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WSTĘP

Prezentowana monografia stanowi finalny etap projektu „Kupując kebaba osiedlasz Araba – percepcja cywilizacji islamu w kulturze Zachodu”. Na trzon tekstów
niniejszej antologii składają się artykuły powstałe na podstawie konferencyjnych
prelekcji, będąc ich rozwinięciem i doprecyzowaniem. Tematyka prezentowanych tekstów jest wyjątkowo różnorodna; redaktorom niniejszej monografii zależało przede wszystkim na możliwie szerokim ujęciu problematyki i ukazaniu
jej z wielu perspektyw. Autorzy, będący przedstawicielami rozmaitych dyscyplin
naukowych i jednostek badawczych, reprezentują różne perspektywy i paradygmaty badawcze. Interdyscyplinarność projektu stwarza płaszczyznę dialogu dla
reprezentantów różnych szkół badawczych i uniwersytetów, a także okazję do
inspirującej wymiany idei między studentami, doktorantami, oraz bardziej doświadczonymi pracownikami naukowymi. Proponujemy czytelnikowi artykuły
o różnorodnej tematyce, pisane przez historyków, socjologów, kulturoznawców,
filologów, literaturoznawców, medioznawców oraz orientalistów.
Tematem przewodnim niniejszej monografii jest percepcja cywilizacji islamu
wśród przedstawicieli kultury Zachodu. Termin „Zachód” dotyczy przede wszystkim Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, choć na marginesie rozważań autorów znajdują się również kraje Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkany. Sposób rozumienia pojęcia „cywilizacja islamu” wymaga nieco szerszego omówienia.
W pierwszym rzędzie odnosi się ono do muzułmanów jako osób wyznających
islam, ale także do tak zwanych „muzułmanów kulturowych”, czyli jednostek indyferentnych religijnie, lecz żyjących w otoczeniu, w którym religia ta zajmuje
pozycję dominującą1. Choć pojęcie „muzułmanin kulturowy” bywa niekiedy
przedmiotem kontrowersji, warto podkreślić, że nawet deklarowany ateizm bądź
agnostycyzm niektórych osób nie oznacza wcale całkowitej neutralności kulturowej, gdy dana osoba wychowuje się i egzystuje we wspólnocie o określonym charakterze religijnym i kulturowym. Konsekwencją takiej sytuacji jest często przynajmniej częściowe podzielanie wartości oraz światopoglądu grupy. W drugim
rzędzie, termin „cywilizacja islamu” odnosi się również do pewnych grup etnicznych, które wiąże się z tą religią. Orientalistom dobrze znany jest fakt powiązań
islamu z Arabami. Dla wielu przedstawicieli kultury Zachodu pojęcia „Arab” oraz
1

M. Widy-Behiesse, Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli TARIQUA RAMADANA,
Warszawa 2012, s. 20.
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„muzułmanin” są synonimami. Całkowite utożsamienie kategorii „muzułmanin”
i „Arab” jest jednak błędne. Mimo tego, Arabowie czy też raczej „Arabowie” (osoby określane jako „Arabowie”, lecz nie będące nimi w rzeczywistości) są tematem
badań w niniejszej monografii. Biorąc pod uwagę fakt, że rozróżnienie pomiędzy kategoriami takimi jak „Arab” i „muzułmanin” stanowi niekiedy problem dla
przeciętnego zachodniego odbiorcy, w zakres tematyczny naszej monografii włączyliśmy również te zagadnienia, które bazują na błędnej identyfikacji bądź nieodróżniania narodowości i religii. Badając percepcję islamu wśród przedstawicieli
kultury Zachodu, nie sposób było pominąć przypadków nierozróżniania Arabów
od muzułmanów; tego rodzaju pomyłki nie są precedensem i niejednokrotnie dotykają również inne grupy etniczne, takie jak Kurdowie czy Pasztuni.
W skład pojęcia „cywilizacja islamu” wchodzą również „nowi muzułmanie”
czyli konwertyci. Konwersje na islam najczęściej są rezultatem zawierania małżeństw mieszanych2 (mężczyzna nie-muzułmanin, aby móc poślubić muzułmankę, musi przejść na islam – w przypadku, gdy chrześcijanka lub żydówka chce zawrzeć związek małżeński z muzułmaninem, konwersja nie jest wymagana, choć
mile widziana). Mimo, że trudno określić realną liczbę konwersji na islam, szacuje
się, iż zdecydowaną ich ilość stanowią konwersje czysto formalne, związane z zawarciem małżeństwa z wyznawcą islamu. Konwersje na islam będące wynikiem
poszukiwań duchowych i autentycznej przemiany religijnej są wciąż zjawiskiem
marginalnym, jak choćby w Szwecji3, Wielkiej Brytanii czy Włoszech4.
Percepcja świata islamu na Zachodzie dotyczy w równej mierze imigrantów
(oraz ich kolejnych pokoleń na Zachodzie, stanowiących część społeczeństw
europejskich), dotykając tym samym problematyki akulturacji, co muzułmanów
w swoich krajach ojczystych, na „terytorium islamu”, dar al-islam5. Przy takim
ujęciu tematu, granice terminu „muzułmanin” mogą wydać się płynne, lecz na
potrzeby niniejszej monografii przyjęliśmy możliwie szerokie jego rozumienie,
w celu objęcia problematyki percepcji ummy (światowej wspólnoty wiernych) czy
też świata islamskiego na Zachodzie.
W porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, spotkanie Innego nie dotyczy Polski w tak dużym stopniu – mniejszość muzułmańska w Polsce stanowi zaledwie 0,06–0,08% populacji i nie wykazuje tendencji do szybkiego zwiększenia swojej liczebności w najbliższej przyszłości. W Polsce przebywa
około 25–35 tysięcy muzułmanów6, z czego kilka tysięcy to uchodźcy z takich
2
3
4
5
6

Por. M. Zawadewicz, Konwertyci brytyjscy. Religijna fascynacja czy efekt związków mieszanych,
[w:] Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012, s. 294.
Por. M. Woźniak, Czy muzułmanie mogą być „lagom”? Różne oblicza islamu w Szwecji, [w:] Islam
w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012, s. 232.
Por. M. Daniłowicz, Włoscy konwertyci – nowi muzułmanie, [w:] Islam w Europie. Bogactwo
różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012, s. 280.
Por. Ibidem, s. 91.
Por. A. S. Nalborczyk, Budowa meczetów w Polsce – historia, liczba i rozmieszczenie, obecny stan
prawny oraz protest przeciw budowie meczetu w Warszawie, [w:] Islam w Europie. Bogactwo róż-
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krajów jak Somalia, Sudan, Liban, Irak, Syria, Palestyna, Afganistan, Pakistan,
Turcja i Jemen. W latach 1992–1993 do Polski ewakuowano także znaczne grupy
uchodźców wojennych z Bośni i Hercegowiny oraz, kilka lat później, z Kosowa. Po
roku 2003, w ośrodkach dla uchodźców najwięcej uciekinierów stanowią muzułmanie z Federacji Rosyjskiej7. Powyższe dane świadczą o ogromnej różnorodności
kulturowej i etnicznej mniejszości muzułmańskiej w Polsce, pomimo jej nieznacznej wielkości w porównaniu do całości populacji. Problemy integracyjne mniejszości muzułmańskiej stanowią problem raczej marginalny, jeżeli chodzi o skalę
zjawiska, lecz nie jest błahy z punktu widzenia jednostek, których dotyczy. Polska
wciąż nie jest krajem przyjaznym emigrantom; przede wszystkim ze względu na
uciążliwe biurokratyczne procedury i nierzadkie problemy ze znalezieniem pracy,
które się z nimi wiążą8. Mimo tego, że muzułmanów w Polsce jest tak niewiele,
świat islamu staje się coraz częściej poruszanym tematem w polskich mediach
– zarówno tych tradycyjnych, jak i tak zwanych „nowych mediach”, takich jak
Internet. Zwłaszcza w cyberprzestrzeni można zaobserwować szereg interesujących
zjawisk związanych z percepcją cywilizacji islamu. Niniejsza publikacja ma za
zadanie choć częściowo odpowiedzieć na potrzebę pogłębionej analizy naukowej
owego fenomenu, dając czytelnikom asumpt do dalszych rozważań.
Zabójstwo Theo Van Gogha, publiczne palenie książek Salmana Rushdiego w Londynie, zamachy terrorystyczne, protesty po opublikowaniu karykatur
Mahometa, nowopowstające meczety oraz dyskusje odnośnie zakazu noszenia
chusty w miejscach publicznych to tylko niektóre tematy poruszane w kontekście egzystencji muzułmanów na Zachodzie. Nowopowstałe islamskie elity intelektualne i artystyczne niejednokrotnie prezentują odmienną wizję islamu od
tej znanej z przekazów medialnych, walcząc o zmianę postrzegania wyznawców
islamu przez Zachód, zdominowanego przez lęki związane z globalnym dżihadem
i fundamentalizmem islamskim. Jak podkreśla Tariq Ramadan, mówienie o Europie i islamie w kontekście opozycji binarnych jest zabiegiem nieprawomocnym
i ryzykownym; niezaprzeczalnie muzułmanie stanowią integralną część społeczeństw europejskich; ich obecność na Zachodzie nie jest jedynie przejściowym
zjawiskiem. „Jesteśmy [my – muzułmanie – dopisek T. B.] na Zachodzie, by tu
zostać. Nawet więcej, na Zachodzie jesteśmy u siebie”9. Obecnie w krajach Europy
Zachodniej mamy do czynienia z kolejnymi pokoleniami imigrantów, zintegrowanymi zarówno ze swoją wspólnotą religijną, jak i resztą społeczeństwa, będącymi pełnoprawnymi, wykształconymi obywatelami. Huntingtonowskie „zderzenie
cywilizacji” dokonało się w Europie w czasach pierwszej fali imigracji i trwa do
dzisiaj. Prześledzenie ewolucji wspólnot muzułmańskich na Zachodzie stanowi
7
8
9

norodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012, s. 42.
Por. M. Ząbek, Problemy integracji uchodźców muzułmańskich w Polsce, [w:] Islam w Europie.
Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, Warszawa 2012, s. 63.
Por. Ibidem, s. 70.
T. Ramadan, Musulmans d’Occident, construire et contribuer, Tawhid, Lyon, 2002, s. 7, [za:]
M. Widy-Behiesse, op. cit., s. 99.
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impuls do rozważań na temat miejsca muzułmanów w społeczeństwie, a także
perspektyw rozwojowych multikulturowych społeczeństw. Część Europejczyków
postrzega środowiska muzułmańskie na Zachodzie jako konfliktogenne, patrząc
na nie przez pryzmat swoich judeochrześcijańskich wartości. Islam jest rozumiany nie tylko jako religia, ale również jako prawo czy też nawet model organizacji państwa i społeczeństwa, dla wielu Europejczyków będąc zjawiskiem, które
nie sposób pogodzić z zachodnim stylem życia. Islam mocno ingeruje w życie
społeczne, ekonomiczne i polityczne swoich wyznawców (poprzez regulacje dotyczące zawierania małżeństw czy specyficzną bankowość arabską, która, w przeciwieństwie do zachodniego spekulacyjnego systemu finansowego, bazuje na podziale potencjalnych zysków, a nie procentach od pożyczek). Wszystkie drobne
detale, które określają funkcjonowanie muzułmanów w społeczeństwie, dla części Europejczyków stanowią wyzwanie dla realizacji założeń polityki laickiego
państwa. Obiegowe opinie obywateli, w takich państwach jak Wielka Brytania,
Francja, Austria czy Niemcy zakładają, iż tożsamość muzułmańska i jednocześnie
poczucie przynależności obywatelskiej do danego państwa wzajemnie się wykluczają. Pogląd, że nie można być jednocześnie muzułmaninem i Niemcem, Francuzem lub Anglikiem, wciąż pokutuje wśród niektórych obywateli10. Jednocześnie
pojawiają się głosy nowej elity intelektualnej środowisk muzułmańskich, postulujące zreformowanie wspólnot muzułmańskich na Zachodzie i tym samym rozpoczęcie nowego dialogu między muzułmanami i resztą społeczeństwa, opartego na
wzajemnym poszanowaniu tradycji i zrozumieniu. Według między innymi Tariqa
Ramadana, wspólnoty muzułmańskie na Zachodzie dążą do pokojowego współistnienia z całością społeczności danego państwa, a islam propaguje humanistyczne wartości oraz etyczne postępowanie. Muzułmanie powinni świadczyć swoim
postępowaniem o prawdziwym charakterze islamu, będąc dobrymi pracownikami, sąsiadami i obywatelami; zdecydowana większość z nich nie pragnie zamknięcia w gettach czy wprowadzenia prawa szariatu11. Ramadan twierdzi, że każdy
muzułmanin może bez przeszkód praktykować islam na Zachodzie, w ramach
panującego systemu politycznego i społecznego; ewentualne, specyficzne nakazy islamu przy odrobinie dobrej woli wszystkich obywateli mogą być bez trudu
realizowane w społeczeństwie, z poszanowaniem wolności wszystkich jednostek.
Zachód ma tendencje do postrzegania islamu w kategoriach konfliktu i zagrożenia. W opisach cywilizacji islamu można dostrzec, że autorzy często posługują się metaforyką wojenną. Nieustannie przywoływany jest temat globalnego dżihadu, fundamentalistycznych protestów i ataków terrorystycznych.
Negatywne postrzeganie islamu nie jest jednostronne. Świat islamu ma tendencję
do przedstawiania świata zachodniego jako niemoralnego źródła materializmu
i konsumpcjonizmu, wypaczającego podstawowe wartości i niosącego zagrożenie
dla instytucji rodziny czy wiary islamskiej. Różnorodność i wewnętrzne zróżnicowanie mniejszości muzułmańskiej w Europie, lub szerzej – na całym Zachodzie,
10
11

Por. M. Widy-Behiesse, op. cit., s. 104.
Por. Ibidem, s. 99-103.
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sprawia, że nie sposób mówić o jednym „islamie”. Należałoby raczej przyjąć, że
religia ta nie jest jednolita i ma wiele odmian, które niejednokrotnie znacząco
się od siebie różnią. Oczywiście, nie bez powodu wspomniane wyżej rozmaite
odłamy zalicza się do jednej kategorii, chociaż ze względu na swój zdecentralizowany charakter islam jest religią silnie zróżnicowaną wewnętrznie. Nasilająca się
wrogość dotycząca islamu i muzułmanów, może stanowić impuls do rozpoczęcia
dyskusji o powstających formach „antyislamizmu” i dyskryminacji wyznawców
islamu. Niektórzy twierdzą, że niechęć Zachodu jest usprawiedliwiona z uwagi na
retorykę przywódców fundamentalistycznych i agresywność przedstawicieli świata islamskiego, lecz według innych, rola ruchów fundamentalistycznych w porównaniu z całością świata islamskiego jest marginalna12. Organizatorzy konferencji
i redaktorzy niniejszej publikacji wyrażają nadzieję, iż antologia, która oddajemy
w ręce czytelnika, stanie się kolejnym głosem w burzliwej dyskusji na temat stosunków świata islamu i Zachodu. Autorzy monografii, pragnąc przyjrzeć się wizerunkowi Araba/muzułmanina z perspektywy zachodniej, często poddają rewizji
stereotypowy obraz tych mniejszości reprodukowany przez media. Zza prezentowanych tekstów niejednokrotnie wyłania się ponownie odczytany „niestereotypowy” wizerunek Araba/muzułmanina. W monografii zastosowano uproszczoną
transkrypcję języka arabskiego.
Artykuł Mateusza Kłagisza otwierający antologię zapoznaje czytelnika z nieco
już zapomnianą na gruncie polskim książką Wandy Pawlik Pług i Kindżał.
Tekst, łącząc literaturoznawstwo i analizę antropologiczno-kulturową, w sposób
wyczerpujący prezentuje obraz Afgańczyków w powieści i stanowi ciekawy
przykład percepcji islamu w Polsce w latach sześćdziesiątych.
Krzysztof Gajewski, w artykule Orientalizm Thomasa Edwarda Lawrence’a,
dokonuje rewizji krytyki Edwarda Saida wystosowanej w stosunku do orientalistów – a w szczególności do dzieł Thomasa Lawrence’a. Prowadząc wielowątkową
analizę jego obszernych pamiętników, autor stara się przedstawić słabe i mocne
strony zarzutów autora Orientalizmu wobec Siedmiu filarów mądrości Lawrence’a i jego postrzegania kultury arabskiej. Dodatkowo, prezentuje poglądy Lawrence’a na inne grupy etniczne, dzięki czemu jego uwagi na temat Arabów mogą
zostać odczytane w nowym, interesującym kontekście.
Tematykę odnosząca się do tekstów kultury zamyka artykuł Wizerunek Araba
w kinie głównego nurtu na podstawie filmowej figury szejka. Filmoznawcza analiza
zaprezentowana w tekście Teresy Barańskiej przedstawia konstrukcję i typologię
bliskowschodniego bohatera w produkcjach zachodnich oraz zarys ewolucji postaci szejka. Punktem wyjścia artykułu i zarazem pierwowzorem figury szejka jest
postać grana przez Rudolfa Valentino, która stała się modelowym przykładem
kreacji orientalnego kochanka w kinie Hollywoodu.
Fenomen lalki Fulli i jego kulturowe konsekwencje prezentuje Izabela Adamczyk, przedstawiając opinie na temat zachodniej lalki Barbie oraz jej muzułmańskiego odpowiednika zarówno wyznawców islamu, jak i opinie środowisk
12

Por. F. Halliday, Islam i mit konfrontacji, Warszawa 2002, s. 111-135.
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niezwiązanych z islamem. Pośrednio artykuł zwraca uwagę na postrzeganie muzułmanek przez Zachód.
Tekst Agaty Zięby zatytułowany Islam przy tablicy… to krótki przyczynek do
analizy sytuacji szkół wyznaniowych oraz edukacji świeckiej i religijnej środowisk
muzułmańskich w Wielkiej Brytanii. Jest to zwięzłe zaprezentowanie danych statystycznych, terminów niezbędnych do analizy sytuacji oraz zarysowanie ogólnej
problematyki szkolnictwa Brytyjskiego w kontekście mniejszości muzułmańskiej.
Artykuł Marcina Wądołowskiego stanowi historyczną analizę polityki Fryderyka
II pod kątem jego bliskich kontaktów z islamem oraz ich odbioru przez ówczesnych
Europejczyków – w szczególności przez papiestwo. Tekst stanowi próbę oceny tej złożonej postaci z perspektywy zarówno świata zachodniego, jak i kultury islamskiej.
Dwa ostatnie artykuły podejmują tematykę percepcji muzułmanów i Arabów
we współczesnej Polsce, odnosząc się zarówno do mediów tradycyjnych, jak i Internetu. Oba artykuły posługują się metodą badania częstości występowania poszczególnych leksemów oraz ich korelacji.
Tę część rozpoczyna tekst Pauliny Bulskiej Medialne reprezentacje islamu na
łamach wybranych tygodników opinii: „Gościa Niedzielnego” i „Newsweek Polska”.
Autorka przedstawia fenomen recepcji islamu i arabskości na łamach dwóch spośród najbardziej opiniotwórczych czasopism polskich.
Artykuł Michała Kurcwalda napisany na podstawie badań przeprowadzonych
wraz z Dominikiem Deją, prezentuje wizerunek Arabów i muzułmanów na portalu wykop.pl. Przy pomocy technik uczenia maszynowego oraz automatycznego
przetwarzania języka naturalnego autorzy przeanalizowali częstość występowania określonych hashtagów, dynamikę zmian zainteresowania tematyką islamu
oraz sentyment względem muzułmanów i Arabów wśród użytkowników portalu.
Wyniki skonfrontowano z danymi uzyskanymi drogą tradycyjnych badań terenowych, dzięki czemu wypracowano wstępne hipotezy dotyczące relacji pomiędzy
badaniami przestrzeni wirtualnej a badaniem sfery nie-wirtualnej, w kontekście
analizy stosunku do Arabów oraz muzułmanów.
Zapraszamy do lektury i życzymy wielu intelektualnych wrażeń. Mamy nadzieję, że przedstawione w antologii teksty zainspirują czytelników do twórczych
poszukiwań i zachęcą do ponownego odczytania zaprezentowanych kwestii,
wzbogaconego o świadomość własnej, kulturowej perspektywy.
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“Przywiozę ci synową z Lechistanu...”
O powieści “Pług i kindżał” Wandy Pawlik
ﺖﺴﺍ ﻞﮕﺒﺁ ﺮﮑﻳﭙ ﮏﻴ ﺎﻳﺴﺁ
ﺖﺴﺍ ﻝﺪ ﺮﮑﻳﭙ ﻦﻴﺍ ﺮﺪ ﻦﺎﻐﻔﺍ ﺖﻟﻤ
(Azja to rzeźba z gliny i wody,
Afgański naród tworzy jej serce.)1

W maju 1973 roku Łódzką Drukarnię Dziełową opuściło siedem tysięcy egzemplarzy ukończonej niecały rok wcześniej i liczącej dwieście pięć stron powieści
Pług i kindżał autorstwa Wandy Pawlik (1926-1983)2. Na wewnętrznym skrzydełku biało-czerwono-żółtej obwoluty zaprojektowanej przez Kazimierza Hałajkiewicza (1936-1994) znajdziemy taki oto opis:
Z niedostępnych gór Hindukuszu, z rodowego gniazda wykutego w stromej skale,
z kraju prastarych legend i surowych muzułmańskich obyczajów – młody bohater
przybywa na studia do Łodzi. W sekretariacie podaje rok urodzenia – 1358, bo liczy
lata od ucieczki Mahometa. To pierwsze nieporozumienie. Jest ich ilość ogromna.
Polskę ogląda się tu oczyma młodego Afgana jak kraj egzotyczny, oszałamiający,
przedziwny. Bohater wróci w swoje góry jako inny już człowiek; czy szczęśliwy?
W pierwszym zdaniu książki bohater oznajmia przed wyjazdem: „Przywiozę synową z Lechistanu”. Branki polskie były kiedyś najcenniejsze w muzułmańskich
haremach. Czy przywiezie tam swoją ultranowoczesną narzeczoną w obcisłych
spodniach?3

Gdyby Edward Said przeczytał to zwięzłe wprowadzenie, z pewnością zacytowałby je w swoim Orientalizmie jako przykład na zachodnie kształtowanie
1
2

3

Ali M., Manners and Customs of the Afghans, Lahore 1958, s. iii.
O życiu i twórczości Wandy Pawlik zob. np.: R. Wicz-Poluszyński, Wanda Pawlik – życie i twórczość (szkic wspomnieniowy), [w:] Szkice Nyskie t. 3, Opole 1986, s. 225-232; G. Zdanowicz,
Spotkania nad Nysą – życie i twórczość Wandy Pawlik, [w:] Sławni nysanie – nauka i kultura
bogactwem historii regionu, Opole 2004, s. 14-30; D. Woźniak, Spotkali się nad Nysą – Życie
i twórczość nyskiej pisarki Wandy Pawlik [niepublikowana praca magisterska] Opole 1998.
W. Pawlik, Pług i kindżał, Łódź 1973, wewnętrzna część obwoluty.
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wyobrażeń o Wschodzie4. Nie udało się bowiem anonimowemu redaktorowi
uniknąć romantycznej wizji niedostępnych gór, gdzie legendy mieszają się z codziennością, a rytm życia ludzi wyznacza religia5. Co więcej, autor nie uniknął poważnego przeinaczenia faktów. To nie Afgańczycy wyprawiali się do Lechistanu
po branki, a ich bracia w wierze – Turcy.
Romantyczna wizja Orientu obecna w cytowanym opisie z jednej strony
kształtuje magię Wschodu, a z drugiej – jest przez tę magię utrwalana.
Spuścizną po wiekach średnich, po walkach krzyżowego rycerstwa z potężnymi
władcami wschodu, pozostał ów dziwny tajemniczy urok, jakim otaczamy po dziś
dzień Wschód daleki, ojczyznę fantastycznych legend i baśni, kędy natura hojną
ręką rozrzuciła jaskrawe barwy i cieplejsze, niż u nas, promienie.
Sama różnica religijnych pojęć i społecznych stosunków, inny klimat i wynikające ztąd inne obyczaje, rozmaitość typów i strojów, jak również żywszy nieba koloryt, a szczególniej owa tajemniczość i nieprzystępność, jaką Wschód do niedawna
był otoczony, składają się tu na obraz pełen ponęty i barw żywych, który działa na
wyobraźnię, wabi ją i nęci, jakby czarodziejskie widmo fata morgany6.

Gdyby ów redaktor żył kilkaset lat wcześniej, jego wyobraźnię rozpalałyby zapewne obrazy fantastycznych psiogłowców czy bezgłowych blemjów – stworów
rzekomo zamieszkujących odległe krainy. Ale czy mamy powód ku temu, by go za
to ganić? Już Herodot pisał o ogromnych mrówkach zamieszkujących pustynie,
które identyfikujemy dziś z afgańskimi:
Inni zaś Indowie sąsiadują z miastem Kaspatyros i z paktyickim krajem i mieszkają
w porównaniu zresztą Indów na północ, skąd wieje Boreasz; prowadzą oni podobny
do Baktryjczyków tryb życia. Są też najbardziej wojowniczymi z Indów i ci właśnie
wyprawiają się na poszukiwanie złota; w tych bowiem stronach jest pustynie piaszczysta. W tej więc pustyni i w tych piaskach są mrówki, mniejsze co do wielkości od
psów, ale większe od lisów7.

Przecież gdyby nie te fantazyjne stwory i krążące pośród ludu opowieści8
o nich, być może nigdy nie sięgniętoby po relację Marco Polo (XIII/XIV w. n.e.)
4
5

6
7
8

Zob. E. Said, Orientalizm, Poznań 2005, s. 30nn.
Książka Edwarda Saida wywoływała wielkie zamieszanie i wiele kontrowersji już w momencie
druku, tj. w 1978 roku. Mimo upływu lat nadal jest to pozycja, która stanowi punkt odniesienia
w dyskusjach uniwersyteckich i z którą warto się zapoznać. Nie wszystkie postawione w niej
względem europejskich badaczy zarzuty wytrzymują jednak próbę czasu. W swoim artykule nie
zastanawiam się, tak jak Said w Orientalizmie, czy zachodnie opisy Wschodu stanowią odbicie
europejskiego rasizmu i imperializmu. Daleki jestem od przypisywania takich postaw autorce,
która, wyrażała w swoich powieściach bardziej tęsknotę za przygodą niż przeświadczenie
o wyższości własnej kultury nad orientalnymi.
A. Neumanowa, Obrazy z życia na Wschodzie 1879–1893, Warszawa 2010, s. 17 (zapis oryginalny).
Herodot, Dzieje, Wrocław 2005, s. 263.
Więcej na temat fantastycznych wyobrażeń o Indiach zob. R. Wittkower, Marvels of the East.
A Study in the History of Monsters, [w:] Journal of the Warburg and Courtauld Institutes t. 5,
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z jego wyprawy do Chin i Indii9 czy Ibrahima ibn Jakuba (X w. n.e.) z jego podróży
po krajach słowiańskich10. Co dzielniejsi, pchani do przodu przez ową magię, nie
tylko dawali upust swoim młodzieńczym marzeniom o dalekich wyprawach, lecz
także doświadczali tego, co Ryszard Kapuścinski nazwał lekcją pokory w zetknięciu z „Innym”:
Indie były moim pierwszym spotkaniem z innością, odkryciem nowego świata. To
spotkanie nadzwyczajne, fascynujące, było jednocześnie wielką lekcją pokory. Tak,
świat uczy pokory. Bo wróciłem z tej podróży zawstydzony swoją niewiedzą, nieoczytaniem, ignorancją. Przekonałem się, że inna kultura nie odsłoni nam swoich
tajemnic na proste skinienie ręki i że do spotkania z nią trzeba się długo i solidnie
przygotowywać. Pierwszą reakcją na tę naukę, z której wynikała konieczność wielkiej
pracy nad sobą, była ucieczka w kraj, powrót do miejsc znanych, swojskich, rodzinnych, do języka, który był moim, do świata znaków i symboli rozumianych od razu,
bez wstępnych studiów. Próbowałem zapomnieć o Indiach, bo były moją porażką:
ich ogrom i różnorodność, nędza i bogactwo, zagadkowość i niezrozumiałość przytłoczyły mnie, oszołomiły i pokonały. Znowu więc z chęcią jeździłem po kraju, aby
pisać o jego ludziach, rozmawiać z nimi, słuchać, co mówią. Rozumieliśmy się w pół
słowa, łączyła nas wyrosła z tego samego doświadczenia wspólnota11.

Kolejni podróżnicy coraz bardziej oczytani w dostępnych relacjach, mimowolnie przyczyniali się do kreowania wyobrażeń o Oriencie i stereotypów na temat
jego mieszkańców. To Saidowskie tworzenie Wschodu tak, by spełniał on nasze
względem niego oczekiwania, można zamknąć w stwierdzeniu, że miał on być
odmienny, atrakcyjny, inny i ciekawy, a zarazem poznawalny oraz przewidywalny, dzięki nagromadzonej dotychczas wiedzy. Co ważne, z takim procesem (nie)
świadomego kreowania „Innego” w ramach ustalonych przez rodzimą kulturę czy
tradycję schematów czytelnik ma do czynienia właśnie w powieści Wandy Pawlik.
Pług i kindżał – książka niejednorodna gatunkowo, należy do egzotycznego nurtu w twórczości autorki12. Łączy w sobie opowiadanie o wyraźnie psychologicznym

9
10
11
12

1942, s. 159–197. Indie jako kraina dziwów i cudów pojawia się także w działach pozaeuropejskich, np. perskich, takich jak Garszasp-nâme Abu Mansura Ali ibn Ahmada Asadiego z Tusu
(XI w. n.e.). Zob. M. Michalak, Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego
Garšāspnāme i ich źródła, Warszawa 2011.
Zob. Marco Polo, Opisanie świata, Warszawa 2010.
Zob. T. Kowalski, Relacja Ibrāhīma Ibn Jakūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie alBekrīego, Kraków 1946.
R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2007, s. 42–43.
Badacze twórczości Wandy Pawlik dzielą ją na dwa typy: nurt nyski, związany z rejonem nyskim,
oraz nurt egzotyczny. Do pierwszego nurtu zaliczamy debiut pisarski Wandy Pawlik Spotkali się
nad Nysą (Warszawa 1969), Tryptyk nyski (Opole 1984) i nieukończoną trylogię: Gallicie lilie,
Probusowy sąd i Osiedleńcy. Do drugiego – Ciąg dalszy pisze Kofi (Warszawa 1970), Dziwny
świat Tahuii Sasaki (Warszawa 1971) czy Decyzja (Warszawa 1988) (zob. G. Zdanowicz, op.cit.,
s. 18–19). Powieść Pług i kindżał doczekała się tylko jednej (pozytywnej) recenzji autorstwa
Rene Marciniak zatytułowanej Afgan w Lechistanie i opublikowanej w miesięczniku Opole
w 1973 roku (nr 12).
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charakterze z pamiętnikiem odtwarzanym z pamięci przez głównego bohatera13.
W przytłaczającej większości narracja przybiera formę strumienia świadomości,
a obszerniejsze partie opisu rozbijają krótsze i dłuższe dialogi. Chociaż bohaterzy
nie są Polakami, nie znajduje to odzwierciedlenia w języku, którym się posługują;
niestety, autorka nie pokusiła się o zróżnicowanie ich języka, tak jak zrobiła to
w swoim debiucie literackim Spotkali się nad Nysą, w którym przybysze z różnych
regionów Polski używają różnych dialektów. Jednolity (i miejscami monotonny)
język oraz nagromadzenie wątków pobocznych tnących narrację rozbijaną także
przez retrospekcje, może znacząco utrudniać lekturę. Mimo zastrzeżeń powieść
odznacza się ciekawą odwróconą perspektywą poznawczą.
Pierwszoosobowa narracja pozwoliła Wandzie Pawlik wyjść poza ramy swojej
kultury i, opisując zderzenie dwóch „Innych” – polskich psiogłowców i afgańskich
blemjów – przenieść historię w dwa różne wymiary: rodzimy oraz egzotyczny.
Dzięki prostemu zabiegowi dokonała redefinicji pojęcia „rodzimość”, która oznacza w tym przypadku „afgańskość”, z kolei „egzotyczność” to „polskość”. Efekt finalny można traktować jako polski przekład wymyślonej powieści w języku paszto.
Wanda Pawlik nie była Afganką, nie ukończyła też studiów orientalistycznych,
a polonistyczne. Pisząc swoją powieść, musiała oprzeć się na samodzielnie zdobytej wiedzy. Zaskakująca jest jej znajomość Afganistanu, ogrom informacji, które
zawarła w swojej książce i ciekawe (choć nie wolne co prawda od uproszczeń)
wyobrażenia o kulturze ludzi zamieszkujących Hindukusz. Skąd czerpała wiedzę?
Przed 1973 rokiem w Polsce ukazała się dosłownie garstka tekstów opisujących
ten odległy kraj, między innymi trzy artykuły Ryszarda Kapuścińskiego w Sztandarze Młodych14, Afganistan. Kraj przyszłości Zygmunta Srzednickiego (Warszawa
1963), Burubahajr Stanisława Miarkowskiego (Warszawa 1968), relacja w wyprawy alpinistycznej w Hindukusz – Śniegi pokutujące Andrzeja Wilczkowskiego
(Warszawa 1967), czy polski przekład książki Michaiła Dunina Przez Afganistan,
Pakistan i Indie (Warszawa 1956) oraz Jeźdźcy Josepha Kessela (Warszawa 1971).
Z pewnością wiele informacji uzyskała od piętnastu młodych Afgańczyków,
którzy w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku uczyli się w Technikum
Weterynaryjnym15. Mimo solidnych przygotowań nie uniknęła pewnego stereotypizowania czy szablonów, które posłużyły jej do stworzenia postaci Gariba. Czy
jednak jest możliwe wyzbycie się takich uproszczeń? Słusznie pisze Samuel Huntington, że
Ludzie, myśląc i działając, nie mogą obejść się bez uproszczonych paradygmatów.
Z jednej strony, możemy otwarcie formułować teorie lub tworzyć modele i świado13

14
15

W wersji roboczej książka nosiła tytuł Garib. Diariusz Azjaty (por. G. Zdanowicz, op.cit., s. 23).
Tytuł Pług i kindżał nawiązuje jednak do dwóch przewodnich motywów obecnych w powieści.
Do pracy, zwłaszcza w polu (pług) i honoru, gotowości do walki w jego obronie, ale także do
walki o zachowanie własnej tożsamości (kindżał).
Więzień królewskiej policji, Wołanie mułłów oraz Ziemia – nie ziemia ukazały się między grudniem 1956 roku a styczniem 1957 roku.
Por. G. Zdanowicz, op. cit., s. 23.
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mie kierować się nimi w naszym postępowaniu. Z drugiej strony – możemy stwierdzić,
że takie przewodniki nie są nam potrzebne, i założyć, iż będziemy działać uwzględniając wyłącznie pewne „obiektywne” fakty, traktując każdy przypadek „tak, jak na to
zasługuje”. W ten sposób sami się jednak oszukujemy. Głęboko w naszych umysłach
tkwią bowiem ukryte założenia, tendencje stronnicze i uprzedzenia, określające nasze
postrzeganie rzeczywistości, fakty, które dostrzegamy i ocenę ich znaczenia16.

To właśnie te stereotypy, mentalne klisze i uproszczone obrazy obecne w powieści Wandy Pawlik najbardziej mnie interesują.
Główny bohater Pługu i kindżału, Garib, nosi imię, które odwołuje się do przymiotnika γarib „obcy”17. Ponieważ nigdzie w tekście nie pojawia się wzmianka
o znaczeniu tego imienia, cały zabieg literacki (niekoniecznie świadomy) pozostaje
dla polskiego odbiorcy nieczytelny. Garib to dwudziestolatek o wyrazistej osobowości. Cechuje go silne przywiązanie do rodziny i do przekazanych w domu tradycji,
prowadzące do przeświadczenia o słuszności własnych racji i poglądów oraz pewnej
surowości w ocenie innych. Cechuje go także silne poczucie własnej wartości i godności. Gdy zostaje nazwany przez kucharza-mudira chuliganem, nie mogąc znieść
tak dużej, w jego opinii, zniewagi, decyduje się sam gotować sobie posiłki, byleby
tylko nie musieć stanąć z kucharzem twarzą w twarz. Wkrótce zostaje bez pieniędzy,
przestaje uczęszczać na zajęcia i snuje się bez celu po mieście, głodując.
Co ważne, duma jeszcze kilkakrotnie sprowadza na niego kłopoty: na przykład
wtedy, gdy pan Bolo, relacjonując swoje zagraniczne wojaże, odmalowuje stereotypowy obraz zacofanej muzułmańskiej wsi. Ostra reakcja Gariba budzi zdziwienie słuchaczy, którzy z trudem wiążą niegrzeczne uwagi pod adresem czarnogórskich muzułmanów i fakt, że ich gość z odległego Afganistanu także wyznaje
islam. Nawet wtedy, gdy pan Górnicz uświadamia sobie tę zbieżność, nie może
wyjść ze zadumy nad drażliwością Gariba:
Zapóźnienia cywilizacyjne wyrównuje się chłonnością dóbr Europy, a nie zacietrzewieniem czy krytyką. Europa jest światłem świata, źródłem kultury...
— Pan kulturą nazywa brak godności? Nie wypada się burzyć wobec obrazy — taka
jest szkoła europejskiego taktu? (…)
— Co za nadmiar drażliwości! Honor? Rycerskie pojęcia z czasów feudalizmu?
— Nasz przyjaciel właśnie z feudalnego kraju pochodzi — z przejęciem skonstatował pan Bolo18.

Garib jest członkiem rodu Malala, o którym sam mówi, że jest szlachetny. Ta
szlachetność wyrażona jest nie wprost i nawiązuje do pasztuńskiego imienia Ma16
17

18

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2008, s. 25–26.
Paszto γarib / γǝrib 1) ʻбедный, несчастный, жалкийʼ; 2) ʻстранный, необчный,
диковынныйʼ; 3) ʻбеднякʼ; 4) ʻбедняжка, беднягаʼ; 5) ʻчужестранец, чужакʼ (М. Г. Асланов,
Пушту-рускикй словарь, Москва 1985, s. 605). Warto zastanowić się czy imię Garib miało
oznaczać obcego w Polsce czy może obcego pośród Afgańczyków w Polsce. Garib przecież
inaczej niż jego koledzy, nie aklimatyzuje się zbyt dobrze, nie przychodzi mu łatwo łamanie
wpojonych w ojczyźnie zasad.
W. Pawilk, Pług i kindżał, Warszawa 1979, s. 182.

– 17 –

„Przywiozę ci synową z Lechistanu...” O powieści „Pług i kindżał”...

lalaj – dziewiętnastowiecznej afgańskiej bohaterki z bitwy pod Majłand19, uosabiającej odwagę i patriotyzm.
Jako Pasztuna cechuje go wyraźne ksenofobiczne podejście do innych nacji.
Irytuje go na przykład fakt, iż grupa młodych Afganów, z którymi ma wyjechać na
studia, jest niejednorodna etnicznie. Ze zgorszeniem wyznaje swojej niemieckiej
ciotce – Gerdzie:
— Już mną wstrząsnęło! Wiesz ilu rdzennych Afganów jedzie w naszej dwudziestce?
Trzech. Reszta to Uzbecy, Turkmeni, Tadżycy, czterech Chazarów i jeden ciemny
sikh, nie muzułmanin! A w Lechistanie będą nas wszystkich nazywali Afganami i ja
będę się za nich wstydził20.

Towarzyszące mu jednak nad Wisłą poczucie wyobcowania sprawia w pewnym momencie, iż nawet niewiernego sikha zaczyna postrzegać jako bliższego niż
otaczających go ludzi.
Cóż ci ludzie o świecie wiedzą? U nas afgańscy Ariowie poprzez Departament Plemion z samozaparciem szukają braterstwa z tatarskimi Uzbekami i Chazarami, a oni...
Bliższy wydał mi się naraz ciemny sikh niźli ci [Polacy – M. K.] w tramwaju21.

Jest to o tyle ciekawa kwestia, że zwłaszcza dziś, w obliczu afgańskiego konfliktu i problemów z jego zakończeniem, podkreśla się niejednorodność etniczną
tego państwa, wskazując ją jako jeden z czynników hamujących zawarcie pokoju.
Garib z góry zakłada kulturową niższość Polaków i początkowo nie próbuje
zrozumieć ich sposobu postrzegania świata22. Ponieważ wiedzę nabytą w ojczyźnie traktuje jako uniwersalną, z trudem przychodzi mu przezwyciężenie myśli,
że Polacy mogą rozumować w inny sposób. Gdy wreszcie pokonuje swoje uprzedzenia, zaczyna tworzyć dość karkołomne konstrukty, opierając się na niepełnych
informacjach, zasłyszanych stereotypach i błędnie interpretowanych spostrzeże19

20
21
22

Bitwa pod Majłand, do której doszło 27 lipca 1880 roku, była największym starciem w czasie
II wojny brytyjsko-afgańskiej. Zgodnie z utrwalonym przekazem Malalaj, zwana dziś także Malalaj z Majłand lub Malalaj Anā – „Babcią Malalaj”, miała zagrzewać do walki tracące morale
afgańskie oddziały i poprowadzić je przeciwko Brytyjczykom, śpiewając: „Młoda miłości! Jeśli
nie polegniesz w bitwie pod Majłand / Na Boga, ktoś nazwie Cię symbolem wstydu”. Malalaj
zginęła w czasie natarcia, stając się ogólnoafgańskim symbolem odwagi i poświęcenia, a jej imieniem nazwano z czasem szereg instytucji państwowych.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 37.
Zachowuje się zatem w taki sposób, w jaki zachowywałby się przeciętny człowiek w jego sytuacji. Z jednej strony Garib przecenia różnice między swoimi a obcymi (w popularnym dyskursie zwykło się tłumaczyć wiele z różnic społecznych czy kulturowych jako uniemożliwiających
zrozumienie odmiennej grupy społecznej), z drugiej nie dostrzega zróżnicowania wewnętrznego obcej grupy (podobnie jak dla autora notatki na wewnętrznym skrzydełku obwoluty świat
muzułmański jest jednolity niezależnie od regionu). Popada zatem w pułapkę etnocentryzmu
(który każe mu uznać własną kulturę za lepszą) i determinizmu kulturowego (który każe patrzeć
mu na wszystkich przedstawicieli innej kultury, tj. polskiej, przez jej pryzmat).
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niach. Robi zatem to samo, co Europejczycy wędrujący przez Orient lub komentujący problem emigracji z państw Bliskiego Wschodu.
Garib jest jednym z kilku afgańskich studentów, którzy trafili do centrum nauki języka polskiego dla obcokrajowców w Łodzi. Niejednorodni wewnętrznie
starają się prezentować jako zwarta grupa na zewnątrz. Gdy więc na stołówce zostaje im zaserwowana wieprzowina, nikomu, nawet sikhowi Aszrafowi, nie wolno jej tknąć. Aszraf postanawia jednak rozbić jedność grupy i zjeść to, co inni
studenci. Staje się w ten sposób przedmiotem zaciekłej awantury, która kończy
się poważną rozmową z nauczycielką. Garib uświadamia sobie, że cała historia
z Aszrafem, tak zrozumiała dla niego i jego afgańskich kolegów, dla innych, w tym
dla ich nauczycielki języka polskiego, nie jest niczym innym jak dowodem na zawziętość Afganów i panującą między nimi niezgodę.
— Chłopcy! — powiedziała surowo. — Wczoraj wywołaliście zgorszenie wśród
studentów, nie wiedziałam, że mam tak niebezpiecznych uczniów. Może i ze mną
zabawicie się jak w stołówce? Wolę uprzedzić was i powiedzieć, co myślę. To wstyd,
gdy się przyjeżdża między obcych i pokazuje swoją niezgodę. Inni obcokrajowcy
trzymają się razem, a wy, którzy chwalicie się, że pochodzicie ze starożytnej Ariany
(…) Z kolebki wszystkich Ariów. Dlatego nazywacie Polaków szczenięcym narodem, a na nasze tysiąclecie mówicie „mleko pod nosem”, a sami prezentujecie nienawiść i jeden na drugiego... (...)
— Pani nie rozumie. — powtórzyłem. — My się nie nienawidzimy. My się kochamy. Tak
mocno, że gdy jeden chce postąpić inaczej, to jest wspólna sprawa i nie możemy siedzieć
z założonymi rękami. W Afganistanie wszyscy pracują nad zbrataniem plemion; nas
wysłano tutaj, więc tutaj, jak inni, chcemy trzymać się razem... — W taki sposób?23

Dużo później, poszukując wciąż recepty na życie na obczyźnie, mimo wszystko zdecyduje się zwrócić ze swoimi problemami właśnie do owej łódzkiej nauczycielki. Niestety, ku swemu rozczarowaniu, nie otrzyma jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie jak zrozumieć Polaków oraz jak nie stracić własnego afgańskiego „ja”?
Do głosu dochodzi bowiem silne przeświadczenie autorki, iż o pełnym zrozumieniu między nimi a nami mowy być nie może. Ten powszechny dziś pogląd pozbawiony jest głębszej treści i funkcjonuje niczym wytarty slogan, lecz czterdzieści
lat temu, w obliczu słabszych kontaktów z „Innym”, musiał mieć głębszą wartość
poznawczą. Zygmunt Srzednicki, autor jednej z pierwszych monografii o Afganistanie, tak podsumował swoje próby poznania Afgańczyków:
Jacy są Afgańczycy w bezpośrednim zetknięciu? (…) Niełatwo jest poznać człowieka Wschodu. Odmienność kultury, znacznie starszej od naszej, zupełnie inny tryb
życia, wreszcie różniący się od naszego sposób reagowania na przejawy życia i otaczające zjawiska nie ułatwiają wzajemnego zrozumienia się. (…) Po dwóch i pół
miesiącach pobytu w Afganistanie, mając okazję rozmowy z jednym z inteligentniejszych Afgańczyków, na zapytanie, czy poznałem już jego kraj, odpowiedziałem,
że zaczynam próbować go zrozumieć. I to było zupełnie szczere24.
23
24

Ibidem, s. 23.
Z. Szednicki, Afganistan – kraj przyszłości, Warszawa 1963, s. 325.
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Faktem jest, że język bywa różnie kodowany i nie powinien dziwić nas fakt, że
polska nauczycielka Gariba bezradna i zdezorientowana pyta:
— Czego chcecie ode mnie? Recepty na życie w Polsce? Jakiej? Moralnej, społecznej,
towarzyskiej? Wy, monarchiści, muzułmanie, niezdolni dotrzeć do meritum najboleśniejszych naszych spraw?25

Ciekawie przedstawia się sposób klasyfikacji Afganów przez ich nauczycielkę,
która posługuje się przeciwstawnymi pojęciami: monarchista i socjalista, muzułmanin i chrześcijanin. Mamy tu do czynienia z typowym dla wielu Europejczyków sposobem opisu świata, którzy polega na przykładaniu własnych pojęć do
obcych kultur. Co ważne, zabieg ten działa w obie strony, bo także Afgańczycy
używają go często z różnym skutkiem, rozmawiając o kobietach pozbawionych
skromności czy o mężczyznach pozbawionych honoru. Wszystko przez fakt, iż
Afgańczykom brak wyraźnego wzorca, który stanowiłby kierunkowskaz w czasie
ich pobytu na odległej obczyźnie:
Dopiero na dworcu z niepokojem odkryłem przyczynę jej nieufności. Polacy też
nie mają jednolitego wzoru, więc jak ona mogła nam wskazać coś, co nie istnieje?
Ali zapalił papierosa.
— Nie mów Hamidowi, za młody. Bez wzoru nie ma życia, tylko bezustanny bunt.
Myśmy na szczęście z Afganistanu coś wywieźli.
— Tu nie zastosujesz.
— Żyj, jak potrafisz, dostosuj się do Polaków, a kiedy wrócisz, będziesz u siebie taki,
jak wyjechałeś. Może tak jest właśnie dobrze?26

Wydaje się, że obecny w powieści wątek poszukiwania wzorców zachowań nie
jest niczym innym jak echem osobistych doświadczeń autorki, która także znalazła się w pewnym momencie swojego życia w nowym otoczeniu. To poszukiwanie
wzorców przypomina schodzenie w głąb siebie. Można oczywiście zarzucić Wandzie Pawlik uproszczenia i polaryzację opisywanego świata. Widać to wyraźnie wtedy, gdy zastanawia się nad tym, czy w Oriencie istnieje jeden, powszechnie przyjęty
wzór, czy jest to może tylko nasz europejski wymysł, wyrastający z romantycznego
przeświadczenia, iż to właśnie tam znajduje się krynica wiedzy i poznania.
Autorka nie ucieka od sztampowego dylematu człowieka Zachodu, wkładając
w usta Gariba własne rozterki dotyczące tego, który model jest bliższy człowiekowi. Czy negatywnie oceniany przez Gariba model zachodni, z którym miał do
czynienia w czasie pobytu u ciotki w Hamburgu, czy może wschodni, w którym
nie doszło do zatracenia ducha. Chociaż książka odpowiedzi na tak postawione
pytanie nie daje, pozostawiając ją już w gestii czytelnika, nie ucieka zarazem od
obrazów obecnych w umyśle Europejczyka, który przesuwając palcem po mapie bajecznego Orientu, rozmyśla o zamieszkujących go prostych, ale uczciwych ludziach.
25
26

W. Pawilk, op.cit., s. 153.
Ibidem, s. 153-154.
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Nikt z nas nie powróci taki, jak wyjechał. Powrócę wzbogacony europejską wiedzą,
ale ducha tego ciasnego przeludnionego kontynentu nie dotknąłem. Cywilizacja typu
przemysłowego to – widziałem w RFN – straszliwy obraz zatracenia ducha, a Polacy są nią zafascynowani, gonią ją uważając się za zapóźnionych w rozwoju, i dlatego
to, przed czym wzdryga się każdy Azjata, a nawet Amerykanin zgłębiający zagadkę
wszechbytu i mistrza-jogi w Agrze, usiłują wraz z wiedzą stłoczyć w siebie i w nas27.

Wyraźne jest także przeświadczenie Gariba o własnej dorosłości i emocjonalnej dojrzałości, upór, stanowczość i zawziętość, niechęć do zmian czy protekcjonalne (ale i naiwne) podejście do kobiet. To właśnie kwestia relacji damsko-męskich stanowi ważną część jego wspomnień. Cały czas także odnosi ich zachowanie
i swój względem nich stosunek do wzorców wyniesionych z rodzinnego domu.
Garib z jednej strony poszukuje prawdziwej miłości, traktując jakiekolwiek gesty
ze strony Polek jako wyraz zainteresowania, z drugiej – ich swobodę, otwartość
i niezależność traktuje jako zaprzeczenie wszelkich ideałów kobiecości.
Wtedy dziewczyna z biura odwróciła się do kuchennego okna i szła wzdłuż naszego
rzędu, starannie przepatrując twarze. Na taką bezczelność ze strony kobiety Afganie
opuścili ręce i z zaciekawieniem obracali za nią oczy. (…) Dziewczyna stanęła przy naszym stole. Zmierzyła mnie od stóp do głów i zawołała do wychylonego z okna Mudira:
— To ten!
(…) Śmiali się Europejczycy i Murzyni, Arabowie i Afganie, a nędzny sikh, omal
nie udławiwszy się naleśnikiem, zaczął piać: „Garib, cicha wodo, to ty już? A jakżeś
się dogadał?”28

Kilka dni później spotka tę dziewczynę z dwoma kolegami i będzie chciał z nią porozmawiać. Szybko przekona się, że nie można tak łatwo obejmować kobiet ramieniem,
zwłaszcza tych, które postrzegają nieokrzesanych Afgańczyków za kulturowo zacofanych.
Zmaganie się z „Innym” jest zatem obustronne i obecne od samego początku.
Od chwili, gdy Garib podaje datę urodzenia według kalendarza muzułmańskiego,
przez awanturę na stołówce po trudy studenckiego życia w akademiku. Zderzenie
Afgana z Polakami – nieraz bolesne, trudne i nieprzyjemne – wynika z różnego
od europejskiego pojmowanie tego, co wolno a czego nie:
Śmiało wszedłem do biura administracji — i stanąłem zmieszany: przy maszynie
siedziała śliczna jasnowłosa. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem z bliska obcą dziewczynę bez czadry! Wynikła szybka angielska rozmowa:
— Ma pan w paszporcie same imiona, a ja muszę zapisać nazwisko. Jak się pan
nazywa?
— Tak jak całe plemię. Czy to takie ważne?
— Pytam o nazwisko, nie o narodowość.
— Jestem rdzenny Afgan z rodu Malala. Wszyscy się tak nazywają w mojej okolicy.
— Dziękuję, wystarczy. W którym roku urodzony?
— W tysiąc trzysta sześćdziesiątym piątym.
27
28

Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 19.
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Panienka upuściła paszport.
— Co za kpiny! Ja tu pracuję, a pan...29

Wystraszony jej zachowaniem Garib, zrobił to, co pierwsze przyszło mu do
głowy, czyli z rozbrajającą szczerością oświadcza obrażonej dziewczynie, żeby się
uspokoiła, lub ubrała czadrę i wróciła do domu zajmować się dziećmi. Szybko też
okazało się, że nieporozumienia na tym się nie kończą, ponieważ za chwilę padło
pytanie o wiek. Tym razem to Garib poczuł się urażony, informując urzędnika-mamura zastępującego dziewczynę, że w jego kraju nikogo o wiek się nie pyta, co
więcej, rzadko kto potrafi go precyzyjnie podać. Mamur okazał się człowiekiem tyleż wyrozumiałym, co cierpliwym, niemniej i on był mocno zaskoczony, gdy Garib
na odchodne rzucił: „Niech pan jej przykaże, aby w przyszłości schodziła mi z drogi. Nie lubię dziewczyn, co nie wiedzą, jak należy się zachować wobec mężczyzny”30.
Powyższemu negatywnemu obrazowi towarzyszą jednak także pewne cechy
pozytywne. Garib jest sumienny i ambitny, pracowity i dobrze zorganizowany.
W przeciwieństwie do pozostałych Afgańczyków nie ugania się za każdą spódniczką. Potrafi poświęcić się czemuś, na czym mu zależy, lub komuś, kto jest mu
bliski, także za cenę wolnego czasu. Jest serdecznym i oddanym przyjacielem, ale
przede wszystkim prawdziwym muzułmaninem, który zachowuje wstrzemięźliwość. Nawet, gdy wychyla kieliszek nie dla przyjemności, lecz by nie obrazić
swoich gospodarzy. Większość z tych cech możemy z łatwością przypisać dowolnemu mieszkańcowi Orientu, ponieważ są one dość ogólne. Już Jan Murza Tarak
Buczacki, pierwszy tłumacz Koranu na język polski, tak opisywał Arabów:
Wstrzemięźliwy, mało potrzebował pokarmów, a to choćby najprostszych. Umysł
jego równie jak ciało, był lekki i zwinny. Celował on przymiotami zdobiącemi potomków Sema, przebiegłością, dowcipem, bystrością i żywą wyobraźnią. Namiętny
ale chwilowo; odwaga i duma przebijała się w jego rysach, błyszczała w czarném
oku. Porywały go słowa ogniste, wdzięki poezji. Mowa jego była kwiecista, strojna w krasomówcze błyskotki, ale rozkoszował się w przysłowiach, porównaniach
i przenośniach.
Obok tego popędu do rozbojów i łupieży, był on szlachetny i gościnny. Chętnie dawał
podarki, drzwi jego domu roztworem stały dla przechodnia, z którym choćby ostatnim kęsem się dzielił; skoro raz tylko rozłamał się chlebem, choćby z śmiertelnym
wrogiem, już ten mógł bezpiecznie spocząć w nietykalnym cieniu jego namiotu31.

Zachowanie, postawa, język czy filozofia życia przyświecające Garibowi stanowią wypadkową interpretacji osobistych spotkań autorki z Afgańczykami
29
30
31

Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 18.
J. M. Tarak Buczacki J. M., Koran (al-Koran) z arabskiego przekład polski Jana Murzy Tarak
Buczackiego, Tatara z Podlasia, wzbogacony objaśnieniami Władysława Kościuszki. Poprzedzony
życiorysem Mahometa z Washingtona Irvinga pomnożony poglądem na stosunki Polski z Turcją
i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnieniami o znakomitych Tatarach polskich Juliana Bartoszewicza, Warszawa 1858, s. 4–5.
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w czasach, gdy pracowała w technikum w Nysie. Jest to także wypadkowa takich głęboko zakorzenionych w zachodnioeuropejskiej świadomości wyobrażeń
o „prawdziwym” mieszkańcu Wschodu. Garib łączy w sobie zatem człowieka
z krwi i kości z Saidowskim wytworem, który będąc stwarzanym, zostaje uznany
przez jego stwórcę, w tym przypadku Wandę Pawlik, za byt realny. To właśnie Garib i jego problemy z adaptacją są główną osią, wokół której została skonstruowana
cała powieść. Głównego bohatera poznajemy w Polsce na kilka tygodni przez
powrotem do ojczyzny, gdy rozczarowany i rozgoryczony nie miłosnym zawodem, lecz odrzuceniem przez rodziców wybranki serca, wspomina ostatnie dni
tuż przed wyjazdem z Afganistanu kilka lat wcześniej. Wspomina rodzinny
dom, pożegnanie z ojcem, podróż z wujem Abdullachem do Kabulu, skąd kilka
dni później odleciał samolotem do Europy. Wspomina swoje ówczesne obawy
związanych z tym wyjazdem, niejasne intencje wuja, który starał się uświadomić
mu zmiany, jakie niesie ze sobą podróż, ponieważ ta otwierała przed nim zupełnie
nowy świat, wykraczający daleko poza rodzimą górską dolinę. Obcy świat nie jawił
mu się wówczas jako coś dobrego, ponieważ poza wujem, jedynym człowiekiem,
który mógłby mu coś na temat odległych krain powiedzieć, był zmanierowany
i w rzeczywistości mocno zdeprawowany syn lokalnego obszarnika – Azan-chan,
który przebywał przez dłuższy czas w Iranie.
By stworzyć obraz rozterek głównego bohatera, Wanda Pawlik nałożyła na
siebie dwie perspektywy. Z jednej strony wprowadziła postać wuja Abdullacha,
reprezentującego powierzchownie zwesternizowaną afgańską klasę średnią.
Z drugiej – Azan-chana, który staje się obcy w oczach Gariba przez sam fakt wyjazdu poza dolinę. Dolina, do której nasz bohater często się odwołuje, jawi się
czytelnikowi jako synonim spokoju i bezpieczeństwa. Jej opuszczenie równa się
zaś kulturowemu wykorzenieniu, z którym Garib stara się walczyć. Obserwując
Azan-chana czy wuja, utwierdza się w przekonaniu, iż nie chce stać się obcy, co
ujawnia się w jego agresji wymieszanej ze strachem. Jego uprzedzenia względem
Polaków są zatem niczym innym, jak aktem mającym zapobiec jego akulturacji.
Autorka nawiązuje tutaj do stereotypowego przekonania, iż „Inny”, w tym przypadku muzułmanin, nie jest ani skory, ani zdolny do obiektywnego spojrzenia na
kulturę europejską, która jawi mu się jako bezwartościowa.
Tak, jak Polacy posługują się stereotypami, poznając inne nacje, tak i Garib
patrzy na Polskę przez pryzmat zasłyszanych, niekoniecznie prawdziwych informacji. Z jednej strony poddaje zamysł wuja w wątpliwość, powtarzając zasłyszane
plotki dotyczące odległej Polski:
A ja już w Azji słyszałem, że w Europie kraj krajowi nierówny, że państwa na Zachodzie bogatsze są od Lechistanu, spalonego jak Chost wszerz i wzdłuż, więc czego
będę się tam uczył32.

32

W. Pawlik, op.cit., s. 11.
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Z drugiej jednak – po przyjeździe stara się zrozumieć otaczający go świat.
Jak trudne będzie to zadanie przekona się bardzo szybko, popadając w problemy
emocjonalne. Sprawią one w pewnym momencie, że odbędzie nawet podróż do
Warszawy, do afgańskiej ambasady, by z płaczem prosić o możliwość powrotu do
domu, by uciec od ciasnego pokoju w zimnym akademiku, który dzieli z dwoma
Polakami – Kaziem Wyrwidębem i Józiem Waligórą, by uciec od wszystkiego co
obce, niezrozumiałe i w jego mniemaniu bezwartościowe.
Jak już wspomniałem, Wanda Pawlik, stwarzając Gariba, obdarzyła go sprzecznymi cechami. Jako chłopiec rzadko opuszczał rodzinną dolinę, zapewniającą
mu poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo będzie mu brakowało później,
w czasie studiów i pracy w Polsce. Wyjazd spowoduje, że jego dotychczasowa wiedza zostaje skonfrontowana z coraz to nowszą. Garib z początku odrzuca wszelkie
nowe wiadomości, uznając je za wypaczone, żyjąc w przeświadczeniu, że istotę życia poznał w dolinie. Odrzucał nowinki, bez których spokojnie żył w Hindukuszu.
Co ważne, przez większość czasu wydaje mu się, że pozostaje sobą, podczas gdy
dokonuje się w nim wyraźna ewolucja światopoglądu. Jego horyzont poznawczy
ulega poszerzeniu i złagodzeniu, ponieważ przestaje postrzegać otoczenie w jednoznacznych kategoriach czerni i bieli, dostrzegając bogatą paletę odcieni szarości. Wszystko to dlatego, że zmiana otoczenia wymusza na nim poważną refleksję
na tematy, które do tej pory wydawały mu się bezwzględne.
Powieść Pług i kindżał to historia człowieka, który, wyrwany z własnej kultury,
zostaje rzucony w obcy i niezrozumiały świat. Początkowa niechęć wymieszana
z pewną dezaprobatą ulega z czasem złagodzeniu, niemniej pojawiające się regularnie w dzienniku wspomnienia z Afganistanu, uświadamiają czytelnikom,
iż Garib nie stanie się nigdy Polakiem; jednak czy musi? Wanda Pawlik stawia
pośrednio także pytanie: czy można winić Gariba za nieznajomość lokalnych realiów oraz oczekiwać, że przyjmie je bez zastanowienia? Nie jest to wątpliwość
bezzasadna w obliczu współczesnych problemów, z jakimi zmagają się te państwa
europejskie, które zamieszkują znaczne mniejszości religijne i etniczne. Czy większość ma prawo narzucać im swoją wizję świata, czy też powinna zaakceptować
ich własną? Czy imigranci mają obowiązek dostosować się do norm i reguł nowego miejsca zamieszkania, a może nie powinni tego robić? Pytanie to jest o tyle
trudne, że wciąż pozostające bez odpowiedzi, ponieważ dotyka zasadniczego problemu – wolności jednostki i jej zależności od grupy. Inaczej bowiem wolność
postrzega polski kolega Gariba Józek, a inaczej on sam.
Skąd u Wandy Pawlik zainteresowanie tematyką odmienności, wyobcowania,
strachu przez zapomnieniem zwyczajów i norm przekazanych przez poprzednie
pokolenia czy wreszcie problemem integracji w nowym środowisku? Odbija się
w tej powieści prywatna historia autorki. Właściwie od początku swojego pobytu
w Nysie włączała się przecież w życie społeczne i kulturalne niejednorodnego miasta, którego mieszkańcy pochodzili z różnych regionów Polski; sam urodziła się na
Mazowszu, we wsi Długosiodle w 1926 roku. To właśnie problem integracji w nowym środowisku, tworzenia zwartej społeczności Nysy z różnych grup migrantów,
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a także zmian, z jakimi przyszło po wojnie stawiać czoła Polakom, stał się tematem
jej pierwszej, przyjętej życzliwie zarówno przez czytelników jak i recenzentów, powieści Spotkali się nad Nysą (1969). Powieść Pług i kindżał stanowi zatem rozwinięcie jej zainteresowania problemem migracji czy integracji w nowym środowisku.
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Summary
I will bring you daughter-in-law from Lechistan... About
the novel “Pług i kindżał” by Wanda Pawlik
The article analyses polish novel „Płóg i Kindżał” by Wanda Pawlik, published in
1973. The literary studies with elements of cultural anthropology examines the
image of Afghans in the context of the book. The author set forward questions
about the presence of stereotypes in the novel, but also shows discerning
observation of the Afghan nation presented on the pages of the story, introduced
by polish writer, who had never been in Afghanistan. The inverted perspective
shows the attitude of „the Other” towards polish citizens, but also describe the
nature of Afghanhood in the eyes of the natives.
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Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Orientalizm Thomasa Edwarda Lawrence’a

Postać Thomasa Edwarda Lawrence’a stała się legendą. Proces ten rozpoczął się
jeszcze przed jego przedwczesną śmiercią. Jego działalność wojenna dała temat
licznym biografiom, spośród których jedną z pierwszych był napisany jeszcze
za życia bohatera bestseller pióra jego oksfordzkiego kolegi, Roberta Grave’sa1.
Dzieło Lawrence’a może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach. Jako badacz
i uczony stał się jednym z grona Europejczyków, którzy położyli podwaliny pod
współczesne rozumienie kultury arabskiej i przyczynili się do powstania osobnej
dziedziny studiów akademickich poświęconej badaniom Wschodu – orientalizmu. Jako oficer angielskiego wywiadu przebywał on w czasie pierwszej wojny
światowej na Półwyspie Arabskim, gdzie odegrał kluczową rolę w kierowaniu
arabskim powstaniem przeciwko Turkom. Jako pisarz zasłynął dzięki Siedmiu filarom mądrości – pisanej na podstawie pamiętnika opowieści o rewolcie arabskiej
oraz o samym sobie uwikłanym w wojnę i wielką politykę.
Uwagę Edwarda Saida przykuwa najmocniej druga z wyżej wymienionych ról
życiowych Lawrence’a. Said poprzez drobiazgowe analizy tekstów założycielskich
akademickiego orientalizmu śledzi narodziny dyskursu tej dyscypliny. W książce Orientalizm (1978), będącej jedną z podwalin teorii postkolonialnej, Said
czyni Lawrence’a jednym z bohaterów swej opowieści. Badając sposoby reprezentacji kultury Wschodu i jej przedstawicieli, pokazuje zniekształcenia, jakich
dopuszczali się pionierzy badań nad Orientem, a Lawrence nie należy do wyjątków. W poniższym artykule chciałbym poddać rewizji Saidowską krytykę dzieła
Lawrence’a. Zaprezentowane analizy będą miały na celu ujawnienie nie w pełni
wyartykułowanych założeń, na jakich owa krytyka jest oparta. Z jednej strony
Said, w sposób nie w pełni uzasadniony radykalizuje perspektywę, poprzez którą
Lawrence ogląda i przedstawia Arabów, z drugiej zaś pomija milczeniem kwestie,
które wywołują większy sprzeciw czytelnika i podważają zaufanie, którym można
by obdarzyć jego zmysł moralny.

1

R. Graves, Lawrence and the Arabs, Londyn 1927.
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Krytyka dyskursu orientalistycznego Edwarda Saida
Poniżej znajduje się lista podstawowych zarzutów, jakie wysuwa Said wobec
twórców nowoczesnego dyskursu orientalistycznego, a przede wszystkim wobec Lawrence’a.
Uproszczenia w opisie osobowości społecznej Arabów

Tak oto Said charakteryzuje poetykę Lawrence’owskiego reportażo-pamiętnika:
w relacjach życia codziennego n i e p o j a w i a j ą s i ę i n d y w i d u a l n i
A r a b o w i e . Tym, co przemawiało do wyobraźni Lawrence’a, była klarowność
(clarity) Araba, zarówno jako wizerunku, jak też jako domniemanej filozofii (czy też
postawy) życiowej: w obu przypadkach Lawrence odwołuje się do Araba widzianego z oczyszczającej perspektywy kogoś, kto nie jest Arabem (...) w tym wypadku
Białego Człowieka2.

W powyższym fragmencie można wskazać trzy główne punkty krytyki:
• postrzeganie Arabów wyłącznie jako zbiorowości i niedostrzeganie indywidualności poszczególnych jednostek;
• wynikająca z tego symplifikująca perspektywa, prowadząca do uznania filozofii życiowej i postawy społecznej Araba za całkowicie przenikalną, klarowną, transparentną;
• obie powyższe cechy Lawrence’owskiego dyskursu są skutkami przyjęcia perspektywy obserwatora zewnętrznego, „rasowo” odmiennego.
Postrzeganie faktów jednostkowych przez pryzmat stereotypów

Zdaniem Saida, „eksperci orientalni”, a wśród nich Lawrence, „wierzyli, że ich
wizja jest indywidualna, wykreowana dzięki szczególnie osobistemu kontaktowi
z Orientem”3, a tymczasem
Ich prace udoskonaliły jedynie akademicki styl nowoczesnego orientalizmu – z jego
w i e l k i m i g e n e r a l i z a c j a m i , z tendencyjnym pojęciem „nauki”, od której
nie ma odwołania, z redukcyjnymi formułami – nadając mu pewien rys indywidualny4.

Prekursorzy orientalizmu przystępują zdaniem amerykańskiego badacza literatury do swych badań z ukształtowanym zawczasu poglądem na ich przedmiot.
Zgłaszając akces do wielkiej narracji akademickiego orientalizmu, biorą tym samym na siebie wszelkie ograniczenia epistemologiczne, jakim podlega nauka, ten
europejski wynalazek, ukształtowany w głównych zrębach pod koniec XIX wieku.
Istotą tak rozumianej nauki byłoby formułowanie sądów ogólnych, a zatem idea
generalizacji zawarta jest w samej istocie nauki jako takiej. Uprawiając tak po2
3
4

E. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, Warszawa 1991, s. 334, przekład zmodyfikowany,
wyróżnienia własne.
Ibidem, s. 344.
Ibidem.
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jętą naukę, nie sposób oddać sprawiedliwości przypadkom jednostkowym, które muszą zostać zignorowane, gdyż jest to warunkiem koniecznym dotarcia do
finalnej formuły – abstrakcyjnej i ogólnej. Podróże na Wschód, podejmowane
przez „orientalnych ekspertów”, miały w sobie wymiar indywidualistyczny jedynie w mniemaniu nich samych, w istocie, jak dowodzi autor Orientalizmu, nie
byli oni w stanie w swej badawczej aktywności wyjść poza kostium Europejczyka
i nawiązać ze światem Orientu więzi indywidualnej, kontaktu na poziomie poszczególnych ludzkich jednostek. W swym postrzeganiu świata pozostawali zawsze przedstawicielami swej własnej kultury w kontakcie z kulturą obcą. Nie byli
w stanie pokonać Baconowskich idoli plemienia, przedrzeć się przez barierę własnych uprzedzeń, mimo iż mniemali przeciwnie.
Odmowa zastosowania kategorii postępu w odniesieniu do
historii Arabów

Kolejnym zarzutem Saida jest wprowadzane przez Lawrence’a, Gertrude Bell i innych znawców Orientu uproszczenie w odniesieniu do postrzegania kultury arabskiej w perspektywie diachronicznej, a więc jej historycznej ewolucji.
(…) wieki doświadczeń – i ani śladu mądrości. Mimo upływu czasu Arab jako istota
zbiorowa nie bogaci się egzystencjalnie ani nawet semantycznie. Pozostaje taki sam5.

Ta historyczna niezmienność osobowości kulturowej Araba miałaby wyjaśniać
„prymitywność Orientu”6, który został wyłączony ze sfery historycznego postępu, który stał się udziałem Europy. Wykreowana w ten sposób idea „kulturowego
zapóźnienia” legitymizuje wszelkie, choćby militarne, działania Anglików, którzy
wnoszą w ten mroczny, zastygły świat, światło postępu.
Zarzut o niezmienności historycznej cywilizacji Wschodu można uznać za
przekodowaną na oś czasu wersję zarzutu uproszczenia w charakterystyce arabskiej osobowości kulturowej. Jest to, dla europejskich twórców dyskursu kolonialnego, osobowość prosta i niezmienna, dająca się łatwo ująć w ramy stereotypu.
Nowa dialektyka orientalizmu

Kluczowym punktem Saidowskiej krytyki jest coś, co nazywa on nową dialektyką orientalizmu. Chodzi tu o dialektykę Marksowską, gdyż orientalizm, w myśl
sformułowanego przez Marksa stwierdzenia głoszącego, iż do tej pory filozofowie tylko opisywali świat, podczas gdy rzecz w tym, aby go zmienić, również nie
poprzestaje na wglądzie teoretycznym i czysto naukowym, ale zawiera w sobie
składową praktyczną i przekłada się na konkretne działania.
Od znawcy Orientu wymaga się już nie tylko „zrozumienia”; ma on także wciągnąć
Orient w „naszą” grę, skłonić go do działania po stronie „naszych” wartości, intere5
6

Ibidem, s. 335.
Ibidem.
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sów, celów, cywilizacji. Wiedza o Oriencie jest więc bezpośrednio transformowana
w pewną praktykę, która z kolei rodzi nową myśl – i nowe działanie na Wschodzie7.

W przypadku Lawrence’a chodziło o zaangażowanie Arabów w konflikt Anglików
z Niemcami, a dokładniej z ówczesnym sojusznikiem Niemiec, Turcją. Zadaniem
Lawrence’a jako agenta brytyjskiego wywiadu było sprowokowanie powstania
Arabów przeciwko Turcji i takie kierowanie owym powstaniem, aby polityczne
i militarne cele Anglii zostały zrealizowane, a jej interesy dopilnowane.
Działania specjalistów od Orientu jawią się zatem w perspektywie proponowanej przez Saida jako alternatywa dla działań zbrojnych. Starali się oni osiągać te
same cele, którym we wcześniejszej historii kolonialnej służyła armia, przy pomocy innych środków. Stało się to możliwe dzięki znajomości realiów, mentalności
i kultury arabskiej, którą dysponowali badacze i znawcy Orientu. Sytuację tę dobrze opisuje ukuty przez Michela Foucaulta termin wiedza-władza, gdyż wiedza
orientalistyczna stanowi jedynie narzędzie i podstawę władzy, jej system nerwowy
i jest tej ostatniej całkowicie podporządkowana. Zdaniem Leeli Gandhi, jednym
z dokonań Saida na polu badań postkolonialnych było „obnażenie wzajemnych
relacji między kolonialną wiedzą a kolonialną władzą”8.
Nowa dialektyka orientalizmu zbudowana na uproszczeniach w zakresie wglądu
w kulturę historię i osobowość kulturową Arabów, na wiedzy podporządkowanej praktyce kolonizatorskiej staje się tylko szczególnym przypadkiem ogólnej postawy, jaką badacze Orientu zajmują wobec przedmiotu swych badań, a którą jest paternalizm.
Paternalizm Lawrence’a

Wyższość, jaką kolonizator odczuwa względem kolonizowanego, zostaje ukryta
pod maską opiekuńczości. Kolonizator staje się starszym bratem czy lepiej, ojcem,
zobowiązanym zadbać o dobrobyt infantylnych i nieodpowiedzialnych „dzikich”,
gdyż oni sami nie są w stanie podołać temu zadaniu, pogrążeni w konfliktach plemiennych, bratobójczych walkach lub zatopieni w bezmyślnym letargu, biernie
poddając się przyrodzonemu im lenistwu. Tak wygląda pole, które kolonizator
musi zawczasu stworzyć, aby móc w sposób jego zdaniem moralnie uprawomocniony wkroczyć na tereny kolonii.
Said postawę analogiczną dostrzega w myśleniu i działaniach Lawrence’a, przy
czym w jego lekturze ów paternalizm urasta do rangi perspektywy monarszej czy,
jak zobaczymy później, niemal boskiej.
Dramatyczną wymowę pracy Lawrence’a podnosi to, że symbolizuje ona walkę; po
pierwsze, o przebudzenie Orientu – trwającego dotąd bez życia, bez czasu, bez siły
– do ruchu; po drugie, o nadanie temu ruchowi zasadniczo zachodnich cech; po
trzecie, o zamknięcie tego nowego, ożywionego Orientu w pewnej wizji osobistej9.
7
8
9

Ibidem, s. 345.
L. Gandhi, Teoria postkolonialna, przeł. J. Serwański, Poznań 2008, s. 66.
E. Said, op. cit., s. 349.
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W oczach Saida ten paternalizm plasuje się na trzech powyższych płaszczyznach.
Z kolei Lawrence swoje działania postrzega jako wybudzenie Arabów z politycznego letargu, w którym trwają i nadanie im impulsu do działania. Działanie to,
jak dokumentują wspomnienia autora Siedmiu filarów mądrości, mają zostać zorganizowane na wzór zachodni, ma dokonać się „ucywilizowanie” i „zracjonalizowanie” tradycyjnych arabskich sposobów walki. To, na co Said szczególnie zwraca
uwagę, to fakt traktowania przez Lawrence’a arabskiej rewolty w kategoriach osobistych. Przewrót polityczny i militarny jest dla Lawrence’a częścią jego prywatnego życia. Utożsamia on swe losy i swą osobę z całością wyzwoleńczego ruchu
arabskiego. Bierze tym samym na siebie rolę proroka, pod którego przewodem
kraje Orientu mają wkroczyć na drogę odkrycia samego siebie w postaci wolnej
i politycznie doskonałej.
Utożsamienie się z kulturą kolonizowaną uzyskuje wykładnik wizualny: Lawrence dokłada „wieloletnich starań, by przywyknąć do stroju Araba”10. Po zakończeniu I wojny światowej wraca do Anglii, gdzie zyskuje sławę dzięki fotografiom
Lowella Thomasa, na których pozuje w tradycyjnym arabskim stroju11.
Dezaprobata, pogarda, wrogość i lęk

Za finalny zarzut Saida można uznać ogólne stwierdzenie, że „ekspertów orientalnych”, a w tym i Lawrence’a, mimo wszelkich prób zbliżenia do kultury arabskiej
i sympatyzowania z nią, charakteryzowała w istocie dezaprobata, pogarda i wrogość, warunkowana przez lęk. Takie bowiem ich cechy charakterologiczne wylicza:
wielka indywidualność, „współczucie” i intuicyjna identyfikacja z Orientem, zazdrośnie strzeżone poczucie misji osobistej, świadomie pielęgnowana ekscentryczność, ostateczna dezaprobata w stosunku Orientu12.

Pomimo sympatyzowania z kulturą Wschodu, pomimo pewnego odróżniania
się na tle swych ziomków, którzy ludzi Wschodu znali jedynie z opisów, rysunków
i fotografii, pomimo pewnej odmienności psychologicznej i nonkonformizmu,
prekursorzy orientalizmu nie zdołali przepracować uprzedzeń i stereotypów, co
objawiło się, zdaniem Saida, ostatecznym potępieniem Wschodu.
Postrzeganie jego mieszkańców było uwarunkowane optyką zachodnią, od
której prekursorzy orientalizmu nie potrafili się uwolnić. Jak zwykle bywa w kontaktach z odmienną kulturą – jej członków postrzegano najpierw jako element
zbiorowości, potem dopiero jako unikalne indywidualności, jednostki ludzkie.
„Człowiek Orientu był najpierw orientalczykiem – dopiero potem człowiekiem”13.
Specjaliści od tematyki Wschodu wydają się być nawet bardziej winni uleganiu
stereotypom niż ci, którzy Orient znali jedynie z ich przekazów, gdyż posiadali
10
11
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T. E. Lawrence, Siedem filarów mądrości, przeł. J. Schwarkopf, t. I, Warszawa 1971, s. 27.
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pewną, samodzielnie zdobytą znajomość kultury Wschodu. Mimo to, zdaniem
Saida, „profesjonalne kontakty ze Wschodem nie zatarły głębokiej p o g a r d y ,
jaką dlań żywili”14.
Ostatecznie nie potrafili zająć postawy autonomicznej w kwestii kultury Wschodu i spoglądali nań protekcjonalnie, z wrogością i lękiem. „(...) wszyscy (...) wyrażali (…) tradycyjną zachodnią w r o g o ś ć wobec Orientu i lęk przed nim.”15.
W tym miejscu można zakończyć listę głównych zarzutów wysuwanych przez
Edwarda Saida wobec działających w drugiej połowie wieku XIX oraz na początku wieku XX badaczy Orientu, których dzieła położyły podwaliny pod dyskurs
współczesnego orientalizmu. Należy podkreślić, że zarzuty te nie były wysuwane
wyłącznie pod adresem Lawrence’a, był on tylko jednym z grupy twórców orientalizmu, omawianych przez krytyka. Tym niemniej uwagi Saida często ilustrowane są cytatami właśnie z jego pism.
Lawrence o Arabach
Teraz głos zostanie oddany drugiej stronie. Uważna lektura Siedmiu filarów mądrości pozwoli ugruntować, sprecyzować, a może nawet zrewidować zarzuty, jakie
wobec Lawrence’a wysuwa Said. Zanim jednak to się stanie, warto przytoczyć kilka faktów biograficznych na temat jej autora.
Thomas Edward Lawrence urodził się w 1888 roku w Walii. Studia w zakresie
historii odbywał w latach 1907–1910 w Oksfordzie. Następnie udał się do Bejrutu,
gdzie kontynuował studia. W kolejnych latach odbył szereg podróży po Bliskim
Wschodzie, prowadząc prace wykopaliskowe. Wraz z wybuchem I wojny światowej został powołany do armii brytyjskiej. Jako specjaliście od spraw arabskich
wyznaczono mu zadanie doprowadzenia do arabskiego powstania przeciwko Turkom, ówczesnemu sojusznikowi Niemiec. O tych właśnie wydarzeniach opowiada Siedem filarów mądrości, wydana w roku 1922 opowieść wspomnieniowa, napisana po powrocie do Anglii na podstawie prowadzonych na bieżąco zapisków.
Już we wstępie autor zapowiada: „Na kartach tej książki nie zajmuję się historią
ruchu arabskiego, lecz wyłącznie sobą, uwikłanym w te wypadki”16.
Jednym ze sporów, jakie toczą się wokół najsłynniejszego dzieła Lawrence’a,
jest jego atrybucja genologiczna. Niektórzy badacze apelują, aby owej „wielkiej
narracji imperialistycznej” nie traktować jako dzieła historycznego, a jako dzieło literackie o charakterze quasi-autobiograficznym, opowiadające o intymnych
przeżyciach jednostki, których tło stanowią burzliwe dzieje arabskiej rewolty17.
Said niewątpliwie ma rację, gdy pisze o wątpliwej jakości obserwacji i refleksji
antropologicznej, którą możemy odnaleźć w dziele angielskiego oficera, poligloty,
14
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mającego za sobą studia historyczne na Oksfordzie. Możemy natrafić podczas
lektury na sądy odnoszące się do arabskiej osobowości kulturowej, których jednostronność i płytkość zadziwia, gdy zważyć znajomość arabskiej kultury, jaką
Lawrence niewątpliwie posiadał, mając za sobą studia w Bejrucie oraz praktykę
archeologiczną w Syrii, a także tysiące mil podróży po bezdrożach Arabii. Warto
przytoczyć parę przykładów, zwłaszcza, że u Saida nie odnajdujemy ich wiele.
Spostrzeżenia o charakterze antropologicznym, wplecione w narrację Siedmiu
filarów mądrości, możemy podzielić na kilka grup, wedle tego, jak korespondują
z zarzutami Saida. Przede wszystkim będą to uwagi dotyczące arabskiej umysłowości i osobowości kulturowej oraz sposobu postrzegania Arabów przez pryzmat
stereotypów. Jak się okaże u Lawrence’a raczej takiej perspektywy nie ma – pojawiają się zarówno rażące uproszczeniami refleksje natury ogólnej, jak i stające
z nimi w całkowitej sprzeczności uwagi szczegółowe. W kwestii odmowy zastosowania przez Lawrence’a kategorii postępu i upatrywania w kulturze arabskiej
niezmiennego monolitu również przedstawionych zostanie kilka stosownym ustępów, które rzucają nieco inne światło na zarzuty Saida, wskazując, że pewne elementy przeobrażeń kulturowych Lawrence dostrzega. Jeśli chodzi o to, co Said
określa mianem „nowej dialektyki orientalizmu”, tu jego stanowisko można tylko potwierdzić, gdyż Lawrence przybywa na Wschód z misją wojskową, a zakres
i rozmiar politycznej eksploatacji Arabów jest jasny dla wszystkich poza nimi samymi. Tym niemniej warto podkreślić, że Lawrence działa z wyrzutami sumienia i przeżywa rozterki moralne, a z całej sprawy, jak sam twierdzi, wychodzi
z poczuciem winy i wstydu, ma świadomość współudziału w oszustwie. Z jednej
strony staram się zatem umniejszyć moc rażenia Saidowskiej krytyki. Równocześnie jednak spróbuję pokazać, że pomija ona milczeniem pewne elementy światopoglądu Lawrence’a, które mogą budzić jeszcze większy sprzeciw niż te, który
wypunktował Said.
Umysłowość arabska
W opisie arabskiej osobowości kulturowej pojawiają się dwie perspektywy. Perspektywa ogólna, której obiektem jest zbiorowość Arabów, z której indywidualne
sylwetki nie są dostrzegane, odkrywa zwykle w mentalności ludów semickich takie cechy, jak skłonność do popadania w krańcowość, radykalizm, dogmatyzm,
skłonność do uproszczeń. Lawrence pisze:
Wyobraźnia Semitów nie ma w swym rejestrze półtonów. (...) znają jedynie (...)
czarny i biały, i widzą świat tylko w konturach. Z natury są dogmatykami i czują
wstręt do sceptycyzmu (...) Znają tylko prawdę i nieprawdę, wiarę i niewiarę, bez
naszego błędnego orszaku subtelnych odcieni. (...) Umysł ich radzi sobie dobrze
tylko z krańcowościami18.

18
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W cytacie przytoczonym powyżej autor wypowiada się o Semitach w ogólności,
nie odróżnia tu nawet Arabów od Żydów, indywidualność nie jest wcale zaznaczona, podobnie jak przynależność społeczna, wszelkie różnice zostają pominięte.
Gdy zmniejsza poziom ogólności, aksjologiczna składowa sądów zmienia się
na przeciwną. Oto, co pisze już nie o Semitach jako takich, ale o grupie, którą
najlepiej znał, wśród której pracował i żył przez cztery lata – o arabskich przywódcach wojskowych.
Przywódcy arabscy odznaczali się niezawodnym instynktem, zaufaniem do swej
intuicji i podświadomym darem przewidywania, k t ó r y m n a s z e l o g i c z n e
u m y s ł y n i e m o g ł y n a d ą ż y ć . (...) chwytali sens i wydawali sądy szybko,
łatwo i irracjonalnie19.

Kontury i czarno-biała wizja świata zostaje tu zastąpiona „niezawodnym instynktem”, intuicją i darem przewidywania, a tym samym wektor zarzutów radykalnie zmienia kierunek. W poprzednio przytaczanym fragmencie na ładunek
semantyczny pojęcia Semitów składały się: niechęć do subtelnych rozróżnień,
odrzucenie sceptycyzmu, dogmatyzm, skłonność do krańcowości i rozstrzygnięć
jednoznacznych. Pojęcia instynktu, intuicji, podświadomości stanowią przeciwległy obszar znaczeniowy. Zamiast przesadnych uproszczeń ujawnia się tu nadzwyczajna wnikliwość intelektualna. Wymowę tych stwierdzeń wzmacnia fakt
skontrastowania charakterystyki umysłowości arabskiej z zachodnim racjonalizmem, który w tej konfrontacji okazuje się przegrywać. Nie rezygnuje tu jeszcze
Lawrence z aksjomatu, że umysły Arabów działają wedle „innej logiki”, owszem,
są „irracjonalne”, ale ten irracjonalizm zostaje zwaloryzowany jako skuteczniejszy
w wojskowej praktyce niż wyhodowane w racjonalistycznej tradycji paradygmaty
myślowe Zachodu.
Obok zarzutu myślenia w prymitywnych, uproszczonych kategoriach na prawach toposu, funkcjonuje przekonanie o gnuśności, lenistwie i ograniczonych
zainteresowaniach miejscowych. Przykładem może być konstatacja figurująca
na pierwszych stronicach sprawozdania z pustynnej wyprawy brytyjskiego oficera, gdzie mówi o Arabach, że „są to ludzie o ciasnych horyzontach, ograniczeni,
których leniwe intelekty leżą odłogiem, bezwolne i obojętne na wszystko”20. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy Lawrence głównym tematem swej refleksji
uczyni jednostki, pisząc o swych znajomych, przyjaciołach i współpracownikach.
Nasib był człowiekiem inteligentnym i wpływowym (...) był to człowiek zdolny,
odznaczający się zmysłem politycznym, pełną humoru elokwencją, zdolnością do
przekonywania oraz patriotyzmem21.

19
20
21

Ibidem, s. 274.
Ibidem, s. 37.
Ibidem, s. 291.

– 34 –

Krzysztof Gajewski

[Abdullah] Uwielbiał arabską poezję i był bardzo oczytany. Miejscowi poeci mieli w nim hojnego słuchacza. Interesował się również historią i literaturą i urządzał
w swym namiocie turnieje gramatyczne, po czym przyznawał zwycięzcom nagrody
pieniężne22.

Arabowie – w supozycji uniwersalnej, jako masa, anonimowy tłum – uznani są
za intelektualnie gnuśnych, natomiast konkretny, znajomy Arab okazuje się elokwentnym erudytą i wielbicielem poezji.
Takich przykładów można podać więcej, również w zakresie innych niż intelekt funkcji psychicznych. W zakresie oceny zdolności Semitów do samodyscypliny wskazuje autor na: „wrodzone (...) skłonności do dogadzania swym namiętnościom”23 i dodaje: „Semita zawsze oscylował między rozpustą a abnegacją”24.
To oczywiście ilustracja tezy o ciągłym popadaniu w krańcowości: bądź bywa
przedstawiciel rasy semickiej pozbawiony woli w ogóle i folguje bezrefleksyjnie
swoim pragnieniom i instynktom, pogrążony w bezkrytycznej akceptacji dla
wszystkiego, co istnieje, bądź też odrzuca całość świata, potępia wszelkie dostępne
możliwości działania, niczym manichejczycy, odróżniając świat duchowy, będący
pełnym zrealizowaniem dobra, i świat materialny, przejaw zła, więzienie, z którego jak najrychlej należy się wydostać.
W indywidualnym przypadku wygląda to zgoła inaczej: „(...) twarz Szarrafa
zachowała wyraz potępienia dla nieumiarkowania i słabości (...) był to człowiek
trzeźwy, mądry i dobry”25.
Kolejnym toposem dającym się odnaleźć w pismach Lawrence’a, a będącym
zarazem klasycznym elementem orientalnego dyskursu, jest niepojęta specyfika
arabskiej duszy, nieprzenikalna obcość Orientalczyka czy też, jak głoszą refrenicznie przez Saida przywoływane słowa Benjamina Disrealego o „wielkiej azjatyckiej tajemnicy”26, która dla europejskiego umysłu jest niemożliwa do odkrycia.
„Mentalność Semitów zawsze była dziwaczna i mroczna. (...) Charakter ich jest
niestabilny jak woda”27. Neutralne aksjologicznie określenie zastosowane zostaje w sensie wartościującym i nacechowane negatywnie. Europejczycy wydają się
mieć niemal pretensje do Arabów, że zachowują się w sposób niepojęty dla europejskiego umysłu.
Tymczasem dają się odnaleźć konstatacje, które stwierdzają coś wręcz przeciwnego, uznając osobowość społeczną Arabów za transparentną i dającą się
łatwo przeniknąć. Tak można bowiem rozumieć słowa Lawrence’a, kiedy mówi
o„sennych i nieskomplikowanych umysłach ludzi pustyni”28. W innym miejscu
22
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idzie on nawet dalej, odkrywając ku swemu zaskoczeniu, że Arabowie pod względem intelektualnym niczym nie różnią się od Europejczyków.
(...) procesy myślowe Arabów są przejrzyste, a i c h l o g i k a j e s t t a k a s a m a
j a k n a s z a . W ich sposobie myślenia nie ma nic niejasnego ani niezwykłego, tyle
że opiera się ono na innych przesłankach. Tylko lenistwo i nieuctwo upoważniają
nas do nazywania Wschodu tajemniczym i do uporczywego uznawania jego mieszkańców za niezrozumiałych29.

Wydaje się, że w stwierdzeniach tych można dostrzec ślady pewnego przełomu
w myśleniu Lawrence’a o Innym, którego spotyka na pustyni i z którym dzieli
wojenną tułaczkę. Zauważmy, że określenie „Arabowie” zostało użyte w supozycji
uniwersalnej, że snuje tu autor refleksję ogólną, a jednak, inaczej niż we wcześniej
przytaczanych fragmentach, waloryzacja arabskiej mentalności przyjmuje postać
pozytywną. Nie ma tu mowy o nieprzeniknionym, mrocznym sekrecie dziwacznej
arabskiej duszy, a bariera niezrozumienia, jeśli się pojawia, uznawana jest za winę
Europejczyków. To właśnie oni teraz odznaczają się intelektualną inercją i lenistwem, które uniemożliwiają im rewizję całego zestawu stereotypów. Ostatnie zdanie powyżej zacytowanego tekstu równie dobrze mogłoby wyjść spod pióra Saida.
Posłuszeństwo wobec autorytetu
Jednym z lejtmotywów Lawrence’owskiego obrazu arabskiej mentalności jest
kwestia posłuszeństwa, co bynajmniej nie dziwi u oficera armii brytyjskiej. Posłuszeństwo, jako cecha charakteru czy element osobowości kulturowej, bywa inaczej oceniana przez różne systemy moralne. Waloryzowane pozytywnie przez religie judeochrześcijańskie, propagowane przez system powszechnego szkolnictwa,
w wieku XX stało się obiektem gruntownej krytyki ze strony badaczy zachowań
społecznych, jak na przykład przez Stanleya Milgrama. Amerykański psycholog
w przekonującym eksperymencie pokazuje, w jakim zakresie niegdysiejsza cnota
mogła ułatwić przeprowadzenie dwudziestowiecznych ludobójstw30.
Podobnie jak w przypadku powyżej analizowanej charakterystyki osobowości
społecznej Arabów, także i w kwestii posłuszeństwa na kartach rozprawy Lawrence’a dają się odnaleźć sądy kontradyktoryczne.
Z jednej strony reprezentanci kultur arabskich uważani się za jednostki uległe
i posłuszne. „Arabów można spętać ideą jak powrozem, ponieważ mając umysły
wolne od zobowiązań spełniają rozkazy z absolutnym posłuszeństwem”31. Uważa
on, że są oni „z natury ulegli”32, ujawnia także kulisy swej strategii perswazyjnej
stosowanej wobec arabskich żołnierzy: „Wystarczy im ukazać, nie siląc się na
29
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motywy religijne, bogactwa i rozkosze, które mogą stać się ich udziałem na ziemi,
aby poszli na każdy z czterech krańców świata”33.
Z drugiej jednak strony utyskuje nieraz Lawrence na niesubordynację arabskich
szeregów i zadziorny indywidualizm żołnierzy, które uniemożliwiały zorganizowanie regularnej armii, działającej na wzór analogicznych struktur znanych z europejskiej tradycji wojskowej. „W regularnych oddziałach arabskich nikt nie miał prawa
karania żołnierzy. (...) Nie istniała w nim ani formalna dyscyplina, ani subordynacja”34.Lawrence zdaje się oceniać ten fenomen w sposób ambiwalentny. Można zaryzykować pogląd, że w oglądzie tym dominuje niechęć, psychologicznie zrozumiała
u kogoś, kto za zadanie dostał właśnie uczynienie z Arabów armii i zmotywowanie ich do walki. Jednak można tu również wyczuć pewien rodzaj przemieszanego
z protekcjonalną wyższością podziwu wobec niezależności i indywidualizmu dusz
ludzi pustyni. Oto pisze angielski oficer, że Beduini „w przypadku najmniejszego
podejrzenia, że chcemy nimi kierować, zaparliby się jak muły lub uciekliby, gdzie
pieprz rośnie”35. Autonomia i niechęć do subordynacji beduińskich żołnierzy waloryzowana jest raczej negatywnie: porównani są oni do mułów. Tym niemniej zdaje się tu pobrzmiewać ton skrywanego podziwu dla niezależności arabskiej duszy.
Nawet jeśli niezależność ta bywa bagatelizowana, jak wówczas, gdy wypowiada się
Lawrence o Syryjczykach: „od dzieciństwa nie uznawali żadnego autorytetu, okazując posłuszeństwo swym ojcom jedynie z obawy przed karą cielesną”36. Dwuznaczność oceny nonkonformistycznej postawy arabskich wojowników widać wyraźniej,
gdy autor zwraca uwagę na rolę, jaką w funkcjonowaniu arabskiej armii odgrywa
perswazja. Dyscyplina w europejskiej tradycji wojskowej, przysłowiowy „pruski
dryl”, pozostaje cywilizacji arabskiej nieznana i obca. Wydanie polecenia musi być
poparte językową perswazją, co sprawia, że trudno mówić o rozkazywaniu, bardziej
odpowiednim określeniem byłoby tu wspólne działanie zamierzające do osiągnięcia
powszechnie akceptowanego celu przy pomocy uzgodnionych środków. Zjawisko
to zostaje zobrazowane przez kłopoty oficerów angielskich, którzy nie mogli wylegitymować się dostateczną znajomością arabskiego. Ich autorytet wśród szeregowych
żołnierzy pozostawał bardzo wątły i łatwy to zakwestionowania.
Hornby znał arabski bardzo słabo (...) nie na tyle, żeby Arabów przekonać, choć
w dostatecznym stopniu, by wydawać im rozkazy. Tymczasem w głębi kraju rozkazywanie nie przynosiło dobrych rezultatów37.

Z drugiej strony Lawrence pisze o „niezwykłej sile przekonywania, którą każdy
przywódca arabski ma we krwi”38.
33
34
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Ibidem, s. 43.
Ibidem, t. II, s. 172.
Ibidem, t. I, s. 281.
Ibidem, s. 429.
Ibidem, s. 305.
Ibidem, s. 456.
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W społeczeństwie w przeważającej mierze oralnym, jakim byli pustynni nomadzi w czasach Lawrence’a, społeczne funkcjonowanie autorytetu oparte jest na
doraźnej, każdorazowo na nowo zdobywanej przewadze w perswazji słownej39.
Nie działają tu europejskie symbole władzy, takie jak wojskowe insygnia czy formalnie przypisane funkcje. Komunikacja społeczna odbywa się twarzą w twarz,
a społeczność jawi się jako egalitarna zbiorowość niezależnych jednostek.
Samooskarżenia
Narracja zawarta w Siedmiu filarach mądrości nie może być rozważana i w pełni
zrozumiana w oderwaniu od sytuacji, w jakiej znajdował się Lawrence jako człowiek, jako poddany Korony Brytyjskiej i jako oficer angielskiego wywiadu wojskowego. Miał on świadomość fałszywości swojej sytuacji. Nie pojawia się tam
słowo „szpieg”, a przynajmniej nie używa go autor wspomnień w odniesieniu do
siebie samego (choć następuje w opowieści epizod ze szpiegiem tureckim, który symuluje rolę sympatyka rewolty i wkrada się na jakiś czas w szeregi wojsk
arabskich). Tym niemniej ujawnia się w jego świadomości rozdarcie pomiędzy
przyjaźnią i sympatią, jakimi darzył towarzyszy walki (zarówno arabskich przywódców, jak i szeregowych żołnierzy), a lojalnością wobec ojczyzny, która żądała
od niego instrumentalnego potraktowania całego narodu, wykorzystania jego politycznych problemów do realizacji zamiarów dlań obojętnych, przy czym środkiem prowadzącym do tego celu były kłamstwa i fałszywe obietnice.
Arabowie (...) zażądali ode mnie potwierdzenia jego [rządu brytyjskiego] obietnic.
Musiałem więc przyłączyć się do tego szalbierczego manewru (...), nigdy (...) nie
mogłem pozbyć się uczucia g o r z k i e g o w s t y d u 40.

Wyznanie to pojawia się już na wstępie, w rozdziale wprowadzającym. Lawrence
bez zażenowania odkrywa cynizm zawarty w działaniach rządu brytyjskiego.
„Od początku wojny było całkiem jasne, że w wypadku zwycięstwa nasze przyrzeczenia okażą się martwą literą”41. Ciąg samooskarżeń na tym się nie kończy.
W istocie, niektóre z sądów zawartych w tekście wspomnień Lawrence’a antycypują analizy adeptów krytyki postkolonialnej. Mimo tego, iż ani przez chwilę
nie waha się w określeniu swojej kulturowej tożsamości, co widać choćby po powracającym sformułowaniu „my, ludzie północy”42, to jednak potrafi zachować
krytyczny dystans do strategii kolonizatorskiej rządu brytyjskiego i jego przedstawicieli na orientalnych placówkach. O stosunku Anglików do ludności skolonizowanej wypowiada się w następujący sposób:
39
40
41
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Zob. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Warszawa
2011, s. 85–89.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 21.
Ibidem, s. 213.
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Z bezbrzeżną zarozumiałością przekonywali obcokrajowców, że ich ideałem powinno być drugie miejsce po Anglii. Choć z Bożego wyroku nie urodzili się Anglikami,
niemniej mają obowiązek maksymalnie wykorzystywać swe naturalne przymioty43.

Kolonizatorska strategia Anglików zostaje tu skontrastowana z postawą Francuzów. Ci ostatni, zdaniem Lawrence’a, byli przekonani, że jako „najdoskonalsi
przedstawiciele rodzaju ludzkiego”44 stanowią jedynie słuszny wzór, do którego
ludy skolonizowane winny aspirować i z którym winny się utożsamić. Anglicy
natomiast, jako „istoty wybrane i niedoścignione”45, z góry zakładają, że ideał angielskości jest nieosiągalny dla nikogo nielegitymującego się takąż narodowością,
stąd owo drugie miejsce po Anglii.
Europejska megalomania i nieczysta polityka podstępów zostaje przeciwstawiona moralnej „czystości” arabskiej metody walki zbrojnej.
(...) pierwszą regułą wojenną Arabów jest nietykalność kobiet, drugą – bezpieczeństwo życia i czci dzieci (...), trzecią – oszczędzanie własności prywatnej, której nie
można zabrać46.

Rysuje się tu figura odwrócenia: Arabowie, wedle europejskiego stereotypu nieokrzesani barbarzyńcy pozbawieni kodeksu moralnego, jawią się tu jako rycerscy „dobrzy dzicy”, nieskażeni jeszcze grzechami i chorobami cywilizacji „białego
człowieka”. Tę apoteozę wojskowej etyki Arabów należy traktować bez wątpienia
również jako samokrytykę reprezentanta cywilizacji europejskiej, co w kontekście
przeważającej mimo wszystko sumy uwag odnoszących się z dystansem do kultury
semickiej wzmacnia wizerunek Lawrence’a jako outsidera, wyrzutka Europy, który
przemierza Półwysep Arabski w poszukiwaniu siebie. Nie trzeba dodawać, że poszukiwania te zakończą się fiaskiem, a duchowy podróżnik musi wrócić do Europy,
gdzie czeka go przedwczesna, przypadkowa śmierć w wypadku motocyklowym.
Tylekroć przez Lawrence’a wskazywane semickie rozdarcie między ciałem
i duchem, między urastającym do abnegacji potępieniem marności ziemskich
uciech i religijnym fanatyzmem, również ulega zniesieniu i inwersji. Opisując
swobodne relacje erotyczne między arabskimi młodzieńcami snuje niewesołe
rozważania o pruderii współczesnej mu Europy, dopiero biorącej pierwsze lekcje
psychoanalizy, spętanej powrozem opresji religijnej, oddającej się samobiczowaniu tradycją judeochrześcijańską i pojęciem grzechu pierworodnego, straszonej
wizją moralnego piekła. Arabia, zgodnie skądinąd z jedynym z orientalistycznych
stereotypów, zostaje przedstawiona jako ostoja niewinnej, rajskiej wolności i obyczajowego wyzwolenia.

43
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Ibidem, s. 445.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 112.
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Tymczasem my torturujemy się dziedzicznymi wyrzutami sumienia z powodu występku ciała, któremu zawdzięczamy przyjście na świat (...) Każdą chwilę szczęścia
traktujemy jako weksel bez pokrycia, za który płaci się piekłem47.

Pisząc o nieporozumieniach, jak nawarstwiają się na europejskim pojmowaniu Arabów, o stereotypach zasłaniających twarze autentycznych ludzi, Lawrence bywa skłonny do daleko posuniętej rewizji swych własnych przekonań i uświadamia sobie myślowe ograniczenia, które uniemożliwiają ogląd arabskiej mentalności w jej swoistości
i prawdzie. Posuwa się do zanegowania swej własnej krytyki, w przebłysku uświadomienia sobie ukrytych założeń, warunkujących skrzywiony ogląd obcej kultury.
„Obarczamy Arabów odpowiedzialnością za grzechy, które popełniliśmy sami”48.
Dyskurs zwierzęcy, dyskurs kolonialny
Celem powyższych, z konieczności skrótowych rozważań była rewizja Saidowskiego oglądu modelu orientalistycznego, jaki amerykański badacz odnajduje
w Siedmiu filarach mądrości Thomasa Edwarda Lawrence’a. Próbowałem stępić
ostrze krytyki prowadzonej na potrzeby dekonstrukcji europocentrycznego dyskursu orientalistycznego, gdyż, jak sądzę, można wskazać ku temu szereg przesłanek. Tym niemniej należy również zauważyć, że Said pomija niektóre najbardziej
drastyczne ograniczenia w Lawrence’owskim postrzeganiu Innego.
Na obozowisku w Wadżh Lawrence przeżywa dość niespodziewane rozterki
moralne. Nie chce przemieszczać się konno po rozległym obozie, wybiera poruszanie się piechotą, aby, jak pisze, „oszczędzić zwierzętom niepotrzebnego wysiłku”49. Jest to o tyle nieoczekiwane, że na grzbietach wielekroć padających z wycieńczenia wielbłądów przemierzył tysiące kilometrów pustyni, od kul padło pod
nim i pod jego towarzyszami wiele zwierząt, nie mówiąc już o tym, że nawet życie
ludzkie podczas walk pustynnych czy nawet codziennej wędrówki było narażone
na wiele niebezpieczeństw. Lawrence’owi osobiście zdarzało się wykonywać egzekucje niesubordynowanych żołnierzy. O koniach wypowiada się tymi oto słowy:
Widok tych niższych form organicznych zawsze sprawiał mi przykrość i jakoś dziwnie ranił moją dumę. Samo ich istnienie budziło upokarzające refleksje na temat
rodzaju ludzkiego, przywodząc mi na myśl, że Bóg patrzy na nas z takiej samej wysokości, jak my na nie50.

Trudno uznać powyższy fragment za deklarację sympatii i solidarności z „niższymi
formami organicznymi”, logika tu zawarta jawi się cokolwiek ambiwalentnie. Zdaje
się Lawrence czuć niezbyt dobrze w towarzystwie zwierząt, poprzez nader zaskakujące poczucie wspólnoty sytuacji życiowej. W jego poczuciu człowiek okazuje się
47
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Ibidem, t. II, s. 171.
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w relacji z Bogiem niczym więcej niż zwierzę. Jednak Lawrence’owskie pojęcie człowieka jest węższe niż współczesne. Kontynuuje on bowiem swą myśl następująco:
Podobne uczucia budził we mnie widok Murzynów (negroes), którzy co noc doprowadzali się do obłędnego szału, wybijając u stóp urwiska ekstatyczne takty na tam-tamach. Ich twarze, tak odmienne od naszych, nie raziły mnie, ale ś w i a d o m o ś ć , ż e
każda tkanka naszych organizmów posiada odpowiednik
w i c h c i a ł a c h , b y ł a d l a m n i e s z o k u j ą c a 51.

Spuścizna pisarska Thomasa Edwarda Lawrence’a, której jedynie fragment przeanalizowaliśmy powyżej, stanowi niewątpliwie wdzięczny obiekt do badania z perspektywy teorii postkolonialnej. Lekcja Edwarda Saida powinna jednak zostać nieco zrewidowana. Nieco zbyt jednostronny i uproszczony obraz światopoglądu Lawrence’a, jaki
rysuje, domaga się pogłębienia: zarówno w jego jasnych, jak i ciemnych aspektach.
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Summary
Orientalism by Thomas Edward Lawrence
The paper examines Edward Said’s critique of Thomas Edward Lawrence view on
Arabs and Arabian culture and society. On the one hand some of Said’s allegations
seems poorly grounded and can be deny with some excerpts from Lawrence’s Seven
Pillars of Wisdom. On the other hand Said doesn’t remark serious shortcomings of
Lawrence’s outlook of intercultural relations.
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Wizerunek Araba w kinie głównego nurtu
na podstawie filmowej figury szejka

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest analiza filmowej figury szejka w kinie głównego
nurtu, przez który rozumiem mainstreamowe, popularne produkcje, docierające
do zachodniego masowego odbiorcy; w praktyce oznacza to produkcje przeważnie hollywoodzkie1. W toku moich rozważań zamierzam przedstawić ewolucję
figury szejka w kinematografii amerykańskiej i brytyjskiej na wybranych przykładach. Ukazanie zmian zachodzących w jej obrębie wpisuje się w szerszy kontekst
przeobrażeń filmowego wizerunku „Araba” w kinematografii głównego nurtu.
Poprzez „figurę szejka” rozumiem wizerunki bliskowschodnich bohaterów, występujących w roli kochanka bądź uwodziciela białej kobiety. Na potrzeby analizy
wybrałam te filmy, w których postać szejka bądź sułtana pełni rolę pierwszoplanową, a kanwę narracji stanowi intryga romansowa. Gatunki filmowe, w których
wykorzystywany jest tak rozumiany wizerunek szejka, to romanse, erotyki, komedie oraz blockbustery2. Na potrzeby niniejszej analizy zostaną przywołane produkcje, które uważam za najbardziej symptomatyczne dla zjawiska, takie jak: Szejk,
Syn Szejka, Harum Scarum, Harem, Elza, Strażniczka Haremu oraz Wyścig armatniej kuli II. W ostatnim podrozdziale zarysuję charakter przemian filmowej figury
szejka na podstawie kilku wybranych, najnowszych produkcji (lata 2005−2014).
Filmowy konstrukt orientalnego księcia zawiera w sobie przemieszane etniczne
i religijne cechy dystynktywne3. Ów konglomerat tworzy kategorię bliskowschodniego herosa, będącego najczęściej bohaterem gatunku desert romance, mającego
zarówno swoje literackie, jak i filmowe wersje.
1
2
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Por. E. Shohat, Gender in Hollywood’s Orient, “Middle East Report”, nr 162, 1990, s. 40.
Por. M. Cucco, The promise is great: the blockbuster and Hollywood economy, [w:] Media, Culture
and Society, t. 31, 2009, s. 215.
Por. A. Jarmakani, Desiring the Big Bad Blade: Racing the Sheikh in Desert Romances, “American
Quarterly”, t. 63, nr 4, 2011, passim.
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Klasyczna figura szejka, reprezentowana przez Ahmeda w Szejku (kreacja Rudolfa Valentino), stanowiła punkt odniesienia dla późniejszych produkcji, które
wchodząc w dialog z kinowym pierwowzorem, ustanawiały jego własne warianty. Kanoniczny wizerunek szejka stanowił podstawę filmowej identyfikacji, bez
względu na to, czy odgrywany był z powagą, czy też od początku brany w nawias
jako element świadomej stylizacji (jak w Harum Scarum, gdzie Elvis Presley nawiązuje swoim wizerunkiem do postaci granych przez Valentino).
Filmowa figura szejka jako jedna z możliwych reprezentacji „Araba” w kinie narodziła się wraz ze spektakularnym i kasowym filmem z lat dwudziestych
XIX wieku, zatytułowanym Szejk, a także sequelem tejże historii pod tytułem Syn
Szejka. Dwa obrazy, dzięki którym Rudolf Valentino na stałe przypieczętował
swoją pozycję czołowego amanta kina niemego, zawładnęły wyobraźnią widzów
i ukształtowały figurę szejka, która na dobre zagościła w kinematografii i literaturze. Filmowa adaptacja powieści angielskiej nowelistki Edith Maude Hull dała
początek swoistej „szejkomanii” przekraczającej granice kulturowe, wyznaczając
nowy podgatunek literatury kobiecej zwany desert romance4.
Termin „szejk”, oryginalnie będący słowem wyrażającym respekt wobec muzułmańskiego przywódcy religijnego bądź nobliwego członka społeczeństwa czy rodziny,
nagle nabrał nowych konotacji w postaci odniesień do bezwzględnej, władczej i rozerotyzowanej męskości na Zachodzie. Ostatecznie termin „szejk” w 1931 roku użyczył nazwy dla marki prezerwatyw5.

Apogeum rozwoju desert romance miało swoje miejsce w latach siedemdziesiątych XX wieku. Analiza materiałów ikonograficznych towarzyszących książkom ukazuje schematyczność i uproszczenia leżące u podstaw wykreowanej tożsamości bliskowschodniego kochanka6, będącego najczęściej szejkiem, sułtanem
bądź bliżej nieokreślonym orientalnym księciem. Okładki pierwszych pustynnych
romansów ukazują zazwyczaj opalonego mężczyznę w długiej, powiewającej kefiji (tradycyjnym arabskim nakryciu głowy) i białej, powłóczystej galabiji (okryciu wierzchnim); w tle znajdują się elementy krajobrazu pustynnego: ocierające
się o pocztówkowy banał palmy czy karawany. Interesującą wydaje się kwestia
wierzchowca; zazwyczaj jest to czarny ogier. Znacznie rzadziej wierzchowcem
głównego bohatera jest wielbłąd – jeśli już się pojawia, to przeważnie jako środek
4

5
6

Filmowa adaptacja różni się w wielu szczegółach od książkowego pierwowzoru, który wyróżniał
się odważną erotyką i bezpośrednią prezentacją seksualnej przemocy. Film w swojej warstwie
narracyjnej oraz wizualnej jest o wiele subtelniejszy, a przy tym wieloznaczny. Ponieważ kwestia różnic wykracza poza problematykę mojego artykułu, nie będzie ona przedmiotem analizy; zainteresowani czytelnicy znaleźć mogą dogłębne opracowanie tej kwestii m.in. w artykule
T. Hsu-Ming, Historicizing The Sheik: Comparisons of the British Novel and the American Film,
“Journal of Popular Romance Studies”, 2010.
Ibidem, s. 2.
Najbardziej kompletne i rozbudowane bazy danych dotyczące książek z podgatunku desert romance można znaleźć pod adresem: http://sheikhs-and-desert-love.com oraz http://romancing-the-desert---sheikh-books.blogspot.com [12.07.2014].
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transportu bohaterów drugoplanowych. Dromadery lub baktriany pozostają symbolem uporu i pychy, szczególnie w rejonie Afryki Północnej; w judeochrześcijańskim kręgu kulturowym najczęściej łączono z nimi negatywne cechy, z uwagi na
nieczystość przypisywaną im przez Izraelitów7. Mimo że berberyjskie i arabskie
podania upatrują w wielbłądzie znaczeń pozytywnych, związanych z bogactwem
i dobrobytem, na Zachodzie wielbłąd jako symbol pozostaje najczęściej neutralny. W latach dziewięćdziesiątych wizualna reprezentacja szejka uległa unifikacji
i westernizacji8. Egzotyczne elementy stroju, związane tradycyjnie z kulturą arabską bądź beduińską, zostały zastąpione koszulą lub standardową wersją garnituru. Krótkie i ciemne włosy bohatera zostają odkryte, tłem nie jest już krajobraz
pustynny bądź architektura arabska, lecz ulice znanych światowych metropolii
z wnętrzami naśladującymi globalny, wielkomiejski wzorzec. Transformacja figury głównego herosa od śniadego mężczyzny w „turbanie” do kosmopolitycznego
obywatela, pozostającego „szejkiem” jedynie poprzez tytulaturę, widoczna jest nie
tylko w wizualnej warstwie publikacji, ale również w samej narracji – męski heros pozostaje człowiekiem wykształconym, hołdującym europejskim standardom
cywilizacyjnym; jedyne „arabskie” cechy to egzotyczne rysy fizjonomii bądź bliżej nieokreślony „orientalny” temperament, będący wynikiem genetycznej spuścizny. Bohaterką pustynnych romansów jest zazwyczaj biała kobieta; niezależna
i „wyzwolona”, portretowana w kontraście do potulnych i uciemiężonych kobiet
muzułmańskich, które praktycznie zawsze stanowią drugorzędne postacie ze znikomo zarysowaną psychologią9. Kanwę i dynamikę romansu najczęściej wyznacza motyw zniewolenia białej kobiety przez orientalnego mężczyznę. Porwania
i gwałty, początkowo literalnie opisujące bezwzględność bliskowschodniego herosa, stopniowo zaczęły ulegać transformacji w stronę przemocy symbolicznej.
Bezpośrednie i konkretne uwięzienie kochanki utraciło swoją prawomocność –
bohaterki cały czas pozostają pod wpływem przymusu, jednak utracił on swój
namacalny, zewnętrzny charakter.
Wielopoziomowe i podwójne kodowanie postaci szejka
Wizerunek filmowego szejka zawsze jest ambiwalentny; począwszy od dwuznacznego statusu etnicznego i kulturowego bohatera, po jego seksualną tożsamość.
Ów liminalny status, plasujący go na styku ustalonych kategorii, czyni zeń postać
o potencjale subwersywnym, rozsadzającym ustalone typologie i umożliwiającym
podważenie ustalonego odgórnie porządku symbolicznego. Najbardziej charakterystyczne cechy filmowego wizerunku szejka zdecydowałam się pogrupować
w dziewięć podstawowych kategorii, takich jak:
7
8
9

Por. A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2008, s. 426.
Por. A. Burge, Disappearing Difference, Teach Me Tonight, 24 sierpnia 2011, [on-line:]
http://teachmetonight.blogspot.com/2011/08/disappearing-difference.html [12.07.2014].
Por. L. Vivanco, The Politics of the Desert Romance, Teach me Tonight, 23 sierpnia 2010, [on-line:]
http://teachmetonight.blogspot.com/2010/08/politics-of-desert-romance.html [02.07.2014].
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(1) Brak dystynktywnych cech fenotypowych powiązanych
z etnicznymi Arabami10

Fenotyp szejka oparty jest o modelowy typ śródziemnomorski; tym samym szejk
nie posiada bezpośrednich i oczywistych odnośników jednoznacznie mogących
go zakwalifikować jako Araba. Bliskowschodni bohater jest zazwyczaj śniady, lecz
najczęściej mamy do czynienia z białym mężczyzną w roli orientalnego księcia.
Dłonie Rudolfa Valentino w niektórych scenach były sztucznie przyciemniane, aby
wykreować pożądany efekt kontrastu do jasnej cery jego kochanki Diany.
(2) Indyferencja religijna

Areligijność figury szejka przejawia się między innymi w braku odniesień do
praktyki salat czy innych filarów islamu. Wyznanie nie jest integralnym, niezbywalnym elementem tożsamości filmowego szejka. Można zaryzykować stwierdzenie, iż kinowa figura szejka przedstawia mężczyznę całkowicie zeświecczonego.
Jedyne odniesienia do islamu pojawiają się w wykrzyknieniach typu „na Allacha!”,
pozbawionych głębszych konotacji religijnych.
(3) Pozorne utożsamienie się z „Innym”; świadoma i celowa
strategia mimikry

Pomimo europejskiej edukacji oraz korzeni Ahmed z Szejka przyjmuje kulturowe wzorce arabskie i pozuje na nieokrzesanego dzikusa. Widz może odnieść
wrażenie, iż Ahmed jedynie gra, udając arabskiego szejka. Motyw zachodniego
kochanka, który wtapia się w orientalny krajobraz i z powodzeniem udaje Araba,
został również użyty w Harum Scarum. Postać grana przez Presleya w ramach
kamuflażu podszywa się pod tożsamość tubylczą i uwodzi „arabską” księżniczkę.
(4) Rola mediatora

Poprzez wpływową obecność szejka Ahmeda zarówno w przestrzeni zdominowanej przez Europejczyków, jak i Arabów, widz ulega wrażeniu pozornego odwrócenia kolonialnych relacji, zanim jeszcze „prawdziwa”, europejska tożsamość
Ahmeda zostanie ujawniona. Sam Ahmed czuje się swobodnie zarówno pośród
arabskich, jak i europejskich współtowarzyszy, będąc pośrednikiem pomiędzy
obiema grupami.
(5) Symboliczne „urasowienie” szejka

W Szejku i Synu Szejka możemy zaobserwować odrzucenie rasistowskich teorii
dziedziczności biologicznej na rzecz „neo-rasizmu”, podkreślającego istotność
„różnicy kulturowej”, w której „kultura funkcjonuje jak natura”11. Urasowienie
Ahmeda jest powierzchowne i zaznacza się jedynie poprzez nadanie mu mauretańskich korzeni12. Jak podkreśla Amira Jarmakani, ramy gatunkowe romansów
pozwalają na tworzenie wyimaginowanego, multikulturowego podłoża, gdzie mi10
11
12

Por. A. Jarmakani, op. cit., passim.
E. Balibar, Is there a neo-racism?, [w:] Race and Racialization: Essential Readings, 2007, s. 85.
Por. A. Jarmakani, op. cit., s. 916.
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gracje z jednego środowiska do drugiego i zmiana swoich kulturowych schematów są możliwe13. Rasa, podobnie jak cyborgizacja czy monstrualność, jest jednym
z konceptów symbolizujących socjopolityczny konflikt interesów w odniesieniu
do różnych jednostek14. Zgodnie z takim założeniem tożsamość etniczna staje się
zakładaną i płynną strategią adaptacyjną, podatną na zmiany i synkretyzm kulturowy. Marginalizacja tożsamości etnicznej w obu częściach Szejka oraz Harum
Scarum powoduje, że na plan pierwszy wysuwa się tożsamość kulturowa, którą
można kreować i przyjmować bez względu na swój etnos. To nie tyle geny, co
przyjęcie określonych standardów kulturowych stanowi o tożsamości bohatera.
(6) Od-historycznienie postaci

Aby widzowie mogli w pełni czerpać przyjemność z seansu, niezbędny jest dystans dzieła filmowego wobec sytuacji geopolitycznej i warunków środowiskowych15. Filmografia amerykańska lat dwudziestych, poczynając od Opowieści
tysiąca i jednej nocy Georges’a Mélièsa, nigdy nie stawiała sobie za cel odwzorowania prawdziwego Orientu; realizowała ona fantazje, podkreślając je i wyolbrzymiając16. Błędem byłoby zakładać, iż widzowie byli nieobeznani z kulturą arabską
do tego stopnia, aby uznać fantazmat arabskiego szejka za prawdziwy i wiarygodny. Kreacja szejka w analizowanych przeze mnie produkcjach bazowała na milczącym założeniu o nieprzystawalności i świadomym zdystansowaniu wizerunku
szejka od ówczesnych wydarzeń politycznych (bohaterowie Harum Scarum czy
Elzy… znajdują się w fikcyjnym państwie położonym w bliżej nieokreślonym rejonie Półwyspu Arabskiego).
(7) Ambiwalencja seksualna i ponadprzeciętne libido

Począwszy od kina niemego, przez dźwiękowe filmy czarno-białe i złotą erę
Hollywoodu, przedstawienia szejka wpisują się w Saidowską koncepcję zachodniego „mitu orientalizmu”17. Filmowe wizerunki zawierają w sobie wyobrażenia kolonialne, cechujące się feminizacją orientalnego mężczyzny i czyniące go
figurą o niejednoznacznej, płynnej seksualności. Orient, będący swoistą „Mekką” dla spragnionych erotycznych przygód Europejczyków, stanowił obiekt fantazji o niczym nieskrępowanej oazie miłości, także tej nieheteronormatywnej18.
Sceny biczowania i torturowania w Synu Szejka mają wydźwięk homoerotyczny,

13
14
15
16
17
18

Por. Ibidem, passim.
Por. L. Nishime, The Mulatto Cyborg: Imagining a Multiracial Future, “Cinema Journal”,
t. 44, nr 2, 2005, s. 35.
Por. A. Burge, Desiring the East: A Comparative Study of Middle English Romance and Modern
Popular Sheikh Romance, University of York, 2012, s. 268.
Por. T. Hsu-Ming, op. cit., s. 23.
V. Patané, Homoseksualizm na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, [w:] Geje i lesbijki,
red. Robert Aldrich, Kraków 2009, s. 290.
Por. Ibidem, s. 287-300.
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doczekując się nawiązania w monumentalnym dziele Lawrence z Arabii19. Pole
semantyczne filmowej postaci szejka obejmowało obszary związane z niczym nieskrępowaną seksualnością; wraz z wyobrażeniami dotyczącymi haremów i eunuchów figura szejka coraz częściej zasilała produkcje przemysłu erotycznego czy
pornograficznego, w których groteskowość stereotypowych wyobrażeń na temat
„Orientu” stanowiła egzotyczne i powierzchowne tło dla tego typu produkcji.
Głównym rysem tożsamości filmowego szejka zdaje się być ponadprzeciętna seksualna aktywność, połączona z dominującym stosunkiem wobec kobiet.
Pierwowzór wizerunku szejka zagrany przez Valentino dopuszcza się brutalnego porwania i gwałtu na swojej kochance. Wraz z końcem epoki kina niemego
brutalna dominacja postaci szejka zmienia swój charakter. Nadal zaznaczana jest
jego supremacja wobec kobiecych bohaterek, choć nie przyjmuje już ona aż tak
radykalnych form, jak przemoc Ahmeda. Jednym z przykładów wysubtelnienia
przemocy seksualnej jest postać grana przez Presleya w Harum Scarum. Johnny
Tyronne staje się obiektem pożądania kobiet z haremu, które po rebelii w kraju
bohater „wyzwala”, zabierając do Ameryki i czyniąc z oddanych mu kobiet tancerki kabaretowe. Choć Tyronne nie dopuszcza się aktów agresji, kobiety pozostają
pod silnym wpływem jego magnetyzmu, co w praktyce sprowadza się do niewolniczego poddania się urokowi bohatera.
(8) Romantyczna, arystokratyczna wizja „Araba” wyidealizowanego,
w opozycji do drugoplanowych bohaterów, portretowanych na
zasadzie kontrastu wobec głównego herosa

Arabscy bohaterowie drugoplanowi, ujęci w kategoriach niezróżnicowanej zbiorowości, portretowani są jako ulegli i pasywni, do tego chciwi i łakomi łatwego zysku – ich stosunek do kobiet jest przedmiotowy, a rozrywki niewybredne.
Jednocześnie bywają podatni na manipulację, najczęściej ze strony kolonizatora.
Bohaterowie drugoplanowi wprowadzają element komiczny do filmu bądź też
stanowią jednoznacznie czarne charaktery – będąc gwałtownikami, rabusiami,
czy też zabójcami.
(9) Symplifikacja tożsamości, której osią jest erotyczne pożądanie bądź
działalność polityczna

Tego typu tendencja zaznacza się najwyraźniej w produkcjach komediowych,
gdzie rola przerysowanej postaci szejka-erotomana jest przede wszystkim parodystyczna (Wyścig armatniej kuli II). Tytuły niektórych analizowanych przeze mnie
produkcji wzmacniają inklinacje widoczne w reprezentacji postaci; uproszczone,
tendencyjne nazewnictwo odwołuje się do samej figury szejka bądź do bezpośredniego otoczenia, łączonego stereotypowo z „pustynnym księciem” – najczęściej jest
to harem, zmitologizowany przez Zachód fantazmat wyzwolonego Orientu (Harum
Scarum, Elza, Strażniczka Haremu). Wydaje się, że jedyną funkcją nazewnictwa jest
wywołanie odpowiedniego wrażenia na odbiorcy.
19

Zob. R. Ebert, Lawrence from Arabia, [on-line:] http://www.ebertfest.com/six/lawrence_of_
arabia_review.htm [01.08.2014].
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Filmowy wizerunek szejka w ramach krytyki
ideologicznej i feministycznej
Filmoznawcza analiza Szejka i Syna Szejka dotychczas podejmowana była najczęściej w ramach krytyki feministycznej i ideologicznej, stając się również
przedmiotem dyskursu studiów nad kulturą popularną i romansem. Dla celów
niniejszego artykułu stosownym wydaje mi się przytoczenie głównych tez krytyki feministycznej i postkolonialnej, w ramach których filmowa figura szejka była
dotychczas ujmowana.
Feministyczna analiza filmoznawcza początkowo ujmowała Szejka (oraz późniejsze produkcje bazujące na jego popularności) jako sadomasochistyczny romans, legitymujący dominację mężczyzn i przemoc wobec kobiet20. W kilka lat
po premierze Szejka w 1921 roku pierwsze reakcje feministycznych badaczek
podkreślały ich zdaniem „antyfeministyczny” charakter filmu21. Nie wszystkie
opinie były tak zdecydowane jak recenzje Rachel Adams, która wprost określała
film „skandalicznym” przejawem męskiej supremacji22 pod pozorem erotycznej
opowieści o uprowadzeniu białej kobiety przez Araba. W dyskursie feministycznym lat trzydziestych Szejk był rozumiany jako historia brutalnej dominacji mężczyzn w ramach angielskiego i patriarchalnego systemu23. Początkowo sceptyczne
reakcje feministek zmieniły swój charakter; dla badaczek trzeciej fali feminizmu
film wspierał emancypacyjną walkę kobiet o równe prawa w kwestii rozwodów.
Podminowując pogląd o istnieniu wyraźnych granic (czy to rasowych, czy to kulturowych), stawiał pytanie o legitymizację związku białej kobiety z dwuznacznym
etnicznie mężczyzną. W zrealizowanej fantazji o ucieczce z wiktoriańskiej Anglii
feministyczna recepcja filmu w latach osiemdziesiątych zauważała krytykę angielskiej instytucji małżeństwa. Fakt, iż Ahmed z Szejka okazuje się być w końcu
Brytyjczykiem o arystokratycznych korzeniach, Teo Hsu-Ming uznaje za zamierzony manewr, mający na celu ułagodzenie opinii społecznej24. Podwójna tożsamość
szejka miałaby wskazywać na silną tabuizację związków międzyrasowych i międzywyznaniowych25 poprzez niemożność bezpośredniego ukazania takiej relacji. Podążając za interpretacjami feministycznymi z lat osiemdziesiątych, historia Ahmeda
i Diany byłaby historią angielskiej pary, zdecydowanej żyć poza przyjętą hierarchią
i wartościami. Odgrywana przez głównego bohatera „arabska tożsamość” równałaby się „odrzuceniu konwenansów i konformizmu angielskiej społeczności”26.
20
21
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Por. P. Petro, Reflections on Feminist Film Studies, Early and Late, “Signs”, t. 30, nr 1, 2004, s. 1273.
Por. T. Hsu-Ming, op. cit., s. 5.
Por. Ibidem, s. 5.
Por. J. Mayne, Feminist Film Theory and Criticism, “Signs”, t. 11, nr 1, 1985, s. 86.
Por. T. Hsu-Ming, op. cit., s. 17–18.
Por. Ibidem, s. 20.
Por. S. L. Blake, What “race” is the Sheik? Rereading a desert romance, [w:] Doubled Plots:
Romance and history, red. M. P. Carden, S. Strehle, University Press of Mississippi, 2003, s. 70.
(Tłumaczenie własne wszędzie, gdzie nie podano inaczej.)
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Pod kierunkiem Melforda, Diana przyjmuje rolę białej kobiety w swojej imperialnej
misji, przynoszącej na grunt Orientu chrześcijaństwo i europejską cywilizację, ratując Ahmeda od rasowej i kulturowej apostazji27.

Pomimo negatywnej reakcji feministek w latach trzydziestych, Szejk i Syn Szejka wyłamują się z nurtu filmów voyerystycznych – to potrzeby białej kobiety są
w centrum zainteresowania, stanowiąc oś i kanwę narracji. W Haremie Williama
Hale’a kobieca bohaterka wprawdzie zostaje uprowadzona, w sekwencjach jednoznacznie nawiązujących do kanonicznego porwania heroiny z Szejka, lecz okowy,
które zdają się więzić Jessicę w haremie sułtana należą do porządku wewnętrznego bohaterki. Dobrowolność, z jaką poddaje się swojemu losowi, jest sugerowana
i domniemana przez bohaterów drugoplanowych. Zakwestionowanie realnego
przymusu i założenie (nawet biernej) partycypacji głównej bohaterki nadwyręża
pozycję sułtana (a przy tym władzę arabskiego suwerena). Realna kontrola nad
życiem i losem bohaterki nie leży w ręku sułtana, lecz innych kobiet z jego otoczenia – tym samym postać orientalnego księcia staje się odrealniona i pozbawiona
sprawczości. Sułtan, którego osobowość w uproszczonym zarysie można opisać
poprzez samo erotyczne pożądanie i pragnienie władzy, jest postacią płaską i jednowymiarową. Brytyjka Jessica niemal w każdym aspekcie przypomina Dianę
z Szejka – jest arystokratką, lecz jednocześnie niezależnie myślącą chłopczycą,
która nie znajduje upodobania w typowo kobiecych zajęciach – pociąg do przygody i niezależność wysuwają się na plan pierwszy we wszystkich poczynaniach
bohaterek. Obie nie są w stanie powrócić do wiktoriańskiej Anglii, tłumiącej
rozbudzoną zmysłowość bohaterek, i znajdują spełnienie w ramionach swojego
„oprawcy”, pomimo początkowego buntu wobec niewoli. Harem zdaje się podążać tropem kliszy występujących w Szejku i Synu Szejka, rozbudowując narrację
o nowe wątki – jak choćby intrygi haremowe, których nie ma w pierwowzorze.
Mimo że film wciąż pozostaje wierny konwencji gatunku desert romance, postać
sułtana traci swoją przewagę na rzecz bohaterki.
W ramach krytyki postkolonialnej, Szejka i Syna szejka interpretowano w kategoriach odbicia kolonialnego konfliktu pomiędzy Francją a Wielką Brytanią.
Postkolonialne odczytanie wizerunku szejka wskazuje na ukryte założenie o europejskiej supremacji; Ahmed był postacią wyrażającą angielską dominację.
Arogancka pewność siebie [Diany] wyrasta z jej pozycji jako białego, imperialistycznego podmiotu, który posiada zdolność wybawienia mężczyzny od jego destrukcyjnego pragnienia asymilacji i ocalenia go dla jego „białego ja” [white self]28.

Recepcja Szejka i Syna Szejka na gruncie amerykańskim podejmowała kwestie
imperializmu i segregacji rasowej. Kreacja włoskiego aktora (Rudolfa Valentino) jako
Araba o europejskim pochodzeniu może być w pełni rozumiana jedynie po uwzględ27
28

Ibidem, s. 25.
S. L. Blake, op. cit., s. 32.

– 49 –

Wizerunek Araba w kinie głównego nurtu na podstawie filmowej...

nieniu polityki rasowej Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku. Arabowie
uznawani byli za wystarczająco „białych”, by zdolni byli zasymilować się z „białą”
większością obywateli USA i jednocześnie zdystansować się od „czarnych”29.
Rola Valentino jako pseudo-Araba Ahmeda ben Hassana musi być odczytana
w kontekście konkurujących ze sobą ideologii obywatelstwa i „białej rasy” w USA,
jak również w ramach dyskursu amerykańskiego orientalizmu30.

Jak zaznacza Teo Hsu-Ming, Ahmed jest „bardziej arabski niż sami Arabowie”
– z perspektywy postkolonialnej jego kreacja podkreśla supremację europejskiej
kultury i jej żywotny, skłonny do nieustannej transformacji charakter. Europejczyk,
czy mówiąc szerzej, człowiek Zachodu, mógł wcielić pozytywne cechy utożsamiane z „arabskością” i przekształcić swoje negatywne instynkty. Cechy waloryzowane
pozytywnie, takie jak duma, honor czy odwaga, mogły zostać ocalone z „barbarzyńskiej” natury, lecz jedynie pod warunkiem przyjęcia norm zachodnich.
Arabskie cechy szczególne przyjęte przez angielskiego bohatera – takie jak absolutne umiłowanie wolności czy też apodyktyczność – rzucają światło na orientalistyczny dyskurs służący interesom angielskiej arystokracji, która pragnęła zachować owe
przywileje dla siebie31.

Z pozycji krytyki ideologicznej uproszczeniem byłoby stwierdzenie, iż Hollywood reprodukuje w postaci szejka Ahmeda stereotypy kulturowe portretujące
Arabów jako popędliwych barbarzyńców i ciemiężycieli kobiet. Filmowy romans
nie mógłby zostać urzeczywistniony, gdyby bohater „naprawdę” był samowolnym, barbarzyńskim dzikusem, traktującym kobiety jak niewolnice i niezdolnym
nadać im status podmiotu. Kreacja szejka, bazująca na „pozorowaniu” przez niego dzikości i nieokrzesania, umożliwia przekroczenie kulturowego tabu i unieważnienie rasowych stereotypizacji32. Stylizacja głównego bohatera na typowego macho nie jest kompletną identyfikacją, ale pozą przyjmowaną przez postać.
Wizerunek szejka jako ultra-męskiego macho jest wpisany odgórnie w dialektykę
dwuznaczności. Nie jest jednoznacznie zakładany, gdyż unicestwiłoby to dynamikę romansu, ale stylizowany i odgrywany, co unieważnia jego prawomocność.
Choć widz może ulec wrażeniu, iż takie produkcje jak Szejk czy Syn Szejka konstruują wizerunek mężczyzny bliskowschodniego jako brutalnego, nieokrzesanego szowinisty, taka identyfikacja jest od początku wzięta w nawias.
Pewne dominanty w postaci szejka można uznać ze uniwersalne cechy przypisywane męskim bohaterom romansów: obcy i dziki bohater jest wystarczająco
odmienny, by budzić lęk i być może niechęć. Stopniowo dzięki głównej bohaterce
zachodzi w nim wewnętrzna przemiana – zostaje ucywilizowany i odkrywa swo29
30
31
32

Por. T. Hsu-Ming, op. cit., s. 31–34.
Ibidem, s. 29.
S. L. Blake, op. cit., s. 69.
Por. P. Green, Ideology and Ambiguity in Cinema, “The Massachusetts Review”, t. 34, nr 1, 1993, s. 8.
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je wrażliwe, czułe oblicze. Wskazane cechy „demonstrują zakładaną nierealność
postaci szejka i jego jednoczesne związki z monstrualnością”33. Wilkołak i wampir
jako popularni bohaterowie współczesnych romansów stanowią paralelne wizerunki w stosunku do postaci kinowego szejka, wpisując się w model miłości, która przekracza granice geograficzne, rasowe czy też gatunkowe. Owo porównanie
ukazuje powiązanie figury szejka z potwornością, na tyle odrealnioną, by mogła
się stać obiektem „transgresywnego pożądania”34.
Figura szejka we współczesnych blockbusterach
i komediach romantycznych; podsumowanie
Na przestrzeni ostatniej dekady możemy zaobserwować pewien zwrot w kreowaniu filmowej figury szejka. Wizerunek szejka kobieciarza i erotomana nadal
eksploatowany jest przez twórców komedii oraz filmów przygodowych, lecz ciekawym zjawiskiem jest dodanie mu cech (głównie przez twórców mainstreamowych), których wcześniej nie posiadał. Począwszy od wojny w Zatoce Perskiej, wizerunek „Araba-terrorysty” zyskiwał coraz większą popularność, wypierając tym
samym postać szejka-uwodziciela. Filmowy szejk z najnowszych produkcji to często szanowany i darzony estymą światły i mądry przodownik; tym samym skłania
się ku pierwotnemu znaczeniu słowa – oznaczającego przywódcę religijnego i szanowanego członka społeczeństwa. Swoją pozycję zawdzięcza nie tyle erotycznej
aurze uwodziciela, lecz autentycznemu rozsądkowi, połączonemu z przysłowiową
„mądrością życiową”. Obraz szejka jako wizjonerskiego mężczyzny, uosabiającego mądrość i filozofię wschodu jest raczej precedensem niż regułą w kinematografii hollywoodzkiej, choć ostatnie komedie romantyczne i filmy przygodowe
(jak np. Połów szczęścia w Jemenie czy Medicus) wydają się skłaniać ku nowemu,
ponownie odczytanemu wizerunkowi szejka bądź sułtana. Królestwo Niebieskie,
pretendujące do miana filmu historycznego, stanowi przykład pozytywnej kreacji
muzułmańskiego władcy. Postać sułtana Saladyna odznacza się rozwagą i rozsądkiem, w przeciwieństwie do chrześcijańskich duchownych i władców.
Odpowiedź na pytanie o przyczynę owego zwrotu wciąż pozostaje w sferze
spekulacji; jednym z powodów może być krytyka reprezentacji mniejszości narodowych w kinematografii i coraz większa świadomość społeczna odnośnie negatywnej stereotypizacji Arabów w mediach35. W 2007 roku ukazał się obszerny raport Islamskiej Komisji Praw Człowieka, analizujący medialny wizerunek
Arabów i muzułmanów, z uwzględnieniem telewizyjnych i kinowych produkcji36.
33
34
35

36

A. Jarmakani, op. cit., 908.
Ibidem, s. 908.
Por. L. Ward, From Aladdin to Lost Ark, Muslims get angry at “bad guy” film images, “The Guardian”, 25.08.2007, [on-line:] http://www.theguardian.com/media/2007/jan/25/broadcasting.race
[01.08.2014].
Por. A. Saied, M. Syed, A. Sameera, K. Seyfeddin, Arzu Merali, British Muslims Expectations of
the Government. The British Media and Muslim Representation: The Ideology of Demonisation,
Islamic Human Rights Commission, 2007, s. 59–89.
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Wymienione przeze mnie filmy zdają się przeczyć tendencji do symplifikacji postaci muzułmanina czy też Araba w kinie. Przedstawiając nową wizję wyznawcy
islamu, dążą do uwypuklenia pozytywnych aspektów tożsamości kinowej postaci
muzułmanina i/lub Araba. Nie sposób zaprzeczyć, iż produkcje powielające stereotyp muzułmanina jako obskuranckiego terrorysty i awanturnika wciąż znajdują swoje nowe, świeże realizacje (jak choćby w brytyjskiej komedii Cztery lwy),
lecz poza tą tendencją zaznacza się również inna, dążąca do uchwycenia archetypu „mądrego szejka”, bliższego sufickim ideałom niż zachodniej percepcji.
Wygląda na to, iż współcześnie kinowy wizerunek szejka nabiera zupełnie
nowych konotacji. Wyraźne staje się odpolitycznienie jego figury i podkreślenie pozytywnych aspektów postaci, nawiązujących do spuścizny filozoficznej
islamu, z wyłączeniem kwestii dotykających w bezpośredni sposób zagadnień
politycznych i religijnych. Choć filmowy wizerunek szejka odnoszący się do kanonicznych, kinowych reprezentacji wciąż wykorzystywany jest przez twórców
głównego nurtu, najczęściej jest on traktowany w kategoriach parodystycznych
i satyrycznych, przez co eksploatowany jest zazwyczaj w produkcjach komediowych. Choć gatunek desert romance wciąż ma swoje zwolenniczki, wydaje mi się,
iż potencjał figury szejka jako orientalnego kochanka został już w dużej mierze
wyczerpany. Nie licząc niskobudżetowych produkcji o charakterze pornograficznym, najnowsze hollywoodzkie blockbustery odchodzą od rozerotyzowanego wizerunku szejka bądź sułtana, polemizując z wizerunkiem wykreowanym przez
Rudolfa Valentino.
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Summary
The image of Arabs in mainstream cinema on the basis
of the film figure of sheikh
The main task of this article is a brief presentation of the evolution of the sheikh figure
in Hollywood, mainstream cinema. From silent cinema and creations of Rudolf
Valentino as an oriental lover, the author analyzes changes and transformation of
the sheikh character in western cinematography and specifically focuses on the
perception of Arabs and Muslims in a frame of desert romance movies. The paper
examines characteristic features of sheikh film figure and presents a typology of
his various attributes.
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Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250)
– cesarz średniowiecznego świata
zachodniego czy „ochrzczony
sułtan Sycylii”?

Wprowadzenie
Fryderyk II, wywodzący się z cesarskiego rodu Hohenstaufów, jest postacią, która
w średniowiecznym świecie kultury zachodniej, swoją postawą myślową i praktyką polityczną odbiegała od powszechnie przyjętych norm i standardów. Łączył on
idee nawiązujące zarówno do tradycji chrześcijańskiej Europy, jak i muzułmańskiego Wschodu, dzięki czemu pozostawał człowiekiem o otwartym umyśle. Pozwoliło mu to w wielu kwestiach uchodzić za prekursora włoskiego renesansu1.
Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule niniejszej pracy nie jest zadaniem łatwym, zaś sam Fryderyk II nie jest władcą, który daje się jednoznacznie ocenić. Wokół
jego osoby, jeszcze w czasach mu współczesnych, narosło wiele mitów i kontrowersji.
Problem ten ze szczególną troską podkreśla Ernst Wilhelm Wies, który w monografii
poświęconej cesarzowi2 przytacza wiele odnoszących się do niego przesądów i proroctw.
Studiując życiorys staufijskiego monarchy dostrzega się pewne fakty, które
stanowiły punkty styczne między światem średniowiecznego chrześcijańskiego
Zachodu i muzułmańskiego Wschodu. Dylemat, na ile jego czyny powinno się
postrzegać przez pryzmat zasiadania na cesarskim tronie, na ile zaś poprzez zażyłe kontakty ze światem islamu, stanowi ważny punkt odniesienia dla całościowych
analiz życia tego władcy. Swoją postawą budził niejednokrotnie niechęć ówczesnych środowisk. Jak zauważył Fryderyk Nietsche, władcę tego zaliczać można
do „owych przedziwnych, niepojętych i niewyobrażalnych, zagadkowych ludzi,
powołanych, by zwyciężać i uwodzić”3.
1
2
3

Por. P. Hitti, Dzieje Arabów, tłum. W. Dembski, Warszawa 1969, s. 513.
Por. E. Wies, Cesarz Fryderyk II. Mesjasz czy Antychryst, tłum. J. Antkowiak, Warszawa 2002.
F. Nietsche, [za:] Ibidem, s. 10.
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Praktyka polityczna oraz codzienne zwyczaje dworu Fryderyka II były obiektem dezaprobaty znacznej części zachodniego świata, w której nie potrafiono znaleźć zrozumienia dla odmiennej mentalności tego władcy. Ówczesny kronikarz
Mateusz z Paryża odnotował:
Jego przeciwnicy głosili także, jakoby cesarz uznawał bardziej prawa Mahometa aniżeli Jezusa Chrystusa (...) przez większość czasu bardziej miał za sprzymierzeńców
i przyjaciół Saracenów aniżeli chrześcijan4.

Należy przy tym pamiętać, że okres rządów Fryderyka II to nieustanna walka
z papiestwem o przewodzenie światu chrześcijańskiemu, która odbywała się w atmosferze wzajemnej niechęci i stale napędzającej się propagandy.
Dziedzictwo ideowe przodków – między uniwersalizmem
cesarskim Staufów a tolerancją i pragmatyzmem
sycylijskich Normanów
Doszukując się podstaw ideowych zachowań Fryderyka II Hohenstaufa nie sposób pominąć dziedzictwa jego przodków.
Z jednej strony był spadkobiercą idei uniwersalizmu cesarskiego, której korzenie sięgają Karola Wielkiego, przejmowanej następnie przez dynastię ottońską
i kolejnych cesarzy niemieckich, kończąc na jego dziadku Fryderyku I Barbarossie i ojcu Henryku VI. W myśl tej zasady cesarstwo dążyło do uzyskania dominującej pozycji w ówczesnym świecie – dominium mundi – w czym jego oczywistym
konkurentem było papiestwo5. Jednym z elementów tej walki był między innymi
ruch krucjatowy, w którym wsławił się Fryderyk I, będący jednym z głównych
organizatorów III krucjaty (podczas której utonął w 1190 roku w rzece Salef)6.
Idea krucjat dotknęła również samego Fryderyka II, czego owocem była wyprawa
cesarska do Ziemi Świętej w 1228 roku, która niesłusznie bywa określana w literaturze przedmiotu jako VI krucjata. Z racji znaczenia tego wydarzenia dla oceny
polityki cesarza, poświęcony jej został odrębny podrozdział w dalszej części pracy.
Z drugiej strony staufijski władca odziedziczył po matce, Konstancji Sycylijskiej, tradycje tolerancyjnych władców normańskich, zdobywców Sycylii z rodu
Hauteville. Ich napływ do południowej Italii rozpoczął się w początkach XI wieku7. Synowie Tankreda de Hauteville, Robert Guiscard i Roger w 1060 roku
utworzyli w Kalabrii przyczółki mające służyć desantowi na wyspę, która przez
kilkaset lat znajdowała się pod panowaniem Arabów, po odbiciu jej z rąk Bizan4

5
6
7

Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani Chronica Majora, wyd. H. R. Luard, t. 3: A.D. 1228 to A.D.
1239, Londyn 1876, s. 521, [za:] J. Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf a świat kultury muzułmańskiej,
[w:] Tropem muzułmańskich dziejów, red. J. Hauzińśki, Toruń 2007, s. 222, przyp. 54.
Por. Kolejne etapy walki o dominium mundi opisuje B. Zientara, Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 2006, s. 209–236.
Por. E. Wies, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, tłum. W. Radwański, Warszawa 1996, s. 192–194.
Zob. J. Hauziński, Kraje i kultury śródziemnomorskie, Poznań 1990, s. 215.
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cjum w IX wieku. Pierwszy atak Normanów nastąpił w roku 1061 i tak jak cały
późniejszy podbój, kierowany był przez Rogera. W tym samym roku udało się
wojskom normańskim podbić Mesynę. Kolejnymi ważnymi etapami było opanowanie w 1072 roku Palermo i w 1085 roku Syrakuz. Ostateczny podbój zakończył
się w roku 1091, kiedy to wyspa została zjednoczona pod panowaniem Rogera
I jako hrabiego Sycylii, założyciela dynastii normańskiej na wyspie.
Najwybitniejszym przedstawicielem dynastii normańskiej na Sycylii był syn
Rogera I – Roger II. W roku 1127 udało mu się połączyć zdobycze Normanów na
Półwyspie Apenińskim z Sycylią, a w 1130 roku, wykorzystując spór pomiędzy papieżem Innocentym II a antypapieżem Anakletem II, uzyskał tytuł króla Sycylii,
Kalabrii i Apulii, które to ziemie stawały się niezależnym lennem dziedzicznym8.
Po śmierci Rogera II w 1154 roku, spadkobiercami jego królestwa byli kolejno:
syn Wilhelm I (1154-1166) i wnuk Wilhelm II (1166–1189). Lata panowania tych
trzech królów określane są jako złota epoka w dziejach wyspy9.
Pod panowaniem Normanów nastąpił na Sycylii rozkwit specyficznej kultury
chrześcijańsko-muzułmańskiej. W swoim nowym państwie stanowili oni tylko
niewielką grupę ludności pośród Włochów, Arabów oraz Greków. Taka sytuacja
w połączeniu z normańskim pragmatyzmem działania spowodowały pozostawienie swobód obywatelskich i wyznaniowych dla wszystkich swoich poddanych
według dotychczasowych tradycji. Nowi władcy przestrzegali tolerancji religijnej
i obyczajowej, zaś instytucje wypracowane przez stulecia przez każdą z grup etnicznych były przez nich wykorzystywane w sprawnym rządzeniu swoim państwem, które urządzone zostało na sposób feudalny10.
Sposób życia normańskich władców przypominał nieco styl islamskich sułtanów, hołdujących ceremoniałowi dworskiemu cesarzy bizantyńskich. Nowi
poddani mieli stać się dla nich gorliwymi pracownikami, dzięki którym dynastia
miała bogacić się i rosnąć w siłę11.
Wpływy kultury orientalnej na normańskiej Sycylii, swój kulminacyjny punkt
osiągnęły za panowania dziadka Fryderyka II Hohenstaufa – Rogera II, którego Michele Amari, wybitny historyk sycylijski, określił mianem „ochrzczonego sułtana Sycylii”12. Władca ten był pierwszym z normańskich władców, który
odebrał od greckich uczonych staranne wychowanie i wykształcenie, mające go
przygotować do rządzenia państwem. W utworzonym przez siebie w 1130 roku
Królestwie Sycylii sprawował władzę absolutną. Wynikało to z przejętych wzorców bizantyjskich i arabskich. W dziedzinie ekonomii zapożyczył arabskie wzory
8
9
10
11
12

Por. J. Hauziński, Imperator końca świata, Gdańsk 2002, s. 15–16.
Por. S. Runciman, Nieszpory Sycylijskie. Dzieje świata śródziemnomorskiego w drugiej połowie
XIII wieku, tłum. Ł. Modelski, O. Tycińśki, Katowice 1997, s. 17.
Por. I. Malinowska-Kwiatkowska, Prawo prywatne w ustawodawstwie Królestwa Sycylii
(1140-1231), Kraków 1973, s. 7-8; Por. J. Hauziński, Kraje i kultury…, s. 232–235.
Por. D. Piwowarczyk, Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu, Warszawa 2006, s. 63.
M. Amari, Storia dei musulmani di Sicilia, t. 3, Catania 1937, s. 448, [za:] J. Hauziński, Polityka
orientalna Fryderyka II Hohenstaufa, Poznań 1978, s. 71.
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systemu fiskalnego, co zapewniało regularne, wysokie dochody. Wpływy Orientu
zaobserwować można było również w ceremoniale dworskim tego władcy – od
egipskich Fatymidów przejął zwyczaj posługiwania się parasolką, która zaliczona
została do insygniów władzy monarszej. Na monetach Rogera II widniał napis
w języku arabskim, gdzie używał w stosunku do swojej osoby arabskiego tytułu,
który później trafił do formuł kancelaryjnych. Jednak tym, co najbardziej raziło chrześcijańską Europę Zachodnią w owym czasie, był styl życia tego władcy.
Zwykł ubierać się jak muzułmanin, we wschodnie szaty ozdobione dekoracyjnym
pismem arabskim, podobnie zresztą wyglądało całe otoczenie jego dworu13. Następcy Rogera II kontynuowali jego dzieło. Wychowani zostali w tradycji orientalnej, posiadali własne haremy i otaczali się przepychem godnym islamskich
kalifów, co raziło ówczesnych chrześcijan. W takiej atmosferze wzrastał również
młody Fryderyk II Hohenstauf, co nie pozostało bez wpływu na jego osobowość
i metody sprawowania władzy cesarskiej.
Atmosfera średniowiecznej Sycylii
Sycylia, której powierzchnia wynosi 25,4 tys. km2, jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym. Specyficzne położenie tej wyspy – z jednej strony bliskie sąsiedztwo Półwyspu Apenińskiego, z drugiej – wybrzeży Tunezji – sprawiało, że
była miejscem starć wojsk Europy z siłami afrykańskimi, chcącymi zapanować
nad światem śródziemnomorskim14.
Średniowieczna Sycylia i jej mozaika kulturowa wywarła trwałe piętno na dorastającym na jej terenie przyszłym cesarzu. Młody Stauf, urodzony w 1194 roku,
przebywał na wyspie nieprzerwanie od 1197 roku do 1212 roku, po czym wyruszył na podbój Niemiec. W czasie tych lat nieustannie stykał się z obecnymi
na wyspie, funkcjonującymi obok siebiekulturami: bizantyńską, arabską oraz żydowską, wśród których nabierał pierwszych życiowych doświadczeń i kształtował
swój charakter. Miał nawet powiedzieć: „Bóg Izraela nie widział mojej ziemi –
Terra di Lavorno, Kalabrii, Sycylii i Apulii, inaczej nie chwaliłby tak często ziemi
(mlekiem i miodem płynącej), którą obiecał i dał Żydom”15.
Fryderyk II już od najmłodszych lat był wszechstronnie kształcony. Wśród
jego pierwszych nauczycieli najprawdopodobniej znajdował się nieznany dzisiaj
z imienia Arab, dzięki któremu poznał mentalność ludzi Wschodu. Młody monarcha miał szczególny talent lingwistyczny. Udało mu się opanować sześć języków ‒ francuski, niemiecki, włoski, łacinę, grekę i arabski16. Z czasem pojawiło się
u niego zainteresowanie prawem, medycyną, historią naturalną i filozofią. Ponadto oprócz zainteresowań intelektualnych, we wczesnych latach swojego życia opa13
14
15
16

Por. J. Hauziński, Polityka orientalna…, s. 72.
Por. Zob. S. Runciman, Nieszpory Sycylijskie, s. 12.
Cyt. za: E. Wies, Cesarz Fryderyk II…, s. 93, przyp. 1; również: J. Hauziński, Polityka orientalna…,
s. 41, przyp. 214.
Por. S. Runciman, Nieszpory Sycylijskie, s. 33.
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nował sztukę władania mieczem, strzelania z łuku oraz jazdę konną17. Staranne
wykształcenie w połączeniu z cechami, takimi jak bystrość umysłu, niestrudzona
energia, zdolności organizacyjne oraz tolerancja wobec poddanych, które Fryderyk dziedziczył po swoich wybitnych przodkach, stworzyły postać wyjątkową,
która trwale zapisała się w historii całego kontynentu.
Jedną z pierwszych decyzji młodego władcy było ściągnięcie na Sycylię ludzi
nauki z różnych części świata, gdyż w królestwie liczba osób wykształconych była
stosunkowo niewielka. W czasach Fryderyka II poziom nauki arabskiej w wielu dziedzinach stał na znacznie wyższym poziomie od nauki zachodnioeuropejskiej, toteż przede wszystkim z tego kręgu monarcha sprowadzał na swój dwór
w Palermo wybitne jednostki18. Niestety nie są znane imiona arabskich uczonych,
którzy zdecydowali się osiedlić na wyspie. Wiadomo natomiast, że naukę muzułmańsko-hiszpańską reprezentował na dworze Fryderyka Michał Szkot, w latach
około 1227–1236 pełniący funkcję nadwornego filozofa, co oznaczało w praktyce
funkcję astrologa19. Do najwybitniejszych osiągnięć tego uczonego zaliczyć można tłumaczenia z języka arabskiego na łacinę traktatów biologicznych i zoologicznych autorstwa Arystotelesa. Następcą tego uczonego na stanowisku nadwornego
filozofa został Teodor z Antiochii, syryjski jakobita, znawca świata islamu20, który z kolei przetłumaczył na łacinę dzieła arabskiego sokolnika Majmuna, służące
później cesarzowi w jego traktacie o sokolnictwie zatytułowanym De arte venandi
cum avibus21. Prawdopodobnie również nadworny matematyk cesarza Jan z Palermo, posiadał arabskie korzenie. Zawdzięczamy mu przetłumaczenie z języka
arabskiego na łacinę niewielkiej anonimowej pracy na temat hiperboli22.
Swoisty charakter miał również dwór Fryderyka II. W swojej kancelarii, obok
części łacińskiej i greckiej, posiadał również podzespół, gdzie stanowiska urzędnicze pełnili Arabowie. Podobnie do swoich przodków z dynastii normańskiej,
w otoczeniu cesarza można było spotkać liczne tancerki, wywodzące się z arabskiego świata. Miał także własny harem, gdzie przebywały liczne muzułmańskie
niewolnice, jak również cesarskie żony, pilnowane przez eunuchów wyznających
islam, co budziło oburzenie ówczesnego świata kultury zachodniej.
Nie znamy dokładnej daty wytworzenia się instytucji haremów. Dokładniejsze
informacje o nich pochodzą z drugiej połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. i są to
instrukcje wydawane przez niektórych władców Bliskiego Wschodu dla urzędników pracujących w pałacach. Wiele z tych zarządzeń dotyczyła organizacji życia
kobiet w haremach23. Z tradycji dawnego Orientu, za pośrednictwem Bizancjum,
17
18
19
20
21
22
23

Por. J. Hauziński, Imperator…, s. 25.
Por. Idem, Fryderyk II Hohenstauf a świat…, s. 220–222.
Por. Idem, Polityka orientalna…, s. 80.
Por. Idem, Imperator…, s. 126.
Por. P. Hitti, op. cit., s. 513.
Zob. J. Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf a świat…, s. 222.
Por. W. Pałubicki, Instytucja haremów w tradycjach orientu, „Przegląd Orientalistyczny”
R.1988 (146), s. 123.
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instytucję haremów przejęły kraje muzułmańskie. Miało to miejsce w VII wieku i to właśnie językowi arabskiemu zawdzięczamy dzisiejszą nazwę tej instytucji. Słowo harem pochodzi od arabskiego haram – zabronione bądź harim. Były
to kobiece apartamenty w tradycyjnym domu muzułmańskim, do których obcy
mężczyźni nie mieli prawa wstępu. Terminem tym określa się też kobiety i dzieci
tam zamieszkujące24. Dla ludzi średniowiecznego Zachodu była to jednak instytucja słabo znana. Na ich wyobrażeniu o haremie ciążył jego kształt w krajach
muzułmańskich. Ocena moralna wiąże się ze statusem osób należących do haremu. Fakt, że w przypadku Fryderyka chodzi o cesarskie żony, wywodzące się
z królewskich rodów, musiał budzić negatywne emocje.
W zarządzaniu królestwem, Fryderyk II czerpał z tradycji cywilizacji bizantyńskiej, islamu i judaizmu, którymi przesiąknięta była Sycylia. Od swojego dziadka,
Rogera II, przejął pogląd na władzę monarszą. Dążył do przekształcenia Królestwa
Sycylii w scentralizowane, biurokratycznie rządzone państwo absolutne. W roku
1231 ogłosił tak zwane Konstytucje z Melfi, które stały się podstawowym prawem
w jego Królestwie25. Zawarte w nich przepisy skupiały pełnię władzy w rękach
monarchy, likwidując wszelkie inne autorytety, w tym Kościół.
Sycylia w I połowie XIII wieku stanowiła tak naprawdę centrum cesarstwa
staufijskiego, sprawy niemieckie zeszły w nim na drugi plan. Rządy Fryderyka II
na wyspie, mimo że w wielu kwestiach czerpały czy też były kontynuacją praktyk
wprowadzonych przez jego normańskich poprzedników, stanowiły odrębny fragment w historii tego miejsca. Cesarz nie akceptował sprzeciwu czy buntu swoich
poddanych, bezwzględnie tłumiąc wszelkie jego przejawy.
Analizując powiązania Fryderyka II ze światem arabskim, nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem Jerzego Hauzińskiego, który uważa, że polityka wschodnia tego władcy musi być widziana przez pryzmat Sycylii26. Z pewnością, gdyby
wychowany został w środowisku kulturowym Rzeszy niemieckiej, nie rozwinąłby
w sobie takiej empatii w stosunku do świata muzułmańskiego.
Cesarska wyprawa do Ziemi Świętej w latach 1228–1229
Wydarzeniem bez precedensu w ówczesnym świecie była wspomniana powyżej,
wyprawa Fryderyka II do Jerozolimy, która miała miejsce w latach 1228–1229.
W jej wyniku staufijskiemu władcy udało się zawrzeć traktat z sułtanem Egiptu
Al-Malikiem al-Kamilem, na mocy którego muzułmanie oddali chrześcijanom
Jerozolimę, bez rozlewu krwi. Umowa została krytycznie przyjęta zarówno przez
przedstawicieli świata islamu, jak i chrześcijan, jednak nie można jej odmówić
miana najbardziej osobliwego traktatu, jaki został zawarty przed epoką osmańską,
między władcami z kręgu chrześcijaństwa zachodniego i islamskiego Wschodu27.
24
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Por. A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 1995, s. 126.
Por. I. Malinowska-Kwiatkowska, op. cit., s. 16.
Por. J. Hauziński, Polityka orientalna…, s. 83.
Por. P. Hitti, op. cit., s. 549–550.
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Podróż ta pozwoliła ponadto Fryderykowi II lepiej poznać fascynujący go świat
islamski, z którym od najmłodszych lat miał styczność w swoim sycylijskim królestwie. Zaowocowała również nawiązaniem bliższych stosunków z isma’ilicką
sektą asasynów, które później były wyciągane jako zarzut wobec cesarza w bulli
wyklinającej go oraz głębszemu zapoznaniu się z nauką arabską, która w owym
czasie była dużo bardziej rozwinięta od nauki zachodnioeuropejskiej.
W niektórych opracowaniach cesarska wyprawa do Jerozolimy bywa określana jako VI krucjata, jednakże patrząc przez pryzmat wcześniejszych krucjat jest to
nazewnictwo błędne. Współczesna historiografia czasami nie zauważa pewnych
podstawowych zasad krucjat i postrzega wyprawę Fryderyka II w szerszych kategoriach średniowiecznego konfliktu świata chrześcijańskiego z islamskim. Argumentami, które przeczą takiemu określeniu jest przede wszystkim to, że cesarz
w owym czasie objęty był papieską ekskomuniką oraz fakt, że dokonał wyzwolenia Jerozolimy na drodze dyplomatycznej, podczas gdy krucjata jest wyprawą wojenną. Ponadto tak naprawdę wydanie miasta nastąpiło wyłącznie Fryderykowi II
i jego towarzyszom, nie zaś Kościołowi. W jego poniekąd dziwnej wyprawie wyrażało się jego dążenie do narzucenia światu uniwersalizmu cesarskiego. Staufijski
władca podporządkował sobie ideę krucjaty do realizacji własnej polityki28.
Cesarską podróż do Ziemi Świętej poprzedził szereg politycznych starć z papiestwem. Po koronacji Fryderyka II na króla rzymskiego (niemieckiego), która
odbyła się w Akwizgranie 24 lipca 1215 roku, jak podaje kronikarz Reiner z Lüttich: „(...) król, zupełnie nieoczekiwanie, ujął znak życiodajnego Krzyża i wezwał
wszystkich książąt i dostojników Rzeszy (...) by uczynili to samo”29. Gest ten odczytywany był jako symbol przyrzeczenia uczestnictwa w krucjacie (przyrzeczenie
takowe zostało powtórzone po soborze laterańskim IV) i tym samym rozpoczął
wieloletnie zmagania papiesko-cesarskie, których efektem finalnym była wyprawa
z 1228 roku. Fryderyk II, podobnie jak jego dziad Fryderyk I Barbarossa, pragnął
stanąć na czele wojsk chrześcijańskich i odzyskać dla Zachodu Jerozolimę, jednakże miał w tej kwestii odmienną wizję od papiestwa. W jego koncepcji to jego
osoba miała odgrywać wiodącą rolę jedynego, niekwestionowanego przywódcy
wyprawy, co wchodziło w konflikt z planami papiestwa.
Na skutek gier dyplomatycznych, toczących się wokół idei krucjaty, 22 listopada 1220 roku, Fryderykowi II udało się sięgnąć po koronę cesarską30. W zamian
za to staufijski władca zobowiązał się papieżowi Honoriuszowi III, że w sierpniu
następnego roku wyruszy na krucjatę. W kwietniu 1221 roku w ramach realizacji
swoich przyrzeczeń Fryderyk wysłał do Damietty kontyngent zbrojny pod dowództwem księcia bawarskiego Ludwika I Wittelsbacha, któremu wydał rozkaz
28

29
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Por. J. Hauziński, Fryderyk II Hohenstauf i asasyni. Mało znany epizod w relacji Muhammada
al-Hamawiego, [w:] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski [dedykowane Gerardowi
Labudzie], Poznań 1976, s. 229–230.
Cyt. za: E. Wies, Cesarz Fryderyk II…, s. 78, przyp. 2.
Por. J. Hauziński, Imperator…, s. 50–51.
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nie podejmowania poważniejszej ofensywy do czasu jego osobistego przybycia31.
Ostatecznie jednak, na skutek porażki V krucjaty, cesarz nie zdążył osobiście wyruszyć na wyprawę. Papieski legat Pelagiusz, dowiedziawszy się o nadpływających
posiłkach dowodzonych przez Ludwika Bawarskiego, najpierw po raz kolejny odrzucił propozycje pokoju składane przez muzułmanów, a następnie, po dotarciu
cesarskiego wsparcia, zdecydował się na podjęcie ofensywy na Kair. Posunięcie to
okazało się fatalne w skutkach, gdyż w sierpniu 1221 roku, na skutek wylewu Nilu
wojska krzyżowców zostały otoczone przez siły islamskie. Zmusiło to Pelagiusza
do zawarcia pokoju kończącego V krucjatę, w ramach którego chrześcijanie oddali muzułmanom Damiettę oraz zobowiązywali się do przestrzegania ośmioletniego rozejmu32. Winą za niepowodzenie krucjaty papież Honoriusz III obarczał
świeżo obranego cesarza.
Jesienią 1222 roku mistrz zakonu krzyżackiego Herman von Salza wystąpił
do papieża z propozycją, aby świeżo owdowiały Fryderyk II poślubił córkę Jana
z Brienne, królową Jerozolimy, Izabelę (Jolantę). Papież przyjął ten pomysł z wielkim entuzjazmem. Liczył, że dzięki temu cesarz przestanie unikać realizacji ślubów krzyżowych i jako współwładca Królestwa Jerozolimskiego wyruszy bronić
swojego terytorium. Aby umożliwić zawarcie tego małżeństwa (Fryderyk i Jolanta
mieli wspólną praprababkę) 5 sierpnia 1223 roku papież udzielił przyszłej parze
dyspensy ślubnej. Zanim jednak doszło do finalizacji wspomnianego małżeństwa (9 listopada 1225), 25 lipca 1225 roku kuria papieska zawarła z cesarzem
traktat w San Germano, na mocy którego Fryderyk zobligował się, że w sierpniu
1227 roku wyruszy do Ziemi Świętej. Jako zabezpieczenie staufijski władca złożyć
miał do depozytu w Rzymie 100 tys. uncji złota, które miały przejść na własność
Kościoła33, jeśli nie dopełniłby umowy. Ponadto, w wypadku złamania warunków
traktatu, cesarz poddawał się ekskomunice papieskiej.
W owym czasie nie tylko papież zabiegał o przybycie cesarza na Wschód. Po
zwycięstwie nad V krucjatą, w obozie muzułmańskim rozgorzały walki o władzę
pomiędzy synami Al-Adila – Al-Kamilem i Al-Mu’azzamem. W wyniku tego sporu, jesienią 1226 roku Al-Kamil wysłał do Fryderyka II jednego ze swoich najbardziej zaufanych emirów, Fachr ad-Dina, z prośbą o pomoc. Arabski dziejopis Badr
ad-Dina w następujących słowach ilustruje to wydarzenie:
W trakcie tego roku [1226/1227] doszło do zerwania między al-Malikiem al-Kamilem,
księciem Egiptu, a jego bratem, al-Malikiem al-Mu’azzamem, księciem Damaszku.
(...) Al-Kamil napisał przeto do cesarza, zwierzchnika Niemców, upraszając u niego
pojawienia się na syryjskim wybrzeżu. Obiecał w zamian, że odstąpi jemu Jerozolimę
i wszystkie miejsca podbite przez Salaha ad-Dina [Saladyna] na tym wybrzeżu34.
31
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Cesarz życzliwie przyjął muzułmańskiego posła na sycylijskim dworze, jednakże niczego nie obiecał. Tymczasem wyznaczonego przez siebie terminu krucjaty nie doczekał papież Honoriusz III, który zmarł 18 marca 1227 roku. Jego
następcą został biskup Ostii ‒ Ugolin, który przyjął imię Grzegorza IX. Zaraz po
swojej intronizacji przypomniał cesarzowi Fryderykowi o ślubach krucjatowych.
Gdy wojska krzyżowców były już gotowe do wypłynięcia na Wschód, w ich obozie
wybuchła epidemia tyfusu. Choroba nie ominęła również osoby cesarza, który już
po wypłynięciu z Brindisi (8 września 1227), opuścił statek i udał się na leczenie
do uzdrowiska Pozzuoli35. Wywołało to natychmiastową reakcję nowo mianowanego papieża, który 29 września 1227 roku obłożył Fryderyka II ekskomuniką.
Cesarzowi przez dwanaście lat bezkarnie udawało się zwodzić kurię papieską
swoimi obietnicami wyruszenia na krucjatę, dlatego, mimo że rzeczywiście choroba stanęła mu na przeszkodzie, Grzegorz IX pozostawał nieugięty.
Pomimo ekskomuniki Fryderyk II nadal zamierzał wyruszyć do Ziemi Świętej. Wezwał on swoich świeckich urzędników do zignorowania ciążącej na nim
ekskomuniki i wiążącym się z nią interdyktu. Nie zważając na wrogość ze strony Kościoła, cesarz w kwietniu 1228 roku planował zamknąć przygotowania do
wyprawy na Wschód, w czym jednak przeszkodziły mu narodziny syna Konrada i będąca tego konsekwencją śmierć małżonki Izabeli (Jolanty). Ostatecznie
28 czerwca 1228 roku wraz z 3-4-tysięczną armią, udało się wyklętemu przez papiestwo monarsze wypłynąć w stronę Ziemi Świętej36.
Gdy cesarskie okręty dotarły do portu w Akkce, co nastąpiło 7 września 1228 roku,
sytuacja w obozie muzułmańskim była zgoła odmienna od tej, gdy Al-Kamil wzywał pomocy cesarskiej. 11 listopada 1227 zmarł Al-Mu’azzam, którego państwo przypadło w spadku jego niedoświadczonemu synowi An-Nasirowi Dawudowi. W tej
sytuacji Al-Kamil wraz ze swoim sojusznikiem i stryjem Al-Aszrafem Musą z Al-Dżaziry spotkali się w Tall al-Udżul (10 listopada 1218) i postanowili podzielić
między siebie posiadłości swego młodego krewnego. Dzięki tej umowie pozycja
Al-Kamila, jak i całego obozu muzułmańskiego znacznie wzrosła, dlatego też
przybycie w tym czasie cesarza stawało się niepożądane37.
Przybyły do Ziemi Świętej Fryderyk na skutek papieskiej ekskomuniki nie
mógł liczyć na pomoc ze strony rycerstwa i duchowieństwa, wyjątek stanowił jedynie zakon krzyżacki. Staufijski władca z powodu zbyt skromnego kontyngentu własnego oraz propagandy antycesarskiej prowadzonej przez papieża, nie był
zdolny do przeprowadzenia skutecznej akcji militarnej. Jego działania ograniczyły
się do przeprowadzenia demonstracji militarnej pod koniec listopada 1228 roku,
co jednak nie przyniosło większych skutków38. Oprócz tego, że Fryderyk zdawał
sobie sprawę z własnej słabości, dobrze orientował się w zmianach, jakie zaszły
w obozie muzułmańskim, dlatego wiedział, że negocjacje nie będą łatwe. O świa35
36
37
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domości własnego położenia świadczyć może list wysłany przez cesarza do sułtana Al-Kamila po 10 listopada 1228, w którym pisze:
Jestem twoim klientem i twoim jeńcem. Wiadomo tobie, że to ja jestem najpotężniejszym z królów Zachodu. Korespondowałeś ze mną co do mego przybycia, i papież
i pozostali królowie Zachodu wiedzą o moim zapale o celu [moich dążeń]. Jeśli wrócę
niczego nie osiągnąwszy, stracę w ich oczach autorytet. Jerozolima jest źródłem ich
wiary i celem pielgrzymek. (...) Jeżeli teraz sułtan –niech Bóg go wzmocni, zdecydowałby się wydać stolicę tego kraju z prawem odwiedzania pozostałych miast świętych, okazałby swoją mądrość, ja zaś odzyskałbym u monarchów dawne poważanie39.

Po długich negocjacjach pomiędzy obozem cesarza i sułtana, 11 lutego 1229 roku
udało się uzyskać porozumienie odnośnie warunków traktatu i 7 dni później
w Jaffie Fryderyk II wraz z Fachr ad-Dinem, przedstawicielem Al-Kamila, złożył
podpis pod umową. Na mocy tego dokumentu: 1) Jerozolima została przekazana Królestwu chrześcijańskiemu, z możliwością odbudowy murów obronnych
wyłącznie przez Fryderyka, 2) wioski przylegające do Jerozolimy pozostawały
w posiadaniu muzułmanów, 3) muzułmanie utrzymali w swoich rękach teren
Świątyni w Jerozolimie, z meczetami Kopuła Na Skale i Al-Aksa, do których
chrześcijanie nie mieli wstępu, a ponadto wyznawcy Allaha mieli zagwarantowane prawo swobodnego wstępu do miasta i wykonywania praktyk religijnych,
4) chrześcijanom przypadły miejscowości położone na drodze prowadzącej
z Akkonu i Jafy do Jerozolimy, w tym Betlejem. Pokój obowiązywać miał przez
10 lat według kalendarza chrześcijańskiego oraz 10 lat i 5 miesięcy według rachuby muzułmańskiej40.
Jak już było wspomniane, zarówno świat chrześcijański, jak i środowisko islamskie odniosło się bardzo krytycznie do zawartego porozumienia. Muzułmanie byli
oburzeni oddaniem Jerozolimy w ręce chrześcijan, było to dla nich upokorzeniem
i traktowali taki stan rzeczy jako przejściowy. Obóz chrześcijański, reprezentowany
przez patriarchę jerozolimskiego Gerolda, kwestionował zasadność rokowań z Al-Kamilem, widząc w An-Nasirze Dawudzie jedynego reprezentanta strony muzułmańskiej, uprawnionego do decydowania o losach Jerozolimy. Ponadto nie umiano
pogodzić się z pozostawieniem Świątyni w rękach Saracenów, zaś nabytki terytorialne nie mogły budzić entuzjazmu, gdyż tereny oddane chrześcijanom pozostawały
w otoczeniu islamskim, co nie dawało im poczucia bezpieczeństwa41.
Fryderyk II, słynący ze swojego zamiłowania do nauki i sentymentu do świata
islamskiego, wykorzystał swój pobyt na Wschodzie do bliższego zapoznania się ze
stanem wiedzy świata arabskiego. Kontakty na tym polu były kontynuowane również po zakończeniu cesarskiej wyprawy. Staufijski władca wielokrotnie w późniejszym czasie gościł na swym dworze w Palermo wybitnych przedstawicieli
myśli muzułmańskiej, jak na przykład egipskiego matematyka Alam ad-Dom al39
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-Hanafiego42. Skutkiem cesarskiej „krucjaty” było również nawiązanie kontaktów
dyplomatycznych pomiędzy Fryderykiem II a isma’ilicką sektą asasynów. Cesarz
dobrze zorientowany w stosunkach panujących wśród władców muzułmańskich,
przed wyruszeniem na swoją wyprawę postanowił zapewnić sobie neutralność
ze strony przywódcy tej budzącej postrach organizacji. W tym też celu jesienią
1227 roku wyprawił poselstwo, które miało przekazać alamuckiemu liderowi
prezent, będący po prostu haraczem, o wartości 80 tysięcy dinarów43. Nawiązane
w ten sposób stosunki były kontynuowane również w kolejnych latach.
Cesarska wyprawa do Ziemi Świętej była bez wątpienia najważniejszym z aspektów wschodniej polityki cesarza Fryderyka II. Dzięki niej staufijski władca
zyskiwał solidny atut w toczonej przez siebie grze politycznej, gdzie stawką było
przodownictwo w świecie chrześcijańskim. Drogą dyplomatyczną udało mu się
odzyskać z rąk muzułmańskich Jerozolimę, a zatem bez rozlewu krwi, osiągnął to,
co nie udało się trzem wcześniejszym krucjatom, realizowanym pod sztandarami papiestwa. Przy okazji tej akcji udało się cesarzowi lepiej zapoznać ze stanem
wiedzy nauki arabskiej oraz nawiązać kolejne przyjazne kontakty z przedstawicielami muzułmańskiego świata. Swoimi decyzjami w trakcie podróży Fryderyk II
odchodził od utartych już reguł postępowania w świecie chrześcijańskim. Sprawa
udziału w krucjacie była dla niego elementem własnej gry politycznej, kierował
się przy tym własnymi celami i interesami. Papież bywał przy tym traktowany
przez Staufa instrumentalnie, ze szkodą dla ogółu chrześcijan i krzyżowców przebywających w tym czasie na Bliskim Wschodzie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że
projekt zawartego porozumienia z muzułmanami pojawiał się już w czasie wcześniejszych krucjat, jednakże zastąpienie walki o bezwzględne posiadanie Jerozolimy traktatem, który z góry można było traktować jako chwilowy i nie przynoszący chrześcijanom rzeczywistego bezpieczeństwa w Ziemi Świętej było sprzeczne
z ideami krzyżowców, upatrującymi możliwość odzyskania Świętego Miasta jedynie poprzez krwawą potyczkę z Saracenami, która na trwałe usunie z miasta
„niewiernych” i zapewni panowanie chrześcijanom.
Zarzuty wysuwane w bulli papieskiej wyklinającej
Fryderyka II z 1245 roku
Całe życie Fryderyka II Hohenstaufa, od narodzin w 1194 roku aż do śmierci
w 1250 roku, naznaczone było rywalizacją z papiestwem. W walce tej zmieniali
się aktorzy zasiadający w tym okresie na „tronie piotrowym”, a byli to kolejno:
Innocenty III (1198-1216), Honoriusz III (1216-1227), Grzegorz IX (1216-1241)
(po jego śmierci zapanował dwuletni wakat, przerwany jedynie 16-dniowym pontyfikatem Celestyna IV) oraz Innocenty IV (1243-1254). Z czasem konflikt zaczął
przybierać coraz ostrzejsze formy, a obie strony prześcigały się w propagandowych gestach, mających zdyskredytować rywala. Kulminacyjnym momentem był
42
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sobór lyoński, zwołany przez Innocentego IV w 1245 roku, na którym to na mocy
bulli papieskiej Fryderyk II został pozbawiony wszelkich tytułów. Dokument ten
stanowi dobre odzwierciedlenie opinii, jaką cieszyły się praktyki cesarza wśród
ówczesnego społeczeństwa Zachodu. Wśród argumentów w nim zawartych nie
zabrakło zarzutów odnoszących się do polityki wschodniej cesarza i jego kontaktów
z kulturą islamską. Sobór lyoński był zwieńczeniem całego okresu rywalizacji papiesko-cesarskiej i zapowiedzią nadchodzącego upadku Fryderyka II Hohenstaufa.
Na soborze zebrało się stosunkowo niewielu, bo około 140–150 biskupów,
reprezentujących cały świat chrześcijański, za wyjątkiem biskupów z terytoriów
znajdujących się pod kontrolą cesarską, którym Fryderyk II zabronił wzięcia
w nim udziału44. W trakcie trzech sesji soborowych zajmowano się różnymi sprawami: utratą Jerozolimy, sytuacją Cesarstwa Łacińskiego, niebezpieczeństwem tatarskim, jednakże głównym tematem rozmów była walka z cesarzem45. Na trzeciej
sesji soboru, która odbyła się 17 lipca 1245 roku, odczytana została bulla papieska,
która pozbawiała Fryderyka II godności cesarskiej i wszystkich tytułów, zaś jego
poddanych zwalniała z przysięgi wierności wobec niego.
Jednym z argumentów wysuwanych przeciwko cesarzowi był niesformułowany wprawdzie bezpośrednio, ale sugerowany w znaczący sposób, zarzut o utrzymywanie przez niego haremu. Fragment ten odnaleźć można w 22 punkcie owego
dokumentu, który brzmi następująco:
(...) nie wstydził się także zgodnie z ich zwyczajem powierzyć pochodzącym z królewskiego rodu swoim żonom eunuchów z Kapui za strażników, których – jak się
poważnie mówi – sam polecił wykastrować46.

Oskarżenia odnoszą się zatem do sfery życia rodzinnego cesarza, kwestii
traktowania przez niego małżonek. Podkreślona została ranga cesarskich żon
„pochodzących z królewskiego rodu”. Zarzut dotyka również sfery obyczajowej,
gdyż poprzez sformułowanie „zgodnie z ich zwyczajem” oskarża się Fryderyka II
o przyjęcie obyczajów kultury muzułmańskiej. Kolejną kwestią jest oskarżenie
o zatrudnienie eunuchów w roli opiekunów (straży), co jednoznacznie kojarzy się
z instytucją haremu funkcjonującą w świecie bliskowschodnim. Również sposób
rekrutacji cesarskich eunuchów budzi zastrzeżenia papiestwa. Fakt posiadania
przez Fryderyka II haremu był w jego czasach powszechnie znany. Stanowił stały element cesarskiego dworu, co wywoływało oburzenie kleru katolickiego. Jak
twierdzi Jerzy Hauziński, Fryderyk ujawnił tę instytucję najprawdopodobniej po
swojej cesarskiej koronacji. Początkowo miała mieć ona charakter enklawy dla
monarchy i jego cesarskiej rodziny, a dopiero z czasem ewoluowała w kierunku
44
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miejsca uciech samego cesarza, wzbogacanego o nowe nałożnice podczas licznych
podróży, zwłaszcza wyprawy do Jerozolimy47.
Kolejnym zarzutem wysuniętym przeciwko cesarzowi było oskarżenie o kontakty z przedstawicielami świata muzułmańskiego, a konkretnie z sektą asasynów. Sformułowanie zawarte zostało w 23 punkcie wspomnianej bulli, w sposób następujący:
Korzystając ze szkodliwej i przerażającej pomocy innych niewiernych przeciwko
wierzącym (...) nakazał w pogardzie dla religii chrześcijańskiej zgładzić przez płatnych morderców [asasynów], co uważa się za pewne, księcia Bawarii, przesławnego
Ludwika, szczególnie oddanego Kościołowi rzymskiemu (...)48.

Oskarża się tu cesarza o współpracę z niewiernymi – wyznawcami religii muzułmańskiej – przeciwko przedstawicielom świata chrześcijańskiego, czego przykładem
było zlecenie islamskiej sekcie asasynów zamordowania księcia Bawarii Ludwika I,
które to morderstwo dokonane zostało 16 września 1231 roku na moście w Kelheim49.
Abstrahując od rzekomej winy cesarza, zwraca uwagę szereg podobieństw pomiędzy praktyką polityczną Fryderyka a wspomnianą sektą. Asasyni oskarżani
byli o nieprzestrzeganie prawa i obyczajów muzułmańskich, gdyż spożywali wołowinę oraz dopuszczali się stosunków kazirodczych. Analogicznie Fryderyk II
nie przestrzegał praw i obyczajów chrześcijańskich, w związku z czym był uważany za pierwszego władcę europejskiego, niepoczuwającego się do wspólnoty
chrześcijańskiej50. Bezwzględność i pragmatyzm w działaniu stanowiły główne
elementy podobieństwa pomiędzy cesarzem a asasynami.
Podobnie, jak miało to miejsce przy zarzucie dotyczącym haremu i eunuchów,
zastosowane zabiegi retoryczne miały oburzać czytelników bulli i nastawiać ich
wrogo do osoby cesarza. Starano się podkreślać elementy, które są obce światu chrześcijańskiego Zachodu i z tej racji uznawane za złe i niegodne, co miało
wzmacniać retorykę antycesarską. Poprzez ukazywanie współpracy Fryderyka II
z islamskimi mordercami, która wymierzona miała być przeciwko chrześcijaństwu, reprezentowanemu w tym przypadku przez zwolennika papiestwa Ludwika
I, chciano podkreślić słuszność decyzji o pozbawieniu staufijskiego władcy wszelkich godności. Fryderyk II, co oczywiste, nie przyjął do wiadomości postanowień
soboru i w odpowiedzi rozesłał do europejskich władców i książąt manifest w swojej obronie. Swój cel częściowo udało mu się osiągnąć, gdyż dwaj najpotężniejsi
ówcześni monarchowie Europy Zachodniej – król francuski Ludwik IX i angielski
Henryk III zachowali w tym sporze neutralność i nadal uznawali Fryderyka II za
prawowitego władcę51.
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Bulla papieska, która pozbawiała Fryderyka II Hohenstaufa wszystkich tytułów, podsumowuje niejako cały okres zmagań papiesko-cesarskich, wyliczając
przy tym liczne występki cesarza. Czyni to jednakże w sposób stronniczy, mający
zdyskredytować Staufa w oczach współczesnych przedstawicieli chrześcijańskiej
Europy, dlatego odwołuje się między innymi do kontaktów Fryderyka z elementami kultury świata islamskiego, starając się przy tym wykazać jego pogardę dla
wartości chrześcijańskich. Uwypukla elementy obce kulturze Zachodu, które
Fryderyk II miał czerpać z muzułmańskiego Wschodu. Ponadto otwarcie atakuje Fryderyka II, zarzucając mu zlecenie morderstwa chrześcijańskiego władcy –
Ludwika I z Bawarii, przy współpracy z budzącą powszechny postrach islamską
sektą asasynów.
Podsumowanie
W świetle przytoczonych treści, ostateczne rozstrzygnięcie dylematu: czy Fryderyka II Hohenstaufa należy traktować bardziej jako cesarza średniowiecznego
świata Zachodu czy też jako „ochrzczonego sułtana Sycylii” wydaje się niemożliwe. Władca ten przejawiał w swojej praktyce życiowej i politycznej cechy obu tych
porządków. Stanowił dobry przykład na to jak w świecie wzajemnej nienawiści,
gdzie światy chrześcijańskiego Zachodu i muzułmańskiego Wschodu znajdowały
się w permanentnym stanie wojny, znaleźć złoty środek i czerpać od każdej ze
stron to, co najlepsze.
Poprzez łączenie uniwersalistycznej idei cesarstwa, normańskiej zasady tolerancji i umiłowania dla świata nauki, władca ten wyprzedzał czasy, w których
przyszło mu żyć. Fryderyk II Hohenstauf uznawany może być za pierwowzór
późniejszej koncepcji Niccolo Machiavelliego przedstawionej w Księciu. Cesarz
odchodził od utartych w swoich czasach reguł postępowania, potrafiąc dopasować swoje praktyki do sytuacji, co służyć miało dobru jego władztwa. Zasada „cel
uświęca środki” w wielu aspektach była mu bliska. W zależności od sytuacji przyjmował określoną rolę, uzależniając ją od wymagań chwili i sytuacji – gdy trzeba było pełnił funkcję cesarza chrześcijańskiego świata zachodniego, zaś gdy dla
dobra sprawy lepsza była rola islamskiego sułtana, przyjmował ją bez większych
oporów, co w sposób naturalny budziło sprzeciw społeczności kościelnej, z papiestwem na czele. Celem działania Fryderyka II rzadko bywały pobudki religijne,
znacznie częściej kierował się chęcią wzmocnienia własnej pozycji.
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Summary
Frederick II Hohenstauf (1194-1250) - a medieval
emperor of the Western world or “baptized sultan
of Sicily”?
Article tries to answer the question of whether Frederick II Hohenstauf should
be considered through the prism sit by him on the throne of the emperor, or
rather through his daily habits and intimate relationship with the world of Islamic
culture. The author based his reasoning on the analyzes: the ideological heritage of
the imperor, the atmosphere of medieval Sicily, which had a huge impact on him,
imperial expedition to the Holy Land in the years 1228-1229, and relations with
the papacy, where the Papal Bull – the most important document, announced in
1245, excommunicated Frederick II.
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Fulla – Barbie w hidżabie. Analiza
fenomenu i jego odbiór społeczny

Wstęp
Na całym świecie dzieci bawią się bardzo różnymi zabawkami, co może wynikać
z wielu przyczyn. Ważną rolę odgrywają między innymi wiek i płeć bawiącego się
czy zróżnicowanie kultur świata1. Ciekawym przykładem zabawki silnie bazującej
na wartościach kulturowych jest lalka Fulla, która powstała z myślą o małych muzułmankach. Punktem wyjścia do analizy fenomenu Fulli jest krótka charakterystyka zabawkarskiego rynku arabsko-muzułmańskiego (uwzględniono przede wszystkim produkty dla dziewczynek). Sam opis lalki i analiza zawartości reklam, a także
spojrzenie na opinie na temat tej zabawki, pomoże w zrozumieniu popularności
Fulli, która niejednokrotnie porównywana jest do amerykańskiej lalki Barbie.
Lalki dla małych muzułmanek
Jedną z pierwszych lalek dostosowanych typowo do potrzeb muzułmanów była
Razanne, której projekt powstał w latach 90-tych XX wieku. Twórcami tej zabawki są Ammar Sadeh i jego żona, mieszkający w USA2. Razanne trafiła na rynek
w 1996 roku dzięki firmie Noorart i sprzedawana była przede wszystkim drogą
elektroniczną. Odbiorcami tego produktu mieli być przede wszystkim muzułmanie mieszkający na Zachodzie.

1

2

Po konferencji naukowej pt. Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kultrach świata została wydana monografia zawierająca badania prelegentów nad wielokulturowym fenomenem
zabawki. Zob. Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kultrach świata, red. M. Błaszkowska et al., Kraków 2013, [on-line:] http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/monografie-naukowe/zabawka-czy-tylko-dla-dzieci- [20.08.2014].
Por. P. Morey, Framing Muslims: Stereotyping and Representation after 9/11, Harvard University
Press, s. 183.
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Z kolei w 2002 roku na rynku irańskim pojawiły się dwie lalki Sara i Dara3.
Stworzone zostały przez irański Instytut Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży4. Po zakazie sprzedaży Barbie to właśnie urocza, irańska para – Sara i Dara – miała wypełnić tę lukę i zaspokoić potrzeby najmłodszych irańskich konsumentów5.
Jeszcze inną propozycją była Salma6, określana „muzułmańską lalką Barbie”,
której autorką jest Sukmawati Suryaman – matka i właścicielka prywatnej firmy
z Indonezji.Firma Mattel, twórca Barbie, także wprowadziła do swojej oferty kilka
produktów nawiązujących do kultury arabskiej. W 19997 i w 20138 roku weszły
do sprzedaży dwie lalki, które wyglądem zewnętrznym nawiązywały do tradycyjnych, ale historycznych strojów bliskowschodnich9.
To tylko niewielki wycinek spośród całego wachlarza produktów, które stworzone były z myślą o muzułmańskich dzieciach10. Biorąc pod uwagę ogromną
konkurencję, stajemy przed pytaniem, co rzeczywiście sprawiło, że to Fulla, stała
się tak niesamowicie popularna.
Fulla
Lalka Fulla jest łudząco podobna do Barbie. Korpus, twarz i mechanizm poruszania kończynami jest bardzo zbliżony do mechanizmu Barbie. Sama zabawka ma
około 30 cm wysokości, tak jak jej „zachodnia koleżanka”, ale karnację i włosy ma
zdecydowanie ciemniejsze. Ponadto, istotne są różnice w budowie – lalka Fulla
ma wtopioną w korpus bieliznę oraz mniejsze piersi11. Celem takiego zabiegu było
3
4

5
6
7
8
9

10

11

Por. C. Poe, Iran declares war on Barbie, „Washington Times”, [on-line:] http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/ad-lib/2012/jan/21/iran-declares-war-barbie/ [20.06.2014].
Por. Ch. Bailey, Muslim ‚Barbie and Ken’ dolls created by Iranian government, „The Telegraph”,
[on-line:] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3071622/Muslim-Barbieand-Ken-dolls-created-by-Iranian-government.html [20.06.2014].
Por. Iran Bans Barbie: Meet Sara and Dara, „Arutz Sheva. Israel National News”, [on-line:]
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/151804#.U66717Hwpzs [20.06.2014].
Por. L. Sulthani, Barbie inspires modest, Muslim alternative, „Reuters”, [on-line:] http://uk.reuters.
com/article/2007/10/10/life-indonesia-doll-dc-idUKL1016869520071010 [21.06.2014].
Por. Morroccan Barbie Doll, Barbie Collector, 1999, [on-line:] http://www.barbiecollector.com/
shop/doll/moroccan-barbie-doll-21507 [24.06.2014].
Por. Morrocco Barbie Doll, Barbie Collector, 2013, [on-line:] http://www.barbiecollector.com/
shop/doll/morocco-barbie-doll-x8425 [24.06.2014].
Sądzę, że celem wprowadzenia na rynek serii „Dolls of the World” [„Lalki Świata”] było zaprezentowanie i „oswojenie” małych miłośniczek Barbie wychowanych w krajach zachodnich
z ogromną różnorodnością kulturową świata, niekoniecznie ukazując prawdziwy, współczesny
wygląd kobiet z krajów arabsko-muzułmańskich.
Takich lalek arabsko-muzułmańskich jest bardzo wiele, jednak są one produkowane na niewielką skalę i nie zyskały nigdy takiej popularności jak Fulla czy chociażby Razanne. Por. K. Górak-Sosnowska, Muzułmańskie lalki Barbie, [w:] eadem, Muzułmańska kultura konsumpcyjna,
Warszawa, 2011, s. 238.
Por. Materiał graficzny zamieszczony na stronie internetowej, [on-line:] http://nicola-mesken.
com/reportage/eine-barbie-in-katar/ [24.06.2014].
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uzyskanie młodszego wyglądu lalki12. Jeśli chodzi o strój to początkowo ograniczony był do czarnej abaji i chusty, a w pudełku z lalką miłośniczka Fulli mogła
znaleźć także mały dywanik modlitewny czy różaniec muzułmański. Obecnie
producenci Fulli wyszli naprzeciw oczekiwaniom konsumentów z różnych krajów muzułmańskich, dlatego garderoba Fulli cały czas się powiększa i staje się coraz bardziej kolorowa. Najbardziej barwne są rzecz jasna te ubranka, które może
zakładać przebywając z rodziną. Jednak zawsze ubiór Fulli jest stosowny, zgodny z nakazami islamu. Odpowiednio zakryta wychodzi na zewnątrz, natomiast
w domu, wśród rodziny, może odsłonić swoje czarne włosy.
Fulla posiada swoją stronę internetową, gdzie została przedstawiona jako
16-letnia pobożna dziewczyna. Zgodnie z opisem producenta, Fulla jest też dobrą córką i przyjaciółką. Szanuje rodziców, lubi się uczyć, czytać, modli się oraz
zachowuje wszelkie nakazy islamu. Ponadto jest rozważną i ambitną dziewczyną, która wszystkich darzy ogromną empatią. Jej wymarzonymi zawodami są lekarka lub nauczycielka. Ma dwójkę rodzeństwa i dwie przyjaciółki. Jest „Arabką,
ciałem i duszą”13.
Opis ten sugeruje, iż Fulla jest ucieleśnieniem muzułmańskiego ideału dziewczyny. W przeciwieństwie do pewnej siebie i zdeterminowanej Barbie, jest spokojna
i posłuszna. Różnice wartości w jakie lalki zostały „opakowane” pokazują olbrzymią
przepaść ideologiczno-normatywną między Fullą a Barbie. Dzięki rosnącej popularności lalki, producenci zabawki poszerzyli swoją ofertę. Obok czarnowłosej lalki
na rynku pojawił się bogaty asortyment produktów dla muzułmańskich dziewczynek. Marką Fulla sygnowanych jest mnóstwo przedmiotów14, począwszy od wyprawek szkolnych, przez produkty spożywcze, na kosmetykach kończąc.
Reklamy
Reklamy Fulli są niezwykle różnorodne. Jedne są przygotowane bardziej uniwersalnie, inne są stworzone z myślą o konkretnych okolicznościach. W tradycji muzułmańskiej istnieje zwyczaj obdarowywania się prezentami podczas obchodów
różnych świąt, stąd też w okresie poprzedzającym najważniejsze z nich producenci emitują nowe reklamy swojego produktu, aby przykuć uwagę potencjalnych
odbiorców. W jednej z takich okolicznościowych reklam wyświetlanych przed
i w trakcie Ramadanu, Fulla dekoruje wraz z rodzeństwem dom, aby móc odpowiednio świętować15. Niektóre reklamy Fulli ukazują ją jako pobożną muzuł12
13
14
15

W filmie „Barbie z Damaszku” (reż. Diana El Jeiroudi, 2007) menadżer odpowiedzialny za
promocję tej zabawki komentuje różnice między Barbie i Fullą.
Opis Fulli na oficjalnej stronie internetowej w zakładce About Fulla, [on-line:] http://fulla.com/
[20.06.2014].
Por. S. Taylor, Lalka, która ma wszystko – prawie wszystko, tłum. P. Likus, [on-line:] http://www.likus.
art.pl/tekst/index.php?id=fulla [23.06.2014].
Por. Fulla Song Ramadan, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=_K6bOHbn1nQ
[23.06.2014].
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mankę, modlącą się w swojej różowej szacie modlitwnej16. Ma to niebagatelny
wpływ na dzieci, które pragną robić, to co ich idolka, na przykład oddawać się
gorącej modlitwie17. Kolejnym rodzajem promocji są tak zwane „reklamy edukacyjne”, w których na przykład Fulla-dentystka, która przypomina dzieciom jak ważne
jest dbanie o zęby18. W jeszcze innych reklamach można zobaczyć Fullę zwiedzającą
najważniejsze miejsca w świecie arabskim19 bądź też prezentującą stroje regionalne20.
Reklamy Fulli poza spełnianiem swojego podstawowego zadania: promowania
i namawiania do zakupu produktu, pełnią zarazem funkcję edukacyjną. Zasady
działań promocyjnych firmy NewBoy, produkującej Fullę, czy firmy Mattel, odpowiedzialnej za Barbie, są do siebie bardzo zbliżone. Szeroko zakrojone kampanie
promujące zabawki różnią się jednak zasadniczo treścią – przedstawiane postawy
i wzorce kreowane przez Barbie i Fullę są odmienne, ale zgodne z normą kulturową obszaru, w jakim funkcjonują.
Opinie
Fenomen Fulli był szeroko komentowany w mediach bliskowschodnich i zachodnich. Odkąd zabawka trafiła na rynek, dostrzegano jej zarówno dobre, jak i złe
strony. Podczas gdy Barbie w wielu krajach arabskich została zakazana, okrzyknięta „żydowską lalką”, a jej „bezwstydny sposób ubierania i postępowania jest
symbolem upadku na zdemoralizowanym Zachodzie”21, Fulla wkroczyła do muzułmańskich domostw, by zabawiać małe dziewczynki. Mohammed Al-Sabbagh,
menadżer w Space Toon w Damaszku, który prowadzi dział z zabawkami mówi:
„Fulla jest jedną z nas, Barbie jest nadal obca. (...) Fulla jest moją siostrą, moją
16
17

18
19
20
21

Por. Fulla Song Al-Salat, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=P_7TGxgSzJw
[23.06.2014].
Modlitwa jako jeden z filarów wiary należy do grupy najważniejszych praktyk religijnych w islamie; jej żarliwe odmawianie jest najbardziej czytelną oznaką pobożności. (Por. Filary wiary,
[w:] A. Marek, A. Skowron-Nabolczyk, Leksykon dla dziennikarzy. Nie bój się islamu, [on-line:] http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?trescsl=28 [20.08.2014].) Ponadto, w jednej ze
scen filmu „Barbie z Damaszku” (reż. Diana El Jeiroudi, 2007) ukazano dziewczynkę, która po
obejrzeniu reklamy Fulli, sama zapragnęła się pomodlić. (Por. M. Wolska-Długosz, Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży, „SCENO Zeszyty Naukowe” nr 2/2006, s. 325−335,
[on-line:] http://www.sceno.edu.pl/konferencja/8_27.pdf [20.08.2014].)
Por. Fulla Song The Dentist, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v= FORH8jGGvng
[23.06.2014].
Por. Fulla Arab World Song, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v= Z3Fcfm3506w
[23.06.2014].
Por. Fulla Traditional, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=kTsgVSttKl8
[24.06.2014].
„Jewish” Barbie Dolls Denounced in Saudi Arabia, Oficjalna strona Anti-Defamation League,
[on-line:] http://archive.adl.org/main_arab_world/barbie.html#.U7ANE7Hwpzs [24.06.2014].
Według oficjalnych źródeł ministerstwa w Arabii Saudyjskiej, właścicielem firmy zajmującej się
importem Barbie byli właśnie Żydzi. Por. Religious Police take after Barbie, [on-line:] http://
www.washingtontimes.com/news/2004/jan/2/20040102-112738-9433r/?page=all [20.08.2014].
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żoną, moją matką. Pochodzi z tej samej kultury co ja”22. Ponadto uważa się, że Fulla sprzedaje się lepiej, ponieważ „jest bliższa arabskim wartościom”23. Aby jeszcze
bardziej zbliżyć konsumentki do swojego produktu, w połowie 2009 roku producent na stronie Fulli dodał wiele nowych treści i aplikacji. Celem takiego działania
było stworzenie społeczności dla fanek lalki24. Blog, gry czy klub Fulli sprawiły, że
dziewczynki ją kochają, traktują jak przyjaciółkę i powierniczkę, pytając o rozwiązanie różnych problemów 25.
Krytyka Fulli, najczęściej słyszana z zachodniej strony świata, dotyczy niejednokrotnie tych samych aspektów, za które krytykowana była Barbie. Fulla kreuje
pewne wzorce postrzegania roli kobiety w społeczeństwie i choć sami Arabowie
widzą w tym właśnie główną zaletę lalki, to nie dostrzegają wielu wynikających
z tego zagrożeń. Według niektórych przecenia się siłę wpływu lalki jako kreatora
(i stymulatora) odpowiednich postaw; niedoceniając tym samym roli szkoły i rodziny, wpajających odpowiednie wartości i zachowania26.
Lalka, poprzez swój ubiór, miała reprezentować postawę muzułmańskiej
skromności jako jedyną właściwą, w przeciwieństwie do „zachodniego kultu ciała”, z którym tak bardzo kojarzona jest Barbie. Założenie to jest jednak bardzo
pozorne i złudne. Mimo, że Fulla nosi hidżab i jej budowa anatomiczna różni się
nieco od budowy Barbie, w dalszym ciągu to, co najważniejsze w Fulli, to właśnie
cielesność i powierzchowność. Płeć według Judith Butler jest „powtarzalnym odgrywaniem poprzez praktyki kulturowe”27, a biorąc pod uwagę fakt, że zabawa jest
taką praktyką – lalki mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie się u dziewczynek poczucia kobiecości zgodnego z wartościami danej kultury. W tym miejscu
trzeba uściślić, że lalki czy zabawki przypominające ludzi bądź zwierzęta nie są
jednoznacznie dozwolone w islamie. Argumentem przemawiającym za akceptacją (choć z pewnymi zastrzeżeniami) zabawy lalkami był właśnie walor edukacyjny – przygotowanie do muzułmanek do bycia matkami28. Fulla wobec tego jawi
się jako kolejna materializacja porządanych wzorców zachowania kobiet z kręgu
kultury arabsko-muzułmańskiej.
Wyprodukowanie tej lalki i jej rosnąca popularność potwierdzają stereotyp na
temat muzułmańskiej społeczności: muzułmanie nie są w stanie funkcjonować
22
23
24
25
26
27
28

Barbie who?, “The Age”, [on-line:] http://www.theage.com.au/news/world/barbie-who/2005/12/
22/1135032135789.html [24.12.2013].
Barbie loses out to veiled rival, BBC News, [on-line:] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/
4605334.stm?ls/ [25.06.2014].
Por. K. Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura konsumpcyjna,Warszawa 2011, s. 243 (rozdział
Muzułmańskie lalki Barbie).
Wypowiedzi i pytania dziewczynek można przeczytać na stronie Fulli w zakładce Club.
(Oficjalna strona internetowa Fulli, [on-line:] www.fulla.com [23.06.2014].)
R. Adamson, Can Fulla save Muslim girls from Barbie?, „The Christian Science Monitor”,
[on-line:] http://www.csmonitor.com/2005/1125/p08s02-coop.html [23.06.2014].
J. Butler, Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity, Nowy Jork, 1999, [za:] P. Morrey,
Framing Muslims..., s.190.
Więcej na temat lalek w islamie: zob. K.Górak-Sosnowska, op. cit., s. 234–235.
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obok Zachodu, ani sprostać wymogom sekularnej nowoczesności29. Można upatrywać tego w różnicach kulturowych i odmiennych wartościach religijnych, jednak historia pokazała długą tradycję kosmpolityzmu w świecie muzułmańskim30.
Peter Morey i Amina Yaqin właśnie w marketingu i brandingu towarów islamskich
dopatrują się „nowej odsłony” kosmopolityzmu muzułmańskiego31. Produkty dedykowane na rynek muzułmański łączą w sobie skrajne postawy i wartości. Z jednej strony – konsumpcjonizm i kapitalizm przyjęty z Zachodu, z drugiej – religijność muzułmańską. Katarzyna Górak-Sosnowska, porównując Barbie i Fullę,
zauważa, że obie są nośnikami przede wszystkim zachodnich wartości i wzorów
kulturowych, a przeciwstawianie je sobie uważa za bezpodstawne32.
Zauważa się także, że Fulla może pomóc arabskim dziewczynkom przyzwyczaić się do hidżabu i łatwiej będzie go założyć – równocześnie jest to krytykowane,
gdyż taka decyzja nie powinna być podejmowana pod wpływem lalki33. Ponadto
ta „muzułmańska Barbie” może ułatwić europejskim dzieciom zaakceptowanie
różnic kulturowych. Zwłaszcza, gdy rodzice małej dziewczynki (niezależnie od
wyznania) są zmuszeni podróżować czy zamieszkać w kraju muzułmańskim.
Francuzka, która przeniosła się na Bliski Wschód, mówi:
Początkowo kupowałam Fullę jako kiczowaty, zabawny prezent dla odwiedzających
mnie przyjaciół. Teraz szukam lalki dla mojej córki. Mieszkamy w Teheranie i musimy nosić czarczaf. W tej sytuacji zabawa blondynką Barbie nie ma sensu34.

Bardzo interesujące jest to, że Fulla nie posiada przyjaciela/chłopaka35. Brak
„arabskiego Kena” jest zrozumiały, gdyż islam nie pozwala na zbyt poufałe kontakty kobiet z mężczyznami niespokrewnionymi36. Choć można by uznać, że należy od najmłodszych lat pokazywać dziewczynkom, iż powinny być nie tylko
dobrymi córkami czy siostrami, ale także żonami, to producenci nie przewidują
powstania „przyjaciela dla Fulli”, Alego czy Muhammada.
Fulla, ale także i inne produkty przeznaczone na rynek przede wszystkim arabsko-muzułmański, krytykowane są także za to, że są tworzone tylko dla zysku,
29
30

31
32
33
34
35
36

Por. P. Morey, op. cit., s. 185.
Idea kosmopolityzmu islamskiego sięga czasów Imperium Osmańskiego. Znane były takie
ośrodki miejskie jak np.: Aleksandria (nawet do lat 20. XX w. gościła wielu obcokrajowców),
Bejrut czy Istanbuł, słynnące z otwartego, wielonarodowego i często wielowyznaniowego
charakteru. Por. P. Morey, op. cit., s. 180.
Ibidem, s. 181.
Zob. K. Górak-Sosnowska, op. cit., s. 245.
Ibidem, s. 244.
Muzułmańska Barbie, Onet, [on-line:] http://wiadomosci.onet.pl/prasa/muzulmanska-barbie/
xxztn [25.06.2014].
A. Lakner, Barbie po arabsku – czyli Fulla, kobieta perfekcyjna, Etnosystem.pl, [on-line:] http://
etnosystem.pl/magazyn/7476-fulla-arabska-barbie [20.06.2014].
W surze An-Nisa znajdujemy informację, których kobiet mężczyźni nie mogą poślubić
i jednocześnie względem takiego pokrewieństwa nie obowiązuje zasada hidżabu. (Koran, 4:23).
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pomimo że w zasadzie w tym aspekcie nie różnią się zbyt od „niemuzułmańskich”
odpowiedników. Marta Minakowska porusza kwestię walki z westernizacją poprzez wprowadzanie takich produktów jak na przykład Fulla. Nazywa to zjawisko „handlem religią i jej wartościami”37. Czy rzeczywiście, konieczne jest wprowadzanie takich produktów na rynek? O ile zrozumiałym jest, że namawianie
do kupna lokalnych wytworów ma wspomagać gospodarkę tychże krajów, o tyle
wskazywanie na niepowtarzalność sprzedawanych przedmiotów poprzez pryzmat wartości, w które są „opakowane”, może być źródłem krytyki i zastrzeżeń.
Jednak przyglądając się naszym rodzinnym stronom, czy sprzedawanie wszelkich
dewocjonaliów, jak na przykład pamiątek z pielgrzymki na Jasną Górę, nie jest
analogicznym zjawiskiem?
Zachodni odbiorcy mają bardzo różne opinie na temat lalki. Często jest kupowana jako muzułmański dodatek do kolekcji lalek lub ze względu na dobrze
wykonane ubranka, w które potem ubiera się Barbie38. Lalka ta to przede wszystkim komercyjny produkt, który nie miałby tylu odbiorców, gdyby nie dwa równoległe procesy zachodzące na Bliskim Wschodzie: wzrost religijności młodych
ludzi (zwłaszcza wśród kobiet; wiele gwiazd zaczęło nosić hidżaby, czego dotąd
nie robiły), a także komercjalizacji religii39.
Podsumowanie
Fulla staje się pewnego rodzaju ikoną. W większości krajów arabsko-muzułmańskich jest doceniana, jednak dostrzega się także wady tego pomysłu, (w Tunezji
lalki zostały skonfiskowane z uwagi na możliwe konflikty na tle religijnym)40. Różnice między Barbie i Fullą to przede wszystkim odmienne wartości, które zostały
im przypisane. Jednak biorąc pod uwagę wypowiedzi małych dziewczynek na temat Fulli czy rosnącą ilość asortymentu sygnowanego marką Fulla, można mieć
wątpliwości czy bliskowschodnia i zachodnia lalka różnią się czymś więcej poza
ubrankiem. Niejedna mała muzułmanka mówi: „Chciałabym być jak Fulla”41. Obie
lalki, Barbie i Fulla, z założenia wpływają na podobne sfery życia młodych dziewczynek. „Ten kawałek plastiku staje się reprezentacją różnych pozycji społecznych”42 – tak o Barbie wypowiada się Mary F. Rogers. Te słowa równie dobrze można odnieść do Fulli i jej roli w krajach arabskich i społecznościach muzułmańskich
na Zachodzie. Wzorce osobowe odpowiadające standardom islamu, które Fulla
ma za zadanie kreować, stają się symbolem unikatowości kultury muzułmańskiej,
37
38
39
40
41
42

M. Minakowska, Muzułmańska siła nabywcza, [on-line:] http://www.mojeopinie.pl/
muzulmanska_sila_nabywcza,3,1265147502 [23.06.2014].
Opinie na temat lalek Fulla zaczerpnięte z portalu Amazon.com.
Por. K. Górak-Sosnowska, op. cit., s. 242.
Por. M. Al-Hamroni, U. Al-Humaidy, Hijab-clad Fulla ‚Wanted’ in Tunisia, [on-line:]
http://www.onislam.net/english/news/africa/422811.html [20.08.2014].
Fulla Doll Review, YouTube, [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=su0y_7nIXGo [29.06.2014]..
M. F. Rogers, Barbie jako ikona kultury, tłum. E. Klekot, Warszawa, 2003, s. 20.
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którą przeciwstawia się kulturze Zachodu. Jeden z irańskich sprzedawców pokusił
się nawet o stwierdzenie, że „Barbie szkodzi bardziej niż amerykańskie rakiety”43.
Dbanie o kulturę i kultywowanie pewnych tradycji jest jak najbardziej zrozumiałe, ale z drugiej strony Fulla stała się takim samym elementem muzułmańskiej
kultury konsumpcyjnej, jakim Barbie stała się dla Zachodu. W obu sytuacjach,
widać po pierwsze – jak bardzo wzorce kobiecości są utowarowione, po drugie
– jak niezwykle istotną rolę pełnią w określaniu różnic kulturowych, i po trzecie
– jak bardzo podlegają stereotypizacji.
Zachodnie media opisywały Fullę zazwyczaj w opozycji do Barbie i w oparciu o to przeciwstawienie zbudowano szereg artykułów, komentujących fenomen
Fulli. Jednak czy podkreślanie różnic w tym przypadku jest aż tak istotne? Barbie
i Fulla są zjawiskiem przede wszystkim komercyjnym, a mówienie o nieprzystawaniu kultury arabsko-muzułmańskiej do wymogów współczesnego, zsekularyzowanego świata w konteście fenomenu Fulli, zaczyna budzić wątpliwości. Porównując te lalki można dostrzec, że to „niedostosowanie” ustępuje globalizacji
i komercjalizacji. Podobieństwo Fulli do Barbie świadczy między innymi o stopniowym przenoszeniu się zachodnich wartości (przynajmniej niektórych) na
grunt bliskowschodni i ogólnomuzułmański.
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Summary
Fulla – Barbie in hijab. analysis of the phenomenon and
its social perception
Middle Eastern market is full of toys dedicated to muslim children but the most
famous and the most profit-making toy for girls is Fulla doll. In this article I contained
the analysis of the phenomenon of Fulla – begining from the short depiction of
middle eastern toy for girls market, through the description of Fulla commercials to
the opinions of the doll at the end. This doll seems to be not only a representation
of muslim values but also complicated phenomenon settled between capitalistic
western consumerism and islamic modest pattern of feminity. The similarity of Fulla
and Barbie enforced to mention about matters like commodifcation of feminity,
muslim consumerism and commercialization of religion.
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w Wielkiej Brytanii. Zarys problematyki

Islam w Wielkiej Brytanii. Kim są brytyjscy muzułmanie?
Islam jest drugą pod względem liczby wyznawców religią w Wielkiej Brytanii.
Terytorium brytyjskie zamieszkuje 2,79 miliona muzułmanów, którzy stanowią
około 4,8% całej populacji tego kraju1. W Londynie stanowią oni ponad 13%
mieszkańców, ale nie jest to jednak rekord w statystykach. Najliczniej zamieszkałe
przez wyznawców islamu miasta to Bradford (32,4%), Blackburn (28,4%), Birmingham (26,9%), Luton (24,6%) oraz Slough (23,3%)2.
Islam jest nierozerwalnie związany z brytyjską historią od XVIII wieku. Wtedy
to pierwsza grupa muzułmanów została zrekrutowana z indyjskiego subkontynentu do pracy w Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (ang. British East
India Company). Byli to tak zwani laskarowie, czyli indyjscy marynarze lub żołnierze. W latach 40. XIX wieku 3 tysiące muzułmańskich „laskarów” regularnie
odwiedzało Wielką Brytanię. Kilkadziesiąt lat później, w 1889 roku w mieście
Woking w hrabstwie Surrey wybudowany został pierwszy meczet. Kluczowym
czynnikiem, który ostatecznie ukształtował brytyjską wielokulturową i wielowyznaniową mozaikę, była jednak migracja z lat 50. XX wieku, kiedy to Wielka
Brytania, osłabiona demograficznie po drugiej wojnie światowej, pilnie potrzebowała nowej siły roboczej. Napłynęła ona głównie z Azji Południowej, co wyjaśnia, dlaczego dziś 73,6% brytyjskich wyznawców islamu pochodzi z Pakistanu,
Bangladeszu oraz Indii, a nie z państw arabskich (jak w przypadku Francji, gdzie
najliczniejszą grupę stanowią imigranci oraz potomkowie imigrantów z krajów
Maghrebu). Są to trzy dominujące grupy wśród brytyjskich muzułmanów. Muzuł1
2

Por. Religion in England and Wales 2011, Office for National Statistics, [on-line:] http://www.
ons.gov.uk/ [15.02.2014].
Por. 2011 Census: KS209EW Religion, local authorities in England and Wales. United Kingdom
Census 2011. Office for National Statistics, [on-line:] http://www.ons.gov.uk/ [15.02.2014].
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manie pochodzenia pakistańskiego są najliczniejszą społecznością, stanowiąc 42,5%
wszystkich wyznawców islamu żyjących na terenie Zjednoczonego Królestwa. Muzułmanie pochodzący z Bangladeszu stanowią 16,8%, zaś pochodzący z Indii 8,5%3.
Islam powoli, acz konsekwentnie wtapiał się w brytyjski pejzaż. Już od początków XVIII wieku dochodziło do coraz liczniejszych konwersji religijnych rdzennych mieszkańców Wysp. Religia Mahometa była postrzegana przez elitę epoki
wiktoriańskiej jako atrakcyjna egzotyka, na którą panowała swoista moda4. Do
najbardziej prominentnych konwertytów tamtych czasów należeli Rowland Allanson Winn, Piąty Baron Headley oraz William Quilliam. Ten ostatni nawoływał
nawet muzułmanów do tego, aby nie dali się oni wykorzystywać europejskim mocarstwom, walcząc ze sobą nawzajem5. Obecnie w Wielkiej Brytanii szacuje się, że
biali Brytyjczycy (stanowią oni 80% populacji kraju) to około 3% ogólnej populacji brytyjskich muzułmanów6. W Zjednoczonym Królestwie w 2011 roku zarejestrowano około 100 tysięcy konwertytów (o 40 tysięcy więcej niż w 2001 roku),
z czego 66% to kobiety (większość z nich zmieniła wiarę w wyniku małżeństwa
z muzułmaninem)7.
Tym, co szczególnie wyróżnia mniejszość muzułmańską na tle innych mniejszości wyznaniowych na terenie Wielkiej Brytanii, jest bardzo młody wiek jej
członków oraz duża ekspansywność. W latach 2001-2009 populacja muzułmanów
w Wielkiej Brytanii powiększyła się dziesięciokrotnie szybciej niż populacja wyznająca jakąkolwiek inną religię. Jak głosi na swojej oficjalnej stronie internetowej
Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii (ang. Muslim Council of Britain ‒ MCB),
jedna z najważniejszych oraz największych federacji muzułmańskich Wielkiej
Brytanii, aż 290 tysięcy Brytyjskich muzułmanów to dzieci pomiędzy dziewiątym a czternastym rokiem życia, a 53,9% wszystkich brytyjskich muzułmanów to
osoby poniżej dziewiętnastego roku życia8. W tym kontekście szczególnie istotne
wydają się kwestie związane z edukacją młodych muzułmanów oraz muzułmanek, z których prawie połowa (47%) urodziła się na brytyjskim terytorium, oraz
polityki szkolnictwa, realizowanej w duchu zasad spójności społecznej.

3

4
5
6
7

8

Datablog: UK Census: religion by age, ethnicity and country of birth, “The Guardian”, 16.05.2013,
[on-line:] http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/may/16/uk-census-religion-ageethnicity-country-of-birth, [15.02.2014].
J. Wolffe, Religion in Victorian Britain:Culture and Empire, St. Martin’s Press, s. 341.
Ibidem.
Datablog: UK Census:..., “The Guardian”, 16.05.2013, [on-line:] http://www.theguardian.com/
news/datablog/2013/may/16/uk-census-religion-age-ethnicity-country-of-birth, [15.02.2014].
J. Doyle, How 100,000 Britons have chosen to become Muslim...and average convert is 27-yearold white woman, “Daily Mail”, 05.01.2011, [on-line:] http://www.dailymail.co.uk/news/article1343954/100-000-Islam-converts-living-UK-White-women-keen-embrace-Muslim-faith.html
[15.02.2014].
Oficjalna strona internetowa Muslim Council of Britain, [on-line:] http://www.mcb.org.uk/
british-muslims/ [15.02.2014].
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Faith Schools vs. Church Schools. Definicje
Dla analizy problematyki muzułmańskich szkół w Wielkiej Brytanii kluczowe jest
pojęcie faith school, czyli szkoły wyznaniowej. Sam termin faith school jest stosunkowo nowy. Został wprowadzony w 1990 roku z inicjatywy mniejszości muzułmańskiej, która chciała w ten sposób zaznaczyć swoją obecność w debacie na
temat edukacji oraz roli religii w procesie kształcenia, odcinając się terminologicznie od pojęcia church school, czyli szkoły również z natury wyznaniowej, jednak już jednoznacznie chrześcijańskiej (najczęściej anglikańskiej lub katolickiej).
Zgodnie z definicją widniejącą na oficjalnej stronie internetowej brytyjskiego
rządu, szkoła wyznaniowa to taka, która w całości realizuje państwowy program
nauczania (ang. National Curriculum), mając jednocześnie wyraźnie religijny
charakter9. Ten charakter przejawia się przykładowo we wprowadzeniu dodatkowych przedmiotów o ściśle religijnym charakterze (w przypadku szkół muzułmańskich są to między innymi Tadżwid czyli sztuka recytacji Koranu, język arabski, historia islamu). Dodatkowymi elementami szkoły wyznaniowej mogą być:
typowy dla danej wiary dress code, organizowanie regularnych modlitw między
lekcjami, celebrowanie ważnych w kalendarzu świąt religijnych i tym podobne.
Wszystko to jednak bez uszczerbku na ogólnokrajowym programie nauczania,
który bezwzględnie musi stanowić w takich szkołach podstawę programową.
Szkoły wyznaniowe winne również uznawać dni ustawowo przyjęte za święta publiczne. Nie należy więc mylić owych muzułmańskich (publicznych, czyli w całości finansowanych przez państwo, lub prywatnych) szkół wyznaniowych z przymeczetowymi szkołami koranicznymi, w których uczy się najczęściej wyłącznie
zagadnień bezpośrednio związanych z kultem religijnym i które w masowej świadomości często kojarzone są z kolebką fundamentalizmu religijnego i terroryzmu.
Statystyki
Około 1/3 wszystkich szkół publicznych w Wielkiej Brytanii to szkoły wyznaniowe. Ponad 99% z nich to, ze względu na uwarunkowania historyczne, szkoły
anglikańskie i katolickie. W niektórych szkołach wyznaniowych kościoła anglikańskiego 60-90% uczniów to muzułmanie10. Fakt ten pokazuje, że wyznawcy islamu, wbrew powszechnym, negatywnym stereotypom, poszukują często przede
wszystkim jakościowo dobrej edukacji dla swoich dzieci (tradycyjnie anglikańskie
szkoły prezentowały wysoki poziom nauczania), a w dalszej kolejności kierują się
kryterium budowania muzułmańskiej wspólnoty religijnej w szkole.

9
10

Por. Types of Schools, Oficjalna strona internetowa Rządu, [on-line:] https://www.gov.uk/typesof-school/faith-schools, [18.02.2014].
Por. Maintained faith schools, Oficjalna strona internetowa Rządu, [on-line:] https://www.gov.
uk/government/publications/maintained-faith-schools/maintained-faith-schools, [18.02.2014].

– 83 –

Islam przy tablicy. Sytuacja muzułmańskich szkół wyznaniowych...

Ministerstwo Edukacji rządu Wielkiej Brytanii podaje na swojej oficjalnej
stronie internetowej następujące dane dotyczące liczby finansowanych przez rząd
szkół wyznaniowych:
• szkoły anglikańskie – 4598;
• szkoły judaistyczne – 38;
• szkoły muzułmańskie – 11;
• szkoły sikhijskie – 4;
• szkoły hinduistyczne – 111.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w Wielkiej Brytanii mieszka 600–750 tysięcy sikhów,
a wyznawców judaizmu nieco ponad 250 tysięcy, muzułmanie ze swoją olbrzymią,
ponad 2,5 milionową populacją nie są licznie reprezentowani w grupie szkół o profilu wyznaniowym. W wielu konserwatywnych sektorach muzułmańskiej ummy
brytyjskiej zapotrzebowanie na szkoły wyznaniowe jest bardzo duże. Bardziej konserwatywne rodziny z obawą i niechęcią myślą o wysłaniu swojego potomstwa do
świeckich szkół publicznych. Powodów jest wiele – począwszy od obawy przed
utratą swojej tożsamości kulturowej, przez strach przed rasizmem i islamofobią,
skończywszy na trosce o poziom edukacji oraz kwestie związane z obecnym w powszechnej świadomości przekonaniem o braku dyscypliny w brytyjskich szkołach
publicznych. Potrzebę utworzenia większej ilości szkół muzułmańskich, odczuwaną
przez członków muzułmańskiej społeczności, dobrze obrazuje poniższy cytat, fragment komentarza muzułmanina, emerytowanego nauczyciela i aktywisty o szkołach wyznaniowych (zamieszczony na łamach The Telegraph):
Zapotrzebowanie na muzułmańskie szkoły pochodzi od rodziców, którzy chcą nauki w bezpiecznym otoczeniu oraz muzułmańskiego etosu w edukacji swoich dzieci.
Rodzice pragną szkół, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoją muzułmańską tożsamość, gdzie nie będą stygmatyzowane z powodu ich wiary i gdzie mogą czuć się
pewnie. Szkoły muzułmańskie chcą budować mosty pomiędzy społecznościami.
Wśród rodziców dzieci z mniejszości etnicznych panuje przekonanie, że brytyjskie
szkolnictwo niedostatecznie odpowiada na ich potrzeby kulturowe. (…) Zakładanie szkół muzułmańskich jest reakcją defensywną. Szkoły państwowe, zatrudniające
nauczycieli posługujących się wyłącznie językiem angielskim nie są w stanie skutecznie uczyć tego języka dzieci z muzułmańskich, dwujęzycznych środowisk.(...)12.

Warto zaznaczyć, iż muzułmańskie szkoły wyznaniowe najczęściej zatrudniają kadrę
„zgodną etnicznie” z krajem pochodzenia uczniów. Nauczyciele w muzułmańskich
szkołach to najczęściej pedagodzy pochodzenia pakistańskiego, bangladeskiego,
indyjskiego, często irańskiego, libijskiego lub algierskiego, i to nie tylko w odniesieniu do przedmiotów specyficznych dla jej profilu (język arabski, urdu, tadżwid), ale
również pozostałych przedmiotów ogólnych, jak matematyka czy biologia.
11
12

Por. Ibidem.
S. Pollard, Faith schools must teach a full curriculum or they must be shut down. It’s as simple
as that, “The Telegraph”, 14.07.2014, [on-line:] http://blogs.telegraph.co.uk/news/stephenpollard/100279814/jewish-schools-must-teach-a-full-curriculum-or-they-must-be-shut-downits-as-simple-as-that/( [18.02.2014]. Tłumaczenie własne.
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Liczba prywatnych szkół muzułmańskich stale rośnie. W 2011 roku było ich
w całym Zjednoczonym Królestwie około 14013. To jednak nie zaspokaja potrzeb
muzułmańskiej mniejszości wyznaniowej. Dla przykładu, w 2011 roku jedna ze
szkół w Birmingham otrzymała 1,5 tysiąca aplikacji na jedynie 60 dostępnych
miejsc. Nie jest to wyjątek. Licznie powstające szkoły o muzułmańskim profilu
stanowią czasem dziwne twory organizacyjno-prawne, w których to uczniowie
formalnie zarejestrowani są jako „uczący się w domu”, a do szkoły uczęszczają
jedynie 3-4 razy w tygodniu. Szkoły funkcjonujące w niepełnym wymiarze godzin
nie mają obowiązku rejestrowania się w Ministerstwie Edukacji, a co za tym idzie,
unikają też licznych kontroli i konieczności dostosowania się do wielu przepisów
i norm obowiązujących w pozostałych szkołach. Problem ten wywołuje liczne
kontrowersje i jest często poruszany w publicznych debatach.
Muzułmańskie szkoły wyznaniowe oraz ich percepcja
w sferze publicznej
Sposób postrzegania muzułmańskich szkół wyznaniowych przez brytyjskie społeczeństwo oraz polityków jest w mojej ocenie pochodną tego, jak generalnie
w danym momencie historii postrzegani są emigranci, szczególnie ci, pochodzący z Azji Południowej i wyznający islam. Od lat w Wielkiej Brytanii percepcja
ta oscyluje pomiędzy neutralną akceptacją w momentach spokoju społecznego
a niechęcią (w skrajnych przypadkach nienawiścią) i pełną obaw ostrożnością
w chwilach trudnych wydarzeń.
„Kiedy wyjdę z naszego spotkania i pójdę do domu, nie zobaczę ani jednej białej twarzy aż do następnego naszego spotkania w przyszłym tygodniu”14 ‒ to wypowiedź anonimowego muzułmanina pakistańskiego pochodzenia. Cytat został
umieszczony w głośnym „raporcie Cantle’a” w 2001 roku, który powstał na zlecenie brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) pod wpływem
dramatycznych zamieszek, do jakich doszło tego samego roku w miastach Bradford, Burnley oraz Oldham. Rozruchy miały charakter ostrych walk ulicznych pomiędzy bojówkami skrajnej prawicy, występującej pod szyldami między innymi
Frontu Narodowego (ang. National Front) oraz Brytyjskiej Partii Narodowej (ang.
British National Party) a muzułmańskimi emigrantami z Azji. Zamieszki były
sygnałem ostrzegawczym dla polityków, że społeczeństwo w swojej wielonarodowości i wielowyznaniowości jest silnie spolaryzowane. Raport pod kierownictwem Teda Cantle’a przeprowadzony przez Community Cohesion Review Team
(CCRT), czyli Zespół Rewizyjny do spraw Spójności Społecznej miał udzielić
odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących warunków życia, dostępu do eduka13

14

Por. F. Abrams, Islamic schools flourish to meet demand, “The Guardian”, 28.11.2011, [on-line:]
http://www.theguardian.com/education/2011/nov/28/muslim-schools-growth?CMP=twt_gu,
[05.03.2014].
P. Johnston, Muslims and whites still worlds apart, “The Telegraph”, 12.12.2001, [on-line:] http://
www.telegraph.co.uk/news/uknews/1365048/Muslims-and-whites-still-worlds-apart.html
[15.03.2014]. Tłumaczenie własne.
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cji oraz wszelkich innych problemów asymilacyjnych brytyjskich muzułmanów.
W kręgu zainteresowania znalazły się także szkoły wyznaniowe. Raport nie krytykował koncepcji szkoły wyznaniowej samej w sobie, jednak wskazał problemy
z nią związane. Skupiał się na psychologicznych aspektach „równoległej egzystencji”15 białej brytyjskiej społeczności oraz azjatyckiej mniejszości, które żyją „obok
siebie”, a nie „ze sobą”, i przez konsekwentne unikanie wspólnych doświadczeń
społecznych nie budują „wartości wspólnych”. Edukacja, szczególnie wczesnoszkolna (choć w raporcie wspomniane są też uczelnie wyższe), powinna według
raportu takie wspólne doświadczenia budować, a homogeniczne i hermetyczne
szkoły wyznaniowe w pewien sposób je blokują. Wśród 67 rekomendacji, czyli
sugerowanych rozwiązań, jakie zawierał raport, pojawiło się rozwiązanie dotyczące szkół o profilu wyznaniowym. Cantle i jego zespół zalecali, aby minimum 25%
miejsc w jednowyznaniowych szkołach zarówno publicznych, jak i prywatnych,
było obowiązkowo rezerwowane dla dzieci pochodzących z odmiennej mniejszości wyznaniowej16 (a w konsekwencji także etnicznej), niż ta, którą formalnie
reprezentowała dana szkoła. Zalecenie to jednak w dużej mierze pozostało niezrealizowanym zapisem.
Zaledwie kilka miesięcy po brytyjskich zamieszkach na tle rasowo-religijnym,
które zainspirowały powstanie raportu, doszło do zamachu na budynek World
Trade Center w Nowym Jorku. Wydarzenia z 11 września 2001 roku postawiły
rząd brytyjski w stan gotowości, a problematyka separacji mniejszości muzułmańskich wraz z ich instytucjami (w tym i szkołami wyznaniowymi) powróciła
do otwartej debaty. Istotnym czynnikiem dla przebiegu publicznej dyskusji na temat roli muzułmańskiej mniejszości wyznaniowej w brytyjskim społeczeństwie
stała się seria zamachów bombowych z 7 lipca 2005 roku w Londynie. Odpowiedzialna za zamachy okazała się grupa lokalnych islamskich ekstremistów. Media
podkreślały, że trzech z czterech zamachowców samobójców urodziło się, wychowało i wykształciło w Wielkiej Brytanii (wszyscy trzej byli pochodzenia pakistańskiego), co uświadomiło społeczeństwu, iż problem nie leży na zewnątrz, poza
granicami kraju. Brak wymienionych w raporcie Cantle’a wystarczająco silnych
„wspólnych wartości” zaczyna mieć tragiczne konsekwencje.
W 2006 roku, pod wpływem wspomnianych wydarzeń, pojawił się nowy zapis
w ustawie o edukacji i inspekcjach. Zapis stwierdzał, iż odtąd brytyjski Ofsted
(The Office for Standards in Education, Children’s Servicesand Skills), instytucja
odpowiedzialna między innymi za monitorowanie poziomu nauczania w szkołach, ma prawo dokonywać w szkołach wyznaniowych (publicznych oraz prywatnych) regularnych inspekcji, sprawdzając czy „zasady społecznej spójności”, oraz
„wspólne wartości społeczne” są odpowiednio wdrażane. Prawo to, pod wpływem

15
16

Zob. T. Cantle, Parallel lives’ in Citizenship, Cohesion and Solidarity, Smith Institute 2008, s. 1.
Por. Staff and agencies, Key points of the Cantle report, “The Guardian”, 11.12.2001, [on-line:]
http://www.theguardian.com/uk/2001/dec/11/race.world5 [01.05.2014].
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wielu protestów oraz oskarżeń o praktyki dyskryminacyjne ze strony instytucji
państwowych, zostało zniesione w 2011 roku17.
(...)W ramach rewizji procedur inspekcyjnych Ofsted-u, przedłożonych w Ustawie
o Edukacji 2011, inspektorzy nie będą odtąd sporządzać osobnych raportów na temat tego jak szkoły spełniają normy, dotyczące promowania spójności społecznej.
Ofsted będzie jednak nadal monitorował to, czy działalność szkoły wspiera zasady
brytyjskiej demokracji (...).18

W 2014 roku na nowo rozgorzał ostry spór między zwolennikami i przeciwnikami swobód dla szkół wyznaniowych, szczególnie tych o profilu muzułmańskim.
Temat edukowania muzułmańskiej młodzieży w duchu konserwatywnego islamu
na brytyjskiej ziemi znalazł się pod ostrzałem już nie tylko skrajnej prawicy, ale
także bardziej umiarkowanych środowisk politycznych po tym, jak media nagłośniły sprawę naginania prawa przez Ofsted. Instytucja ta miała przymykać oczy
na niezgodne z zasadami spójności społecznej praktyki uprawiane w 21 szkołach
w Birmingham19. Praktyki te dotyczyły między innymi segregacji płci podczas
zajęć (dziewczynki miały ponoć siedzieć z tyłu klasy, odgrodzone od nauczyciela
i bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zajęciach) oraz rezygnacji z obowiązkowej w programie nauczania edukacji muzycznej20. Brytyjskie organizacje
strażnicze ostro skrytykowały Ofsted za ignorowanie trendów niezgodnych z zasadami równouprawnienia oraz wolności jednostki. Cała sprawa została nazwana
w mediach „Trojan Horse plot” (ang. „afera Konia Trojańskiego”)21. O ile pewne
zaniedbania Ofstedu w tej kwestii zostały tej instytucji już formalnie udowodnione (Ofsted zobowiązał się do korekty), tak okoliczności nagłośnienia całej sprawy
są kontrowersyjne. Początek sporu o muzułmańskie szkoły wyznaniowe dał bowiem znaleziony przypadkiem list instruktażowy, rzekomo autorstwa islamskich
ekstremistów, mówiący w jaki sposób przejąć kontrolę nad szkolnictwem w Birmingham. Dokument według wielu środowisk (nie tylko muzułmańskich) jest
mistyfikacją. Autentyczność listu w chwili powstawania tego artykułu jest poddawana weryfikacji przez dochodzenie policyjne.

17

18
19

20
21

Por. Post legislative assessments of the Education and Inspections Act 2006, Childcare Act 2006 and
Children and Adoption Act 2006, Memorandum to the Education Committee of the House of
Commons, grudzień 2011, [on-line:] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/314095/Post-legislative_assessments_of_the_2006_acts.pdf [18.02.2014].
Ibidem, s.17, punkt 39. Tłumaczenie własne.
Por. R. Adams, Education experts voice fury over Ofsted’s Trojan Horse’ schools inquiry, “The
Guardian”, 03.06.2014, [on-line:] http://www.theguardian.com/education/2014/jun/03/educationexperts-ofsted-trojan-horse-birmingham-schools [3.06.2014].
Por. Ibidem.
Por. Ibidem.
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Wnioski
Z przedstawionych informacji wynika, że pojawianie się coraz liczniejszych muzułmańskich szkół wyznaniowych w Wielkiej Brytanii (związane z wspomnianym
wzrostem populacji wyznawców islamu) znacząco ożywia debatę społeczną nad
tożsamością narodową Brytyjczyków. Debata ta nierzadko nabiera jednak emocjonalnego, nie zaś racjonalnego charakteru. Do głosu dochodzą zarówno pełne
ksenofobii i rasizmu opinie prawicowych nacjonalistów, jak i bezkompromisowy
religijny fundamentalizm. Instytucje rządowe, takie jak Ofsted czy Ministerstwo
Edukacji, nie do końca wiedzą jak wyznaczyć złoty środek między wolnością
rodziców w decydowaniu o dostępie do wiedzy i wartości wpajanych ich dzieciom
a skutecznym i konsekwentnym wdrażaniem zasad spójności społecznej oraz
wspólnych wartości w edukację i życie społeczne młodych Brytyjczyków.
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Summary
Islam at the blackboard. Muslim faith schools
in Great Britain
Initially small influx of South Asian Muslims to Great Britain in 18th century
was followed by their massive immigration in the post-World War II time. This
historical event had established a new era for the British society and forever
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changed its cultural landscape. Islam as the second largest religion in the country
with the youngest followers (over 53% of British Muslims are under 19) is having
a significant impact on the British education system. The purpose of the article
is to analyze this impact and to present examples of the complex British-Muslim
education debate.
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Medialne reprezentacje islamu na łamach
wybranych tygodników opinii: „Gościa
Niedzielnego” i „Newsweek Polska”
The media only identify Muslims as such when they have done something horrible1.
Amer Aldeen

W 2001 roku na świecie wybuchły dwie wojny. Pierwsza z nich była wojną realną,
stanowiącą reakcję na prawdopodobnie najdrastyczniejszy w historii zamach terrorystyczny. W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia, które rozegrały się 11 września
2001 roku w Nowym Jorku, amerykański Kongres zgodził się na wprowadzenie
w życie „wojny z terroryzmem”, czyli takiej polityki Stanów Zjednoczonych, która
miała spełniać cztery, bardzo radykalne założenia względem terrorystów. Pierwszy z nich zakazywał jakichkolwiek negocjacji czy ustępstw na rzecz terrorystów.
Drugi gwarantował doprowadzenie ich przed wymiar sprawiedliwości za wszelką
cenę. Kolejne założenia odnosiły się do krajów, które były aktywnymi lub biernymi aktorami na scenie ówczesnych wydarzeń. Rozwiązania te nakazywały izolację
krajów wspierających terroryzm oraz pomoc krajom, które z nim walczyły2.
Druga wojna nie była toczona w materialnej rzeczywistości. Była to „wojna”
medialna, którą zainicjowała Oriana Fallaci artykułem noszącym tytuł Wściekłość
i Duma, opublikowanym na łamach włoskiego dziennika „Corriere della Serra”
w ostatnich dniach września 2001 roku. Szkic nienawiści, który w artykule nakreśliła słynna dziennikarka, nie tylko opierał się na wytycznych podobnych do założeń amerykańskiej „wojny z terroryzmem”, ale wykraczał daleko poza nie. Tezy
odnoszące się do muzułmanów zawarte w tekście wstrząsnęły nie tylko mediami
włoskimi, ale bardzo szybko rozprzestrzeniły się w ogólnoświatowych mediach
i w aurze kontrowersji wtargnęły do światowej opinii publicznej. Stały się krytyką
1

2

A. Aldeen, Muslims are heroes too, U.S. News & World Report, 23.08.2013 r., [on-line:] http://
www.northwestern.edu/newscenter/stories/2013/08/opinion-usnwr-aldeen-tsarnaev.html
[27.06.2014].
Por. S. Wudarski, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu w XXI wieku,[on-line:]
http://www.terroryzm.com/polityka-stanow-zjednoczonych-wobec-terroryzmu-w-xxi-wieku
[27.06.2014].
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nie tylko wobec terroryzmu, ale wobec całej arabskiej kultury. Fallaci swoim tekstem wywołała burzę, a jego najważniejsze tezy, które zdefiniowały krąg kulturowy
islamu, niezmiennie od kilkunastu już lat stanowią schemat przedstawiania muzułmanów w zachodnich mediach. Choć te mechanizmy w pierwszej chwili mogą być
niezauważalne, to jakościowa zmiana, która zaszła w sposobie pisania o islamie i jego
wyznawcach okazała się nieodwracalna. To między innymi Oriana Fallaci sprawiła,
że silnie europocentryczna perspektywa spojrzenia na muzułmanów, która dominowała w mediach do 2001 roku, przybrała formę radykalnie islamofobicznej.
Zarówno europocentryzm, jak i wszelkie inne stanowiska określające perspektywę oceny obcych kultur Stuart Hall, przedstawiciel brytyjskich studiów
kulturowych, określa mianem „reżimów przedstawiania różnicy”3. Jego zdaniem
struktury te służą nam do przedstawiania obcych kultur, które kierują się odrębnymi wartościami, inaczej konstruują znaczenia, posiadają inny język i posługują się zupełnie innymi od naszych mapami pojęciowymi4. Punktem wyjścia do
sformułowania terminu „reżimy przedstawiania różnicy” była potrzeba analizy
kultury medialnej z perspektywy przedstawianych w niej odmienności. O tej koncepcji Stuarta Halla w publikacji Mniejszości narodowe w sferze publicznej pisze
Beata Klimkiewicz:
Jak sugeruje Hall, w społecznym procesie przedstawiania wytwarzane jest znaczenie, które jest rozpowszechniane wśród członków danej kultury. Nadawanie znaczenia dokonuje się poprzez zabieg przedstawiania, krótko mówiąc, zależy od tego
jakich słów, narracji oraz obrazów do tego używamy, z jakimi emocjami je łączymy5.

W owym „procesie przedstawiania” kluczową rolę odgrywają media, ponieważ
to one z ogromną prędkością tworzą i rozpowszechniają reprezentacje, które
wpływają na wyobrażenia społeczne. W epoce konwergentnych mediów przedstawienia te nabierają niewyobrażalnego znaczenia. Nie tylko są one czynnikiem
kształtującym nasze wizje odmienności, ale często są ich jedynym determinantem. W tym miejscu warto przywołać teorię holenderskiego językoznawcy Teuna
van Dijka, który uznał media za fundamentalne źródło poznania społecznego.
Jego zdaniem media w obecnych czasach stały się „dominującymi źródłami modeli poznawczych i percepcyjnych”6. Modele poznawcze, o których pisał van Dijk,
są podstawą formułowania poglądów i mechanizmów ludzkiego myślenia. Same
przekazy medialne przestały być, zdaniem językoznawcy, odzwierciedleniem rzeczywistości, przekształcając się w pewien bliższy człowiekowi zbiór doświadczeń,
charakteryzujący się dyskursywnością pełną ukrytych znaczeń.
3
4
5
6

S. Hall, Representation: Cultural representations and signifying practices, Sage Publication, 1997.
Mapy pojęciowe zdaniem Halla, to schematy będące zestawieniem pojęć i obrazów mentalnych,
przejawiające się w różnego rodzaju aktach komunikowania. Por. Ibidem.
B. Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i regulacje
medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 44.
Ibidem, s. 39.
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W tym sensie, nie można już więcej mówić o pośrednictwie. Odbieramy mass media wszakże nie tylko, by uzyskać informacje wszelkiego rodzaju, ale też dla sposobu, w jaki one projektują oraz utrwalają reprezentacje otaczającego nas świata7.

Teoria van Dijka w pewien sposób zrewolucjonizowała postrzeganie wpływu mediów na masową publiczność. Do tego momentu, podążając za paradygmatem
Lasswellowskim, badacze mediów skupiali się na perswazyjnym charakterze komunikatów medialnych. Van Dijk poszedł o krok dalej, zwracając uwagę na głębsze uzależnienie człowieka od mediów – w jego opinii media nie tyle mówią nam,
co mamy myśleć, ale uczą nas, jak to robić. Jeśli przyjąć, że model holenderskiego
teoretyka trafnie opisuje rzeczywistość, siła wpływu mediów na jednostkę okaże
się jeszcze większa niż w pierwotnych modelach funkcjonowania mediów i będzie mogła prowadzić do jeszcze gorszych skutków. Jednym z nich będzie utrwalanie stereotypów, które są tak głęboko zakorzenione są w naszych strukturach
poznawczych, że często (choć nieświadomie) czynimy z nich fundamenty naszego myślenia o odmienności lub też jedyną perspektywę, która umożliwia nam
poznanie. Dowodem tego twierdzenia mogą być badania zrealizowane dla Stiga
Hjarvarda, w których analizowano oddziaływanie duńskich mediów na wyobrażenie społeczeństwa wobec Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Duńczycy
postrzegają Amerykanów dokładnie w taki sposób, jak nauczyły ich tego media.
Hjarvard odwoływał się do amerykańskich debat politycznych, pełnych różnych
faktów i fikcji, które przeplatały się z medialnymi reprezentacjami Amerykanów,
ich kultury, historii i obyczajów8. Proces ten, w opinii Hjarvarda, jest przykładem
mediatyzacji pośredniej, która skupia się na coraz większym wpływie mediogennych symboli oraz mechanizmów na podejmowanie działań w przestrzeni publicznej. Przykładem tego mechanizmu mogą być właśnie narodowe stereotypy,
które swe źródło mają w narracjach medialnych.
Jeśli przyjąć przypadek Duńczyków za pewien precedens, możemy spojrzeć na
kształtowanie wyobrażeń dotyczących „odmienności” narodowych, jak na zjawisko silnie zmediatyzowane. Efekt procesu kształtowania naszych wizji w oparciu
o przedstawienia medialne, widoczny jest w codziennych postawach i zachowaniach wobec odmienności kulturowej. O świadectwach wpływu reprezentacji medialnych kultury islamu na zachowanie jednostek wobec muzułmanów w pracy
The Representation of Islam and Muslims In the Media pisali Shahram Akbarzadeh
i Bianca Smith, przyglądając się społeczeństwu i mediom australijskim:
Muzułmanie w Australii doświadczali alienacji, oczerniania i rasizmu jeszcze przed
atakami terrorystycznymi z 11 września. Stereotypy rasowe traktujące wszystkich
Arabów jako muzułmanów i wszystkich muzułmanów jako Arabów, rozpowszechniane przez media podczas wojny w Zatoce Perskiej, doprowadziły do serii ataków
fizycznych, obelg na tle rasowym i rozpowszechniania w Australii negatywnych ste7
8

Ibidem, s. 40.
Por. S. Hjarvard, The Mediatization of Society. A Theory of the Media as Agents of Social and
Cultural Change, “Nordicom Review” 29 (2008) 2, s. 115.
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reotypów dotyczących muzułmanów. Historie dotyczące nadużyć wobec muzułmanów zarejestrowane po 11 września, odnotowywano już dekadę wcześniej: ataki na
kobiety noszące chusty, groźby zamachów bombowych na meczety, słowne ataki na
muzułmańskie kobiety i dzieci w przestrzeni publicznej9.

Obwinianie wyłącznie mediów o negatywny wizerunek islamu i muzułmanów byłoby nadużyciem. Należy jednak pamiętać, że media odgrywają dominującą rolę
zarówno w kształtowaniu dyskursu publicznego, jak i w kulturowym produkowaniu
wiedzy, a efekt oddziaływania tych dwóch czynników zależny będzie od medium,
z którego korzystamy najczęściej i któremu postanowiliśmy bezgranicznie zaufać10.
Akbarzadeh i Smith wyróżniają cztery obszary wyłaniające się z dotychczasowych badań nad medialnymi reprezentacjami muzułmanów: (1) konstruowanie
islamu i muzułmanów jako „innych”, (2) rolę rasy w konstruowaniu islamu i muzułmanów jako „Arabów”, (3) rolę mediów i subiektywności dziennikarskiej w reprodukowaniu stereotypów dotyczących muzułmanów i islamu oraz (4) znaczenie
międzynarodowych i krajowych informacji w kreowaniu obrazów muzułmanów
i islamu w zachodnich społeczeństwach11. Wszystkie te obszary badań wywodzą
się ze wspólnego źródła teoretycznego – koncepcji orientalizmu Edwarda Saida.
Według tego intelektualisty palestyńskiego pochodzenia wyobrażenie islamu
w umysłach zachodnich odbiorców mediów uwarunkowany jest orientalizmem,
co oznacza, że odbiera się kultury Wschodu w kategorii „inności”, z perspektywy
zdystansowanej, wyobcowanej i biernej, z pewną dozą sensualizmu i irracjonalności. Sam orientalizm, zdaniem brytyjskiego badacza mediów Johna Richardsona, należy rozumieć jako:
(…) systemy reprezentacji ukształtowane przez dominujące polityczne siły kolonializmu, post-kolonializmu i neo-kolonializmu, które działają na rzecz wprowadzenia
»Orientu« do świadomości »Zachodu« (…). Orientalistyczne podejście do islamu
może być podsumowane jako esencjalistyczne, empiryczne i historyczne, zubożające bogatą różnorodność islamu i produkujące uproszczone karykatury12.

Dotychczasowe badania medialnych reprezentacji muzułmanów wskazują na
to, że przedstawiciele kultury islamu jawią się w nich jako „niedojrzałe lub nawet zacofane grupy etniczne, które muszą być zarządzane i podlegają kategoriom tolerowania”13. Zdaniem Kevina Dunna język używany do konstruowania
medialnych wyobrażeń staje się reprezentatywny nie tylko dla opisywanych
przed media wydarzeń, ale także dla samej religii. W mediach dominują portrety
9
10
11
12
13

S. Akbarzadeh, B. Smith, The Representation of Islam and Muslims In the Media, School of
Political and Social Inquiry, 2005, s. 5.
Więcej zob. E. Poole, Reporting Islam: Media Representations of British Muslims, I. B. Taurus
Publishers: London, 2002.
Por. S. Akbarzadeh, B. Smith, op. cit., s. 4.
John E. Richardson, (Mis)Representing Islam: The Racism and Rhetoric of British, 2004; Broadsheet
Newspapers, John Benjamins Publishing Company: USA, [za:] S. Akbarzadeh, B. Smith, op. cit., s. 7.
S. Akbarzadeh, B. Smith, op. cit., s. 4.
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silnie upłciowione. Mężczyźni obrazowani są jako zagraniczni lub lokalni terroryści,
a kobiety jako jednostki uzależnione od mężczyzn i bierne, które potrzebują naszej
pomocy w wyzwoleniu od przemocy oraz patriarchatu. Według badaczy muzułmanie
przedstawiani są jako nietolerancyjni względem innych religii i zachodniej kultury14.
W rzeczywistości twierdzi się, że media powielają te obrazy muzułmanów i islamu, które opisują ich jako fundamentalistów, terrorystów, seksistów, bojowników,
przeciwników demokracji, agresorów, zamachowców-samobójców, porywaczy, ortodoksów i fanatyków. Stereotypy te wiążą się z przywoływaniem kontekstu wojny,
konfliktu, przemocy, rozłamu i seksizmu15.

Przytoczone przez autorów sposoby obrazowania muzułmanów wzmacniają dialektykę podziału „my” i „oni”, dystansują „nas” do kultury, ograniczają nasze struktury poznawcze, wzbudzając nieufność, niechęć, a często również pogardę, która
przejawia się w „naszych” codziennych odniesieniach względem „inności”.
Dotychczas w Polsce medialnymi reprezentacjami muzułmanów zajmowała się
między innymi Agata Skowron-Nalborczyk, arabistka i iranistka, która w artykule
opublikowanym na łamach „Tygodnika Powszechnego” przeprowadziła pobieżną
analizę komunikatów medialnych, zwracając uwagę na stereotypizację przedstawień i powielanie przez dziennikarzy błędów merytorycznych, które dotyczyły
kultury islamu16. Odpowiadając na zarzuty wobec polskich dziennikarzy, redakcja
magazynu „Więź” stworzyła dla nich leksykon wiedzy, który został zatytułowany
„Nie bój się islamu”. Przedmowę do leksykonu napisał Janusz Danecki, a autorkami artykułów tłumaczących największe zawiłości religii są wspomniana już Agata
Skowron-Nalborczyk oraz Agata Marek. W leksykonie znajdują się najważniejsze
informacje i specjalistyczną terminologię, które pomagają zrozumieć doktrynę
islamu, historię i obrzędy religii. Całość publikacji wyjaśnia miejsce kobiety
w islamie, stosunek muzułmanów do rodziny i państwa oraz pozycję islamu
w różnych krajach zarówno afrykańskich, azjatyckich, jak i europejskich. Agata
Marek jest również autorką innej ciekawej publikacji dotyczącej reprezentacji
islamu w polskich mediach. W artykule zatytułowanym Obraz islamu i muzułmanów w mediach i społeczeństwie podsumowuje:
(…) nadal uznaje się muzułmanów za prymitywnych, niewykształconych i głupszych od ludzi z naszego kręgu kulturowego. Poza tym podkreśla się fanatyczną religijność i gotowość na śmierć za prawdy wiary oraz straszny los kobiet – zamkniętych w domach, często bitych, wykorzystywanych i zależnych od swych mężów.
Natomiast pewne elementy tego obrazu zostały znacznie wzmocnione, wiąże się to
przede wszystkim z faktem, że zagrożenie ze strony islamu stało się realne17.
14
15
16
17

Por. Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 5.
A. Skowron-Nalborczyk, Jaki wizerunek muzułmanów przekazują polskie media? Polski dziennikarz patrzy na islam, „Tygodnik Powszechny”, nr 37 (2775), 15 września 2002.
A. Marek, Obraz islamu i muzułmanów w mediach i w społeczeństwie, [w:] P. Kłodkowski,
A. Marek, Islam między stereotypem a rzeczywistością, Vox Humana, Warszawa 2006, s. 38–39.
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W badaniach nad reprezentacjami islamu w polskich mediach brakuje jednak
szczegółowej analizy zawartości komunikatów medialnych, która ułatwiłaby sporządzenie statystyk, pozwalających na odwoływanie ugruntowanych już tez do
empirii. Z tego powodu w swoich badaniach postanowiłam skupić się na analizie
zawartości, w jej pierwotnym rozumieniu, a więc analizie o charakterze ilościowym, obiektywnym i systematycznym, uzupełniając ją o odwołanie do ukrytych
znaczeń komunikatu, a więc przede wszystkim do kategorii pejoratywności lub też
melioratywności danego przekazu. Charakter przekazu ustalałam posługując się
wzorem rozpracowywania zdań oceniających, przedstawionym przez Walerego
Pisarka w publikacji Analiza zawartości prasy18, a tematykę komunikatu – wyszukując odpowiednie słowa kluczowe. Za materiał badawczy posłużyły mi wszystkie
artykuły dotyczące muzułmanów i islamu, które zostały opublikowane na łamach
„Gościa Niedzielnego” oraz tygodnika „Newsweek Polska” na przestrzeni czterech
lat: od 2010 do 2013 roku włącznie. Tygodniki, których artykuły złożyły się na
korpus badawczy, zostały wybrane nieprzypadkowo. „Gość Niedzielny” to tygodnik, który, choć charakteryzuje się odmiennym od polskich standardów sposobem dystrybucji, wciąż znajduje się na pierwszym miejscu w rankingach najlepiej
sprzedających się tygodników opinii19. „Newsweek Polska” z kolei w rankingu
najlepiej sprzedających się tygodników opinii z maja 2014 roku zajął trzecie miejsce. Tygodniki te zostały wybrane również dlatego, że reprezentują zupełnie inne
światopoglądy, przyświecają im różne misje założycielskie, a treść publikowana na
łamach jednego tygodnika jest bardzo często opozycją dla treści drugiego z nich.
Ze zgromadzonego materiału badawczego powstały dwa korpusy. Pierwszy
z nich zawierał wszystkie artykuły poświęcone muzułmanom i islamowi opublikowane na łamach „Gościa Niedzielnego”, drugi z kolei składał się z tekstów
pochodzących z tygodnika „Newsweek Polska”, wytypowanych w oparciu o identyczne wytyczne. W pierwszym korpusie znalazło się osiemdziesiąt osiem artykułów, na które złożyło się ponad dziewięćdziesiąt trzy tysiące leksemów. Drugi
korpus stworzony został ze stu osiemnastu artykułów, złożonych z niemal stu
trzydziestu pięciu tysięcy leksemów. Łącznie analizie poddano ponad dwieście
dwadzieścia osiem tysięcy leksemów, co oznacza, że wyniki badań można traktować jako rozpatrywane dla wytypowanej próby. W analizie korpusów badawczych posłużyłam się programem MonoConc Pro, używanym do analizy zawartości przez językoznawców i medioznawców. Program ten pozwala w bardzo
szybkim czasie sporządzać listy frekwencyjne, obrazuje konkordancję wytypowanych leksemów (pokazuje poszczególne leksemy wraz z ich kontekstem) oraz
określa ich korelację.
Następnym krokiem w badaniach było stworzenie klucza kategoryzacyjnego, za
pomocą którego analizowałam poszczególne artykuły. Klucz został skonstruowany w oparciu o badania przeprowadzone przez Ośrodek Badań Opinii Publicznej,
18
19

W. Pisarek, Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 93–94.
M. Kurdupski, Słaby I kwartał tygodników opinii, [on-line:] http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/slaby-i-kwartal-tygodnikow-opinii-ostro-w-dol-do-rzeczy-w-sieci-i-gp [10.07.2014].
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opublikowane w październiku 2001 roku20, i uzupełniony o kategorie podstawowe dla analizowanego przedmiotu. W kluczu kategoryzacyjnym znalazły się więc
pytania o ogólny przedmiot artykułu, ocenę przedmiotu z perspektywy autora
oraz płeć głównego podmiotu tekstu. Dodatkowo, opierając się na wspomnianych
badaniach OBOPu, wytypowałam leksemy, których analiza pozwoliła sporządzić
zarys reprezentacji medialnych muzułmanów i islamu w wybranych tygodnikach.
Na szereg leksemów złożyły się: terroryzm, wojna, fanatyzm, fundamentalizm,
bieda, zacofanie, agresja, przemoc, dżihad, prześladowania, muzułmanie, chrześcijanie, islamiści, talibowie.
Tematyka związana ze światem islamu, którą poruszano na łamach obu tygodników jest bardzo zróżnicowana. Podczas gdy w „Gościu Niedzielnym” dominują artykuły przedstawiające prześladowania chrześcijan w krajach arabskich
(w roku 2010 stanowiły one aż 60% wszystkich artykułów wchodzących w skład
korpusu), w tygodniku „Newsweek Polska” artykułów o podobnej tematyce jest
bardzo mało (dla porównania: w 2010 roku było ich zaledwie około 3%). Podobna dysproporcja występuje w przypadku artykułów związanych z kulturą świata
islamu. Tekstów dotyczących tego tematu na łamach tygodnika „Newsweek Polska” było więcej niż w „Gościu Niedzielnym”. W 2010 roku teksty poświęcone
zagadnieniom kulturowym na łamach pierwszego pisma stanowiły ponad 25%
badanych artykułów, z kolei na łamach drugiego – jedynie 5%. Choć poruszana tematyka zmienia się na przestrzeni czterech lat, to tendencje pozostają te
same. Na łamach „Gościa Niedzielnego” dominują teksty dotyczące prześladowań
chrześcijan i wojen, podczas gdy czytelnik tygodnika „Newsweek Polska” więcej
mógł dowiedzieć się na temat kultury świata islamu oraz terroryzmu. Dysproporcja występuje także w tekstach dotyczących Wiosny Arabskiej21. Podczas gdy
w tygodniku „Newsweek Polska” temat ten stanowił niemal 60% wszystkich artykułów poświęconych islamowi i muzułmanom, w „Gościu Niedzielnym” liczba
ta spada do 30% (jednak należy pamiętać, że o rewolucji na Bliskim Wschodzie
pisano w latach 2011–2013).
Tematyka poruszana na łamach dwóch badanych tygodników przekłada się
na sposób wartościowania, a więc wyrażonego pośrednio lub bezpośrednio wynikającego z tekstu stosunku do cywilizacji islamu. Na łamach „Gościa Niedzielnego” dominowało nastawienie negatywne, które w ogólnym ujęciu przejawiało się
w około 70% tekstów poświęconych tematyce dotyczącej świata islamu. Komunikatów o charakterze neutralnym najwięcej pojawiło się w roku 2011, ponieważ
właśnie wtedy wybuchła bliskowschodnia rewolucja. Jednak już rok i dwa lata
później, kiedy w mediach częściej mówiło się o efekcie rewolucji, a więc zdobywającym coraz większe poparcie Bractwie Muzułmańskim, neutralność przekazów
ustąpiła miejsca negatywnemu wydźwiękowi tekstów. Zupełnie inaczej wygląda
20
21

Zarówno wyniki badań, jak i samą ankietę można znaleźć w internecie pod adresem:
http://obop-arch.tnsglobal.pl/archive-report/id/1132 [10.07.2014]
Terminem tym określa się serię protestów społecznych i konfliktów zbrojnych w krajach arabskich, które rozpoczęły się w Tunezji, w grudniu 2010 roku.
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kwestia wartościowania w przypadku tekstów dotyczących islamu publikowanych
na łamach tygodnika „Newsweek Polska”. Na przestrzeni lat 2011–2013 dominowały teksty o charakterze neutralnym. Tylko w 2010 roku przeważały teksty o wydźwięku negatywnym, jednak ich przewaga nad tymi neutralnymi była niewielka
– stanowiła około 10%.
Najmniejsze dysproporcje wystąpiły w kategorii odnoszącej się do płci głównego podmiotu publikowanego tekstu. W obu analizowanych tygodnikach dominowały artykuły, w których niemożliwym było uchwycenie płci głównego bohatera czy też bohaterów tekstu. Ciekawe jest jednak to, że na łamach „Gościa
Niedzielnego” kobiety były głównymi podmiotami artykułów wtedy, gdy najwięcej pisano o prześladowaniach chrześcijan. W przypadku tygodnika „Newsweek
Polska” zauważyć można pewną analogię w stosunku do mężczyzn. Częściej byli
oni bohaterami tekstów w latach, kiedy więcej pisano o terroryzmie. Z badań wynika więc, że gdy na łamach „Gościa Niedzielnego” pisano o prześladowaniach
chrześcijan, częściej przedstawiano historie kobiet, które podlegały bezwzględnemu prawu muzułmańskiemu karzącemu je za wyznawaną wiarę. W przypadku
tygodnika „Newsweek Polska”, jeśli już w danym artykule występował główny bohater (jednostkowy lub zbiorowy), to częściej był to mężczyzna-terrorysta.
Częstotliwość występowania analizowanych leksemów skorelowana jest z tematyką poruszaną na łamach poszczególnych tygodników. Z zestawienia średniej częstości występowania każdego leksemu, przypadającego na jeden artykuł
w danym piśmie wynika, że w przypadku większości leksemów dysproporcje są
niewielkie.
Średnia częstotliwość występowania danego leksemu dla jednego artykułu
„Gość Niedzielny” / „Newsweek Polska”
(1) muzułmanie – 2,8 / 1; (2) chrześcijanie – 5,5 / 0,4 ; (3) terroryzm – 1,1 / 1,5;
(4) fundamentalizm – 0,3 / 0,3; (5) przemoc – 0,4 / 0,2; (6) wojna – 2,9 / 3,4;
(7) fanatyzm – 0,2 / 0,2; (8) bieda – 0,01 / 0,03; (9) zacofanie – 0,03 / 0,02;
(10) agresja – 0,3 / 0,03; (11) dżihad – 0,2 / 0,6; (12) prześladowania – 0,8 / 0,1;
(13) islamiści – 0,9 / 0,6; (14) talibowie – 0,1 / 1,1

Najmniejsze różnie dotyczą leksemów: fundamentalizm, przemoc, fanatyzm, bieda,
zacofanie. Największe różnice w występowaniu charakterystyczne są dla leksemów:
chrześcijanie, muzułmanie, talibowie, prześladowania, wojna, dżihad, islamiści
oraz agresja. Okazuje się zatem, że obie redakcje posługują się podobnym, niezbyt
zniuansowanym słownictwem. Największe różnice dotyczą słów fundamentalnych.
Podczas gdy na łamach „Gościa Niedzielnego” pisze się o „muzułmanach”,
„Newsweek Polska” częściej odnosi się do „talibów”. Zdecydowana dysproporcja
dotyczy leksemu „chrześcijanie”. Na jeden artykuł opublikowany na łamach „Gościa
Niedzielnego” przypada średnio 5,5 tego leksemu, z kolei na jeden artykuł z tygodnika „Newsweek Polska” przypada zaledwie 0,4 tego leksemu.
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Ciekawe są również najczęściej występujące kolokacje (wielokrotnie powtarzające się połączenia wyrazowe ) obu tych rzeczowników. W przypadku artykułów opublikowanych na łamach „Gościa Niedzielnego” najczęstszym leksemem,
który poprzedza wystąpienie rzeczownika „muzułmanie” jest przyimek „przez”.
Muzułmanie są więc na łamach „Gościa Niedzielnego” przyczyną pewnych wydarzeń, najczęściej negatywnych. W przypadku rzeczownika „chrześcijanie” najczęściej poprzedzającym leksem jest przyimek „dla”. Wydarzenia opisywane na
łamach „Gościa Niedzielnego” są ukazywane z perspektywy chrześcijan. To oni
stanowią główny punkt odniesienia do pisania o muzułmanach. Islam w oderwaniu od chrześcijan jest nieistotny. Najważniejsze dla redakcji tego pisma jest
to, jak islam odnosi się do chrześcijaństwa i do jego wyznawców. W przypadku
tygodnika „Newsweek Polska” leksemy, które najczęściej poprzedzają rzeczownik
„muzułmanie” to „bracia” oraz „ortodoksyjni”. Można więc przypuszczać, że pisząc wprost o muzułmanach, autorzy tekstów tego czasopisma często odnosili się
do Bractwa Muzułmańskiego. Częste użycie przymiotnika „ortodoksyjni” budzi
raczej pejoratywne skojarzenia, odwołując do stereotypowych reprezentacji medialnych muzułmanów. Rzeczownikowi „chrześcijanie”, używanemu na łamach
tego tygodnika, nie towarzyszy żaden często poprzedzający słowo leksem.
Reprezentacje medialne świata islamu występujące na łamach dwóch badanych przeze mnie tygodników są silnie stereotypowe. Dotyczą przede wszystkim
wydarzeń, z których wynika negatywny wizerunek muzułmanów, a więc prześladowań, terroryzmu, wojny. Samo użycie pejoratywnych przymiotników jest
umiarkowane. Negatywny wizerunek świata islamu wynika więc częściej z tematyki poruszanej na łamach tygodników, rzadziej z bezpośredniego sposobu
opowiadania o muzułmanach czy islamie. Jednak samo typowanie tematyki wiele
mówi nam o perspektywie opisywania bliskowschodniej „odmienności”. Niewiele artykułów publikowanych na łamach obu tygodników dotyczy pozytywnych
aspektów świata islamu. Nawet jeśli tekst jest o kulturze, to często również prezentuje stanowisko krytyczne (między innymi wobec strojów muzułmanek lub
kontrowersyjnego dla Europejczyków rytuału obrzezania). Dobór tematyki, która
stawia muzułmanów w złym świetle, dystansuje odbiorców mediów do odmienności i jest przyczyną rodzących się lęków. Można więc uznać, że badane przeze
mnie przekazy medialne odeszły od europocentryzmu22 (świadczy o tym niska
frekwencja leksemów „zacofanie” i „bieda”) i zbliżyły się w stronę islamofobii23.
22

23

Europocentryzm rozumiem jako postawę, która uznaje Europę jako „płaszczyznę odniesienia
do oceny osiągnięć innych kultur i społeczeństw oraz przenosi schematy myślenia o ewolucji
społeczeństw europejskich do innych kontekstów geograficznych”. (K. Szymańska, Europocentryzm – teorie europocentrystów i ich przeciwników, [on-line:] http://wiedzaiedukacja.eu/archives/32037 [06.08.2014].)
Islamofobię rozumiem jako „bezpodstawną wrogość w stosunku do islamu i praktyczne konsekwencje tej wrogości w niesprawiedliwej dyskryminacji jednostek i społeczności muzułmańskich, oraz wyłączanie tychże poza życie polityczne i społeczne”. (Definicja ta pochodzi z raportu
Islamophobia: A Challenge for Us All opublikowanego przez brytyjską organizację Runnymede
Trust w 1997 roku; tłumaczenie własne.)
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Jeżeli media uznają świat islamu wyłącznie za świat terrorystów, wojen i prześladowań, a pomijają w swoich reprezentacjach medialnych bogactwo kulturowe
tego kręgu cywilizacyjnego, to dokładnie wpisują się w ramy narracyjne, które
w artykule Wściekłość i duma nakreśliła Oriana Fallaci i zamiast tworzyć pola do
zrozumienia, o których pisał Edward Said, budują pola bitwy24.
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Summary
Media representations of Islam in selected polish weekly
magazines: „Gość Niedzielny” and „Newsweek Polska”
In 2001, two wars outbroke. The first one was a real war, acting in response to the
most drastic terrorist attack. The second one was media war launched by Oriana
Fallaci’s article, published in the last days of September 2001. Have the Polish
media taken the controversial thesis of the journalist making them a framework
for the media narrative about Islam? Answering to this question the author of the
article is looking for methods of narrative about Middle East presented in the two
polish weekly magazines.
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The image of “Arabs” and “Muslims”
on wykop.pl

“Digital turn” in humanities and social sciences.
Advantages and disadvantages of used methods
Over the last few years, the Internet has become more of an often explored field
of research in social sciences. Increased interest is so significant, that some researchers started to talk about “digital turn”. For example, on October 2012 at Maria
Curie-Skłodowska University a conference named “Digital turn in humanities.
The Internet – New Media – Culture 2.0” took place. This so called “turn” is not
only about new field of studies, but also about new methods and techniques adopted for the needs of social sciences and the humanities. Indeed, social sciences
and cultural studies can benefit from computer sciences. The change may not be
revolutionary, but it’s surely significant. New techniques allow things that were
impossible for individual researchers or even forsmall teams. Now, it is possible to
analyze a huge amount of data nearly in no time, thanks to techniques like machine learning, natural language processing and text mining.
The use of machine learning systems has a few significant advantages over
a traditional way of conducting studies. First of all it is obviously its efficiency.
Contrary to traditional methods, it requires only part of the data to be coded
manually. Afterwards, the system learns from collected data and doesthe rest of
the work automatically. This is a big time saver. It needs to be pointed out, that
machine learning systems rely on data previously collected by humans. Thanks to
that, work which is done automatically is not as much different as the data obtained manually. In conclusion – we1 gain a much bigger database at the expense
of only slightly poorer analysis. The second advantage is insensitivity of machine
learning systems. One may say that machine will never have depth of human insight. That might be true, but at the same timealgorithms are much less sensitive
to human foibles. Human researchers can be tired, bored, exhausted, irritated or
1

Presented reaserch was made by Dominik Deja and the author of the article.
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angry (especially when analyzing large amount of hateful comments). Machine
learning systems do not have such problems. Therefore they can be much more
objective. Last thing worth mentioning about benefits of used methods is that
using machine learning systems serve researchers as relief from mentally aggravating research.
It is obvious that techniques used in this study also have some disadvantages.
Even natural language processing systems are not that fluent with living language
as humans. The Internet language – so called “netspeak” – is something that is
very peculiar and for this reason, even linguists have many problems with it2. One
of the most important characteristics of netspeak is the tendency to create neologisms. As if that was not enough, those neologisms not always restrain themselves
to standard text. Emoticons, extensive use of graphics and images, sloppy grammar and orthography – all of them cannot be easily processed by data mining
algorithms. We can also expect that currently available technology would have a
hard time with subtleties of human communication like irony, sarcasm or another
Internet’s phenomenon – “trolling”. “Trolling” is a term for an anti-social (in most
cases) practice of ridiculing or annoying other users of the Internet by sending
false, deliberately ignorant or aggressive posts and messages. Internet trolls3 very
often do not really agree with their own statements, which lead us to the conclusion that sometimes expressions categorized by system as “hateful” or “friendly”
are not representing any real opinion. That is for sure a serious problem, but the
Internet trolls, are a permanent part of virtual world whether we like it or not.
There is not much we can do about it.
As we can see, computer-assisted analysis suffers from a few minor impairments, but on its defense – regular people are also exposed for trolling and misunderstanding complicated and sometimes hermetic netspeak. Intuition may
prompt that it is easier to fool a program than a human, but it is not known who
is more likely to be tricked by trolls. The last difficulty with analyzing data using
computer-assisted methods is its insensitivity for a broader context of the enunciation. Famous discourse analysis theorist –Teun van Dijk described discourse as
“text in the context”4. Unfortunately, part of it is always omitted in data mining.
Since technological and methodological problems have been clarified, we can
move onto the main subject of research.
Current state of research. Subject, perspective and
goals of study
In this paper, an analysis of Arabs and Muslims image on wykop.pl is given. We
have focused simply on sympathies and antipathies among so called “first” com2
3
4

D. Crystal, Language and Internet, Cambridge 2001, s. 36–61.
“Trolls” is a term for users who troll (that is: do trolling).
T. van Dijk, The future of the Field: Discourse Analysys in the 1900s, “TEXT”, 1990, no 10, s. 133–156.
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ments, which are most popular on wykop.pl5. Nearly two million comments, coming from years 2006–2014 have been analyzed. This means wykop.pl was evaluated from the very beginning of its existence until recent days (that would be the
end of March 2014). Results were compared with declared levels of sympathies
and antipathies to Arabs and Muslims through traditional field research results
obtained from CBOS ([pol.] Centrum Badania Opinii Społecznej – Center of Public Opinion Research).
At the beginning, a current state of research on matter of the study was checked. Few studies were made, but on the polish ground none of them is similar
to this project. The majority of researches were conducted in a traditional way
– not through the Internet – whereas we were interested in cyberspace and dynamics between virtual and non-virtual realities. These of the researches which
were conducted through the Internet were focused on pursuing so called “hate
speech”. They used very specific and in our opinion not quite accurate measures.
For example, studies presented in materials from a conference “Mowa nienawiści
w Internecie. Jak z nią walczyć?” [“Hate speech in the Internet. How to fight it?”]6,
carried out under the auspices of Helsinki Foundation for Human Rights, focused
only on negative attitudes. Moreover, authors used absolute measures for estimating frequency of “hate speech” expressions. It seems to me, that this could be
helpful for law enforcement organs (even from purely organizational and bureaucratic reasons), but from a sociological point of view this kind of research is quite
useless. Knowing that amount of “hate speech” expressions which can be observed
on the Internet is doubled when compared to the former year tells nothing, but
the number of potential assumed lawsuits. Increase may be caused by the fact that
the number of Internet users is growing or that Arab and Muslim affairs became
more popular topic. There is no simple explanation what these numbers mean,
until measures of the negative and positive expressions are related. If the amount
of negative or even hateful opinions related to Arabs doubled year by year – does
that mean that attitudes among the Internet users are twice as bad as they used to
be? Not necessarily. If the increase of positive expressions was even more significant, let us say that amount tripled, that means the opposite - Arabs became more
liked, not less. Increasing number of negative expressions could be caused only
by the fact, that the topic itself became more popular. Furthermore, focusing only
on one aspect – in this case the negative one – is more likely to be endangered by
possibility of making an “observer error”. This term is used to describe a common
tendency for preferring observations which confirm the original thesis7. Seeking
5
6

7

The characteristics of the portal and system of comments organization will be explained later.
A. Serment, Rola prokuratury w ściganiu przestępstwa mowy nienawiści, [in:] Mowa nienawiści
w Internecie, red. D. Bychowska-Siniarska, D. Głowacka, Warszawa 2013, s. 21−26, [on-line:]
http://www.obserwatorium.org/images/Mowa%20nienawisci%20w%20internecie%20-%20
NA%20STRONE.pdf,[13.07.2014].
R. B. Cialdini, D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice,
Gdańsk 2002, s. 53.
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only for negative attitude may cause that researcher would form a biased view on
the matter which is subject of research.
Among most of studies focused on virtual reality, it is not quite clear what kind
of connection researchers assume to be between opinions expressed in the Internet and “real life” attitudes. In the early years of discourse analysis, researchers
held up with assumption that discourse in media is “a mirror of society”. Later
it began to be perceived as “a creator of society”8. Given that we have decided
to explore both fields, virtual and non-virtual separately, it is clear that one of
the goals of this paper is to examine which version is more likely to be true – discourse as a mirror or creator of social life. It is also possible that none of them
are correct. Sometimes, content which may be classified as “a negative attitude”,
like racist jokes, could be just an expression of someone’s black sense of humor.
Real attitudes for ethnic or religious groups and for example general attitudes for
acceptable limits of a joke (not only those which are made through the Internet)
are sometimes really hard to distinguish. Stating that content, which may not be
very plausible for Arabs and Muslims, shows intentionally expressed reluctance is
a little bit too hasty. It might as well be just someone’s indelicacy. Rudeness might
be not intended for the Arabs or/and Muslims only. It’s also unknown if negative
presentations of ethnic or religious groups via the Internet can shape “real life’s”
attitudes. People are active recipients and they do not adopt views which can be
seen in the Internet automatically9. Knowing that relation between expressions
present in virtual space and real life attitudes is complicated, we have restrained
ourselves from any pre-assumptions on this matter.
Another difference between some existing research and our project is that
emic perspective has been applied10. I did not arbitrate if terms “Arab”, “Muslim”
or “Islamist” were used correctly by the Internet users. It did not matter to the
analysis, if so called “Arab” really has Arab ethnicity. More important was the fact
that someone was categorized as “Arab” by wykop.pl users. Majority of existing
research does not emphasize a difference between emic and etic perspective. In
most cases it means that respondents will answer according to their knowledge,
which basically corresponds to an emic perspective research standards. Some might think that it is not a very important difference, but in our opinion it is always
better to clear things up and be as precise as possible. That is why words “Arab”
and “Muslim” in the title of this paper were taken into quotation marks. Knowing that “Arabs” are not always ethnically Arabic, but for example Pakistani or
even Indonesian, makes easier to avoid unnecessary mistakes in further analysis.
An even more common misapprehension among average westerners is that being
Arab is indistinguishable from being Muslim. It is important to highlight the fact
that our research refers not to real ethical or religious status, but often to some
8
9
10

A. Horolets, Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, 2008: Toruń, s. 5.
J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, s. 133–164.
M. Harris, History and Significance of the Emic/Etic Distinction, “Annual Review of Anthropology”,
1976, no 5, s.329–350.
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kind of stereotypical image of Muslim-Arab. This kind of bond between religious
and ethnical or national identification is easy to understand for polish people,
because it’s similar to so called “tangled identity” of Polish-catholic11.
Last difference between present research and those, which can be found, is
that we are not focusing only on immigrants or Arabs and Muslims which are
minorities in countries where they are living, but on Arabs and Muslims in
general presented in the Internet. A lot of research we have found was conducted
by government agencies. Obviously, their main goal was to provide useful data for
government organs, so they were not interested in analyzing perception of Arabs
and Muslims, who are not living inside the country. Our study has more of an
anthropological attitude.
Empirical study. Results and conclusions
The study refers to a popular social news portal – wykop.pl. It is a copy of American
digg.com and was founded by the end of 2005. The rules of wykop.pl are simple.
Every user can add news. Other users can vote for or against recently added posts
and the most popular reach the main site. Since the beginning, there were over six
million posts on the main site. Two million among them are so called “first posts”.
This term refers to the earliest posts added. Majority of non-first posts are just
responses for initial ones. That is why our research was focused only on the first
posts. Comments were not the only subject of the study. The dynamics of hashtags
were also examined.
The overall distribution of hashtags on wykop.pl is an example of power-law
distribution. Sociologists and economists may know it well from classic works of
Vilfredo Pareto. Pareto distribution can be simplified to “80-20 law”. In our case it
means that 20% of most popular hashtags have 80% of overall occurrences.
Illustration 1 – Occurrences of hashtags

11

K. Koseła, Polak i katolik. Splątana tożsamość, Warszawa 2003.
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It is quite clear that on wykop.pl the most popular topics accumulate most of the
posts. Taking this into account, we can conclude that Arab and Muslim issues are
not on the list of the hottest topics. As we observed, the first tag associated with the
subject of our study was found on position thirty nine. Arab and Muslim topics are
not overlooked issues as well. List of most popular tags associated with subject of
our research contains one “suspicious” position. Below we present the table of hashtags frequency. English translation of hashtags were included in brackets.
Table 1:Hashtagsfrequency

Position

Hashtag

Frequency

39
113
233
239
293
294
299
384
456
585
681

#islam (islam)
#muzulmanie (muslims)
#iran (iran)
#syria (syria)
#egipt (egypt)
#afganistan (afghanistan)
#islamizacja (islamisation)
#irak (iraq)
#turcja (turkey)
#libia (lybia)
#palestyna (palestine)

1025
323
166
161
135
135
133
105
93
75
64

The word “islamizacja” [“islamisation”] has negative connotations in the polish
language (and maybe in other languages as well). It often refers to aggressive form
of islamic Kulturkampf. For example, popular in Poland anti-islamic facebook
group was named “Nie dla islamizacji Europy” [“No for islamisation of Europe”].
Overall frequency of this tag was not very significant though. Next thing we have
examined was popularity of hashtags in time. We have selected only those hashtags, which related to Arabs or Muslims in general.
Illustration 2 – Frequency of sites with hashtags
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Illustration 3 – Frequency of selected hashtags
Hashtag:
Islam (Islam)
Islamizacja (Islamisation)
Muzułmanie (Muslims)

As for hashtags so far, we could conclude that perception of Arabs and Muslims is
rather neutral. Users of wykop.pl prefer using impartial tags like “islam” or “muslims” rather than “suspicious” tag or “islamisation”.
As a next part of the analysis co-occurrence of hashtags associated with three
previously analyzed tags were examined. Here is the list of fifty most frequently
occurring hashtags.
Table 2: Most frequent co-occurrences

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hashtag
#islam (islam)
#swiat (world)
#europa (europe)
#muzulmanie (muslims)
#religia (religion)
#zainteresowania (interests)
#wydarzenia (events)
#islamizacja (islamisation)
#polska (poland)
#anglia (england)
#ciekawostki (curiosities)
#wojna (war)
#egipt (egypt)
#niemcy (germany)
#kultura (culture)
#terroryzm (terrorism)
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107
89
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61
54
49
41
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36
35
34
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1

2

#usa (usa)
#francja (france)
#syria (syria)
#chrzescijanie (christians)
#uk (uk)
#chrzescijanstwo (christianity)
#nauka (science)
#multikulti (multicultural1)
#religiapokoju (religionofpeace)
#gwalt (rape)
#prawo (law)
#rozrywka (entertainment)
#historia (history)
#humor (humour)
#pokoju (peace)
#imigranci (immigrants)
#szariat (sharia)
#szwecja (sweden)
#mahomet (mohammed)
#wielkabrytania (greatbritain)
#pakistan (pakistan)
#imigracja (immigration)
#wielka (great)
#brytania (britain)
#morderstwo (murder)
#muslimy (muslims2)
#kobiety (women)
#ue (eu)
#koran (quran)
#meczet (mosque)
#turcja (turkey)
#londyn (london)
#przemoc (violence)
#wolnosc (freedom)

33
32
30
27
27
26
26
24
23
21
21
21
20
20
20
19
18
18
17
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11

Original polish term “multikulti” cannot be translated. In general it is associated with pejorative
attitude for multicultural politics.
Word “muslimy” is also pejorative term for Muslims.

As we can see a few hashtags which probably indicates a negative attitude in relation to the Arabs and/or Muslims can be observed: war (position 12), terrorism
(16), multicultural (24), rape (26), murder (41), Muslims (42), violence (49). The
rest of the hashtags are mostly neutral, excluding tag “curiosities” (11) which is
positive. Hashtag “religionofpeace” might also be classified as friendly, but it is
often used ironically, so it would be risky to think that way.A similar situation is
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with hashtag “freedom” (50). It is not clear if tag is used for freedom or violations
of freedom. On the basis of this data, we can surely state that negative attitude for
Arabs and Muslims are quite common, but not too intense.
As it was previously said, we have not limited ourselves to the analysis of hashtags. The primary goal was to examine sentiment of the wykop.pl users present in
comments towards “Arabs” and/or “Muslims”. The first step which we have taken
was coding manually two thousand comments. This means that each of the two
researchers read a thousand posts and marked two things: sentiment and whether a comment is referred to the Arabs, Muslims or both. To describe sentiment,
we have used semantic differential – standard sociological tool wherein value is
contained between two extreme ideal types. Code 1 is extremely positive attitude,
7 – extremely negative attitude. All numbers in between describe less radical attitudes. In the first two thousand posts, only 1% referred to Arabs or Muslims, so we
have decided to search new comments by using hashtags. Owing to this method
we have received more concentrated data. Then another few thousand comments
were analyzed manually. Ultimately we have received 1000 tagged posts related to
the subject of our study acquired from 8720 read comments.
The overwhelming majority of them showed negative attitude of wykop.pl
users for “Arabs” and/or “Muslims”. Positive expressions were so few, that it was
impossible to teach algorithm to code comments which were friendly for the subject. We have also noticed, that in strongly negatively oriented discussions, users
which were trying to stand up for “Arabs” and/or “Muslims” wrote statements
which in different context would be considered neutral. Taking into account the
situation, we have decided to limit ourselves to only two categories of expressions:
negative and neutral-positive. Obtained database was used for teaching the algorithm to code the rest of two millions posts automatically. Before we get to the results, it is important to point out that phase of manual coding must be conducted
with close co-operation of researchers. It is crucial to the quality of research that
the way of coding of all researchers is as similar as possible. That is why the manual coding step was carried out simultaneously, in the same room under conditions
of full and constant communication. It is known fact that neglecting requirement
to achieve compliance of encoder’s results in poor analysis12.
The program previously taught for the posts detection and evaluation of sentiment, found 24124 cases of expressions related to “Arabs” or/and “Muslims”, that
is 1,23% of the full “first posts” population. 93,06% were tagged as negative and
6,94% neutral-positive. To see how intensity of sentiments was changing over the
time, we have created a graph. Diagram contains one additional function showing
scaled values of sentiment intensity. Scaling helped to avoid confusing popularity
of “Arabs” or/and “Muslims” issues with real changes in sentiment.
12

M. Troszyński, Wykorzystanie automatycznej analizy tekstów w badaniach społecznych, lecture
presented at the conference: „Digital turn in humanities. Internet – New Media – Culture 2.0”,
[on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=WLm6NHLaBnE [13.07.2014].
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Illustration 4 - Sentiments changes towards “Arabs” or/and “Muslims”
Negative
Neutral/positive
Scaled (islam)

As we can see on the illustrations 3 and 5, a major increase of interest towards
“Arab” and/or “Muslim” issues can be observed in the beginning and in the middle
of 2013. Probably that this growth is caused with political crisis in Egypt. General
attitute among wykop.pl users are strongly negative and the increase of reluctant
or even hateful posts cannot be explained by increase in popularity of “Arab” and/
or “Muslim” issues. The Increase of negative expression is faster than the increase
of posts related to subject of study.
Now the results of traditional surveys are compared to the outcome from
wykop.pl study. We have gained data from CBOS for interval of 2006 to 2014.
For the last two years, studies carried out by CBOS stopped to examine sentiment towards Arabs in favor to a few Middle East nations: Palestinians, Egyptians and Turks. In 2013, a study included Turks, Egyptians and Palestinians.
In 2014 only Turks and Egyptians. In the diagram below, for the years 2013
and 2014, we have used averages for mentioned nations. Even if Turks are not
Arabs, they are often confused with Arabs by average respondents as we could
see during the manual phase of coding.
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Illustration 5 - Sentiment towards Arabs among Polish by CBOS

Sentiments

Date

As we can see, declared attitudestowards the Arabs are getting more positive, contrary to the results obtained from the wykop.pl. This phenomenon can
be explained in several ways. The first possibility is that wykop.pl users are not
a representative group for Polish people in general. Secondly, the specific communication by the Internet forum which includes an aggressive argument causes
short term radicalization of attitudes. Third aspect is that wykop.pl users, which
were slightly prejudiced about Arabs and Muslims in the beginning, started to
radicalize in the surrounding of other people who share their views. Forth one is
that respondents examined with traditional survey, are more likely to hide their
real attitudes because of social facilitation. Of course those are idealistic explanatory models. The real answer would probably be based on a combination of all
four causes. It is hard to answer if the study conducted through the Internet can
reflect real life attitudes. It is clear that the study focused only on one Internet
forum, however influential, cannot be treated as “a mirror of society”. Moreover,
it is also unknown if attitudes presented on wykop.pl by users are similar to their
everyday behavior.
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Summary
The image of “Arabs” and “Muslims” on wykop.pl
In this paper, an analysis of Arabs and Muslims image on wykop.pl is given. We
have examined frequency and characteristics of hashtags related to “Arabs” and
“Muslims”. Afterwards, nearly two million comments, coming from years 2006–
2014 have been analyzed, thanks to the machine learning and natural language
processing techniques. We have studied changes of interests in “Arabs” and
”Muslims” issues, and also changes in attitudes towards mentioned groups among
wykop.pl users. The results have confirmed that image of “Arabs” and “Muslims”
on wykop.pl is strongly negative. Increase of interests in topics related to subject
of this paper was also noticed. However, we did not take into account the fact
that sometimes, identifying some people as Arabs or Muslims was incorrect. The
results obtained from our study were compared with reports made by CBOS
([pol.] Centrum Badania Opinii Społecznej – Center of Public Opinion Research)
for years 2006–2014. Despite rapidly increasing antipathies among wykop.pl
users, similar tendencies in nationwide studies were not present. According to
CBOS reports, changes in attitudes among polish people were just the opposite
– reluctance towards Arabs among Polish decreased during that time. This
discrepancy allowed to challenge the belief that accurate prediction of attitudes
among Internet users based on results obtained from nationwide survey (and vice
versa) is possible.
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