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Jednoæ w wieloci
MAX CEGIELSKI

N

Europejscy intelektualici lubi¹ podkrelaæ, ¿e tym, co wyró¿nia
ich cywilizacjê, jest umiejêtnoæ przekraczania w³asnych granic,
zarówno fizycznie, jak i umys³owo oraz dynamiczny dyskurs ró¿nych pogl¹dów na wiat.

awet po fali krytyki orientalizmu (jako narzêdzia dominacji nad orientalczykami,
jak pisa³ Edward W. Said), po dyskusjach nad
kolonializmem i przejciu przez okres wzmo¿onej politycznej poprawnoci  ten paradygmat nie zosta³ zakwestionowany. Nikt nie mie
ju¿ mówiæ o wy¿szoci cywilizacji Zachodu, ale
podkrelanie jego specyficznoci kryje, moim
zdaniem, pewien problem, zak³ada bowiem uniwersalizm wyranych rozgraniczeñ jako jedynego sposobu na widzenie rzeczywistoci.
Z drugiej strony, nadal chcemy widzieæ wszystkie pozosta³e cywilizacje jako statyczne i nieprowadz¹ce ¿adnych wewnêtrznych sporów.
Tymczasem mylê, ¿e Zachód tworzy du¿o wyraniejsze rozgraniczenia ni¿ filozofie Wschodu, a przede wszystkim nie chce ich
widzieæ jako pozornie przeciwnej cechy pewnej jednoci. Monizm filozofii indyjskiej dostrzega ró¿norodnoæ
wiata, ale widzi j¹ jako nieuwiadomiony absolut. Podmiot i przedmiot to tylko pu³apka umys³u, przes³aniaj¹ca nam rzeczywist¹ jednoæ
wszechrzeczy. Podobnie dalekowschodnie pojêcia jin i jang s¹ opozycjami, ale z³¹czonymi w wiecznym
ucisku tworz¹cym podstawow¹ jednoæ. Podobnie wizja statycznego
Orientu (w najszerszym i najdawniejszym znaczeniu)  nawet gdyby by³a
prawdziwa, to opiera siê na za³o¿eniu, ¿e zmiennoæ jest wartoci¹ pozytywn¹,
a to ju¿ czysto zachodni punkt widzenia.

Granice

Aby byæ dumnym z umiejêtnoci przekraczania granic, trzeba je najpierw stworzyæ  czy to
w sensie dos³ownym, czy te¿ przenonym. W tym
pierwszym imperia europejskie by³y zawsze specjalistami. Kiedy wali³ siê system kolonialny, Azja,
Afryka i w³aciwie ca³y wiat zosta³y poddane brutalnej operacji. Przez d¿ungle, stepy, pustynie
i wysokie góry pobieg³y nagle proste linie granic
pañstw i stref wp³ywów. Bia³y cz³owiek porzuca³
swoje zdobycze tylko pozornie, narzucaj¹c im
przedtem zachodni sposób mylenia, zachodni¹
strukturê. Tam gdzie nie by³o pañstw  musia³y
siê pojawiæ, tam gdzie nie by³o narodów  zosta³y zadekretowane. Narzucilimy wiatu nasze
w³asne wyobra¿enie o tym, jak powinien wygl¹daæ, wytyczaj¹c kompletnie sztuczne granice pozostawilimy innym kulturom problem: Jak je
przekroczyæ? Za ten pomys³ zap³aci³y miliony
ludzi na pograniczu Indii i Pakistanu, szczególnie w Kaszmirze, za sztuczne podzia³y gin¹ do
dzi ludzie w Afryce, wt³oczeni nagle w sztywny
gorset pañstw i granic, który zamiast ich ucywilizowaæ (jak g³osili biali panowie), wprowadzi³
konflikty.
Chwalimy siê wiêc, ¿e tylko my potrafimy
wyjæ poza siebie  spojrzeæ krytycznie na w³asn¹ kulturê, ale to w³anie my jestemy specjalistami od bardzo precyzyjnego i sztywnego definiowania granicy: cz³owieczeñstwa, osobowoci,
narodu, pañstwa. Ofiar¹ takich nieodwo³alnych
rozgraniczeñ pad³ Orient, który sta³ siê lustrzanym odbiciem Europy, jej przeciwieñstwem, ne-

gatywnym punktem odniesienia. Nawet je¿eli
w imiê politycznej poprawnoci odrzucamy wartociowanie i zgadzamy siê na odrobinê kulturowego relatywizmu, wtedy jestemy my i inni.
A oczywicie ja jest lepsze od ty. Aby poruszaæ siê po wiecie, aby go rozumieæ, musimy
oczywicie tworzyæ strukturê przeciwieñstw,
w tym zreszt¹ Europejczyk nie ró¿ni siê niczym
od Araba czy mieszkañca Indii, a Semita od Mongo³a. Problem jednak w tym, jak bardzo wyranie wartociowane jest rozró¿nienie na swoich
i obcych oraz czy mo¿na je przekroczyæ w sprzyjaj¹cych warunkach. Jak potraktowane zostan¹
stany i osoby pograniczne, hybrydy, grupy ludzkie o niesprecyzowanej przynale¿noci, ró¿ni
swoi, ale obcy czy te¿ obcy, ale swoi?

Pogranicze

Tymczasem szczególnie w wiecie islamu
i hinduizmu, które chcemy widzieæ jako statyczne i niezmienne, przeciwieñstwa potrafi¹ siê
wietnie uzupe³niaæ, nie tylko na poziomie filozoficznym. Jak mówi¹ indolodzy: w Indiach
wszystko jest mo¿liwe. Muzu³manie wietnie tu
koegzystowali z hinduistami, dopóki przeniesiona z Europy idea pañstwa nie zaczê³a tworzyæ
granic. Zanim to nast¹pi³o, powstawa³y tu fascynuj¹ce hybrydy podobne do tych, które pojawia³y siê tak¿e w Europie, dopóki nie zniszczy³y ich
pañstwa narodowe. Na ba³kañskim i rodkowoeuropejskim pograniczu dochodzi³o do ciekawych spotkañ miêdzy mistykami ró¿nych wyznañ. ¯ydowscy chasydzi, muzu³mañscy sufi
i chrzecijanie, czêsto zwi¹zani z lo¿ami masoñskimi i innymi hermetycznymi szko³ami, spotykali siê nie tylko w Sarajewie czy Istambule, lecz
tak¿e na terenie obecnej po³udniowej Polski. Na
terenie subkontynentu indyjskiego, szczególnie
w Pend¿abie oraz w Sindzie powsta³y przed wiekami i istniej¹ do dzi po³¹czenia islamu i hinduizmu. Przetrwa³y byæ mo¿e tak¿e dlatego, ¿e zachodnie pojêcie granic pañstwowych i wyranego odró¿niania sfer wp³ywów cywilizacji zosta³o
brutalnie wprowadzone dopiero piêædziesi¹t lat
temu.
W wielu prowincjach obecnych Indii hinduici bior¹ udzia³ w szyickim wiêcie Aszury,
w procesjach upamiêtniaj¹cych mieræ Hussajna, syna Alego, w bitwie pod Karbal¹ (680 rok
naszego kalendarza). W Rad¿astanie, przylegaj¹cym obecnie do granicy z muzu³mañskim Pakistanem, niektóre kasty hinduistyczne odgrywa-

j¹ sceny bitwy, a kobiety na ulicach wykrzykuj¹
obelgi pod adresem rodu Yazidów, który wyst¹pi³ przeciw imamowi Hussajnowi i doprowadzi³
do jego krwawej mierci. W Pend¿abie wci¹¿
istnieje sekta braminów Hussajna, bêd¹ca typow¹ hybryd¹ pogranicza religijnego, obecnie
przeciêtego ufortyfikowan¹ granic¹ dwóch
pañstw bêd¹cych w stanie wojny. Ci pó³muzu³manie, pó³hinduici, jak mówi o nich lokalne przys³owie, za swojego przodka uwa¿aj¹ Rahaba, który mia³ powêdrowaæ a¿ do Arabii, zostaæ uczniem Hussajna, a tak¿e braæ udzia³
w bitwie pod Karbal¹. Cudem ocala³y z rzezi
powróci³ do Pend¿abu, a wokó³ niego powsta³a
spo³ecznoæ hinduistów wierz¹cych, ¿e szyicki
imam by³ wcieleniem boskiego absolutu, jedn¹
z wielu avatar, które zst¹pi³y na ziemiê. Za podobn¹ w Indiach jest czêsto uznawany Budda.
Obyczaje spo³ecznoci by³y po³¹czeniem hinduistycznego porz¹dku kastowego i islamu, jakkolwiek niemo¿liwe wydaje siê po³¹czenie równoci muzu³mañskiej ummy z przewiadczeniem o nierównoci i hierarchii kast.
Podobne hybrydy religijne mia³y miejsce
w Pend¿abie i Sindzie (obecny p³d. Pakistan) na
gruncie kultu wiêtych muzu³mañskich  sufich.
Do najbardziej znanych nale¿y Lal Shahbaz Qalandar  Czerwony Sokó³ z Sehwan Shariff. Ten
XIII-wieczny mistyk muzu³mañski za miejsce nauczania obra³ dawn¹ wi¹tyniê Sziwy,
jednego z najwa¿niejszych bóstw hinduistycznego panteonu. Podobnie jak
Sziwa, tak i uczniowie Qalandara medytowali, rytualnie palili marihuanê, aby
zbli¿yæ siê do absolutu oraz tañczyli. Te
tradycje s¹ kontynuowane do dzi,
w trakcie ursu, czyli rocznicy mierci
sufiego. Do Sehwan Shariff od siedmiuset lat zje¿d¿aj¹ siê setki tysiêcy wiernych, aby s³uchaæ muzyki, modliæ siê,
tañczyæ i intoksykowaæ. Nawet dzi, gdy
przejazd przez granicê indyjsko-pakistañsk¹ przypomina przekraczanie ¿elaznej kurtyny, na ulicach miasteczka
spotykaj¹ siê hinduici, szyici (op³akuj¹cy mieræ Qalandara samookaleczaniem siê
takim samym, jak na wiêto Aszury), sunici (tak¿e ortodoksyjni pasztuni z Afganistanu) i chrzecijanie. Wielu z hinduistów to zreszt¹ obywatele Pakistanu, resztki spo³ecznoci, które nie wyjecha³y w 1947 r. na wschód i przetrwa³y tworzenie pañstwa jednolitego religijnie.

Jednoæ

Tradycyjna filozofia hinduizmu zawsze zak³ada³a jednoæ cz³owieka, wiata i absolutu. Jeli wszystko jest jednym, to nic dziwnego, ¿e na
subkontynencie tak ³atwo by³o uznaæ za wcielenie absolutu zarówno Buddê, jak i imama Husajna czy wreszcie aktorów filmowych. Z drugiej strony, islam nie zawsze i nie wszêdzie by³
fundamentalizmem, jakim uczynili go wahabici z Arabii Saudyjskiej, zreszt¹ za pieni¹dze zarabiane na ropie naftowej. Do dzi w Indiach,
mimo prawicowych do niedawna rz¹dów,
promuj¹cych czysty hinduizm i prowokuj¹cych rzezie muzu³manów, istniej¹ organizacje
mówi¹ce o uniwersalnej dharmie obejmuj¹cej
ludzi wszystkich wyznañ. Z drugiej strony, w Pakistanie, mimo wybuchaj¹cych bomb i obozów
szkoleniowych dla terrorystów, islam nie przystaje do wizji krelonej przez talibów, Osamê
bin Ladena i ich sponsorów z królewskiego rodu
Saudów. Tymczasem w Europie, mimo dynamicznego dyskursu ró¿nych paradygmatów, nie
potrafimy jako przekroczyæ granic w³asnego
umys³u i wyobraziæ sobie codziennego wspó³¿ycia z przedstawicielami innych cywilizacji.
Byæ mo¿e za³o¿enia, na których budujemy od
wieków wiat s¹, specyficzne, ale niekoniecznie lepsze od innych.
◗

