pierwszych zaczęły używać 
telefonów komórkowych i wytworzyły pomiędzy sobą własny język – gyarugo/galgo, 
a także własny styl pisma – gyaru moji. Ponieważ niezwykle popularne w ich otoczeniu 
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było posiadanie markowych rzeczy, a one same nie miały wystarczająco dużo pieniędzy, 
żeby je kupować, często angażowały się w tak zwane enjo kosai, czyli płatne randki. Spo-
tykały się ze starszymi, zamożnymi mężczyznami, którzy kupowali im pożądane dobra 
w zamian za towarzystwo, a czasem seks.

Kiedy media nagłośniły ten problem, rozpoczęły się akcje zwalczania ruchu kogyaru 
w szkołach i na ulicach. Od tego czasu mundurek szkolny z przesadnie skróconą spódnicą 
zaczął być kojarzony z prostytucją nieletnich i na trwałe wszedł do kanonu gadżetów 
erotycznych. Uniform stał się często wykorzystywanym motywem w fi lmach pornogra-
fi cznych, w których występowały aktorki udające uczennice. Do dziś jest to stały element 
wyposażenia miejsc schadzek zwanych love hotels.

Zjawiskiem powiązanym poniekąd z pornografi ą i fetyszami jest też „rynek wtórny” 
szkolnych mundurków. Niektóre dziewczęta, chcąc zarobić trochę pieniędzy, sprzedają 
swoje uniformy do specjalistycznych sklepów. Miejsca takie skupują od nich mundurki 
oraz bieliznę, czasami opatrując je zdjęciem poprzedniej właścicielki (co automatycznie 
podnosi ich cenę) i sprzedają zainteresowanym tego typu towarami kolekcjonerom. Klien-
tami tych sklepów są przeważnie mężczyźni w średnim wieku i sfrustrowani młodzieńcy, 
nie radzący sobie z prawdziwymi dziewczętami. Najtańsze są uniformy z powszechnie 
znanych i łatwo dostępnych szkół, a najdroższe – te z ekskluzywnych placówek.

Mundurki w popkulturze

Sailor fuku wrosły w życie codziennie i japońską kulturę masową. Postacie uczennic 
w mundurkach pojawiają się w wielu fi lmach (teraz już nie tylko japońskich), poczynając 
od obyczajowych, przez komedie, sensacje czy horrory, na erotycznych kończąc. Szkolny 
uniform stał się ikoną szeroko rozpoznawalną i bezbłędnie kojarzoną z Japonią. 

Jednym z bardziej znanych na Zachodzie przykładów wykorzystania i gloryfi kacji 
szkolnego mundurka jest manga i stworzone na jej podstawie anime Bishojo Senshi Sera 
Mun (lub po prostu Sailor Moon) znane w Polsce jako Czarodziejka z Księżyca. W Sailor 
Moon standardowym ubiorem dla całej drużyny wojowniczek jest właśnie sailor fuku. 
Stroje, w których przedstawiane są bohaterki po przejściu transformacji w swoje ma-
giczne alter ega, inspirowane były szkolnymi mundurkami i to właśnie od nich pochodzi 
nazwa drużyny –Sailor Senshi (sera senshi) – oraz sam tytuł mangi.

Stroje dziewczyn są istotnym elementem spajającym ich drużynę – posiadanie takich 
samych ubiorów podkreśla przynależność do danej grupy i pomaga budować wewnątrz 
niej więź, podobnie jak w środowisku szkolnym. Zbliżone do siebie wyglądem uniformy 
wojowniczek, przez podobieństwo, wzmacniają poczucie braterstwa i jedności oraz pod-
kreślają, że są one jedną zwartą grupą bohaterek, a nie zbieraniną przypadkowych osób. 



Szkolny mundurek i jego miejsce w Japonii 

Dzięki odwołaniu się do dobrze znanego uczennicom motywu, twórcy mangi i anime 
umożliwili im łatwiejszą identyfi kację z jej bohaterkami.

O tym, jak silnym i rozpoznawalnym motywem stał się japoński szkolny mundurek 
świadczy również sięganie po niego w produkcjach innych niż japońskie, czego doskona-
łym przykładem jest postać Gogo Yubari z fi lmu Kill Bill Quentina Tarantino. Wykorzy-
stanie motywu szkolnego uniformu i nastoletniej japońskiej uczennicy w kręgu popkul-
tury zachodniej pokazuje, jak ważne miejsce zajęła symbolika japońskiego mundurka nie 
tylko w kraju swojego pochodzenia, ale także poza jego granicami. 

Agnieszka Budzich

Absolwentka warszawskiej japonistyki z roku 2010, ryba płynąca pod prąd. Lubi pisać na 
różne tematy. Interesuje się anime i mangą, fi lozofi ą, astronomią oraz fi lmem i literaturą.
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 Niesamowita historia mahjonga

Według jednej z legend mahjong wymyślił Noe. Podobno grał w niego ze swoimi 
trzema synami przez czterdzieści dni i nocy potopu. Liczba ta odpowiadała początkowej 
liczbie kart w grze Ma-Tiao, z której wyewolułował mahjong.

Wschodni wiatr miał być dominującym wiatrem podczas sztormu i dlatego też sym-
bol wschodniego wiatru jest w mahjongu dominujący. Zwierzęta wchodziły do Arki para-
mi, czego symbolem jest układ kamieni nazywający się „siedem par”. Gdybyśmy przyjęli 
tę teorię jako słuszną, początków zabawy należałoby dopatrywać się ok. 2350 r. p.n.e.1.

Według innej historii mahjonga wymyślił rybak imieniem Sze mieszkający wraz 
z rodziną w wiosce nad brzegiem morza. Sze codziennie łowił ryby znad skalnego 
urwiska, ale jako że jego połowy nie były obfi te, postanowił wypłynąć wraz z setką 
innych mężczyzn na otwarte morze i tam zarzucić sieci. Wszystko szło pomyślnie do 
momentu, w którym wiatr (zapewne również wschodni) rozkołysał łódź i okazało się, 
że Sze, jak i reszta kompanów, cierpi na chorobę morską. Kiedy rybacy wrócili do 
wioski, znachor oznajmił, że choroba morska jest jedynie wytworem ich umysłów. 
Aby móc kontynuować połów, Sze musiał zadbać, by podczas pobytu na morzu myśli 
kompanów były zajęte czymś innym niż chorobą. Wraz z dziewiątką swoich braci po 
długich naradach wymyślił grę Ma-Tiao. W krótkim czasie rybacy wciągnęli się w grę 
do tego stopnia, że nie myśleli już o niczym poza nią. Choroba morska zniknęła wraz 
z narodzinami mahjonga.

Niektórzy przypisują powstanie mahjonga nawet Konfucjuszowi. W kolorach smoków, 
reprezentowanych przez trzy kamienie mahjonga, dostrzega się symbole trzech głównych 
myśli fi lozofa: czerwony to dobrodziejstwo, zielony – szczerość, a biały – gorliwość.

Prawda jest jednak taka, że mahjong powstał w Chinach w latach 1850-1880, a do Ja-
ponii trafi ł w roku 1907. Nazwisko jego twórcy nie jest pewne. Być może był nim pewien 

1 J. Rep, The Great Mahjong Book: History, Lore, and Play, 2007, s. 61.
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anonimowy żołnierz stacjonujący w Ningpo, być może Hung Hsiu-Chuan, przywódca 
Rebelii Tai Ping, a może jeszcze ktoś inny.

Często za najbardziej prawdopodobną uznaje się teorię, jakoby mahjonga wymyślił 
niejaki Chen Yumen, mieszkaniec Ningpo. Co ciekawe, że jego imię znaczy „rybna bra-
ma”, w czym niektórzy widzą związek tej teorii z legendą o rybaku Sze.

Gra i życie

Mahjong ma tyle nazw i wariantów, ile krajów, w których się w niego gra. Roz-
grywka przypomina karcianego remika lub rummikuba, ale używa się do niej specjal-
nych kamieni, tradycyjnie wykonywanych z kości słoniowej i bambusa, ktore dziś 
zastąpił plastik. 

Na kamieniach fi gurują różne symbole oraz znaki kanji2. Liczba używanych w grze 
kamieni zmieniała się na przestrzeni lat i obecnie wynosi 144. Zestaw podzielony jest na 
dwie grupy: kamienie numeryczne i specjalne. Numery dzielą się na trzy „kolory”: kółka, 
bambusy i cyfry. W każdym kolorze jest po dziewięć kamieni o wartościach od jednego 
do dziewięciu. Kamienie specjalne to cztery wiatry (wschód, zachód, południe i północ) 
oraz trzy smoki (biały, zielony i czerwony). Każdy kamień powtarza się w zestawie czte-
rokrotnie, co daje łączną liczbę 136 kamieni. Pozostałe osiem to nieużywane w japońskiej 
odmianie pory roku i kwiaty, zastąpione tam przez tzw. czerwone piątki. Celem gry jest 
zebranie układu złożonego z czterech grup oraz jednej pary. Grupy składają się z sekwen-
sów bądź trójek.

Dla wielu Chińczyków, choć nie tylko, mahjong jako ulubiona rozrywka stał się ele-
mentem kultury codziennej. Wielu Azjatów przełamuje „pierwsze lody”, grając lub roz-
mawiając o mahjongu. Gra pojawia się w prywatnych domach, klubach, na imprezach. 
Jest to też popularna metoda relaksu po spotkaniach biznesowych.

Niektórzy gracze twierdzą, że ta szlachetna gra wyraża osobowość danego człowieka 
albo stwarza okazje do osiągnięcia wolności i pełni życiowej satysfakcji. Dla wielu roz-
rywka jest nie tylko sposobem na socjalizację, ale i demonstrację własnych zdolności.

Po pierwszym zetknięciu z grą można mieć wrażenie, jakby mahjong był zbiorem 
mistycznych rytuałów i niezgłębionych reguł, ale iluzja ta pryska wraz ze zrozumieniem 
zasad. „Gra Czterech Wiatrów” jest rozrywką dla każdego. Wciąga zarówno dzieci, jak 
i osoby w podeszłym wieku. Zasady są proste do nauczenia, a sama rozgrywka daje wiele 
przyjemności, jednakże, tak jak w przypadku wielu innych gier planszowych, mistrzo-
stwo przychodzi wraz z doświadczeniem.

2 Znaki kanji to jeden z trzech systemów pisma w Japonii. Pochodzą z Chin.



18

Dominik Kolenda

Spór o nazwę

Mahjong ma wiele nazw na całym świecie. W Chinach jest to májiàng, co znaczy 
„konopiany lider”, „jutowy generał” lub „lniany komandor”. W Japonii nazywany jest 
mājan, co oznacza tyle co „wróbel” lub, w dosłownym tłumaczeniu, „konopiany wróbel”. 
Podobno ma to związek z przypominającym trzepotanie wróblich skrzydeł odgłosem, jaki 
kamienie mahjonga wydają, gdy się je miesza.

Inna teoria wskazuje źródło nazwy w ruchach graczy – ich szybkie manewrowanie 
rękami, przebieranie i wyrzucanie kamieni przypominają skakanie dziobiącego jedzenie 
ptaka. Angielska nazwa mahjong została nadana w 1920 r. przez Josepha Parka Babcoc-
ka. Wprowadzając grę na rynek, stwierdził on, że mah-jongg (w takim zapisie) będzie 
brzmiało lepiej niż chińskie mah que. Ponieważ Babcock zastrzegł tę nazwę, inne fi rmy 
sprowadzające mahjonga zostały zmuszone do stosowania odmiennego nazewnictwa: Ma 
Chong, Ma Chiang, Ma Deuck, Pung Chow, Pe-Ling, Ma-chiao czy też Gra Czterech 
Wiatrów, Gra Stu Cudów lub Gra Tysiąca Możliwości. Najczęściej stosowaną transkryp-
cją nazwy gry jest po prostu wyraz mahjong.3

Symbole zamknięte w kamieniach

Celem gry w mahjonga jest zebranie harmonijnego układu kamieni. Chińczycy w mo-
mencie kompletowania układu mówią ho albo fu, co oznacza odpowiednio „harmonię”, 
„pokój” lub „szczęście”, „błogosławieństwo”. Symbolicznie idealnym sposobem zakoń-
czenia układu jest skompletowanie pary. Para w mahjongu jest symbolem taoistycznego 
diagramu taiji4, zawierającego yin i yang5. Według niektórych, mahjong został oparty na 
dwóch polarnych opozycjach i trzech skonfi gurowanych liniach. Te polarne opozycje to 
właśnie yin i yang. Sekwensy i trójki w grze symbolizują trzy linie (trigramy), które skon-
fi gurowane ze sobą tworzą tzw. Pa Kua (Osiem Trigramów). Pa Kua miałaby odpowiadać 
układowi w mahjongu, który tworzymy poprzez łączenie trójek i pary. Według taoizmu 
i „Księgi Przemian”, z Wielkiej Pustki zradza się Jeden. Jeden symbolizuje yang, w mah-
jongu kamień od pary. Jeden zradza Dwa. Dwa to yin, w mahjongu drugi kamień od pary. 

3 Zob. http://sloperama.com/mjfaq/mjfaq11.htm, dostęp 11.04.2010.
4 Diagram chińskiej koncepcji fi lozofi cznej związanej z konfucjanizmem i taoizmem, tłumaczony 
jako „najwyższa ostateczność”. Taiji to nazwa stanu wszechświata, w którym doszło do podziału na 
yin i yang.
5 Zasada chińskiej fi lozofi i klas i religii taoistycznej, oznaczająca wzajemne oddziaływanie dwóch 
przeciwstawnych i dopełniających się sił: yin (ciemność, bierność, żeńskość, śmierć) i yang (światło, 
aktywność, męskość, życie); y.-y. ujmowano jako naturalną przyczynę przemian zachodzących we 
wszechświecie.
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Razem tworzą Trzy, czyli trójki i sekwensy. Trzy zradza Dziesięć Tysięcy Rzeczy, które 
symbolizuje znak wan umieszczony na kolorze cyfr6. 

Kolejność w grze obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Najpierw jest wschód, potem południe, zachód i północ. Powodem takiej kolejności wia-
trów jest ich związek z porami roku. Na wiosnę wiatr wieje ze wschodu, latem z południa, 
jesienią z zachodu, a zimą z północy. Dlaczego jednak poruszamy się w prawą stronę? Po-
wierzchnia do gry symbolizuje powierzchnię Ziemi. Z „niebiańskiego” punktu widzenia 
kolejność następujących po sobie pór roku jest przeciwna do ruchu wskazówek zegara. 
W celu wizualizacji tego zagadnienia posłużę się przykładem kartki papieru trzymanej 
ponad głową. Zaznaczmy na niej cztery kierunki świata. Następnie połóżmy ją na stole 
z zaznaczonymi kierunkami do dołu. Rezultatem jest układ wiatrów jak w mahjongu7.

Czerwień

Wiele symboli zawartych jest we wzornictwie kości używanych do gry w mahjonga. 
Poza tym, że są one mniejsze od europejskich, różnią się kolorystyką kropek. Chińczycy 
uważają, że czerwony jest kolorem pomyślności i od dawna używali go do dekorowania 
artykułów codziennego użytku. Najlepszym rzutem kośćmi jest wynik „jeden”, dlatego 
też postanowili, że pojedynczą kropkę pomalują na czerwono. W chińskich zestawach, 
w odróżnieniu od japońskich, mamy jeszcze jedną czerwoną cyfrę. Jest nią „czwórka”. 
Historia jej koloru wiąże się z ciekawą legendą. Cesarz Hsuan Tsung (602?-664) z chiń-
skiej dynastii Tang (618-907) grał w kości ze swoją konkubiną Yang Kuei-Feit. Aby 
wygrać, musiał trzykrotnie z rzędu wyrzucić „czwórkę”. Pierwszy rzut był udany, drugi 
również. „Cztery, cztery”, błagał cesarz, zanim ośmielił się rzucić kośćmi po raz trzeci, 
a kości spełniły jego życzenie. Dworzanin, który z uwagą przyglądał się całej sprawie, 
zaproponował, aby uczcić to szczególne wydarzenie. Cesarz wydał dekret, wedle które-
go w przyszłości cyfra „cztery” na każdej sztuce kości miała być czerwona8. Dlaczego 
ten symbol nie przeniósł się do Japonii? Bo Japonii jedno z odczytań cyfry „cztery” to 
„śmierć”. Z kolei kolor czerwony kojarzony jest z krwią, nieczystością i śmiercią.

Symbolika pojawia się również w nazewnictwie układów mahjonga. Przykładem 
mogą być Tenhō – „Błogosławieństwo Nieba”, Chihō – „Błogosławieństwo Ziemi” czy 
Kokushimusō – „Trzynaście Sierot”. Ostatni z nich ma symbolizować dwanaście zwierząt  
chińskiego zodiaku  i trzynastego – kota, który nie dostał się do zbioru.

6 I Cing. Księga przemian, Warszawa 1990, s. 5-36, 48-50.
7 Zob. http://www.sloperama.com.
8 J. Rep, dz. cyt., s. 18.
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Współcześni autorzy mang „dorabiają” mahjongowi symbolikę, która nie ma nic 
wspólnego z samą grą i jej genezą. Przykładem jest manga autorstwa Ōwady Hidekie-
go pt. Mudazumo Naki Kaikaku. The Legend of Koizumi. Fabuła komiksu opiera się na 
założeniu, że polityka międzynarodowa rozgrywa się na stole do mahjonga. Głównym 
bohaterem jest Jun’ichirō Koizumi, premier Japonii w latach 2001-2006. W drugim to-
mie mangi premier ściera się papieżem Benedyktem XVI. Według Papieża mahjong jest 
imitacją zasady wszechświata i stworzenia człowieka. Wszystkie rzeczy, które powstały 
podczas Dzieła Stworzenia, mają swój odpowiednik na macie mahjonga. Bóg stworzył 
„Grę Czterech Wiatrów”, tak samo jak Wszechświat i Ludzkość, w ciągu sześciu dni. 
Tekst Stworzenia Mahjonga stylizowany jest na biblijny i przypomina Księgę Rodzaju:

Na początku Bóg stworzył matę do mahjonga. Kamienie istniały w Chaosie. Cze-
kały tylko na odpowiedni moment, aby wyjść z Ciemności. Wtedy Bóg rzekł: 
«Niechaj się stanie światłość»9. Wtedy Duch Święty rzucił kośćmi10. Wkrótce po-
tem narodziła się istota, która dała świadectwo początku wszystkiego. Narodziła 
się Matka11. I tak upłynął dzień pierwszy. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj powstaną 
kamienie w środku góry12 i niechaj oddzielą jedne kamienie od drugich». Bożymi 
Rękoma góry zostały rozdzielone na Wschód, Południe, Zachód, Północ i w odpo-
wiednie miejsca zostały umiejscowione. To był początek rozdania kamieni. I tak 
upłynął dzień drugi. Wtedy Bóg rzekł: «Niech kamienie specjalne zgromadzą się 
w jednym miejscu, bambusy w miejsce bambusów, cyfry w miejsce cyfr». To był 
początek ułożenia kamieni na ręce. I tak upłynął dzień trzeci. Wtedy Bóg rzekł: 
«Niechaj powstanie ciało świetliste na górze. Niechaj powstanie wskaźnik Dora13. 
Niechaj odkryty kamień panuje nad Dorą i niechaj zakryty kamień panuje nad 
Ura Dorą»14. To był początek Dory. I tak upłynął dzień czwarty. Wtedy Bóg rzekł: 
«Niechaj mata zapełni się kamieniami». To był początek ciągnięcia kamieni. W ten 
sposób narodziła się «rzeka»15 i «odrzuty»16. Za pomocą różnych myśli mata się 
zapełniła. I tak upłynął dzień piąty. Wtedy Bóg rzekł: «Uczyńmy Istotę na Nasz 

 9 Symbolem tego jest wyłanianie się kamieni spod blatu automatycznego stołu do mahjonga.
10 Symbolem tego jest rzut kośćmi przez automatyczny stół, który wprawia je w ruch drganiami po 
naciśnięciu przycisku.
11 Matką nazywany jest w mahjongu gracz rozdający – gracz Wschodu (każdy bowiem przypisany 
jest jednemu z wiatrów). Tutaj chodzi o gracza, który jako pierwszy w całej grze został rozdającym.
12 Mur w mahjongu zwany jest również górą.
13 Specjalny kamień w mahjongu. Jest o jedno oczko wyższy od wskaźnika Dory, tzn. jeśli wskaźnik 
to 3, to Dorą jest 4, jeśli 9, to 1, Wschód to Południe itd. Jeżeli mamy go w swoim układzie i skoń-
czymy grę, to każdy kamień Dora dodaje nam jeden punkt
14 Jest to kamień o jedno oczko wyższy od wskaźnika znajdującego się pod wskaźnikiem zwykłej 
Dory.
15 Rzeką nazywane są kamienie wyrzucane przez gracza.
16 Odrzucony kamień do „rzeki”.
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obraz, podobnego Nam. Głowa, lewa ręka, prawa ręka, korpus, nogi. Poprzez czte-
ry grupy i jedną głowę stwórzmy Istotę podobną Bogu17, stwórzmy Człowieka. 
Niechaj panuje nad wszystkim». I tak upłynął dzień szósty18.

 
Mahjong nie jest starożytną grą, jak sugerują niektórzy autorzy. Legendy i mity 

związane z jego powstaniem to jedynie tradycja wytworzona w XX w. na potrzeby mar-
ketingu. Wynalezienie gry nie jest dobrze udokumentowane w Chinach, ale większość 
Chińczyków nie przypisuje jej mitologicznego powstania i całej symbolicznej otoczki. To 
ludzie Zachodu, na skutek zetknięcia się z egzotyczną kulturą Chin, zaczęli fantazjować 
na temat mahjonga, jego historii, zasad gry i akcesoriów. Choć, oczywiście, w każdej 
legendzie jest ziarno prawdy. Zestawy sprzed lat, zawierające nieistniejące już kamienie, 
na pewno w większym stopniu niż współczesne odnosiły się do tradycyjnej kultury Chin, 
chińskiej fi lozofi i i kosmologii. Mahjong został jednak stworzony dla rozrywki i takim 
powinien pozostać. Pewne chińskie przysłowie mówi: „Jedna osoba powie fałsz, a setka 
powtarza go jako prawdę”19.

Dominik Kolenda

Student IV roku japonistyki na UW. Grami japońskimi zainteresował się w 2008 r., kiedy 
jedna z jego sensei nauczyła go grać w mahjonga. Przewodniczący Polskiej Ligi Mahjonga 

i laureat 8. miejsca na Europejskich Mistrzostwach Mahjonga 2010 w Hanowerze.
Pasjonuje się też innymi grami japońskimi. I nie tylko.

17 Układ w mahjongu symbolizuje Stworzenie Człowieka. Głową nazywana jest para, cztery grupy to 
cztery trójki. W mandze są one reprezentowane przez: białego smoka (lewa ręka), zielonego smoka 
(prawa ręka), czerwonego smoka (korpus), jedynkę bambusów (nogi). Układ ten nazywamy Daisan-
gen, czyli „Wiela Trójka Smoków”. W mandze został nazwany Santorinite, czyli „Święta Trójca”.
18 Ō. Hideki. M.N. Kaikaku, The Legend of Koizumi, t. II, rozdz. 2.
19 Tłumaczenie własne.
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Doświadczyć Laosu

Po co pisać o śniadaniu

Już rano powinienem przewidzieć wyjątkowość tamtego dnia. 
Samo śniadanie było niezwykłe! Śniadanie, czyli posiłek, który z jakkolwiek rozu-

mianą wyjątkowością nie ma nic wspólnego. Bez względu na szerokość geografi czną, 
między godziną siódmą a dziesiątą na większości stołów świata można oczekiwać tego 
samego zestawu. Jestem w Warszawie i jem chleb z masłem i serem, obok leży szynka, 
w słoiku dżem, a w kubku stygnie kawa. W Delhi zamiast kawy piję w połowie zamar-
zniętą Colę, nie ma szynki, tylko jajecznica, ser pokrojono w trochę inne plastry, ale 
w gruncie rzeczy to ten sam nabiał. Oprócz tego chleb (choć też z innej formy), masło 
i dżem. Co o tej porze serwują Turcy? Zwykły chleb z masłem i serem. Obok miseczka 
dżemu i trochę pomidorów, a do picia nic innego jak kawa, tylko mocniejsza. I wszędzie 
to samo – Damaszek, Bejrut, Petersburg, Wilno, Ryga, Wiedeń, Ljubljana, Rzym, Walen-
cja, Calais, Kidderminster, Worcester, a nawet niewielkie szkockie Elgin – chleb z ma-
słem, ser i dżem. Kolejne menu: English Breakfast, American Breakfast, Arabic Break-
fast, Polish Breakfast, Indian Breakfast, ale pod każdem z tych haseł kryje się w zasadzie 
to samo: często zamiast szynki podaje się jajko, czasem jedno i drugie razem, czasami 
płatki śniadaniowe. I tak w kółko…

Pomijając monotematyzm kulinarny, śniadanie nie wzbudza także żadnych emocji 
pod względem socjalnym, towarzyskim. Samemu, niewyspany, w pośpiechu, na stojąco. 
Śniadanie zazwyczaj wybiera sobie najgorszy czas, żeby pojawić się na stole. Jeszcze 
zbyt wcześnie, żeby człowiek prawdziwie zgłodniał, ucieszył się na widok jedzenia, zde-
nerwował, że nie takie, jakiego oczekiwał, znudził się jakimś smakiem, przejadł; żeby go 
zemdliło. Czasem mam wrażenie, że śniadanie jest dla jedzącego niczym strony tytuło-
we książki dla czytelnika. Tytuł, podtytuł, autor, tłumacz, projekt okładki, wydawnictwo, 
data, miejsce, numer ISBN. Wszystko ważne, ale książkę zaczyna się czytać od strony 
piątej, szóstej, może siódmej, a nie pierwszej. Nawet kiedy jemy  śniadanie w większym 
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gronie, następuje w niefortunnym towarzysko momencie: kiedy nie ma jeszcze o czym 
porozmawiać, nie ma czego opowiedzieć, o co zapytać, czym się pochwalić. Zarówno 
towarzysko, jak i kulinarnie śniadanie to posiłek zdecydowanie nijaki. 

A jednak

Na granicy laotańskiej 26 września 2010 moje śniadanie byłoby równie nijakie, jak 
wiele innych, gdyby nie wyjątkowa kelnerka, która rozbawiła mnie i sześcioro moich 
kompanów. Zbierając od nas zamówienia (co było do wyboru? chyba sami zgadniecie 
– jajka, ser, dżem i szynka), każdemu z nas sympatyczna Laotanka poświęciła karteczkę 
wyrwaną ze swojego sfatygowanego, miniaturowego notesu. Z jednej strony kartki za-
pisywała, kto ile jajek/plastrów sera/łyżek dżemu potrzebuje, z drugiej rysowała podo-
biznę zamawiającego. Jeśli jej się podobał, rysunek był staranny i stosunkowo subtelny. 
Ci, których urody kelnerka najwyraźniej nie oceniła najwyżej, widzieli swoje podobizny 
z karykaturalnie dużymi nosami, odstającymi uszami, rozdętymi wargami, spuchniętymi 
polikami i włosami w nieładzie większym niż w rzeczywistości. 

Śniadanie w tamtej restauracji jest jednym z niewielu, o których dziś mogę komuś 
opowiedzieć; o którym mógłbym napisać w mailu czy w SMS-ie.

Tamten dzień był wyjątkowy, więc także śniadania można się było spodziewać innego 
niż zwykle. W końcu za kilka godzin mieliśmy przepłynać motorówką kilkaset kilome-
trów Mekongu. 

Speedboat

Speedboat, bo tak określa naszą motorówkę zagraniczny przewodnik turystyczny 
Lonely Planet, łączy przejśćie graniczne Huay Xia z Luang Prabang, jednym z najpopu-
larniejszych wśród turystów miast Laosu. Tylko na pokładzie speedboata, podążając krę-
tymi wodami Mekongu, można pokonać 450 km, które dzielą te dwa miasta, w zaledwie 
siedem godzin.

Zanim dotarliśmy do granicy tajsko-laotańskiej, sporo rozmawialiśmy o podróży 
speedboatem. Część z nas chciała jej uniknąć. W przewodnikach i na forach interneto-
wych czytaliśmy, że to bardzo ciężka i niebezpieczna przeprawa. Część napotkanych 
podróżników mówiła, że ze względu na śmiertelne wypadki rząd laotański w ogóle za-
bronił przewożenia zagranicznych turystów speedboatem. Wiedzieliśmy też, że będzie to 
drogi transport. Postanowiliśmy, że podejmiemy decyzję dopiero na granicy Laosu, kiedy 
dowiemy się, czy podróż speedboatem jest w ogóle możliwa i ile kosztuje. Mieliśmy za-
wsze alternatywę – slowboata (duża łódź osobowa), która płynie aż dwa dni.
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Na przejściu granicznym spotkaliśmy kilkudziesięciu innych turystów zaopatrzonych 
w  bilety na dużą, wolniejszą łódź. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i zapraszali na 
imprezę na pokładzie. Zanim jednak do nich dołączyliśmy, postanowiliśmy sprawdzić, 
czy w ogóle istnieje możliwość popłynięcia speedboatem; czy ten już (po godzinach dys-
kusji) niemalże mityczny stwór w ogóle istnieje. Na starej tablicy znaleźliśmy interesu-
jącą nas pozycję w rozkładzie jazdy i koszt transportu. Okazało się, że speedboat jest 
dwukrotnie droższy, niż zakładaliśmy, a do tego zdecydowanie mniej popularny. Oprócz 
naszej siódemki tego dnia znalazł się tylko jeden chętny – Meksykanin, na dodatek były 
rekrut akademii FBI. Bardzo ucieszył się na nasz widok i szybko się z nami zaprzyjaźnił. 
Gdybyśmy nie zdecydowali się na szybką motorówkę, jego kurs w ogóle nie doszedłby 
do skutku.

Wsiedliśmy po czworo do dwóch łódek. Na dziobie znalazły się nasze bagaże i sześć 
butli z gazem, które miały wystarczyć na podróż aż do Luang. Łódka była zdecydowanie 
mniejsza, niż zakładałem. Wyglądało na to, że oprócz bagaży jest miejsce na maksymalnie 
dwie osoby, nie licząc sternika. Poza naszą czwórką do łodzi wsiadło troje Laotańczyków, 
którzy pojawili się nagle nie wiadomo skąd z bagażami wielkości butli z gazem. Próbo-
wałem uśmiechnąć się do Meksykanina, Agi i Pawła i rozsiadłem się na tyle wygodnie, na 
ile było to możliwie. Siedzieliśmy wyjątkowo nisko nad poziomem rzeki – nieprzyjazną 
tafl ę wody mieliśmy na wyciągnięcie ręki, dosłownie centymetry od nas.

Lonely Planet znów ma rację

Łódka ruszyła i w tym momencie przeżyłem pierwszy związany z tą podróżą szok. 
Nigdy wcześniej nie pływałem żadną motorówką i nie zdawałem sobie sprawy, jak niesta-
bilny jest to pojazd. Busy w Ladakhu, pokonujące nocą górską przełęcz Rohtang, kiwały 
się tak, że fotel składał się pod moim ciężarem i ze strachu dostawałem drgawek. Mar-
szrutki na Krymie pędziły po dziurach niczym łaziki w rajdzie Dakar, tak że wielokrotnie 
dotykałem głową dachu i znowu drżałem z obawy, że antena od radia przebije mi hipo-
kamp. Speedboat okazał się jeszcze mniej stabilny niż tamte dwie diabelskie maszyny. 
Nawet niewielki wir rzeczny zaburzał trajektorię naszej łodzi i podrzucał nasze bagaże 
i butle z gazem o kilka centymetrów. Już po kilkudziesięciu sekundach jedyne, co mnie 
interesowało, to czy przed nami nie widać kolejnych pływów. Zablokowany kolanami, 
zaciskałem dłonie na desce oddzielającej moje siedzenie od stanowiska Agi z przodu. 
Trzymałem się tego kawałka drewna i dyskretnie wyglądałem, czy nie będzie kolejnych 
wirów. Z każdym kolejnym oszukiwałem się, że to pewnie jeden z ostatnich – po prostu  
trafi ł nam się wyjątkowo porywisty odcinek rzeki. Dopiero później okazało się, że to były 
spokojniejsze odcinki.
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Po jakimś czasie przestałem już kurczowo trzymać się deski. Po części dlatego, że na 
jednym z większych wirów podskoczyła razem z moimi rękami. Okazało się, że jedyne, 
co ją trzyma, to moje dłonie. Poza tym zaczęło mi brakować powietrza. Przy nieosłoniętej 
motorówce pędzącej 90 km/h zadziwiająco trudno oddychać ustami. Zaczynasz nerwowo 
łapać powietrze, więcej i więcej, coraz większymi wdechami, a wciąż czujesz, że jest go 
coraz mniej. Wtedy nie miałem jeszcze kasku, więc postanowiłem złożyć dłonie w pira-
midę, tworząc niewielką przestrzeń przed ustami i nosem. Liczyłem, że łatwiej będzie 
mi oddychać. Nie wiedziałem, że przy odkrytej i  superszybkiej motorówce ciało słabnie 
zaskakująco szybko. Już po kilku minutach poczułem mrowienie w rękach tworzących 
pseudo-maseczkę wentylacyjną. Ratunek nadszedł w kolejnej przystani, gdzie sternik 
zdobył kilka kasków. Idealnie chroniły twarz, tak że wreszcie mogłem schować zgrabiałe 
dłonie pod uda. Niestety kasków nie starczyło już dla podstarzałych Laotanek okupują-
cych dziób łodzi. Zadziwiające, jak odporne musiały być tamte około pięćdziesięcioletnie 
kobiety. Wydawały się nie mieć żadnych problemów z brakiem powietrza, mrowieniem 
dłoni i wszystkimi innymi niedogodnościami podróży speedboatem

Bez kasków kobiety przetrwały też jedną z najcięższych ulew, jakie widziałem 
w swoim życiu. Deszcz padał tak sążniście, że nie widziałem już nie tylko wirów, do 
których zbliżała się łódź, ale nawet nie miałem pewności, w którą stronę skręca rzeka. 
Przed oczami mieliśmy tylko ścianę deszczu. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że 
w nieosłoniętej, pędzącej 90 km/h motorówce w czasie deszczu robi się niesamowicie 
zimno. Mimo 40 stopni w powietrzu, pęd speedboata i ogromne krople zimnego monsunu 
sprawiły, że po godzinie drżałem bardziej niż w busie z Ladakhu, w marszrucie na Krymie 
czy podczas noclegu w nieogrzewanym syryjskim klasztorze wysoko w górach.

Agi nie ma

Właśnie wtedy wydarzyła się rzecz chyba najciekawsza z całej podróży speedboatem. 
Spojrzałem przed siebie i zobaczyłem zwijającą się z zimna Agę. Obok siedział jej chło-
pak. Nie obejmowali się, nie pocieszali się, nie spoglądali na siebie – oboje tylko dziko 
patrzyli przed siebie. Aga dzień wcześniej była bardzo przeciwna przeprawie speedbo-
atem. Czułem, że w tej ulewie spojrzy na mnie z takim wyrzutem, jakiego jeszcze w jej 
oczach nie widziałem. Zacząłem uparcie się w nią wpatrywać, czekając na ten wyrzut. 
W końcu Aga odwróciła się w moją stronę, ale wydawało mi się, że wcale mnie nie wi-
działa. W jej oczach zobaczyłem całkowitą obojętność na wszystko – na moje nienatural-
nie wpatrywanie się, na oszołomionego i nie wiedzącego co zrobić chłopaka siedzącego 
obok; na walczącego o uratowanie swojego laptopa Meksykanina, na niezłomnego sterni-
ka, któremu raz po raz gasł silnik.
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Kiedy deszcz ustał, Aga odsłoniła szybkę kasku, poprawiła się na siedzeniu, spojrzała 
na Pawła, przytuliła go, odpowiedziała na mój głupi żart. Wróciła do nas.

Monsunowy deszcz spadał potem jeszcze kilka razy. W zasadzie można powiedzieć, 
że od pewnego momentu nie przestawał już padać. Przy każdym jego nasileniu Aga zno-
wu znikała z łodzi. Nie potrzebowała pomocy, zainteresowania, czułości, opieki, pocie-
szenia, niczego. Znowu jej nie było, patrzyła błędnym wzrokiem w moją stronę – nie na 
mnie, lecz poprzez mnie; nie wiadomo gdzie. 

Ulewne deszcze spowodowały rzecz niebywałą – udało mi się zasnąć na szarżującej 
łodzi. Zdawałem sobie jednak sprawę, że odkryta i pędząca motorówka nie jest bezpiecz-
nym miejscem na drzemkę, więc usilnie walczyłem ze swoim zmęczeniem. Deszcz i kur-
czowe trzymanie się burty bardzo osłabiały mój organizm. Przez chwilę zastanawiałem 
się nawet, czy zasypiam czy mdleje. Z tego stanu półswiadomości kilka razy wyrywało 
mnie potężne uderzenie łódki o tafl ę wody. Z każdym takim uderzeniem podskakiwało 
całe moje ciało. Miałem wrażenie, że jeśli nie będę ściskał burty, naprawdę mogę wypaść. 
Taki upadek oznaczałby chyba koniec? Myślałem (na pewno niesłusznie), że nasz sternik 
jest desperatem pozbawionym rozumu, który płynie do przodu bez względu na okolicz-
ności, bo tak mu kazano. Myślałem (na pewno niesłusznie), że dla laotańskich przewoź-
ników nie będzie miało znaczenia, jeśli stracą jedną łódź albo nawet jednego pasażera. 
Myślałem (na pewno niesłusznie), że ci, którzy organizowali nasz przewóz, są do granic 
nieodpowiedzialni. 

Laptop

Przysypiając ze zmęczenia i ze strachu, pewny, że nikt nie panuje już nad sytuacją, 
przypadkowo znalazłem swój mały ratunek. Laptop Meksykanina. To nie mnie, a ten 
komputer od zagłady dzieliły minuty. Mimo że był zawinięty w pokrowiec i dwa worki 
foliowe, laptop był już prawie całkowicie zalany wodą. Meksykanin desperacko próbo-
wał zatykać dłońmi dziury w workach, pociętych przez cieżkie i potężne krople deszczu. 
Widząc, co się dzieje, szukaliśmy jakiegokolwiek nieprzemakalnego płótna, którym moż-
na by dodatkowo osłonić laptopa. Odczepiliśmy kaptury od kurtek. Próbowaliśmy przy-
kryć drogocenny pakunek jednym końcem mojego płaszcza przeciwdeszczowego, który 
w takich warunkach i tak nie miał żadnego zastosowania – powiewał raczej symbolicznie, 
w swej bezużyteczności, na moich całkowicie przemoczonych plecach. 

Tak bardzo pochłonęła mnie akcja ratunkowa, że zapomniałem o tym, że brakuje mi 
powietrza, jest mi słabo, zasypiam (mdleję?). Nabrałem nowych sił i odzyskłem poczucie 
humoru. Kiedy łódź po raz kolejny łupnęła o tafl ę wody i już na dobre zgasł silnik (zalany 
niemiłosiernym deszczem?), wziąłem wiosło i próbowałem pseudo-heroicznie przebierać 
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nim wodę. Na próżno. Po kilkunastu minutach sternik dokonał cudu i w ciągle nasilają-
cym się deszczu już po raz ostatni uruchomił silnik.

Po niespełna siedmiu godzinach dopłynęliśmy do celu. Wybrzeże zamieniło się w bło-
to. Zanim wydostaliśmy się z motorówki, nasze bagaże i wszystkie części garderoby, 
a także nogi, ręce i czoła pokryła czarna maź torfu. Najważniejsze, że udało się uratować 
laptopa – mimo wody i błota, dalej świeciła się dioda rozładowanej baterii!

Deszczu nie było, strachu nie było    

W Luang Prabang czekała już na nas czwórka kompanów, którzy popłynęli pierw-
szą motorówką. Patrzyli zdziwieni na nas przemoczonych, zziębniętych, drżących, prze-
straszonych, półprzytomnych. Ich podróż minęła w pięknym słońcu, nie było deszczu, 
podziwiali krajobraz, robili zdjęcia, nagrywali fi lmy kamerą. Przez dłuższą część drogi 
nie mieli kasków i wcale im to nie przeszkadzało. Gdybym nie zobaczył ich nieprzemok-
niętych strojów, nienaruszonych bagaży, nienagannnie przygładzonych włosów, szczerze 
uśmiechniętych twarzy, nie uwierzyłbym, że naprawdę podobała im się podróż speedbo-
atem. Wydawało mi się absolutnie niebywałe, że płynąc tą samą rzeką, w motorówkach 
tego samego rodzaju, z tą samą prędkością, w tym samym dniu i za takie same pieniądze, 
tak naprawdę odbyliśmy dwie całkowicie różne podróże. Pasażerowie pierwszej moto-
rówki jeszcze tego samego wieczoru cieszyli się urokiem laotańskiej kuchni ulicznej, pili 
laotańskie piwo i wódkę z martwym skorpionem wetkniętym do butelki

Aga zniknęła w pokoju na następne kilkanaście godzin. Nie widziałem też Meksyka-
nina. Sam poszedłem pod gorący prysznic, po czym zawinąłem się w śpiwór, ciasno, ni-
czym ten martwy skorpion w butelce z wódką, nakryłem się kocami i dopiero następnego 
dnia odzyskałem formę.

Doświadczyć Laosu

Wycieczkę speedboatem zaliczam do jednego z najbardziej niezwykłych doświad-
czeń ze wszystkich moich zagranicznych podróży. Po cichu mówię sobie, że było to 
doświadczenie wyjątkowe, bo zarezerwowane tylko dla mnie, Agi, Pawła i tamtego 
Meksykanina. Doświadczenie, które nie czeka na każdego innego z tysięcy turystów 
zasiadających na deskach tej samej motorówki co ja; kładących swoje plecaki na 
dziobie tego samego speedboata co mój i wciskających na głowę ten sam za mały 
kask, który ja wciskałem. Doświadczenie, które nam wszystkim, pasażerom drugie-
go speedboata, w zasadzie zamknęło oczy na niesamowicie malownicze krajobrazy 
dorzecza Mekongu
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Oglądałem później zdjęcia z tej wyprawy. Nie mogłem wyjść z podziwu dla urokli-
wych widoków, jakie musiałem wtedy ominąć. Wiem, że płynąłem tą samą drogą, którą 
fotografowali moi kompani z pierwszego speedboata. Płynąłem tam, gdzie rozciągają się 
porośnięte spektakularną dżunglą wzgórza północnego Laosu. Musiałem tam być, ale tak 
naprawdę chyba mnie tam nie było. Wtedy, w trakcie monsunu, kiedy patrzyłem w oczy 
Adze, wiedziałem, że zniknęła na parę godzin z łodzi. Nie było sensu się do niej uśmie-
chać, pocieszać jej – jej tam po prostu nie było. Nie wiedziałem jednak, że sam zniknąłem 
wtedy razem z nią. Przyglądałem się jej ze zdziwieniem, ze strachem, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że ona także mogła patrzyć mi wtedy w oczy, zdziwiona i przestraszona 
moją nieobecnością.

Niewiele jest krajów na świecie, gdzie można zniknąć tak jak w Laosie – na parę 
godzin, by zaraz potem wrócić. Ja sam nie znam drugiego takiego miejsca. Pewnie są 
gdzieś, może ukryte. Może nikt o nich nie napisał albo nie pamięta, że tam znikał. Ja je-
stem już dzisiaj prawie pewny, że w Laosie, na Mekongu, można znikać na bardzo krótko, 
tak, żeby było przyjemnie i niezwykle. Można zniknąć i pojawić się z powrotem jeszcze 
tego samego dnia. Nie wiem, czy zawsze się to udaje, ale na pewno polecam spróbować 
każdemu, kto ma odwagę!

Krzysztof Krakowski

Student Instytutu Socjologii i Katedry Italianistyki UW. 
W Indiach nauczyciel języków (samemu sobie) obcych 

i tłumacz w branży medycznej. W Polsce dziennikarz 
oddolny i przewodniczący koła dyskusyjnego Klub 

Debat. Podróżnik zainteresowany socjologią stosunków 
międzynarodowych (Azja Środkowa i Wschodnia). 

W wolnym czasie lider zespołu Jungle Records oraz 
montażysta fi lmów krótkometrażowych.
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Kilka słów o indyjskiej odsłonie erystyki

Stary to bardzo fach: znawstwo sztuczek szalbierczych w sporze1

– Tadeusz Kotarbiński

Tradycja indyjska przytacza historię królewskiego barda Bandina, który był wyjątko-
wo sprawny w prowadzeniu dyskusji, a pokonanych przez siebie rozmówców skazywał 
na śmierć przez utopienie. Jedną z ofi ar był ojciec młodego bramina o imieniu Asztawa-
kra. Ów postanowił pomścić śmierć ojca i wyruszył na dwór króla, by pokonać Bandina 
– siłą nie mięśni, lecz słów. Elokwentny Asztawakra dopiął swego i wkrótce, po emocjo-
nującym dialogu, Bandin zakosztował losu swych ofi ar2. 

Cała historia pochodzi z Mahabharaty i nie jest jedyną, w której przegrani w dyspucie tra-
cili życie. Jak zauważa Piotr Balcerowicz: „Tego typu «doniesienia o śmierci» fi lozofów «są 
nieco przesadzone», ale zapewne kryje się w nich ziarno prawdy. Wygrana w debacie nie tylko 
przydawała zwycięzcy prestiżu, ale miała realny wymiar fi nansowy: czekała na niego nagroda 
fundowana przez organizatora takiej debaty, z reguły króla lub lokalnego możnowładcę”3. 

Daje to pewne wyobrażenie o miejscu, jakie w kulturze indyjskiej od najdawniejszych 
czasów zajmowała debata fi lozofi czna. Profi ty, jakie można było osiągnąć przez obalenie 
tez przeciwnika, sprawiały, że sztuka prowadzenia debat rozwijała się, miała swoich teo-
retyków i własne kompendia metod, które dziś nazwalibyśmy po prostu erystycznymi. 
Założenia związane z konstrukcją wypowiedzi, jakie zawarto w Mahabharacie, jasno 
wskazują, że za poprawną mowę uznawano tylko taką, która potrafi  przekonać innych do 
głoszonych przez siebie twierdzeń4. 

1 T. Kotarbiński, Przedmowa [w:] A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, 
Warszawa 2002, s. 7.
2 P. Balcerowicz, Historia klasycznej fi lozofi i indyjskiej, Warszawa 2003, s. 196-198.
3 Tamże, s. 199.
4 Tamże, s. 195.
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Nurt w fi lozofi i indyjskiej zwany Anwiksziki (tzw. nurt analizy i metodologii) przy-
niósł pierwsze systematyczne opracowanie zasad postępowania w dyspucie publicznej. 
Jest nim Kodeks Czaraki (sans. caraka-samhita)5 – swoisty podręcznik medycyny. Oprócz 
wiedzy o etiologii, analizie symptomów choroby i środków leczenia kodeks opisuje „re-
guły rozumowania, które umożliwiają fi lozofowi tworzenie teorii, a medykowi postawie-
nie diagnozy na podstawie objawów chorobowych”6.

To być może nieco zaskakujące z naszej perspektywy powiązanie medycyny z dialek-
tyką doprowadziło Indusów do opracowania metod podobnych do tych, które przedstawił 
Artur Schopenhauer. 

Czytając opis jego chwytów erystycznych nie sposób nie zauważyć, że sukces w de-
bacie nie zależy od słuszności sądów jej uczestnika, ale od stopnia wprawy w żonglowa-
niu słowami i znajomości ludzkich słabostek. 

Jakie strategie powinniśmy więc przyjąć, gdy widzimy, że nasze szanse w uczciwie 
prowadzonej rozmowie są niewielkie? 

1. wyprowadzenie przeciwnika z równowagi poprzez rozzłoszczenie go i tym sa-
mym utrudnienie mu spokojnego logicznego rozumowania i „dopilnowania swo-
ich korzyści” (sposób 8.)7;

2. bezczelne i bezpodstawne oznajmienie swojego triumfu, które może zupełnie 
obezwładnić przeciwnika głupiego bądź nieśmiałego (sposób 14.)8;

3. dezorientowanie oponenta przez umiejętne mieszanie właściwej z logicznego 
punktu widzenia kolejności pytań, tak aby, zagubiony, nie był w stanie rozpoznać 
toku naszego wnioskowania i w porę wykazać jego słabości (sposób 9.)9.

Można z tego wywnioskować, że do powodzenia w debacie mniej przydaje się znajo-
mość omawianego tematu, a bardziej – ludzkiej natury. Do podobnych wniosków doszli 
Indusi.

W Kodeksie Czaraki wprowadza się rozróżnienia typów debat. Debata może być na-
stawiona na „wzrost obopólnej wiedzy, satysfakcję dyskutantów, wyjaśnienie niejasności 
[…] oraz wydobycie od przeciwnika tajemnych doktryn przekazanych mu w sekrecie 
przez mistrza, do ujawnienia których został zmuszony podczas debaty, broniąc swojego 
stanowiska”10. Taka debata była nazywana przyjazną (sans. samdhaya-sambhasza) lub też  
„z włosem” (anuloma-sambhasza) 

 5 Kodeks Czaraki powstał między II a IX w. n.e.
 6 Tamże, s. 188.
 7 Tamże, s. 71. 

 8 Tamże, s. 76.
 9 Tamże, s. 71-72.
10 P. Balcerowicz, dz. cyt., s. 200.
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w przeciwieństwie do wrogiej (vigryhya-sambhasza) dysputy „pod włos” (pratilo-
ma). Jej nadrzędnym celem była wygrana11. 

Kodeks Czaraki sugeruje, by przed przystąpieniem do debaty wrogiej oszacować 
potencjał własny i przeciwnika pod kątem doświadczenia w dyskusji i cech charakteru 
dyskutantów: „Za cechy górujące uznaje się: oczytanie, bystrość, dobrą pamięć […] Z ko-
lei za cechy utrudniające uchodzą: porywczość, niedoświadczenie, bojaźliwość, kiepska 
pamięć, brak uwagi”12.

To samo, choć nie wprost, doradza Schopenhauer. W przytoczonych wcześniej chwy-
tach fi lozof pokazuje, jak wykorzystać bojaźliwość oponenta (sposób 14.), porywczość 
(8.), czy brak uwagi (9.). Przed przyjęciem określonej strategii należy ocenić słabe punkty 
przeciwnika, czyli zrobić dokładnie to, co opisuje indyjski tekst – tę samą radę podaje 
tekst indyjski.

Co więcej, prowadząc wywód nie wystarczy bacznie obserwować zachowań samego 
rozmówcy. Niektóre z chwytów są wyraźnie wymierzone publiczność, gdyż to ona ocenia 
jej wynik. Manipulacje i sztuczki retoryczne zjednują publiczność i pozwalają przechylić 
szalę zwycięstwa na swoją stronę – niezależnie od faktycznej poprawności wywodu. 

Kodeks Czaraki poświęca publiczności wiele uwagi i wprowadza dwa podziały. We-
dług nich: zgromadzenie może być „złożone z ludzi mądrych lub głupie”. Ponadto ci sami 
ludzie mogą mieć różne nastawienie – mamy więc „zgromadzenie przyjazne, zgromadze-
nie bezstronne i zgromadzenie stronnicze”13. 

Wprawa w kontaktach z publicznością daje znaczną przewagę. W przypadku przyja-
znego lub bezstronnego zgromadzenia ludzi głupich „należy zarzucić [adwersarza] «kija-
mi» zawiłych wywodów, w których skomasowano długie cytaty. Raz po raz rozbawiając 
wielce rozweselone zgromadzenie, przedrzeźniając przeciwnika i przemawiając gestami, 
[…] replikować co rusz [używając zwrotów] «Tak się nie mówi!» albo «Pańska teza legła 
w gruzach!»”14.

Także Schopenhauer docenia rolę publiczności, co widać w opisie sposobu 28.: 
w przypadku słuchaczy niewykształconych należy sięgać po „argumentum «ad audito-
res», tzn. zarzut niesłuszny, którego błędność jednak widoczna jest tylko dla znawcy”. 
W tym punkcie widać bliźniacze niemal podobieństwo do porad z Kodeksu Czaraki: 
„twierdzenie jego [oponenta] zostaje w jakiś sposób ośmieszone; albowiem do śmiechu 
ludzie zawsze są skorzy, a śmiejących się mamy wówczas po naszej stronie”15.

11 Tamże.
12 Tamże, s. 201.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 202.
15 A. Schopenhauer, dz. cyt., s. 88.
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Powszechnie znana jest fascynacja Schopenhauera myślą fi lozofi czną Indii. W czasie, 
gdy spisywał Dialektykę erystyczną (ok. 1830 r.), prawdopodobnie nie był jeszcze za-
znajomiony z indyjskimi metodami prowadzenia debat. Pierwsze wydanie i tłumaczenie 
Kodeksu Czaraki pojawiło się wiele lat po jego śmierci, a sam fi lozof nigdy nie nauczył 
się sanskrytu.

Schopenhauer przekonuje, że chęć zwyciężenia w debacie niezależnie od faktycznej 
prawdziwości naszych twierdzeń wynika z próżności, która leży w ludzkiej naturze16. 
Indyjscy teoretycy debaty nie podkreślali tego aspektu. Mimo to wyraźnie widać, jak – 
niezależnie od świadomości i motywacji – w dwóch odmiennych kręgach kulturowych 
powstawały analogiczne koncepcje triumfu nad oponentem.

16 Tamże, s. 30.
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Skąd się wzięli mroczni asasyni

Postać zamaskowanego zabójcy o orientalnym rodowodzie to częsty motyw w tek-
stach zachodniej kultury popularnej. Zazwyczaj otacza go aura mistycyzmu, mroku 
i niebezpieczeństwa. Mordercę wyposaża się w nietypową broń nawiązującą do estetyki 
arabskiej czy perskiej i przypisuje niesamowite talenty – wynik długotrwałych szkoleń, 
mikstur i medytacji. Tego typu postaci występują w różnych kontekstach, najczęściej jed-
nak są to historie zawierające elementy teorii spiskowych i wysiłków zmierzających do 
przejęcia władzy nad światem. Zazwyczaj nazywa się ich asasynami, nawiązując do śre-
dniowiecznego bractwa szyickiego (historiografi a woli „nizarytów”), działającego w wie-
kach XI i XII na terenie Persji i Syrii.

E-nizaryci

Ciekawym fantazmatem nizaryty jest główny bohater popularnej w ostatnich latach 
serii gier wideo Assassin’s Creed. Kilka faktów wskazuje na szczególne znaczenie tego 
cyklu dla rynku rozrywki elektronicznej. Wydawcą gry jest znana francuska fi rma Ubi-
soft, która ma na koncie wiele prestiżowych tytułów i zajmuje trzecie miejsce wśród 
największych niezależnych wydawców gier na rynku europejskim i amerykańskim1. 
Pozytywne recenzje tytułów z tej serii ukazywały się zarówno w prasie branżowej, jak 
i tej z głównego nurtu (w Polsce m.in. w „Gazecie Wyborczej”). O pozytywnym odbio-
rze wśród samych graczy świadczą entuzjastyczne wypowiedzi na forach internetowych 
i rozbudowana franczyza produktów nawiązujących do tej serii.

Fabuła cyklu opowiada o asasynach i templariuszach – wrogich organizacjach, które 
walczą o władzę nad światem. Kierowany przez nas nizaryta jest przodkiem główne-
go bohatera, który steruje nim za pośrednictwem futurystycznej maszyny, pozwalającej 

1 Zob. http://www.ubisoftgroup.com/index.php?p=65&art_id=, dostęp 15.03.2011.
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przenosić się w czasie do momentów, w których żył jeden z naszych genetycznych 
przodków2.

Akcja pierwszej części gry rozgrywa się na terenie Syropalestyny z czasów wojen 
krzyżowych. Dwie kolejne są zatopione we włoskich miastach doby renesansu, w któ-
rych zakulisowa rywalizacja dwóch zgromadzeń trwa nadal, angażując wiele znanych 
z historii postaci życia politycznego i kulturalnego, takich jak Leonardo da Vinci czy ród 
Borgiów. 

„Wehikuł czasu”, za pomoca którego przenosimy się do czasów naszych przodków 
w epoce krucjat i odrodzenia, fi zycznie znajduje się w XXI w. W czasie gry zdarzają się 
momenty, w których możemy „wysiąść” z maszyny i spacerować po współczesnym świe-
cie. Wtedy okazuje się, że rywalizacja pomiędzy asasynami a templariuszami trwa nadal. 
Ten zabieg zwiększa skalę konfl iktu o kolejny stopień.

Fakty fabularne i nizarycka perspektywa, z której gracz ogląda świat przedstawiony, 
tworzą pozytywny obraz asasynów – w przeciwieństwie do templariuszy. Sam bohater 
jest wyposażony w wymyślną broń i niezwykłą zręczność, która pozwala mu na spek-
takularne wspinaczki po miejskich dachach i skoki nad kanionami ulic. Nizaryta potrafi  
wtopić się w tłum, co pozwala sądzić, że autorom gry nieobca była historia nieudanego 
zamachu na Saladyna, kiedy to syryjscy asasyni skutecznie podszyli się pod wiernych mu 
żołnierzy i tylko zbroja niedoszłej ofi ary powstrzymała ich od morderstwa.

Książka i wielki ekran

Także dwaj zachodni pisarze, Umberto Eco i Dan Brown, umieszczają asasynów 
w kontekście spisków dziejowych. Ten drugi robi to w głośnej powieści Anioły i Demony, 
w której architekt antywatykańskiego spisku wykorzystuje nizarytę do mordowania kar-
dynałów, którzy mogliby pokrzyżować jego misterne plany przejęcia władzy nad Stolicą 
Apostolską. Zabójca to zwyrodnialec i wyjątkowo trudny przeciwnik, którego trudno wy-
tropić i pokonać. Nie on jest jednak głównym bohaterem dzieła.

Nie są nimi również nizaryci z Wahadła Foucaulta Umberto Eco. W tej ironicznej po-
wieści główny bohater, redaktor w wydawnictwie naukowym, wraz z towarzyszami od-
daje się zabawie w analizę teorii spiskowych. Punktem wyjścia są templariusze i kabała, 
lecz z czasem dochodzą też nizaryci. Wydźwięk powieści jest cierpko-ironiczny – autor 
szydzi z obsesji szukania tajemnych mechanizmów rządzacych światem. Jednocześnie 
podkreśla, że motyw nizaryty jest wciąż obecny w kulturze europejskiej, a jego powiąza-
nia ze spiskiem i tajemnicą nie tracą na popularności.

2 Tak, to jest wydumane.
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Asasyni pojawiają się także w znanym fi lmie Mike’a Newella Książę Persji: Piaski 
czasu (2010) opartym na motywach serii gier wideo. Co prawda fabuła koncentruje się 
na romansie rozgrywającym się na tle fantastycznego świata wzorowanego na starożytnej 
Persji, ale pojawia się tam również bractwo mistycznych zabójców, które ściga główne-
go bohatera na zlecenie okrutnego wezyra. W czasie podróży przez pustynię mordercy 
wzniecają efektowne tornada piaskowe, a do uśmiercania ofi ar używają tresowanych ja-
dowitych węży. Widzimy ich też, kiedy w swojej odosobnionej twierdzy wirują niczym 
derwisze. Jedym słowem: obraz zabójców to pomieszanie motywów związanych z sufi -
zmem, arabskimi dżinnami i nizarytami z Alamut. Znacznie „czystszy” pod względem 
inspiracji był wizerunek asasynów z Assassin’s Creed. Tutaj obserwujemy raczej cha-
otyczną zbieraninę elementów kojarzących się z Orientem.

Nizaryci lub bohaterowie nawiązujący do nich choćby estetyką pojawiają się także 
w wielu innych tekstach kultury zachodniej: fi lmach z serii Mumia, książkach Williama 
S. Burroughsa czy w znanym serialu telewizyjnym Robin z Sherwood. Ale w jaki sposób 
mit asasyna przywędrował do Europy i skąd wzięła się jego popularność? I jak to z tymi 
nizarytami było naprawdę?

Orły uczą się latać

XI wiek, Egipt. W Kairze rządzi isma’ilicka dynastia Fatymidów, a tereny na wschód od 
Palestyny znajdują się w strefi e wpływów sunnickich Seldżuków. Późniejszy założyciel brac-
twa nizarytów, Hasan Sabbah, z pochodzenia Pers, kształci się na isma’ilickiego dawiego – 
rodzaj działającego w ukryciu „misjonarza” fatymidzkiego odłamu szyizmu. Kiedy pojawiają 
się spory wokół sukcesji egipskiego tronu po Al-Mustansirze pomiędzy Al-Musta’alem a Ni-
zarem, Sabbah opowiada się po stronie Nizara, który ostatecznie przegrywa. Sabbah wraca do 
Persji, gdzie zakłada własne bractwo praktykujące zmodyfi kowaną wersję isma’ilizmu.

Centrum bractwa staje się Alamut – górska twierdza powstała w II połowie IX w. z ini-
cjatywy alidzkich pretendentów Hasana Ad-Da’y i ila’l-Haqqa. Sama nazwa pochodzi od 
perskiego alah-amut, co oznacza miejsce, w którym orły uczą się latać. Początkowo były to 
niepozorne umocnienia, które znacznie wzmocniono za panowania nizarytów. Ale i przedtem 
Alamut była trudna do zdobycia: wznosiła się na samotnej skale, blisko dwieście metrów nad 
poziomem morza, a według średniowiecznych autorów muzułmańskich znajdowała się poza 
zasięgiem strzał3. Jedna z wersji historii nizarytów podaje, że Sabbah opanował Alamut po 
tym, jak przekonał do swojej doktryny strażników twierdzy około roku 1080. 

3 J. Hauziński, Muzułmańska sekta asasynów w europejskim piśmiennictwie wieków średnich, Po-
znań 1978, s. 46-47.



37

Skąd się wzięli mroczni asasyni 

Alamut pozostaje w rękach nizarytów aż do 1256 r., kiedy to pada pod naporem wojsk 
mongolskich Hulagu Khana. Do tego czau bractwo miało ośmiu przywódców, prawdo-
podobnie rozwijało myśl teologiczną (bardzo dużo dokumentów zostało zniszczonych 
podczas najazdu Hulagu, dlatego pewna ocena jest dziś niemożliwa) i budowało legendę 
niezwykle sprawnych zabójców.

Pierwszą ofi arą nizarytów był słynny wezyr seldżucki Nizam Al-Mulk. Później brac-
two pokusiło się nawet o próbę zabójstwa Salaha Ad-Dina. Asasyni wbili się klinem mię-
dzy krzyżowców i muzułmanów rywalizujących w Ziemi Świętej, co zrodziło rozmaite 
teorie spiskowe na temat ich relacji z bractwami rycerzy europejskich. I tak na fali reakcji 
przeciw templariuszom w dobie konfl iktu między papiestwem a Kapetyngami, Strażnicy 
Świątyni zyskali nowe przymioty: nie dość, że od dawna czcili własne bóstwo, to teraz 
zaczęto ich oskarzać o bliskie stosunki z asasynami. 

Do czasów współczesnych zachowało się niewiele informacji na temat działalności 
i intelektualnych zdobyczy nizarytów. Główny powód takiego stanu rzeczy to zniszczenie 
biblioteki Alamut podczas najazdu Hulagu, ale i sama formuła bractwa, które – w obawie 
przed reakcją ze strony sunnickiego otoczenia – działało w ukryciu, pozostając stowarzysze-
niem ezoterycznym, które zawzięcie strzegło swoich sekretów. Ale nawet szczątkowe infor-
macje na temat asasynów, doprawione legendarnymi opisami ich działalności, w połączeniu 
z powszechnie znanymi informacjami na temat ich zuchwałych morderstw, wystarczyły, by 
wytworzył się mit, który szybko dotarł do uszu europejskiego podróżnika Marco Polo.

Winowajca

Prawdopodobnie pierwsze europejskie świadectwo dotyczące nizarytów pochodzi 
z opisów Benjamina z Tudeli – hiszpańskiego Żyda, który w XII w. wędrował przez Le-
want i Persję. Ale Benjamin – podobnie jak inni podróżnicy średniowiecza – w niewiel-
kim stopniu wpłynął na naszą wiedzę o Oriencie. Tym, który najmocniej przyczynił się do 
powstania średniowiecznego wizerunku asasynów, był Marco Polo, a obraz, jaki stworzył 
w Opisaniu świata, jest żywy także i dziś. Mamy tam poruszające wyobraźnię szczegóły 
dotyczące twierdzy Alamut, panującego w niej Starca z Gór i praktyk, którym poddawał 
swoich podopiecznych, by uczynić z nich zabójców doskonałych.

Do podań Marco Polo historycy dopisali już setki stron komentarzy. Niektóre rozdzia-
ły jego dzieła są bliższe prawdzie historycznej, inne mniej; ustępy poświęcone nizarytom 
przypominają raczej legendę i to nie tylko w tonie snucia opowieści, ale i stosunku za-
wartości faktów do zmyśleń.

Marco Polo rozpoczyna swoją narrację na temat nizarytów od opisania cudownego 
ogrodu, który Starzec kazał zbudować w swojej górskiej twierdzy. W ogrodzie płynie 
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miód, rosną cudowne rośliny, a tłumy kobiet ochoczo oddają się chętnym mężczyznom. 
W tym miejscu legenda wyraźnie nawiązuje do obrazu raju przedstawionego w Koranie. 
Starzec sprowadzał mężczyzn do raju, odurzywszy ich narkotykami. Jeśli zaś chciał wy-
słać ich z misją zabicia któregoś z wrogów, upajał ich narkotykami ponownie i przenosił 
poza ogród. Kiedy młodzieńcy budzili się i opowiadali o raju, którego dopiero co zaznali, 
ten odpowiadał, że powrócą do ogrodu, jeśli zginą na drodze, którą im wyznaczył. I tak 
wychowywał sobie Starzec idealnie posłusznych żołnierzy.

W rzeczywistości w Alamut prawdopodobnie nie było żadnych ogrodów. Twierdzę  
wybudowano w IX w. na krawędzi przepaści. Z pewnością nie zrobił tego sam Starzec 
z Gór, jak pisze Marco Polo. Wenecjanin myli też chronologię władców Alamut, miesza-
jąc dokonania Hasana Sabbaha z czynami Ala Ad-Dina. Zastanawia też fakt, że Polo na-
zywa Starcem z Gór dowódcę bractwa w Alamut, podczas gdy imienia tego używano ra-
czej w stosunku do przewodniczącego syryjskiego odłamu nizarytów. Przede wszystkim: 
w czasie, gdy Marco Polo przebywał w okolicach Alamut, twierdza była już zburzona.

Kiedy Polo dotarł do Persji, zastał tam tylko ruiny fortec nizarytów. Być może to wła-
śnie ten fakt zdecydował o wielu błędach w jego relacji.  Nie bez znaczenia był też stosu-
nek, jaki wobec nizarytów żywiła ludność okolicznych terenów – jedyne źródło informacji 
podróżnika. Alamut była tak tajemnicza, że lokalni mieszkańcy z pewnością dopowiadali 
w wyobraźni to, czego nie mogli zobaczyć na własne oczy. Rusticarius z Pizy, który spisał 
wspomnienia Marco Polo, już na początku dzieła zawiadamia, że tekst opiera się na tym, 
co Polo sam zobaczył albo usłyszał od miejscowych. Można zrzymać się, że Wenecjanin 
niezbyt wyraźnie odróżnia informacje zasłyszane od tych, których prawdziwość mógłby 
sam poświadczyć, ale krytyka źródeł w średniowieczu wyglądała inaczej niż dziś. Część 
pomyłek można też zrzucić na karb kopistów tekstu, którzy w toku licznych tłumaczeń 
i odpisów popełniali błędy i przekręcali fragmenty wspomnień Marco Polo.

Jedno, w czym Wenecjanin nie odbiega od rzeczywistości, to sposób, w jaki prze-
wodniczący sekty z Alamut szkolił i podporządkowywał sobie zabójców. Podobne opisy 
pojawiają się między innymi w chińskiej kronice Xinshiji autorstwa Chang De czy u Odo-
ryka z Pordenone.

O popularności wspomnień Marco Polo w średniowiecznej Europie świadczy nie tyl-
ko liczba przekładów na różne języki i dialekty, ale też liczne nawiązania w romansach 
i wzmianki zawarte piśmiennictwie użytkowym – inwentarzach i rachunkach zamkowych. 
I tak Karol V (1364-1380) posiadał w swoim zamku w Luwrze pięć różnych egzemplarzy 
Opisania świata4. W ogóle francuskie tłumaczenie, po wcześniejszych wersjach włoskich 

4 M. Lewicki, Wstęp, [w:] Marco Polo, Opisania świata, Warszawa 2010, s. LXV. Cały wstęp jest 
warty uwagi – zawarto w nim skrócone informacje na temat recepcji tekstu Polo, na które nie ma 
miejsca w niniejszej pracy.
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i łacińskiej, najbardziej przyczyniło się do rozpowszechnienia tekstu w zachodniej Eu-
ropie. Nie bez znaczenia były barwne obrazy pobudzające wyobraźnię – Polowy opis 
ogrodów Alamut potrafi  porwać nawet współczesnego czytelnika, którego uwagę nie tak 
łatwo pozyskać. Baśniowy rys asasyna dobrze komponował się (i nadal komponuje) z eu-
ropejskim wyobrażeniem o Oriencie mistycznym, tajemniczym i niebezpiecznym.

 Tak jak analiza Opisania świata stanowi doskonały punkt wyjścia dla rozważań nad 
mentalnością ludzi średniowiecza, tak przyglądanie się współczesnym refl eksom Orientu 
w naszych monitorach i na kartach naszych książek prowokuje refl eksje nad określonym 
wizerunkiem Wschodu, jaki pokutuje w naszych umysłach.

Jarosław Kopeć

Student arabistyki i islamistyki. Interesuje się wszystim, zna 
– na niczym.
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Dlaczego kraje subsaharyjskie są biedne, 

a zatokowe bogate

Czy kraje Afryki Subsaharyjskiej są z góry skazane na trwałe ubóstwo i nieustanne 
fi asko większości wprowadzanych tam reform gospodarczych? Czy istnieje szansa, że ten 
biedniejszy region Afryki wydostanie się kiedyś z marazmu, w którym tkwi od dziesiąt-
ków lat? Nad tymi i innymi pytaniami głowią się od dawna (i póki co raczej bezskutecz-
nie) rzesze ekonomistów, fi nansistów i ekspertów wielu innych dziedzin. Dzięki nim, jak 
i z doświadczenia minionych lat, wiemy już na pewno, że nie istnieje na świecie gotowy 
model reform gospodarczych, który byłby „lekiem na całe zło” dla biednych Afrykanów. 
Kraje afrykańskie mogą jednak skorzystać z pomyślnych doświadczeń transformacyjnych 
swoich arabskich sąsiadów znad Zatoki Perskiej, którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu byli 
w podobnej (a może i trudniejszej) sytuacji co dzisiejsza Afryka Subsaharyjska. 

Jeszcze w połowie XX w. niewiele różniło arabski region Zatoki Perskiej i Afrykę 
Subsaharyjską pod względem nikłego poziomu rozwoju gospodarczego i powszechnej 
biedy. Kilkadziesiąt lat później okazało się, że podobne strategie rozwoju ekonomicznego 
zastosowane w obu regionach przyniosły bardzo różne efekty gospodarcze i społeczne. 

Zaliczane do krajów rozwijających się państwa Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Ara-
bia Saudyjska, Kuwejt, Katar, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman) dokonały 
w dość krótkim czasie diametralnej transformacji jakościowej swoich systemów gospo-
darczych, które w głównym stopniu bazowały na dochodach z surowców energetycznych. 
W tym samym czasie krajobraz gospodarczy krajów na południe od Sahary nie zmienił 
się, pozostawiając region w stanie głębokiego kryzysu ekonomicznego i społecznego. Dziś 
powszechne ubóstwo i pogłębiające się kryzysy bilansu płatniczego Afryki Subsaharyjskiej 
ostro kontrastują z niezwykle szybkim wzrostem wartości PKB i dużymi nadwyżkami na 
rachunku obrotów bieżących bogatych monarchii arabskich nad Zatoką Perską. 

Na pewno prawdą jest stwierdzenie, że arabskie kraje Zatoki Perskiej i Afrykę Subsa-
haryjską dzieli dziś przepaść. Jednak przyglądając się problemowi bliżej można zauważyć 
szereg zastanawiających podobieństw rozwojowych łączących oba regiony. Abstrahując 
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od tła historycznego, były status kolonialny krajów RWZP i wspólne doświadczenia dzie-
jowe nie stanowią jedynego rozwojowego punktu zbieżności z Afryką Subsaharyjską. 
Jest nim także obfi tość surowców naturalnych, w szczególności bogatych, nieodnawial-
nych złóż węglowodorów. Afryka i kraje Zatoki dysponują łącznie ponad połową świato-
wych rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego (w tym same kraje RWPZ  posiadają ponad 
40 proc. ogólnoświatowych potwierdzonych złóż samej ropy). Wraz z przestawieniem 
się światowej gospodarki na nowoodkryte surowce energetyczne na początku XX w., oba 
regiony zaczęły przyciągać wzmożone zainteresowanie krajów uprzemysłowionych po-
szukujących złóż kopalin na potrzeby rozwoju przemysłu. 

Potęga ekonomiczna arabskich monarchii nad Zatoką Perską wyrosła na szybko ro-
snących dochodach z wydobycia ropy i gazu oraz, z czasem, na alokacji nagromadzone-
go kapitału na międzynarodowych rynkach (który powoli przynosi większe wpływy niż 
wydobycie ropy). Znaczącymi bodźcami dla rozwoju gospodarczego okazały się także: 
koniec światowego kryzysu ekonomicznego lat 70., kolejne wzrosty popytu na surowce 
energetyczne, a także niespodziewany lawinowy wzrost cen ropy po drugiej wojnie w Za-
toce Perskiej. Rządy RWPZ spożytkowały te środki do kompletnej przebudowy wizerun-
ku gospodarczego swoich państw. 

Koczowniczo-osiadły tryb życia tradycyjnej społeczności beduińskiej w bardzo krót-
kim czasie ustąpił miejsca społeczeństwom o nowoczesnej gospodarce, wysokim poziomie 
PKB i jednym z najwyższych standardów życia na świecie (np. Katar z poziomem PKB na 
osobę powyżej 50 tys. dolarów zajmuje czwarte miejsce na świecie). Jednocześnie kraje 
RWPZ stworzyły specjalne fundusze oszczędnościowe mające zapewnić dostatnią przy-
szłość kolejnym pokoleniom. Szacuje się, że sześć arabskich państw Zatoki ulokowało na 
świecie aktywa o łącznej wartości przekraczającej bilion dolarów amerykańskich. Z kolei 
na płaszczyźnie wewnątrzkrajowej ogromne nakłady inwestycyjne w sektory naftowy i nie-
naftowy (w ramach dywersyfi kacji gałęzi gospodarki) przyczyniły się do intensywnego 
wzrostu ekonomicznego, który w ostatnich latach przekroczył 6 proc. PKB.

Warto zauważyć, że kraje Afryki Subsaharyjskiej dysponują znacznie bardziej zróżni-
cowaną bazą surowcową i eksportową niż region Zatoki Perskiej. Obok złóż ropy i gazu, 
eksportują szeroką gamę produktów rolnych (kawa, kakao, bawełna). Dysponują także 
znacznymi zasobami drewna i pokładami minerałów. Ocenia się, że sama Demokratyczna 
Republika Konga posiada rezerwy zasobów mineralnych o wartości ponad 24 bilionów 
dolarów, co odpowiada łącznemu PKB Stanów Zjednoczonych i wszystkich członków 
Unii Europejskiej. Mimo obfi tości bogactw naturalnych, niezmienną cechą wielu regio-
nów Afryki w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat było powszechne ubóstwo, niska prze-
ciętna długość życia, spadający dochód narodowy per capita i rosnąca wartość zadłużenia 
przy ciągle powracających kryzysach bilansu płatniczego. Według Raportu o Rozwoju 
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Społecznym, wskaźnik długości życia spadł w krajach Afryki Subsaharyjskiej do dra-
matycznego poziomu 46 lat. Z kolei w krajach RWPZ przeciętna długość życia wciąż 
wzrasta i przekroczyła już wiek 75 lat. Ten paradoks rozwoju – nieustępowanie biedy 
wobec mnogości zasobów naturalnych – został określony przez niektórych ekonomistów 
mianem „przekleństwa ciążącego nad Afryką” bądź też „przekleństwem obfi tości”. Po-
lega ono na tym, że kraje afrykańskie – zasobne w bogactwa naturalne – rozwijają się 
gorzej niż kraje pozbawione takich złóż. Przyczyna tego paradoksu kryje się głównie 
w korupcji politycznej i chwiejnym systemie zarządzania gospodarką, czego w Afryce 
Subsaharyjskiej nie brakuje. 

Pozytywne doświadczenia rozwoju gospodarcek państw RWPZ opartych na podob-
nych surowcach energetycznych dowodzą jednak, że przekleństwo obfi tości nie musi być 
ostatecznym przeznaczeniem Afryki. Tym bardziej, że oba regiony łączy więcej niż tylko 
zasobność w surowce. Zarówno kraje RWPZ, jak i Afryki Subsaharyjskiej ukonstytu-
owały się politycznie jako niepodległe narody stosunkowo niedawno, po zakończeniu 
tzw. ery kolonialnej. Co więcej, oba regiony do dziś nie cieszą się tradycją rządów prawa 
i demokracji w jej zachodnim rozumieniu. Stąd też niektórzy ekonomiści argumentują, 
że katastrofalna sytuacja gospodarcza państw Afryki Subsaharyjskiej nie wynika jedy-
nie z czynników demokratycznych czy kulturowych, lecz ze złego systemu zarządzania 
państwem. Sukces alternatywnego modelu rozwoju RWPZ mimo braku instytucji demo-
kratycznych sugeruje, że problem Afryki Subsaharyjskiej może polegać na zmienności 
i kruchości władzy. Jakość rządzenia przekłada się bezpośrednio na dystrybucję bogactwa 
w społeczeństwie. W krajach afrykańskich zwiększa się przepaść między nieliczną bogatą 
elitą u władzy a biedną większością. Brak ciągłości instytucjonalnej w Afryce Subsaha-
ryjskiej udaremnił wiele korzyści gospodarczych, a szkody wyrządzone przez zmienia-
jących się u władz pazernych watażków okazały się bardziej brzemienne w skutkach niż 
nawet w krajach arabskich rządzonych na stałe przez jednego dyktatora. 

Ciągłość instytucjonalna władzy wspierana przez świadomość odpowiedzialności 
za przyszłe pokolenia pomogła państwom RWPZ skuteczniej inwestować wypracowane 
środki, co przełożyło się na stabilność wzrostu gospodarczego oraz rozbudowę infrastruk-
tury materialnej i społecznej niezbędnej do napływu nowych bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz rozwój sektora prywatnego gospodarki. Mimo iż państwa RWPZ nie 
zaliczają się w skali świata do demokratycznych, to jednak ich przewidywalność politycz-
na i stabilność sytuacji wewnętrznej znajdują pozytywne odzwierciedlenie w procesach 
gospodarczych. Dziedziczne dynastie, które wspiera tradycyjna instytucja madżlisu (rady 
doradczej), wykluczają przypadkowe i nieobliczalne zmiany kursu polityki, zapewniając 
ciągłość instytucjonalności struktur gospodarczych państwa. Niestety podobne struktu-
ry władzy istniejące w Afryce przedkolonialnej zostały skutecznie wyrugowane przez 
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imperia kolonialne, co w dużej mierze zaburzyło ciągłość instytucjonalną w regionie. 
Stąd niektórzy ekonomiści uzależniają pomyślny rozwój Afryki od powrotu do tradycyj-
nych struktur sprzed okresu kolonialnego. Udało się to m.in. w Botswanie, gdzie  prze-
trwały rady instytucjonalne (kgotla), które tworzą system konsultacji między panującym 
a podwładnymi.

Z wyliczeń specjalistów Banku Światowego wynika, że zaistnienie ciągłości insty-
tucjonalnej (na wzór RWPZ) wspartej przez międzypokoleniową przewidywalność jest 
na tyle cennym czynnikiem rozwoju gospodarczego w Afryce, że mogłoby na dłuższą 
metę poprawić wyniki ekonomiczne (w tym wartość PKB) niektórych krajów nawet o 50 
proc. Z kolei według danych Unii Afrykańskiej marnotrawienie środków wynikające ze 
złego zarządzania, braku praworządności i korupcji rokrocznie kosztuje Afrykę ponad 
140 miliardów USD. Do tego, z uwagi na niestabilność wewnętrzną i grabieżczą politykę 
władzy, ponad 40 proc. prywatnych oszczędności Afrykańczyków jest lokowane poza 
kontynentem, mimo że już teraz jest to najmniej dokapitalizowany region na świecie. 

Silny, stabilny ośrodek władzy i mocne poczucie odpowiedzialności obywatelskiej 
automatycznie nakładają na elity polityczne ograniczenia hamujące korupcję, niekompe-
tencję i szabrownictwo gospodarcze. Wspomagają też proces dywersyfi kacji gospodarki 
i otwierają szersze możliwości rozwoju potencjału zasobów ludzkich. 

Sukcesu bogatych arabskich monarchii nad Zatoką należy również dopatrywać się 
w długofalowej strategii rozwoju, której założeniami było pozyskiwanie aktywów w ob-
cych walutach i dywersyfi kacja gospodarki. Ekonomiści z Banku Światowego sugerują na 
podstawie wykonanych symulacji, że wykorzystanie podobnego modelu rozwoju w kra-
jach subsaharyjskich, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zaplecza ciągłości 
instytucjonalnej (co z kolei wiązałoby się z nałożeniem pewnych ograniczeń na rządzą-
ce elity), mogłoby znacznie przyczynić się do akumulacji aktywów, długoterminowego 
wzrostu i zmniejszenia przepaści ekonomicznej dzielącej oba regiony. 

Lata analiz ekonomicznych, natłok pomysłów i programów pomocowych dla Afry-
ki w wielu przypadkach dały mizerne efekty. Wciąż nie znaleziono złotego środka dla 
Afryki Subsaharyjskiej. Z punktu widzenia postronnego obserwatora rozsądną wydaje 
się wskazówka, że nie istnieje jeden gotowy szablon sukcesu gospodarczego, który 
z powodzeniem można by zastosować w każdym regionie świata. Afryka Subsaharyj-
ska, podobnie jak region Zatoki Perskiej, ma swoje cechy charakterystyczne, specyfi cz-
ną kulturę (również gospodarczą) i strukturę społeczną, tradycyjną mentalność i wła-
sny wymiar pojęcia sukcesu. Co więcej, zacofanie ekonomiczne i pozorna nieudolność 
Afryki nie są wyłącznie wynikiem jej problemów wewnętrznych, lecz zostały w dużej 
mierze „wygenerowane” przez kraje uprzemysłowione dla realizacji swoich własnych 
celów. Nie można oprzeć się wrażeniu, że owo gospodarcze status quo jest wciąż 
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podtrzymywane przez nasilające się procesy globalizacyjne, które promują podmioty 
silniejsze ekonomicznie. Wbrew ogólnym pozorom Afryka XXI w. niestety wciąż pełni 
dla współczesnego świata podobną rolę, jaką odgrywała w powszechnie napiętnowanej 
epoce kolonializmu.

dr Marcin Grodzki

Wykładowca w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Rozprawę doktorską poświęcił różnicom 

pomiędzy ujęciami historycznym i współczesnym gramatyki 
języka arabskiego, lecz w obszarze jego zainteresowań leżą także 

zagadnienia społeczne i ekonomiczne świata arabskiego.
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Kraj mędrców i biesiadników

Ostatnio mój kolega ubolewał nad tym, jak dużo mitów narosło wokół Czeczenii. 
Wydaje się, że wszyscy na zmianę strzelają tam do siebie i wysadzają, a w wolnych 
chwilach kryją się w górach. Pewnie jeszcze z bin Ladenem1, bo też brodacz i niebez-
pieczny. Mnie z kolei jest smutno, że o Armenii nie ma żadnych stereotypów. Nawet 
nie odróżnia się Ormian od Wietnamczyków. W końcu podobni, sprzedają na baza-
rach fi ranki i inne niepotrzebne rzeczy i jakoś tak dziwnie mówią. Może po włosku? 
No właśnie, o Ormianach wiemy tak mało, że nawet żadnych mitów nie udało nam 
się stworzyć. 

Kiedy po raz pierwszy jechałem na Kaukaz, kolega postanowił sprawdzić, gdzie ta 
Armenia dokładnie jest. Zadzwonił do mnie i ze zdziwieniem żalił się, że przeszukał na 
mapie całą Afrykę i żadnego takiego kraju tam nie ma. Ktoś inny radził: 

– Wiedziałem, że jakiś stan. Uważaj na tych ruskich Żydów.
Ormianie to kaprys historii. Większość starożytnych cywilizacji mieszka dziś na kar-

tach książek, a te, którym jakoś udało się przetrwać, jak Grecy, wyluzowały – zbudowały 
hotele i jakoś tak znormalniały. Ale Ormianie nie potrafi ą znaleźć swojego miejsca. Mieli 
w historii pecha, w porządku. Ich świetność przypada na I w. przed Chrystusem, za cza-
sów króla Tigranesa II (plemię Armenów pojawia się już kilkaset lat wcześniej). Wtedy 
mieli rozmach i państwo od Morza Kaspijskiego do Śródziemnego. W 301 r. poszli va 
banque – jako pierwszy kraj na świecie przyjęli chrześcijaństwo. Dziś Ormianie mają 
własny państwowy Apostolski Kościół Ormiański, a samo chrześcijaństwo, obok pamięci 
ludobójstwa, jest najważniejszym czynnikiem determinującym ich tożsamość. Do kościo-
ła przejdą się od święta, bo to nie najważniejsze. Ich wiara to religia świecka – powód do 
dumy i źródło kodeksu etycznego. Innymi słowy Ormianin nie-chrześcijanin to jak woda 
lekko gazowana: jakoś tak dziwnie…

1 Tekst powstał przed spektakularną akcją amerykańskich komandosów.
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W kolejnym wieku – jakby im było mało! – Ormianie stworzyli własny alfabet i już 
mogli wszystkie swoje sukcesy zapisać dla potomnych. I tu fajerwerki się kończą. W V w. 
Armenia zostaje podbita przez Persję i Bizancjum – od tej pory już nigdy nie uda jej się 
odzyskać pozycji mocarstwa. Gdzieś tam na mapie jeszcze pojawia się jako państwo, ale 
już nie z taką fantazją – mniejsze, mniej ważne. W XIV w. ostatecznie znika na następne 
pół tysiąca lat. Można powiedzieć, że od tego czasu będziemy mówić raczej o historii Or-
mian niż Armenii. Ale komu by to przeszkadzało? Nie młotkiem go, to czopkiem, a przy-
bysze znad Jeziora Wan (kolebka narodu, dziś w Turcji) znajdą dla siebie ciepły kącik 
wszędzie. Pewna Ormianka opowiadała mi o sprzedaży rosyjskiej Alaski Amerykanom: 

– Ormianie nie zgadzali się na to, żeby Armenia straciła Alaskę. Mieliśmy nosa, że 
nie należy się jej pozbywać.

Rzeczywiście, pamiętam, że w 1867 r. car Aleksander II sprzedał Alaskę Ameryka-
nom za niewygórowaną cenę, sądząc, że nie będzie miał z niej żadnego pożytku. Trzeba 
było podreperować nadszarpnięte fi nanse państwa (koszty tłumienia powstania stycznio-
wego też dały się we znaki). W tym czasie część ziem tradycyjnie ormiańskich była sko-
lonizowana przez Imperium Rosyjskie. I tu nagle słyszę, że Ormianie  widzą historię tak, 
jakby to ich kraj pozbył się Alaski! Podobne prawo do krytyki tej transakcji mógłby mieć 
Białystok, który także był wtedy częścią Imperium. 

W XIX w. ziemie Ormian były podzielone między Rosję i Turcję. „Rosyjska” część 
Armenii po rewolucji bolszewickiej stała się niepodległa – najpierw w hybrydowej fede-
racji z Gruzją i Azerbejdżanem, potem jako samodzielne państwo, które udało się utrzy-
mać przez dwa lata – do 1920 r. W 1922 wschodnia Armenia stała się częścią Związku 
Radzieckiego, a po jego upadku – współczesną Republiką Armenii. Ormianie mówią, 
że wszyscy żyją w diasporze, a za swoją ojczyznę uznają Anatolię, która leży dziś we 
wschodniej Turcji. Zresztą nawet bez tego diasporę mają pierwsza klasa – 5-6 milionów 
Ormian za granicą wobec 3 milionów na miejscu. 

I co, lubią tych Rosjan czy nie lubią? W końcu najeźdźcy, Związek Radziecki, a tam 
czystki, wojna i Stalin. Figa! Uwielbiają. A przynajmniej szczerze lubią. Pewien Ormia-
nin, pełen ludowej mądrości, wyznał mi raz pod sklepem: 

– My jesteśmy mądrzy, a Rosjanie potężni i każdy zna swoje miejsce. Jesteśmy krajem 
mędrców i biesiadników, niech inni za nas walczą. My mamy lepsze rzeczy do roboty.

Ciekawe. Ormiański patriota nie walczy z podporządkowanie politycznym i ekono-
micznym. W końcu ma swoją religię, alfabet i historię. To kto doprowadza mu wodę 
i gaz? Na wsiach i tak często nikt niczego nie doprowadza. 

Przede wszystkim Rosjan lubi się za to, że uratowali Ormian od Turków. I to 
dwa razy. Pierwszy raz tuż po I Wojnie Światowej, gdy przyłączyli ich do Związku 
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Radzieckiego. Kemaliści mieli wtedy na nich chrapkę. Było to kilka lat po kulmi-
nacyjnej fali czystek etnicznych w – jeszcze sułtańskiej – Turcji. Ormianom groziło 
wyniszczenie państwa ze strony Rosji albo zagłada narodu z rąk Atatürka. Wybór był 
prosty.

Historia powtórzyła się już po upadku Związku Radzieckiego, kiedy wybuchł konfl ikt 
ormiańsko-azerbejdżański o Górski Karabach – region graniczny leżący w Azerbejdżanie, 
choć zdominowany przez Ormian. I znów słowiańscy bracia przyszli z pomocą. Podczas 
gdy Ankara wsparła Baku, Moskwa wstawiła się za Erywaniem i jakoś się udało. Spór 
trwa do dziś. Karabaszczycy wypędzili resztki Azerów, stworzyli de facto niepodległe pa-
ra-państwo, którego nikt dziś nie uznaje. Mam w pamięci obrazek dwujęzycznych kotów 
na wsi pod Erywaniem, które reagowały na polecenia po rosyjsku i ormiańsku. – Jakoś 
tak zostało z radzieckich czasów – usłyszałem.

Kolaż sympatii i antypatii na Kaukazie to fascynująca kwestia. Ciężko się w tym 
wszystkim połapać i znaleźć jakąś logikę. Jeśli już jej szukać, to tylko w historii. Ormia-
nie lubią Rosjan. Nie lubią Turków i Azerów, których też nazywają Turkami. Do Turcji 
mają jeszcze inny żal. W godle armeńskim jest góra Ararat. Koniak armeński nazywa 
się Ararat. Papierosy nazywają się Ararat. Zespoły piłkarskie nazywają się Ararat. Sło-
wem Ararat jest ormiańskim symbolem number one. Według podań to na nim osiadła 
arka Noego i w Armenii świat zaczął się raz jeszcze po wielkiej powodzi. Ale w wyniku 
zawirowań historycznych Ararat znalazł się na terytorium tureckim. Niespecjalnie waż-
na, nie najwyższa góra na Kaukazie. Ale jest symbolem! To duży wstyd mieć w godle 
górę, która przypadkiem należy do najbardziej znienawidzonego narodu. 

Irańczyków Ormianie w miarę lubią, bo ci walczą z Turcją o wpływy. Wróg mojego 
wroga jest moim przyjacielem – również na Kaukazie. Zostają jeszcze Gruzini. Tutaj jest 
raczej spokojnie. Czasem ktoś podgrzeje spór o Dżawachetię – graniczny region gruziń-
ski zamieszkały przez Ormian – ale nic poważniejszego się nie zapowiada. No i Ormianie 
podśmiewują się z Gruzinów, że nie znają się na mapie.

– Nie umieją sprawdzić, co jest bliżej, Moskwa czy Waszyngton. A my umiemy i nikt 
nas nie najeżdża – śmieje się mój przyjaciel z Armenii.

Chyba chcą sobie nawzajem utrzeć nosa – bardziej na tle kulturowym niż politycz-
nym. Ciągle spierają się o to, która cywilizacja jest starsza, która ma większe zasługi 
i tak dalej. Na przykład według Ormian autor alfabetu ormiańskiego, Mesrop Masztoc, 
został poproszony o sporządzenie liter również dla Gruzinów, ale nie miał na to ochoty. 
Gruzini chodzili, prosili, wiercili dziurę w brzuchu. W końcu Masztoc, który jadł właśnie 
makaron, wkurzył się, wypluł kluski na ziemię i krzyknął: „Macie swój alfabet!”. Rzeczy-
wiście, te gruzińskie literki są jakby trochę makaronowate…
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Gruzini nie pozostają dłużni. Słyszałem kiedyś taki kawał: konferencja naukowa. 
– Dokopaliśmy się na tyle i tyle metrów w głąb ziemi – mówi Ormianin. – Na tej 

głębokości są przedmioty z XVIII w. i znaleźliśmy tam druty. To znaczy, że już 100 lat 
przed Europą mieliśmy telegraf!

– My wkopaliśmy się jeszcze głębiej – odpowiada Gruzin. – Na tyle i tyle, i nic tam 
nie znaleźliśmy. To znaczy, że w XVII w. mieliśmy już komórki!

Rosjanie i ludy tureckie są uważane za nowoprzybyłych gości, choć minęło już pra-
wie tysiąc lat, odkąd przybyli tam Turcy i Azerowie, a Rosjanie zainstalowali się na Kau-
kazie na dobre już w XIX w. Tam inaczej liczy się czas. Pewna koleżanka spytała kiedyś 
o wiek jakiejś budowli i usłyszała:

– Stare, jakoś między IV a XII wiekiem zbudowali.
Niesamowite! To, co dla Polaków będzie prehistorią, dla Ormian jest podstawą bieżą-

cej kultury. Choćby chrzest z IV w. Tłumaczy to Amerykanów, którzy często nie wiedzą, 
czy Platon to raper grający w koszykówkę czy czekoladowy baton – amerykańska miara 
czasu jest bardziej ograniczona niż u Francuzów, Brytyjczyków czy Gruzinów.

Historia pełni na Kaukazie bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, pozwala przetrwać 
narodom bez państw – konserwuje tożsamość i pamięć. Różne nacje zmieniają nazwy 
swoich państw na takie, które odwołują się do starożytnych, często pół-legendarnych et-
nosów. I tak Osetia Północna to Alania, a Górski Karabach – Arcach.

Druga ważna rola historii to udowodnienie praw do ziemi. Widać to na pierwszy rzut 
oka: narodowości na Kaukazie od cholery, a miejsca tyle co półtorej Polski! Ile tych nacji? 
Ciężko powiedzieć, z siedemdziesiąt się nazbiera. Na przykład spór Gruzji z Abchazami 
i Osetyjczykami. Gruzini bardzo często przyznają, że Abchazi mają prawo do własnego 
państwa, a Osetyjczycy nie, bo ci pierwsi przybyli na Kaukaz Południowy kilka wieków 
wcześniej. Także spór o Górski Karabach toczy się głównie w bibliotekach. I tak przez 
ostatnie 20 lat Azerbejdżan postarzał się o 2 tysiące lat. Z kolei stara Armenia zaanekto-
wała państwo Urartu, starzejąc się o 100-200 lat.

Zafascynował mnie świetny warsztat i przygotowanie Kaukaszczyków do prowadzenia 
dysput o podłożu historycznym. Polacy mają swój tradycyjny spór o litewskość i polskość 
Mickiewicza. Ormianie z Gruzinami i Azerami kłócą się o Sajat Nowę, XVIII-wiecznego 
wybitnego poetę. Dyskusja jak każda inna, ja bronię stanowiska ormiańskiego.

Ormianin: pisał dużo o Armenii.
Gruzin: ale mieszkał w Gruzji.
Ormianin: był chrześcijaninem.
Gruzin: Gruzini też są chrześcijanami.
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Ormianin: pisał po ormiańsku.
Gruzin: a czy to, że Kopernik pisał po łacinie, znaczy, że był Rzymianinem?!

Pochwały godne przygotowanie erystyczne. Pewnie nie raz było mu potrzebne. Or-
mianom nie można zarzucić braku wiedzy o własnej historii i kulturze. To wykształcony 
naród o szerokich horyzontach. Ale zawsze warto dorzucić jakąś zabawną historyjkę, tak 
dla kontrastu, żeby nie było tak słodko. Wracając z klasztoru Tatew we wschodniej Ar-
menii, musieliśmy się rozdzielić, jadąc na stopa. Mój przyjaciel wylądował na przyczepie 
ciężarówki, a dokładnie mówiąc na beczkach z mlekiem. Współpasażerowie próbowali 
zagaić rozmowę po ormiańsku. 

– Barew dzes – ormiańskie dzień dobry. – Izwinitie, ja pa armjanski nie panimaju – 
odpowiedział Przemek. 

– Dlaczego nie znasz ormiańskiego? (I co w takiej sytuacji odpowiedzieć? A dlacze-
go świnie nie latają?)

– W moich stronach nie mówi się w tym języku. 
– Dziwne, jesteś pierwszą osobą, jaką spotykam, która nie zna ormiańskiego, myśla-

łem, że wszyscy nim mówią – odpowiedział nastolatek.
– A gdzie byłeś najdalej? – dopytuje Przemek. Na co Ormianin wysunął palec i wska-

zał jakieś miejsce w oddali gór.
Czy często zdarza się rozmawiać w Armenii z obcymi i nieznajomymi tak jak w tej 

historii na mleku? Gościnność to wyjątkowo charakterystyczna cecha Ormian. Szcze-
gólnie poza stolicą, Erywaniem, na każdym kroku można się narazić na zaproszenie do 
domu na nocleg i kolację. Im dalej od miast, tym o to łatwiej, to normalne. Koniecznie 
trzeba się zaopatrzyć w karton papierosów Ararat, żeby częstować (najlepiej nie po-
jedynczymi papierosami, a całymi paczkami) i breloczków z Papieżem albo polskim 
orzełkiem dla dzieci. 

Gościnność jest w ogóle specyfi czna dla ludów górskich. Jeśli mieszkam daleko od 
następnego domu, a moja chałupa jest w górach, to po prostu zaczynam się nudzić. Więc 
jeśli ktoś zajdzie, to według zasady „zastaw się, a pokaż się” muszę gościa dobrze przy-
jąć. Żeby chciał wrócić. Dzisiaj ludzi jest więcej, domów też, ale obyczaj im pozostał. 
Poza tym wieś ormiańska jest uboższa niż wieś polska, a w biedzie ludzie częściej chcą 
pomagać, dzieląc się wdowim groszem. Rodzina ormiańska to zazwyczaj kilkadziesiąt 
osób, więc kiedy jeden akurat nie ma, to inni mu dadzą. Ciekawe, czy drużyna w ormiań-
skiej Familiadzie liczy trzy tuziny zawodników.

 Armenia jest absolutnie niesamowita i zasługuje na więcej niż parę migawek, refl ek-
sji i anegdot, które tu podałem. Chciałoby się opowiedzieć o księdzu, który cały wieczór 
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skarżył się na obrzydliwą globalizację, polewając wiejskiego samogonu z butelek po Co-
ca-Coli. Koniecznie należałoby wspomnieć o tabliczce „Uwaga! Groźny niedźwiedź” albo 
ciekawym pomyśle na mydło w płynie – Ormianie umieszczają kostki mydła w zbiorniku 
na mydło w płynie i zalewają je wodą. Do tego trzeba by powiedzieć o niezwykłej gościn-
ności, ludzkiej mądrości i dobroci moich ormiańskich przyjaciół.

No i o kebabie, ale to już temat na zupełnie inną opowieść.

Zbyszek Rokita

Współpracownik Nowej Europy Wschodniej, student rosjoznawstwa 
i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale ma nadzieję, że zanim 
tekst się ukaże, zbierze się wreszcie w sobie, rzuci to głupie prawo 

i będzie mógł się oddać swojemu kochanemu Kaukazowi w zupełności. 
Niekwestionowany mistrz w papier – nożyczki – kamień, mimo że zawsze zaczyna 

od – wydawać by się mogło najsłabszego – papieru. Kilkanaście razy zakochany, raz 
nie został wpuszczony do klubu z powodu – jak stwierdził bramkarz – „zbyt sportowej 

twarzy”. Nie rozumie, jak Rafaello i lizaki tak długo przetrwały na wolnym rynku. 
Zdenerwowany się jąka.
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Etiopscy grioci – azmari

Nietzsche powiedział, że bez muzyki życie byłoby błędem. W istocie muzyka towa-
rzyszy ludziom niemal na każdym kroku. W samej Etiopii można usłyszeć wiele rodzajów 
muzyki, w zależności od ludu, jaki ją wykonuje, jednak istnieje pewien charakterystyczny 
i wspólny typ twórczości związany ze specyfi czną grupą bardów zwanych azmari1.

Gaduła, co sławi Boga

Słowo azmari pochodzi od czasownika zemmere, co w staroetiopskim języku gyyz ozna-
cza „on śpiewał” lub „ktoś, kto sławi Boga”. We współcześnie używanym języku amharskim 
azmari znaczy tyle co „śpiewak” lub „bard”. Jednocześnie azmari może mieć zabarwienie 
negatywne i oznaczać „kogoś, kto mówi zbyt wiele”, gdyż w oczach części społeczeństwa 
grioci to przedstawiciele klasy niższej czy wręcz żebracy. Ponadto termin azmari jest używany 
głównie przez osoby spoza tej grupy; sami muzycy określają się mianem ynzeta2.

Azmari to nieodłączny element etiopskiego krajobrazu. Można ich spotkać właściwie 
wszędzie – na wsi i w mieście, a zwłaszcza w lokalnych barach takich jak tedż biet (dosł. 
„dom tedżu”, rodzaju etiopskiego wina), bunna biet (dosł. „dom kawy”) czy tella biet 
(dosł. „dom piwa”). Azmari zabawiają gości na weselach, chrztach i świętach z kalenda-
rza liturgicznego Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego takich jak meskel (Święto Krzy-
ża) czy kyddus Johannys – Dzień Świętego Jana, który przypada na pierwszy dzień roku 
w kalendarzu etiopskim (11 września wg kalendarza gregoriańskiego). Grupy griotów 

1 W pracy używam spolszczonej pisowni wyrazów amharskich według: A. Bartnicki, J. Mantel-Nieć-
ko, Historia Etiopii, Wrocław 1987. Słowa amharskie zapisuję kursywą tylko wtedy, gdy pojawiają 
się one po raz pierwszy w tekście.
2 C. Kimberlin, Masinqo and The Nature Qnanat, Los Angeles 1976; M. Powne, Ethiopian Music, 
Oxford 1968, [w:] I. Kawase, Musical Performance and self-designation of Ethiopian Minstrels: 
Azmari, [w:] African Study Monographs, Supplement 29, III 2005, s. 140.
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odwiedzają wtedy ludzi w domach, życząc im dostąpienia wszelkich łask w nowym ro-
ku3. Z kolei młodzi grioci, którzy ze względu na wiek zazwyczaj nie są dopuszczani do 
udziału we wszystkich uroczystościach, przebywają w pobliżu atrakcji turystycznych lub 
tam, gdzie miejscowi zwykli spędzać czas wolny.

Azmari biorą udział w różnych wydarzeniach w ciągu roku agrarnego, na przykład 
w zbiorach endemicznego gatunku etiopskiego zboża tieff. Wykonują wtedy rodzaj pieśni 
wojennej zwanej szyllela, którą w dawnych czasach wykorzystywano do zagrzewania 
wojowników przed bitwą. Dziś ta sama pieśń nadaje rytm pracy rolnikom na polu4. 

Azmari bywają pośrednikami w kontaktach z duchami w kulcie zar. Osoba, którą 
duchy wzięły w posiadanie, daje muzykowi wskazówki co do melodii i tempa, a ten 
– śpiewając i grając – przekazuje ich słowa szerszej publiczności5. Osobiste preferencje 
religijne poszczególnych bardów nie determinują rodzaju uroczystości, w jakich azmari 
mogą brać udział – grioci mogą występować przy okazji świąt chrześcijańskich, muzuł-
mańskich i tych związanych z wierzeniami rodzimymi.

W dawnych czasach azmari bywali częścią dworskiego orszaku, podążali za woj-
skiem, zagrzewając go do walki, lub wędrowali po kraju, zabawiając mieszkańców (głów-
nie w czterech historycznych prowincjach w północnej i centralnej Etiopii: Begiemyir, 
Uello, Godżam i Szeua). W zamian otrzymywali jedzenie, bydło lub pieniądze.

Instrumenty, wosk i złoto

Azmari powinien (lub powinna, bo griotami mogą być też kobiety) doskonale opa-
nować grę na jednym z narodowych instrumentów – masynko. Jest to rodzaj jednostru-
nowej lutni czy też skrzypiec w kształcie rombu. Rama wykonana jest z drewna, a pudło 
rezonansowe obciąga się pergaminem lub skórą. Dźwięk wydobywa się z instrumentu za 
pomocą łuku.

Inny instrument, z którym można spotkać azmari, to krar – pięcio- lub sześciostruno-
wa lira z drewna, często dekorowana tkaniną lub koralikami. Skala wysokości dźwięków 
krar zamyka się w kwincie. Muzyk może grać przy użyciu smyczka bądź dłonią.

Biegłość w grze na jednym z tych instrumentów nie wystarcza, aby być azmari – mu-
zyk powinien równie dobrze operować głosem. Piosenki wykonywane przez azmarich po-
dejmują szeroką tematykę. Często pojawiają się w nich motywy miłosne, sławiące Boga 
i świetne czyny dawnych bohaterów. Zdarza się, że grioci wykorzystują krótką formę 

3 I. Kawase, dz. cyt., s. 138.
4 Tamże.
5 Tamże.
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poetycką zwaną kynie, na którą składa się od od dwóch do jedenastu wersów i która opie-
ra się na technice podwójnego znaczenia (sem ynna uerk, dosł. „wosk i złoto”). Wosk to 
dosłowne znaczenie utworu, a do jego rozszyfrowania wystarczy sama znajomość języka. 
Aby dotrzeć do ukrytego znaczenia – złota – trzeba „stopić wosk”, czyli wykazać się 
znajomością całego kontekstu kulturowego. 

Ta dwuznaczność poezji zyskała na znaczeniu podczas włoskiej okupacji Etiopii 
(1935-1941), gdy azmari wyśmiewali najeźdźców i głosili powrót cesarza Hajle Sella-
sje I. „Włoski gubernator generalny Etiopii wydawał niezliczone dekrety, w których su-
rowo karał griotów za ich «działalność werbalną». Azmari byli celem systematycznych 
łapanek, wielu z nich trafi ło za kraty i straciło życie. Zdarzało się jednak, że wypuszczano 
ich z więzień, by zabawiali włoskich dygnitarzy i etiopskich kolaborantów. Wtedy to, 
dzięki fi gurze poetycko-retorycznej, jaką jest sem ynna uerk, azmari śpiewali to, co oku-
panci chcieli usłyszeć, a sami zachowywali wolność wypowiedzi”6.

Azmari może być uznany za sprawnego przedstawiciela swojej profesji, jeśli posiada 
niezbędną umiejętność improwizacji i potrafi  zachęcać publiczność do interakcji. Aby 
nawiązać dialog z widownią, muzyk może zacząć chwalić któregoś ze słuchaczy. Gdy 
ten poczuje się dostatecznie doceniony, sam włączy się do wykonywania piosenki. W ten 
sposób griota może sprawić, że cała publiczność zaangażuje się w zbiorowe wystąpienie. 
Warto dodać, że umiejętność improwizacji jest wymagana zarówno od grioty, jak i po-
zostałych uczestników spotkania, a sam azmari nie powinien zignorować żadnego tekstu 
wychodzącego od publiczności. Przeciwnie: powinien włączyć go do improwizowanej 
i rymowanej całości zwanej biet meta lub biet daffa7.

Rozpusta i kabaret

Azmari są powszechnie przedstawiani jako wędrowni muzycy. Dziś jednak ich życie 
wygląda inaczej – grioci nie wędrują od wsi do miasta, a raczej okresami przebywają 
w pojedynczych miejscach, w których zatrzymują się u innych azmarich, uczestniczą 
w różnych wydarzeniach, po czym wracają do swoich domów8. Część z nich jest zarazem 
muzykami i rolnikami. Występują sezonowo: we wrześniu po Nowym Roku i w grudniu 
po zbiorach tieffu. Gdy zaawansowany wiek uniemożliwia im dalsze występowanie, osia-
dają na stałe.

6 F. Francis, Abyssinie Swing. A Pictorial History of Modern Ethiopian Music, Addis Ababa 2001, 
s. 44-47, [w:] M. Rutkowska, Współczesna etiopska muzyka rozrywkowa – jej korzenie i rozwój (pra-
ca magisterska na kierunku kulturoznawstwo, specjalność afrykanistyka), Warszawa 2010, s. 32.
7 I. Kawase, dz. cyt., s. 140.
8 Tamże, s. 138.
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Najwięcej azmarich mieszka w północnej prowincji Etiopii, Gonderze, skąd też po-
chodzą. W niektórych wsiach w pobliżu miasta Gonder na północnym brzegu jeziora 
Tana azmari stanowią nawet 64 proc. wszystkich mieszkańców9. Obecnie wielu z nich 
decyduje się na opuszczenie rodzinnych stron i przeprowadzkę do dużego miasta lub 
stolicy, gdzie łatwiej o zarobek. W Addis Abebie szukają pracy w jednym z wielu azmari 
bet, czyli „domów azmarich”. Azmari bet to rodzaj kabaretu, który rozwinął się po upad-
ku komunistycznego reżimu Mengystu Hajle Marjama w 1991 r. Dziś można je znaleźć 
w różnych miejscach w stolicy, a zwłaszcza w dzielnicach Kazanczis i Haja Hulet.

 Każdy muzyk jest przypisany do konkretnego domu i uważa się, że ten, który tam 
pracuje, odniósł sukces i musi być bogaty. Niestety, ostatnie obserwacje tych instytu-
cji wskazują, że domy azmarich to siedliska zepsucia, rozpusty i drobnego złodziejstwa, 
a teksty piosenek stały się wręcz wulgarne. Sami muzycy tłumaczą, że grają i śpiewają to, 
czego żąda podchmielona publiczność10.

Tajemny slang

Azmari mają silne poczucie odrębności i z uporem pielęgnują swoje zwyczaje. Jednym 
z wyróżników jest ich sekretny żargon, podkreślający ekskluzywność grupy. Żargon przy-
daje się w sytuacjach, gdy azmari nie chcą, by wymieniane przez nich informacje zostały 
zasłyszane przez niepowołanych. Wyjawienie znaczeń słów z żargonu komuś z zewnątrz 
jest ściśle zakazane. Ze względu na duże różnice w stosunku do amharskiego, azmari twier-
dzą, że jest to odrębny język, a nie slang czy żargon, o nazwie ynzetenia lub ynzetlankua11. 
Podstawę ich mowy stanowi amharski, jednak liczne słowa z tego języka uległy w niej 
deformacji, a część pochodzi z jeszcze innych języków: agaw, sidamo czy oromo. Defor-
macja polega na reduplikacji rdzenia i wstawieniu spółgłoski między zreduplikowane części 
wyrazu. Ale na tym nie koniec: język azmarich różni się w zależności od miejsca i wieku 
rozmówców, co dodatkowo utrudnia zrozumienie go przez osoby postronne12.

Azmari, buga i ynzeta, czyli kto jest kto?

Termin azmari może mieć negatywny wydźwięk i jako taki nie jest używany przez 
samych członków grupy, którzy nazywają siebie ynzeta. Aby wejść do ekskluzywnego 

 9 Tamże.
10 T. Desta, Azmari Bet: Taboo! Taboo!, „AfricaNews”, X 2007, [w:] http://www.africanews.com/
site/Ethiopia_Azmari_Bet_Taboo_Taboo/list_messages/12597, dostęp 15.02.2011.
11 I. Kawase, dz. cyt., s. 141.
12 Tamże.
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grona etiopskich griotów, trzeba być 
potomkiem ynzety. Pozostali ludzie 
określani są przez azmarich terminem 
buga, co w języku czy też slangu yn-
zetenia znaczy „zwierzę”13. Nie jest 
jasne, czy jest to przejaw wywyższa-
nia się członków grupy; dziś przyj-
muje się raczej, że słowo to znaczy 
tyle co „nie-ynzeta”. 

Nawet jeśli ktoś spoza grupy jest 
świetny w grze na masynko, to o ile 
postronni będą go nazywać azmari, 
o tyle dla „prawdziwych” azmari-
ynzeta będzie to nadal buga. Tego 
typu sytuacje nie są jednak zbyt 
częste, a większość współczesnych 
griotów rzeczywiście należy do yn-
zeta. Z kolei jeśli ktoś jest z dziada 
pradziada pełnoprawnym członkiem 
grupy, ale nie zajmuje się graniem 
i śpiewaniem, jest określany mianem gymaszi ynzeta lub bugazata („pół-inzeta”)14. 

Oczywiście ynzeta nie uważają buga za wrogów, zwłaszcza, że są to ich potencjal-
ni klienci. Pozostają z nimi w serdecznych, choć powierzchownych stosunkach. Ynzeta 
starają się trzymać razem, nawet gdy akurat nie występują. Co więcej, ynzeta powinien 
znaleźć sobie współmałżonka z własnej społeczności; w niektórych wsiach w pobliżu 
Gonderu odsetek takich małżeństw wśród griotów sięga nawet 89 proc.15. Jeśli małżonek 
nie jest ynzetą, mówi się, że „wdarł się do domu (rodziny)” (sebro gebba). Ale nie po-
strzega się tego tak źle jak nazwa mogłaby na to wskazywać16. .17

Azmari stanowią wyjątkowo żywy element etiopskiej tradycji muzycznej i dzielnie 
walczą o zachowanie własnej tożsamości. Lokale, w których występują, to wyjątkowo 
popularne miejsca rozrywki dla starszych i młodszych, turystów i miejscowych. Ich 

13 W. Leslau, Ethiopian Argots, Haga 1964; I. Kawase, dz. cyt., s. 140.
14 I. Kawase, dz. cyt., s. 141.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Fotografi a azmari oraz informacja za: F. Falceto, Abyssinie Swing. A Pictorial History of Modern 
Ethiopian Music, Addis Ababa 2001, s. 10.

Azmari grający na masinko. Jest to
pierwsza fotografi a etiopskiego grioty

wykonana w 1868 roku.17
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twórczość nie ogranicza się do samej Etiopii – azmari grają dla rodaków za granicą 
i są chętnie zapraszani na liczne festiwale na całym świecie. Wreszcie, grioci to stały 
i specyfi czny element w dynamicznym i zmakdonaldyzowanym świecie, który skutecz-
nie rywalizuje z falami nijakich gwiazd i gwiazdeczek powtarzających modne trendy 
z Zachodu. 

Martyna Rutkowska

Zeszłoroczna absolwentka afrykanistyki na Wydziale 
Orientalistycznym UW, obecnie I rok studiów doktoranckich w tym 

samym miejscu.
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Ibowie i Żydzi

Jeszcze w latach 1900-1930 brytyjscy misjonarze i antropolodzy określali Ibów mia-
nem zaginionego plemienia Izraela, a liczni korespondenci z wojny biafrańskiej porów-
nywali ich secesję do walki Żydów o niepodległe państwo po II wojnie światowej. Sami 
Ibowie twierdzą, że wywodzą się od zaginionych plemion Izraela: Gada, Zebulona i Ma-
nassesa, a niektórzy badacze dostrzegają wyraźne podobieństwa między językiem ibo 
a hebrajskim1.

Poniższy artykuł skupia się na teoriach na temat pochodzenia wyznawców ju-
daizmu w Afryce, a także racjach, z których Ibowie wywodzą swoje żydowskie 
pochodzenie.

Judaizm zagościł w Afryce już w VII w. przed Chrystusem2. Dziś największe 
gminy żydowskie znajdują się w Republice Południowej Afryki, Maroku i Tunezji, 
a wyznawcy judaizmu mieszkają także w Etiopii, Ugandzie, Ghanie, Kenii, Tanzanii, 
a nawet Suazi3. O ile Felasze z Etiopii to stosunkowo znany fenomen, o tyle prawie 
nikt nie słyszał o żydach z Nigerii. Niewiele więcej słyszy się o Ibach, a wyznawcy 
judaizmu wśród Ibów nie doczekali się nawet dostatecznej uwagi w światowej lite-
raturze naukowej.

Ibowie to jedna z największych i najbardziej wpływowych grup etnicznych w Nigerii, 
zamieszkująca głównie południowo-wschodnie tereny kraju. Można ich spotkać także 
w innych regionach Afryki, w Europie i Stanach Zjednoczonych. Większość Ibów wyzna-
je chrześcijaństwo, głównie katolicyzm4, choć część w dalszym ciągu kultywuje wierze-
nia rodzime. Już pierwsi misjonarze zauważyli na teranach dzisiejszej Nigerii obecność 

1 G.T. Basden, Among The Ibos of Nigeria, New York 1967, s. 31.
2 S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 339.
3 Tamże, s. 341.
4 Red. K. Damm, A. Mikusińska, Ludy i języki świata, Warszawa 2000, s. 95.
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judaizmu. Dziś szacuje się, że żyje tam od 10 do 40 tys. Ibów wyznania mojżeszowego, 
ale dokładne dane nie są znane5.

Tradycyjnie Ibowie zajmowali się uprawą roli, handlem i rybołówstwem. Tak jak 
w wielu krajach Afryki, tak i tu istniał podział pracy ze względu na płeć. Całe życie Ibów 
było zdominowane przez trzy wartości: znaczenie siły, przywiązanie do ziemi i wyraźny 
podział społeczeństwa ze względu na płeć. Siłę wyrażało się nie tylko w konkurencjach 
fi zycznych, ale i osobistych osiągnięciach. Do dziś u Ibów najbardziej ceni się człowie-
ka, który osiągnął wszystko wyłącznie dzięki własnej pracy. Taki nacisk na samorealizację 
jednostki jest wprost niezwykły na tle tradycji ludów zachodnioafrykańskich. Wszystkie 
te cechy ich kultury przyczyniły się do powstania negatywnego obrazu Ibów – jako ludzi 
agresywnych i żądnych zysków. 

W życiu codziennym Ibowie kierują się kodeksem moralnym zwanym omenala, który 
określa właściwe zachowania człowieka, jakie wpaja się już od dzieciństwa. Do najważ-
niejszych zalet moralnych zalicza się prawdomówność, szacunek dla starszych i posłu-
szeństwo. Ibowie wierzą, że kodeks stworzyli przodkowie.

Wojna biafrańska

Przedsiębiorczy Ibowie lepiej niż inne ludy Nigerii wykorzystali okres kolonial-
ny.  Przyjąwszy chrześcijaństwo, zdobywali wykształcenie i mogli zajmować wyższe 
stanowiska w administracji kolonialnej. Takie uprzywilejowanie szybko obróciło się 
przeciw nim. Rywalizacja regionalna, niestabilność polityki, uprzedzenia wobec bo-
gatszych i lepiej wykształconych Ibów, a także duża reprezentacja tego ludu w admi-
nistracji doprowadziły do pogromów Ibów na północy kraju w 1966 r. 30 maja 1967 r. 
gubernator wojskowy Regionu Wschodniego ogłosił jego secesję i utworzenie niepod-
ległej Republiki Biafry6. Ibowie wreszcie zwrócili na siebie uwagę świata, który zaczął 
porównywać ich do Żydów.

Ibowie, którzy uciekli na północ kraju, zamieszkiwali dzielnice zwane sabab-
bin garuruwa (nowe miasto) – getta poza granicami miast7. Negatywny stosunek 
muzułmanów do Ibów wyrażał się choćby w tym, że na północy Nigerii określano 
ich terminem Inyamuri, oznaczającym osobę podobną do prostytutki, która „sprze-

5 Informacje uzyskane dzięki korespondencji z Remym Ilona.
6 M. Leśniewski, Biafra (1966-1970), [w:] red. A. Bartnicki, Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia 
konfl iktów 1869-2000, Warszawa 2000, s. 402-411.
7 F. Forsyth, Słowo białego człowieka, tłum. P. Korombel, Warszawa 1996, s. 20.
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dałaby nawet własną matkę”8. Ibów uważano za chciwych i oportunistycznych 
materialistów.

Republika Biafry była najbardziej rozwiniętym krajem Afryki z najlepiej zorganizo-
wanym systemem szkolnictwa, najpotężniejszym przemysłem, największą liczbą fabryk 
i szpitali. Niekiedy zagraniczni korespondenci z Nigerii określali ją mianem Izraela Afry-
ki. Wskazywano na liczne podobieństwa do Żydów – oba narody walczyły o niepodległe 
państwa, a Biafrańczyków, gdy chcieli zakładać własne przedsiębiorstwa, prześladowano 
w sposób podobny do Żydów9.

Frederick Forsyth, Słowo białego człowieka:

Można uczynić interesujące porównanie z traktowaniem Żydów w Niemczech za 
czasów Hitlera. Faszystowski plan wobec Żydów nie był jedno-, lecz trzystopnio-
wy: najpierw dyskryminacja legislacyjna, odmowa pracy i praw obywatelskich 
oraz towarzyszący temu ucisk na szeroką skalę, grabież i brutalne traktowanie; 
po drugie, likwidacja gett i wszystkich żydowskich społeczności, przemieszcze-
nie ich na wschodnie tereny Rzeszy; po trzecie, ostateczne rozwiązanie – roboty 
przymusowe dla tych, którzy będą do tego zdolni, zagłada tych, którzy nie będą 
mogli pracować. W przypadku Biafrańczyków pierwsze dwa stopnie tego planu 
zostały już zrealizowane; przesiedlenia na wschód uczyniły z tych terenów oj-
czyznę Ibo i związanych z nimi rodaków ze Wschodu. Różnica z ich punktu wi-
dzenia polega na tym, że sprowadzili już broń i zaczęli stawiać opór ku wyraźnej 
wściekłości prześladowców10.

Colin Legum z brytyjskiego „The Observer” pisał w 1966 r.: 

Podczas gdy Hausa w każdym miasteczku i wsi na Północy wiedzieli o tym, co 
się wydarzyło w ich okolicy, tylko Ibo znają całą straszliwą opowieść od jakichś 
600 tysięcy uchodźców, którzy szukali bezpieczeństwa we Wschodnim Regio-
nie – okulawieni, cięci maczetami, bici, odarci do naga i pozbawieni wszelkiej 
własności; sieroty, wdowy, pogrążone w głębokim szoku. Pewna kobieta, nie-
ma i oszołomiona, zjawiła się z powrotem w swojej wiosce po pięciu dniach 
wędrowania z pustą miseczką. Trzymała głowę swojego dziecka odciętą na jej 
oczach. Wszyscy zjawiali się z połamanymi kończynami, oderżniętymi dłońmi, 
rozciętymi ustami. Rozpłatywano brzuchy ciężarnych i zabijano nie narodzone 
dzieci. Pełna liczba ofi ar jest nieznana. Rannych przybyłych na Wschód liczy 

 8 Wykład wygłoszony przez Adeyinka Makinde 22.10.2007 r. w Cecil Sharp House w Londynie, [w:] 
http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=157419316&blogID=323823495.
 9 F. Forsyth, dz. cyt., s. 121.
10 Tamże, s. 296.
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się w tysiące. Po dwóch tygodniach pewne miejsca w Regionie Wschodnim 
przypominają skupiska uciekinierów w Izraelu pod koniec ostatniej wojny. To 
porównanie nie jest wymysłem11.

Zaginione plemię Izraela

Już w średniowieczu liczni badacze i podróżnicy zaczęli szukać śladów zaginionych 
plemion żydowskich. W IX w. Eldad ha-Dani, żydowski kupiec i podróżnik, utrzymy-
wał, że jest członkiem plemienia Dana i ma kontakt z czterema innymi plemionami12. 
Aaron Levi de Montezinos po powrocie z wyprawy do Ameryki Południowej w XVII 
w. twierdził, że natknął się tam na rdzennych mieszkańców, którzy przywitali go ży-
dowską modlitwą13.

Obecnie istnieje wiele teorii dotyczących miejsca pobytu potomków zaginionych 
plemion. Co jakiś czas słychać medialne doniesienia o ich obecności w Ameryce Połu-
dniowej, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Za potomków zaginionych plemion Izra-
ela podają się między innymi członkowie ludu Lemba, Pasztuni w Afganistanie, Fela-
sze i właśnie Ibowie. Wszystkie te teorie są praktycznie niemożliwe do udowodnienia, 
zwłaszcza że zagadnienie zaginionych plemion Izraela sytuuje się na pograniczu historii 
i legendy. Mimo to Ibowie przedstawiają argumenty mające dowodzić ich żydowskiego 
pochodzenia.

Większość naukowców jest zgodna co do tego, że pierwsi Żydzi osiedlili się w Afryce 
jeszcze przed naszą erą. Prawdopodobnie na początku zasiedlili obszary Afryki Północ-
nej. Inskrypcje z tych terenów wskazują, że niektóre plemiona Izraela zamieszkiwały 
Kartaginę od momentu jej założenia14. Źródła historyczne podają, że migracje Żydów do 
Afryki nasiliły się około 586 r. p.n.e., po zburzeniu świątyni w Jerozolimie. Izraelczycy 
mieli wówczas udać się do Egiptu, a ich główne skupisko powstało na Elefantynie. 

Następny okres migracji do Afryki przypadł na IV i III w. przed Chrystusem i wią-
zał się z podbojami Aleksandra Wielkiego. Aleksandria była wtedy nazywana „centrum 
judaizmu”, gdyż właśnie tam powstała Septuaginta15. Pierwsze skupisko Żydów w Libii 
powstało w III w. p.n.e. Późniejsze podboje bizantyjskie i arabskie na dłuższy czas po-
wstrzymały ekspansję  judaizmu.

11 Tamże, s. 88.
12 L.I. Rabinowitz, Twelve Tibes, [w:] Encyclopedia Judaica, Jerusalem (CD-Rom).
13 Tamże.
14 N. Slouschz, Travels in North Africa, Philadelphia 1927, s. 211.
15 Septuaginta – przekład Biblii hebrajskiej na grekę. Por red. J. H. Schoeps, Nowy leksykon juda-
istyczny, Warszawa 2007, s. 124.
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Najbardziej znani wyznawcy judaizmu w Afryce to etiopscy Felasze, którzy zo-
stali ofi cjalnie uznani za Żydów przez Naczelnego Rabina Izraela w 1972 r.16. Ich do-
kładne pochodzenie pozostaje jednak zagadką. Sami Felasze uznają się za potomków 
Żydów, którzy udali się do Etiopii za Menelikiem I, rzekomym synem królowej Saby 
i króla Salomona. Inne teorie podkreślają pochodzenie od Dana, jednego z dziesięciu 
zaginionych plemion Izraela. Jeszcze inni sądzą, że Felasze to po prostu potomkowie 
kupców żydowskich, którzy osiedlali się na szlakach handlowych w dzisiejszej Etio-
pii i mieszali z ludnością miejscową17. Możliwe, że ten problem nigdy nie zostanie 
rozstrzygnięty. 

O ile obecność Żydów w Etiopii nie jest zaskoczeniem, o tyle wyznawcy judaizmu 
w Afryce Zachodniej cały czas otoczeni są aurą tajemnicy. Niektórzy badacze uważają, że 
Żydzi osiedlali się w Afryce Zachodniej wraz z rozwojem królestw Songhaju, Mali czy 
Kanem-Borno. Podobno niektórzy z władców Songhaju byli pochodzenia żydowskiego. 
W pewnym momencie Askia Muhammad, który zasłynął z licznych reform i promocji 
ortodoksyjnego islamu18, miał postawić Żydów przed wyborem: albo przejdą na islam, 
albo opuszczą kraj.

Większość teorii dotyczących Żydów w Afryce Zachodniej jest trudna do potwier-
dzenia. Istnieją jednak hipotezy dotyczące możliwych migracji Hebrajczyków na ob-
szary Afryki Zachodniej. Ibowie z Benei-Yisrael Association19 utrzymują, że były 
trzy drogi, którymi Żydzi mogli dostać się na tereny dzisiejszej Nigerii: (1) migracje 
początkowo Hebrajczyków, a potem Izraelitów w kierunku zachodnim z Półwyspu 
Arabskiego poprzez Egipt, Etiopię, obszary dzisiejszej Kenii i Sudanu; (2) podróże 
w celach handlowych północno-afrykańskich Żydów w głąb zachodnio-afrykańskich 
królestw Mali, Songhaju i Kanem-Borno; (3) karawany handlowe Tuaregów, do któ-
rych dołączali ci Żydzi, którzy dotarli na zachód kontynentu z obszarów północno-
wschodniej Afryki20.

Migracje Żydów z jednego regionu Afryki do drugiego wynikały z różnych przyczyn: 
Izraelczycy uciekali przed prześladowaniami, chcieli ustanawiać nowe szlaki handlowe 
i poszukiwali miejsc, w których mogliby bezpiecznie praktykować swoją religię. Jedna 
z teorii mówi, że obecność Żydów w Afryce Zachodniej wiąże się z pewnym gatunkiem 

16 Red. P. Niebuhr-Tiempe, Religie świata – judaizm, Warszawa 2009, s. 199.
17 Tamże, s. 199.
18 A. Axelrod, Ch. Phillips, Władcy, tyrani, dyktatorzy. Leksykon, tłum. Z. Dalewski, Warszawa 2000, s. 54.
19 Związek zrzeszający nigeryjskich Żydów.
20 R. Ilona, The Ibo Benei Yisrael Jews of Nigeria, Abuja, 2003, s. 3. Raport przygotowany dla 
The Ibo-Benei Yisrael Association of Nigeria, dostępny na stronie internetowej www.rabbihow-
ardgorin.org/Ibo-Benei-Yisrael.pdf.
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ślimaka morskiego, który występuje na tamtejszych wybrzeżach morskich. Gruczoły tego 
zwierzęcia były niezbędne do produkcji techelet – niebieskiego barwnika używanego do 
farbowania cicit21.

Raport opracowany przez Ibo Benei-Yisrael Association wylicza, że wzmianki 
o „żydowskich Negrach” na terenie Afryki można znaleźć w kronikach arabskiego hi-
storyka Ibn Chalduna (zm. 1406), geografa Al-Idrisiego (zm. 1166), a także XVI-wiecz-
nego historyka i podróżnika Leona Afrykańczyka. Co więcej, mówi się, że Septuaginta, 
a także część Targum22, identyfi kują biblijny Tarszisz23 z Kartaginą. Według innej teorii 
także legendarna rzeka Sambation24 znajdowała się w Afryce. Niejednokrotnie Czarny 
Ląd identyfi kowany jest jako miejsce, do którego uciekło nawet dziesięć zaginionych 
plemion Izraela.

Sami Ibowie uzasadniają swoje żydowskie dziedzictwo na dwa sposoby. Pierwsza 
z teorii mówi, że wcześni Hebrajczycy wyemigrowali do Nigerii, a termin Ivri, jakim byli 
określani, przekształcił się w Ibo. Zgodnie z tą hipotezą wszyscy Ibowie (zarówno wy-
znawcy judaizmu, jak i pozostali członkowie tego ludu) mają korzenie żydowskie. Wedle 
drugiej teorii Żydzi, którzy osiedlili się w Afryce Zachodniej, połączyli się z pewnymi 
grupami Ibo. Właśnie dlatego tylko niektóre społeczności Ibów są faktycznymi potomka-
mi Żydów. Reszta wyznawców judaizmu miała się nawrócić, poznając tę religię poprzez 
swoich żydowskich sąsiadów.

Co więcej, Ibo Benei-Yisrael Association twierdzi, że organizacja King Solo-
mon Sephardic Federation25 niedawno odnalazła w mieście Aguleri w południowo-
wschodniej Nigerii kamień, na którym wyryto imię Gada w języku starohebrajskim. 
Przywołuje to na myśl Księgę Wyjścia: „Kamienie te otrzymały imiona synów Izra-
ela – było ich 12 według ich imion; były ryte na wzór pieczęci, każde z własnym 
imieniem według 12 pokoleń” (Wj 39, 14)26. Ibowie, którzy powołują się na pocho-
dzenie od zaginionych plemion Izarela, najczęściej wskazują na plemiona Gada, Ze-
bulona i Manassesa. Ponadto wśród Ibów i niektórych Jorubów wykryto ślady DNA 

21 Cicit – element rytualnego stroju żydowskiego, który ma przypominać o przestrzeganiu przykazań. 
Zob. red. J. H. Schoeps, dz. cyt., s. 173.
22 Targum – przekład Biblii hebrajskiej na aramejski. Por. tamże, s. 829.
23 Tarszisz – biblijne miasto portowe słynące z bogactw i mocno rozwiniętego handlu.
24 Sambation – legendarna rzeka wypływająca z Raju; miała zostać stworzona przez Boga dla ochro-
ny dziesięciu zaginionych plemion Izraela przed Nabuchodonozorem, aby ludzie mogli w spokoju 
przestrzegać przykazań. Rzeka była wzburzona i uspokajała się jedynie podczas szabatu, dlatego nie 
można było jej przekroczyć. Zob. tamże, s. 740.
25 Organizacja non-profi t Żydów sefardyjskich, dbająca o zachowanie dziedzictwa, tradycji i historii 
żydowskiej.
26 Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000, s. 119.
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Kohenów27. Mimo to powyższa hipoteza wciąż nie znalazła potwierdzenia w źródłach 
historycznych.

W tradycji ustnej Ibów funkcjonuje wiele legend, które tłumaczą, w jaki sposób Żydzi 
przybyli na tereny Nigerii. Jedna z nich opowiada o Urim, Izraelicie, który przez nieuwa-
gę oddzielił się od innych Żydów wędrujących do Kanaan. Po wielu przygodach dotarł 
do Nigerii. Tam spotkał ludzi, którzy opowiadali mu o pięknej, żyznej i niezamieszkanej 
ziemi. Uri i jego przyjaciel Akbar osiedlili się na tych terenach. Dziś są to obszary za-
mieszkane przez Ibów28.

Żydowskie zwyczaje Ibów

Jednym z głównych argumentów na potwierdzenie żydowskich korzeni Ibów jest po-
dobieństwo obrzędów i zwyczajów życia codziennego do zasad kultywowanych przez 
ich rzekomych przodków. Według niektórych opracowań wszystkie zwyczaje Ibów (nie-
zależnie od tego, czy sami zainteresowani uważają się za wyznawców judaizmu, czy też 
nie) wywodzą się z praktyk żydowskich. Zgodnie z tą tezą kodeks moralny Ibów omenala 
to zbiór zasad judaizmu29.

Jednym z podobnych zwyczajów jest obrzezanie (hebr. brit mila)30. Tradycja obrzezania 
chłopców wywodzi się z Księgi Rodzaju (Rdz 17, 9-14)31. Zgodnie z zawartym tam zalece-
niem, obrzezanie dziecka płci męskiej następuje ósmego dnia po narodzeniu. W trakcie cere-
monii wymawia się przed Bogiem imię dziecka, dzięki czemu niemowlę wchodzi do społecz-
ności Izraela32. Taki sam rytuał występuje u Ibów pod nazwą ibi ugwu na ana Igbo33. Zapytani 
o tę praktykę, Ibowie odpowiadają, że czynią tak, ponieważ tak samo robili ich ojcowie. 

Kolejny zwyczaj to nida, czyli zbiór przepisów odnoszących się do kobiet w cza-
sie menstruacji lub połogu. Zgodnie z zasadami judaizmu od momentu rozpoczęcia 

27 Koheni – ród żydowski pełniący funkcje kapłańskie. Zob. red. J.H. Schoeps, dz. cyt., s. 451n. 
28 R. Ilona, A Short Story from Israel Africa, Abuja 2004, s. 83.
29 R. Ilona, The Igbos: Jews in Africa, Abuja 2007, s. 7.
30 Red. J.H. Schoeps, dz. cyt., s. 139.
31 „Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia 
zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, 
czyli Twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; 
będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. Z pokolenia w pokolenie 
każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; sługa urodzony 
w waszym domu lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymie-
rzem na zawsze».”
32 R. Kirste, H. Schultze, U. Tworuschka, Święta wielkich religii. Kalendarz międzyreligijny, tłum. 
M.M. Dziekan, M. Mejor, P. Pachciarek, Warszawa 1998, s. 28.
33 R. Ilona, The Igbos…, dz. cyt., s. 11. 
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menstruacji przez siedem dni kobieta znajduje się w stanie nieczystości, który kończy 
się ósmego dnia, o ile nie występuje już krwawienie miesięczne. Dopiero po rytualnej 
kąpieli kobieta staje się ponowne czysta. W przypadku połogu okres oczyszczenia 
trwa 33 dni albo dwa razy dłużej, jeśli urodzi się dziewczynka34. Zwyczaj ma swoje 
źródła w dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju. I znów podobny obrzęd występuje 
u Ibów. Zgodnie z ich tradycją kobieta po porodzie określana jest jako onye no na nso. 
W tym czasie nie może gotować dla swojego męża ani wchodzić do pomieszczenia, 
w którym przechowywane są przedmioty kultu. Stan nieczystości (nso) mija dopiero 
po rytualnej kąpieli35. 

Kolejny dowód na żydowskie pochodzenie Ibów to ich nawyki żywieniowe. Podob-
nie jak Żydzi, Ibowie mogą spożywać mięso zwierzęcia tylko wtedy, gdy zabito je przez 
poderżnięcie gardła, a krew została odsączona. Ponadto Ibowie nie mogą jeść mięsa zwie-
rzęcia, które padło z przyczyn naturalnych36. Wszystkie te reguły pokrywają się z żydow-
skim pojęciem koszerności, wedle którego mięso jest „czyste”, jeśli zwierzę zostało zabite 
z zachowaniem odpowiedniego rytuału. Przepisy pochodzą z Księgi Kapłańskiej: „Jeżeli 
zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, 
będzie nieczysty aż do wieczora” (Kpł 11, 39)37.

Ibowie powołują się także na podobieństwa językowe. Oto niektóre z nich:
a) Adah – w języku hebrajskim jest imieniem żeńskim, nosiła je córka izraelskiego 

sędziego Elona. U Ibów takie imię najczęściej nadawane jest pierwszej córce. 
b) Ani – po hebrajsku „nieskończony, wieczny”. W języku ibo oznacza „ląd, ziemia, 

grunt”. Zgodnie z wierzeniami Ibów ziemia jest wieczna i nieskończona. Ani to 
też imię bogini ziemi, która w tradycyjnym społeczeństwie Ibów jest strażniczką 
moralności. 

c) Ewe – zarówno w języku ibo, jak i w hebrajskim, oznacza kozę. 
d) Am – hebrajskie słowo oznaczające „miejsce”. U Ibów Am występuje jako prefi ks, 

np. Ama-Igbo – „teren Ibów”. 
e) Usz, Asa – imiona hebrajskie nadawane również u Ibów38.
Dodatkowo Olaudah Equiano, znany również jako Gustaw Vassa – wyzwolony nie-

wolnik, z pochodzenia Ibo – wykazał, że niektóre imiona używane przez Ibów (jak na 
przykład Uburu) są zapożyczone z hebrajskiego39. 

34 Red. J.H. Schoeps, dz. cyt., s. 595.
35 R. Ilona, The Igbos…, dz. cyt., s. 14.
36 Tamże, s. 81.
37 Biblia Tysiąclecia, dz. cyt., s. 134.
38 Zob. http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendID=157419316&blogID=323823495.
39 G. T. Basden, dz. cyt., s. 31.
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Ibowie, podobnie jak Żydzi, modlą się z zakrytymi głowami40. Ponadto przestrzegają 
zakazu tworzenia wizerunków Boga41. U Ibów występuje instytucja opłaty matrymonial-
nej dla przyszłego teścia, którą mężczyzna musi uiścić, zanim pojmie kobietę za żonę. 
W niektórych przypadkach, gdy młodzieńca na to nie stać, może ją „odpracować”. Przy-
wołuje to na myśl przypowieść o Jakubie, który musiał pracować dla Labana, aby pojąć 
za żony jego córki – Leę i Rachelę42. Jakub spotkał Rachelę przy studni. Miał pracować 
przez siedem lat, aby ją poślubić. Gdy wyznaczony czas upłynął, Laban, chcąc oszukać 
Jakuba, dał mu za żonę brzydszą z sióstr, Leę, tłumacząc się zwyczajem wydawania naj-
pierw starszej córki za mąż. Jakub musiał więc przepracować kolejne siedem lat, by po-
ślubić Rachelę. Podobny zwyczaj wydawania córek za mąż od najstarszej do najmłodszej 
znajdziemy również u Ibów43. 

Kolejne podobieństwo: Żydzi – „naród wybrany”, z którym Bóg zawarł przymierze 
– byli dyskryminowani między innymi z powodu swojej przedsiębiorczości i wykształ-
cenia. Podobnie postrzega się Ibów w Nigerii, a ich pogromy w okresie wojny biafrań-
skiej odnoszono do Holocaustu. Wreszcie, secesję Biafry porównywano z wojną sześcio-
dniową, która wybuchła w tym samym roku. Kiedy w okresie wojny biafrańskiej Ibo 
otrzymali pomoc militarną od Izraela, pojawiły się spekulacje na temat ich tajemniczych 
związków z Żydami44.

Co na to Sąd?

Pochodzenie Ibów do tej pory nie zostało ustalone45. Jedni mocno podkreślają ich 
żydowski rodowód, inni określają ich jako Żydów Afryki bez wskazywania na izraelickie 
korzenie46. Mimo wielu podobieństw między Ibo a Żydami, Sąd Najwyższy w Izraelu 
w dalszym ciągu nie uznał ich ofi cjalnie za Żydów, a jedyną społecznością poza grani-
cami państwa, która zyskała taki status, są etiopscy Falasze. Potwierdza to sprawa Chi-
ma Davijudah Onyeulo przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Izraela dotycząca 
małżeństwa mężczyzny Ibo z Żydówką. Kiedy nakazano mu przejść na judaizm, aby uzy-
skać obywatelstwo, Chima Onyeulo odmówił, argumentując, że jest Żydem pochodzącym 

40 R. Ilona, The Igbos…, dz. cyt., s. 16.
41 Tamże, s. 20.
42 Tamże, s. 44.
43 Tamże, s. 48.
44 Tamże.
45 M. Nweke, Where did the Igbos come from? Zob. http://www.ndigboswitzerland.org/Docs/Arti-
clebyMaziNwekeonoriginoftheIgbos.htm.
46 Tamże.
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z rodu Efraima. Sąd Najwyższy, biorąc pod uwagę opinię najwyższego rabinatu, uznał 
jednak, że nie ma podstawy do uznania go za Żyda47.

Ibowie przytaczają wiele przykładów mających dowieść ich żydowskich korzeni. Ar-
gument obrzezania nie wydaje się jednak przekonujący, gdyż ta sama praktyka istniała 
u wielu ludów w różnych zakątkach Afryki. Inne podobieństwa zwyczajów, np. wydawa-
nie córek za mąż w określonej kolejności, równie dobrze mogą być dziełem przypadku. 
Wydaje się jednak, że autentyczność żydowskiego rodowodu Ibów jest mniej ważna niż 
ich gorliwość w praktykowaniu judaizmu.

Klaudia Kochan

Studiuje na IV roku afrykanistyki. Jej pasje to książki 
i podróże. Właśnie przymierza się do wyprawy do Rwandy, 

Ugandy i Tanzanii.

47 D. Lis, dz. cyt., s. 12. 



69

Anna Wójcik

(Anty)utopie lądów i mórz południowych. Wyimki ze 

współczesnej literatury francuskojęzycznej. 

Zapisy z wypraw na Południe i Wschód, od XIII-wiecznego Opisania świata Mar-
co Polo1 poczynając, stanowią istotną część europejskiej tradycji literackiej. Carnets de 
voyage z Bliskiego Wschodu (François-René de Chateaubrianda2), Egiptu (Gustava Flau-
berta3) czy Tahiti (Paula Gaugina4) to świadectwa podróży odkrywczych, inicjacyjnych, 
a także wewnętrznych. Również współcześni francuskojęzyczni prozaicy i dramaturdzy 
interesują się tematem reakcji na spotkanie z Innym. Doświadczenie własnego odkrywa-
nia Azji czy Afryki jest we Francji powszechne ze względu na francuskie pozostałości 
kolonialne, nazywane terytoriami i departamentami zamorskimi5. Nie bez znaczenia jest 
też rozwinięta kultura wypoczynku, oferująca szok klimatyczny i kulturowy w odpowied-
nich dla przeciętnego mieszkańca cenie i natężeniu.

Zostawiwszy za sobą rodzime le Midi6, twórcy tacy jak Jean-Marie Gustave Le Clézio, 
Marie-Bernard Koltčs, Frédéric Beigbeder czy Michel Houellebecq odkrywają Orient 
z jednej strony pamiętając o historycznym ciężarze francuskich ambicji imperialnych, 
z drugiej mierząc się z wtłoczeniem w rolę turysty, który, zamiast gościem, może być 
jedynie przejezdnym. W ich relacjach rysują się dwie tendencje: idealizująca oraz depre-
cjonująca odwiedzane miejsca. Parafrazując Sezon w piekle Arthura Rimbauda, wszyscy 
opuszczają Europę, by morski wiatr wyprażył im płuca, a egzotyczne klimaty wygarbowa-
ły skórę7. W efekcie Le Clézio i Koltčs w dalekich krajach znajdują swoją melancholijną 

1  Zob. Marco Polo, Opisanie świata, tłum. A.L. Czerny, Waszawa 1993.
2  Zob. F.R. de Chateaubriand, Opis podróży z Paryża do Jerozolimy, tłum. P. Hertz, Warszawa 1981.
3  Zob. G. Flaubert, Voyage en Égypte, Paris 1991.
4  Zob. P. Gauguin, Noa Noa, tłum. P. Rogowicz, Warszawa 1925.
5  Należą do nich: Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska, Reunion, Polinezja Francuska, Fran-
cuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, Wallis, Futuna, Nowa Kaledonia, Majotta, Saint-Pierre, 
Miquelon. 
6  Południowe atlantyckie wybrzeże Francji – przyp. red.
7  A. Rimbaud, Sezon w piekle, tłum. A. Międzyrzecki, Warszawa 1999. 
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utopię, a na Beigbedera i Houellebecqa czeka rozczarowanie wynikające ze zderzenia 
rzeczywistości i obietnic z folderów turystycznych.

Jean-Marie Gustave Le Clézio (ur. 1940) to pochodzący z Mauritiusu powieściopi-
sarz, którego komitet noblowski w uzasadnieniu werdyktu w 2008 r. określił jako „otwie-
rającego nowe perspektywy poetyckich podróży i zmysłowych uniesień badacza czło-
wieczeństwa w oderwaniu od uwarunkowań cywilizacyjnych”8. Odbył studia we Francji, 
gdzie debiutował uhonorowanym nagrodą Renaudot Protokołem (1963). Następnie pu-
blikował interesujące formalnie utwory przedstawiające mroczne strony życia w krajach 
rozwiniętych. W czasie służby wojskowej stacjonował w Tajlandii i Meksyku. Tam też 
kontynuował edukację, ucząc się języków Indian południowoamerykańskich, zaintereso-
wał się lokalnymi mitologiami i szamanizmem, a także rozwijał karierę naukową. Lata 
1970-1974 spędził wśród Indian w Panamie. 

Zwrot w jego karierze literackiej stanowiła Pustynia9 (1980), w której skontrasto-
wał obrazy Północnej Afryki z zachodnioeuropejskimi scenami przemocy. Zafascy-
nowany kulturą wyspiarzy Oceanu Indyjskiego, w powieści Raga. Ujrzałem niewi-
dzialny kontynent10 (2006) postulował ocalenie jej przed globalizacją. Jego narracja 
o historii zasiedlenia Wysp Wielkanocnych wpisuje się w nurt rozliczeniowy kolo-
nializmu. Le Clézio pisze ją świadomy dorobku brytyjskiej antropologii kulturowej. 
Próbując sprostać wymogowi obiektywności, w opisie Melanezyjczyków stara się 
wystrzegać europocentryzmu, odrzuca myślenie w kategoriach wyższości i imperia-
lizmu. Przyjęcie perspektywy rdzennych mieszkańców pociąga za sobą dowartościo-
wanie historii poprzedzającej wyprawy „odkrywcze”. Nakazuje także przedstawiać 
kolonizację jako czas łupieżców i awanturników, których świadome i nieświadome 
działania (takie jak handel ludźmi czy przenoszenie chorób) doprowadziły do wy-
niszczenia ludów Oceanii. 

Poetyckość jego prozy ujawnia się w opisach wybujałej, surowej, obcej przyrody, 
która umożliwia spotkanie z „niewytłumaczalnym”. Wzniosłe i pierwotne krajobrazy 
umożliwiają doświadczenie epifanii. Jakkolwiek autor nie byłby zafascynowany ma-
gią ogrodów koralowych Archipelagu Vanuatu, oprócz piękna natury dostrzega skazy 
będące przyczynami charakterystycznej dla mieszkańców atoli melancholii. Izolacja 
geografi czna, dekady wyzysku ekonomicznego, a obecnie także karykaturalna działal-
ność turystyczna są czynnikami determinującymi wyczuwalną na wyspach aurę smutku 
i opuszczenia.

8  Zob. 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio, [w:] http://www.noblisci.pl/literacka-nagroda-nobla/, 
dostęp 19.02.2011.
9  J.-M.G. Le Clézio, Pustynia, tłum. K. Osińska-Boska, Warszawa 2008.
10  Tenże, Raga. Ujrzałem niewidzialny kontynent, tłum. Z. Kozimor, Warszawa 2009.



71

(Anty)utopie lądów i mórz południowych... 

Le Clézio nazywa Oceanię kontynentem niewidzialnym, gdyż rozproszone, oddalone 
od globalnych centr wyspy są osamotnione, a ich wody terytorialne pozostają jedynie 
akwenami tranzytowymi. Z kolei Afryka to dla niego kontynent zapomniany.

Plac budowy zagubiony w wyabstrahowanym państwie afrykańskim to miejsce akcji 
utworu Walka czarnucha z psami11 (1979), którego autorem jest  francuski dramaturg Ber-
nard-Marie Koltčs (1948-1989). Koltčs, w Polsce znany z inscenizacji Krzysztofa Warli-
kowskiego12 i Radosława Rychcika13, w swojej twórczości odrzucił teatr absurdu na rzecz 
badań komunikacji międzyludzkiej, tragedii samotności jednostki oraz śmierci. Pracę dla 
teatru przerywał podróżami do Ameryki Południowej, Afryki i Stanów Zjednoczonych, 
w których osadzał akcję kolejnych dramatów. Poszukiwał uniwersalnego wydźwięku, by 
mówić „po prostu o miejscu na świecie”14.

W Walka czarnucha z psami opowiada „przede wszystkim o trójce istot ludzkich za-
mkniętych w miejscu, które jest im obce, otoczonych tajemniczymi strażnikami”15. Brak 
uszczegółowienia lokalizacji geografi cznej – w didaskaliach zaznaczono jedynie, że akcja 
toczy się w Afryce Wschodniej, w Senegalu lub Nigerii – oraz pogłębione psychologicz-
nie, nie zaś stypizowane rysunki postaci nadają dramatowi wydźwięk ponadlokalny. Dusz-
na atmosfera wynika z jednej strony ze złożoności relacji między bohaterami wplątanymi 
w morderstwo oraz rywalizację uczuciową i rasową, z drugiej jest pochodną znalezienia 
się Europejczyków w zagmatwanym, niemożliwym do zrozumienia otoczeniu, które jed-
nak nieodparcie ich przyciąga. Mimo trudności z adaptacją, magnetyzm Afryki uniemoż-
liwia przyjezdnym powrót do siebie: „wszyscy marzą o Francji, ale wszyscy zostają”16 na 
nierozszyfrowanym, położonym na granicy snu bądź halucynacji kontynencie. 

Podczas gdy Le Clézio i Koltčs są zaciekawionymi obserwatorami odległych teryto-
riów i krytykami tendencyjnego europejskiego spojrzenia na obce kultury, dwójka naj-
poczytniejszych francuskich pisarzy postnaturalistów17, Michel Houellebecq i Frédéric 

11  B.M. Koltčs, Combat de nčgre et de chiens, Paris 1989.
12  Roberto Zucco, reż. K. Warlikowski, Teatr Nowy w Poznaniu 1995; Zachodnie wybrzeże, reż. 
K. Warlikowski, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie 1998; Koniec, reż. 
K. Warlikowski, Teatr Nowy w Warszawie 2010. Powyższe informacje za: Krzysztof Warlikowski. Ka-
riera teatralna, [w:] http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/8022,karierateatr.html#start, dostęp 19.02.2011.
13  Samotność pól bawełnianych, reż. R. Rychcik, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 2009. 
Zob. Radosław Rychcik. Kariera teatralna, http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/59470,karierateatr.htm-
l#start, dostęp 19.02.2011.
14  Cytat B.M. Koltčsa z obwoluty wydania: B.M. Koltčs, dz. cyt.
15  Tamże.
16  Tamże.
17  Według określenia Frédérica Beigbedera. Zob. F. Beigbeder: Houellebecq, portrait d'un icono-
claste, [w:] http://www.lefi garo.fr/livres/2010/11/13/03005-20101113ARTFIG00003-houellebecq-
portrait-d-un-iconoclaste.php, dostęp 19.02.2011. 
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Beigbeder, wysyła swoich bohaterów w podróże, by posłużyć się ich zetknięciem z od-
miennością do krytyki własnej cywilizacji. Obietnica spełnienia w egzotycznych dekora-
cjach jest podsycana przez organizacje turystyczne, takie jak popularny ClubMed (Club 
Méditerranée) – założona w 1950 r. agencja turystyczna specjalizująca się w wakacjach 
all-inclusive. Klienci są wabieni do podzwrotnikowych kurortów obietnicą odnalezienia 
„idealnego klimatu dla ciała i duszy” czy „odtrutki na cywilizację”18.

Michel Houellebecq (ur. 1958 na wyspie Reunion) to francuski pisarz, eseista, poeta, 
autor piosenek, a także reżyser. W 2010 r. został laureatem prestiżowej Nagrody Goncour-
tów za powieść La carte et le territoire. Uznawany za ironistę, prowokatora, enfant terri-
ble francuskiego świata literackiego. Swoją twórczość koncentruje na opisie duchowego 
i seksualnego upadku współczesnego człowieka Zachodu, który przedstawił m.in. w Plat-
formie19 (2001). Osią powieści jest seksualne tournée zamożnych czterdziestolatków po 
Tajlandii. Bohaterowie za dewizę przyjmują „4 x S: Sea, Sand, Sun, Sex”. Uprawiają tu-
rystykę zamiast podróżowania: ich horyzont ogranicza się do kurortów, hotelowych plaż 
i klubów nocnych. Wobec tego nie dochodzi do prawdziwego spotkania z inną kulturą. 
Wymiana jest powierzchowna i sprowadza się do przepływu towaru/ciała. 

Powieść wybrzmiewa krytycznie wobec Zachodu, przedstawiając jego mieszkań-
ców jako zdegenerowanych i bezsilnych. Nie oszczędza także Wschodu, oskarżając go 
o sprzedawanie spłyconej duchowości oraz skupianie się na cielesności. Chociaż Charles 
Aznavour w przeboju z 1967 r. prosił „Zabierzcie mnie na kraniec świata / zabierzcie 
mnie do krainy cudów / zdaje się, że nieszczęścia / są mniej przykre w słońcu”20, zmiana 
szerokości geografi cznej nie gwarantuje zerwania z apatią ani zapomnienia. Houellebcq 
szuka nadziei w spotkaniu drugiego człowieka, ale sugeruje, że możliwość prawdziwego 
porozumienia w krajach rozwiniętych została utracona. 

Aseptyczne tropiki wypreparowane na potrzeby turystyki są dekoracją dla powieści 
Frédérica Beigbedera (ur. 1965) 99 franków (14,99 euro)21 (2000). Autor pisze o burżuazji 
i kryzysie wartości, krytykując rynek reklamowy napędzający społeczeństwo konsump-
cji. Demaskuje działania potentatów branży reklamowej, które doprowadziły do utrwale-
nia jednowymiarowego obrazu afrykańskich i azjatyckich kurortów jako utopijnych oaz 
wypoczynku. Turyści otrzymują ułudę tropików: zamykając się w hotelowych gettach 
nie doświadczają rzeczywistości, „przemieszczają się tylko po to, żeby sprawdzić, czy 

18  Slogany z fi lmów reklamowych ClubMed. Zob. http://www.youtube.com/watch?v=YiM9E-
sCRGmc&feature=related, http://www.youtube.com/watch?v=CEHJNpNnhvI, dostęp 19.02.2011.
19  M. Houellebecq, Platforma, tłum. A. Daniłowicz-Grudzińska, Warszawa 2009.
20  Ch. Aznavour, Emmenez-moi, [w:] http://fr.lyrics-copy.com/charles-aznavour/emmenez-moi.htm, 
dostęp 19.02.2011.
21  F. Beigbeder, 14,99 euro (99 francs), Paris 2000.
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(Anty)utopie lądów i mórz południowych... 

krajobraz przypomina ten przedstawiony w folderze dostarczonym przez biuro podró-
ży”22. Uczestnik wycieczek, uwięziony w sekwencji nie-miejsc23, porusza się po obsza-
rach zdekontekstualizowanych. Nie może być uczestnikiem ani świadkiem wydarzeń, 
gdyż zajmuje go wyłącznie kontrolowanie zgodności otoczenia z ofertą przedstawioną 
w folderze. 

Wydaje się, że kontakt europejskiego podróżnika z krajami Azji i Afryki prowadzi 
do nieuchronnego poczucia niedosytu i niespełnienia. Motywacjami podróży na Wschód 
i Południe są bowiem albo poszukiwanie łatwej satysfakcji estetycznej i cielesnej (Ho-
uellebecq i Beigbeder), albo próby przemiany duchowej i  przepracowania poczucia winy 
związanej z bagażem historii (Le Clézio i Koltčs). 

Obie obietnice są zafałszowane. Pierwsza, hedonistyczna i cyniczna, nie wykracza 
poza realizację oczekiwań w warstwie wizualnej. Wybór obcowania z danym krajem po-
przez wypoczynek w turystycznych enklawach sprawia, że doświadczenie innej kultury 
jest fragmentaryczne, spreparowane pod gusta przybyszów, sprowadza się do krótkotrwa-
łej gratyfi kacji cielesnej. Z drugiej strony, kreowanie wizerunku Orientu jako miejsca 
oferującego duchową przemianę prowadzi do przerostu oczekiwań bardziej refl eksyjych 
podróżników. Bariera kulturowa i utopijność projektu odrzucenia europocentrycznego 
spojrzenia sprawiają, że zwiedzając, są często zmuszeni do ślizgania się po powierzchni. 
Okazuje się, że „jedynym celem podróżowania powinna być chęć dokładniej oceny wła-
snych niekompetencji”24.

22  Tamże, s. 155.
23  Zob. więcej M. Augé, Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. 
R. Chymkowski, Warszawa 2010.
24  J.-M.G. Le Clézio, Raga.Ujrzałem niewidzialny kontynent, s. 94.
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Wirtualna Loża

W każdej porządnej loży nie może zabraknąć stopni wtajemniczenia. W drodze 
do oświecenia papier to dopiero pierwszy krok. Kolejny czeka w sieci pod adresem 
www.lozawschodu.wordpress.com. W planie między innymi:

„W przeciwieństwie do Arabów i czarnoskórych, Cyganie są wysocy, zwinni i umię-
śnieni”. Ale zaraz… Gdzie Rzym, a gdzie Krym? A podobno niedaleko. Wszystko wyja-
śni nam Rafał Kłeczek w artykule o Cyganach z północnej Afryki.

Bollywood to nie wszystko. Madras i Kalkuta też mają swoje -woody, o czym opowie 
zapalona tamilolożka – Marysia Jawłowska. Zresztą Indusi przypuścili prawdziwy szturm 
na „Lożę”: Aleksander Siemaszko wyjaśni, co ma Budda do atomu, a Basia Banasik od-
powie na pytanie, czym są apsary.

Komitet Ludowy przeciwko Okrucieństwu Policji i Wszechasamski Związek Inicjacji 
Walk, a do tego Mao i tygrysy, czyli opowieść o terroryzmie w Azji Południowej – zapra-
sza Bartek Serafi nowicz.

Kalaripajatt może i brzmi śmiesznie, ale to nie przelewki! Magda Zdrodowska pro-
muje starożytną sztukę walki, która gwarantuje równowagę ciała i umysłu.

W „Loży” nie może zabraknąć JHWH. Abraham też ma swoje miejsce, które wskaże 
mu Małgorzata Glinicka.

Pozostając w regionie: co ma Dama z Uruk (Sumer i te sprawy) do Lalki Barbie? 
Odpowiedź w kolorowym artykule Ewy Tuźnik Twarze z przeszłości z obrazkami.

A na koniec gratka dla sanskryckich geeków. W swoim czasie Romano Lazzeroni na-
pisał fascynujący traktat pt. Narodziny systemu czasów i aspektów w sanskrycie. Już dziś, 
po raz pierwszy w Polsce i naszej części Europy!, na łamach „Loży Wschodu” Kamil 
Pawlicki tłumaczy dzieło Włocha i rozszerza je o przypisy, jakich ludzkie oko jeszcze nie 
widziało!  Napisałbym coś więcej, ale tytuł dzieła mnie przytłacza.

Rafał Smoleń
redaktor

rafal@smcomputers.pl
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Romano Lazzeroni

Narodziny systemu czasów i aspektów w sanskrycie

fragmenty / tłumaczenie z włoskiego: Kamil Pawlicki
całość na łamach lozawschodu.wordpress.com

(…) Badania porównawcze (…) pokazują, że iniunctivus wedyjski jest pozostałością 
najstarszej fazy indoeuropejskiego systemu werbalnego, w której gramatyczny sposób 
wyrażenia czasu nie istniał.

W fazie tej czasownik indoeuropejski wyrażał relację leksemu werbalnego z osobą 
i ze stroną, ale nie z czasem; system czasownikowy był zbudowany z dwóch elementów: 
iniunktiwu (który właściwie należałoby nazwać „indikatiwem atemporalnym”), oznacza-
jącego proces, i perfectum, oznaczającego stan będący konsekwencją procesu. (…)

Z typologicznego punktu widzenia brak czasu gramatycznego jest wspólny dla wielu 
języków, którymi posługują się przedstawiciele tzw. ludów pierwotnych: gramatyczne 
wyrażenie czasu jest efektem abstrakcji; nie opisuje bowiem procesu, lecz wskazuje na 
relację mówiącego z tym procesem. (…)

Wyrażenie czasu gramatycznego, efekt innowacji stosunkowo późnej, która powstała jed-
nak jeszcze w okresie indoeuropejskim, zainicjowało głęboką transformację systemu czasow-
nikowego w sanskrycie. Etapy tej ewolucji widać także w językach irańskich i w grece. (…)

Punktem wyjścia przy tworzeniu nowego systemu było wykształcenie się czasu teraźniej-
szego aktualnego. Nowy paradygmat uformował się przez dodanie do końcówek iniunktiwu 
oznaki hic et nunc, „tu i teraz”, cząstki dejktycznej (wskazującej) –i. (…) Obok bharat, które 
oznaczało proces atemporalny, uformowało się w ten sposób bharati, aby wyrazić proces aktual-
ny, teraźniejszy. (…) Forma bharat [dawny iniunctivus] stała się, w opozycji, po pierwsze: ozna-
czeniem nie-aktualności (kategorii mieszczącej w sobie zarówno czas teraźniejszy generalny, jak 
i czas przeszły), po drugie: oznaczeniem nie-indikatiwu (a więc trybów modalnych).

Jako oznaka przeszłości, iniunctivus otrzymuje dalszą cechę wyróżniającą (…). Chodzi 
o augment, który (…) jest cechą dodatkową, która z jednej strony zawęża kategorię „nie-te-
raźniejszości” do kategorii „przeszłości”, z drugiej strony polaryzuje opozycję formalną między 
oznaczeniem teraźniejszości a oznaczeniami przeszłości, powodując ich maksymalne zróżnico-
wanie. Jako cecha częściowo zbędna i – co da się pokazać – późna, augment nie musi być obec-
ny. W irańskim z Awesty augment prawie nie występuje, w Rygwedzie i w grece homeryckiej 
jest fakultatywny. Dopiero później augment staje się obowiązkowy i rozpowszechniony. (…)
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