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Żółte zagrożenie, wróg ze wschodu, hordy Czyngis-chana i Huna Attylli, bolsze-
wicy, Wietkong, Al-Kaida, podstępny Doktor No i Fu Manchu, Oś zła – to tylko
niektóre z indywidualnych i zbiorowych, odrażających, perfi dnych postaci, któ-
re knują w ukryciu lub otwarcie zagrażają naszej wolności, naszym wartościom,
naszemu stylowi życia. Obraz i konstruowanie wizerunku wroga przychodzące-
go ze Wschodu może być fascynującym tematem badań nie tylko dla politologów,
ale także dla literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów i psychologów.
Jeżeli zastanawiamy się dzisiaj, dlaczego sytuacja Ukrainy stanowi w oczach
Zachodu mniejsze zagrożenie dla światowego pokoju niż powstanie Państwa 

W poszukiwaniu idealnego wroga – 
 na tropach antyazjatyckich
  i antyislamskich fobii w kulturze Zachodu
     Halina Wasilewska
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Islamskiego na terenie Syrii i Iraku, warto prześledzić, w jaki sposób konstru-
owany był obraz Orientu w piśmiennictwie i kulturze (zwłaszcza popularnej).
W Polsce najbardziej sugestywną i zgodną z przeczuciami i lękami obecnymi
na Zachodzie wizję potopu ze Wschodu stworzył Stanisław Ignacy Witkiewicz
w Nienasyceniu1. Pastwiąc się nad miernotą miotanego płytkimi sprzecz-
nościami zachodniego indywidualizmu, Witkacy pokazuje nieubłagane
i niezwyciężone zastępy chińskich komunistów, którzy opanowują pogrążone
w rewolucyjnym chaosie Rosję, Polskę i Europę. Najgroźniejszą bronią, jaką 
dysponowała chińska armia, były tabletki Murti Binga, mongolskiego fi lozo-
fa, który opracował sposób przenoszenia światopoglądu drogą organiczną.
Kto połknął tabletkę, stawał się nieczuły na dylematy moralne i metafi zyczne
i godził się z nowym, obcym mu cywilizacyjnie porządkiem. Tytułowe „niena-
sycenie”, a więc kojarzony z nim głód i poszukiwanie, zmienia się w poczucie
sytości, swoiste metafi zyczne otępienie i samozadowolenie. Zwycięstwo Chiń-
czyków oznacza zatem katastrofę cywilizacji, z której się wywodzimy. Witkacy 
dotyka tutaj kluczowego aspektu zachodnich fobii – jest to obawa przed niezau-
ważalną manipulacją, przeniknięciem innego sposobu myślenia do wnętrza 
naszych mózgów, a w rezultacie utrata dotychczasowej, opartej na koncepcji
indywidualizmu tożsamości. W 1953 roku Czesław Miłosz sięgnął po metaforę
tabletki Murti Binga w Zniewolonym umyśle2, opisując mechanizm podporząd-
kowania się intelektualistów totalitarnej władzy komunistów. Kiedy w roku 1932
Nienasycenie ukazało się w Warszawie, mało kto mógł spodziewać się ostatecz-
nego zwycięstwa komunistów w walce o Chiny, które nastąpiło dopiero w 1949
roku! A jednak fuzja Chińczycy – komuniści – pranie mózgu okazała się proro-
cza w kontekście historii antyazjatyckiej fobii. W 1951 roku amerykański dzien-
nikarz Dan Gilbert pisał w „The National Republic”: „Komunizm jest azjatycką 
teorią rządów. Wyrasta z nienawiści i barbarzyństwa. [...] Podczas słynnej roz-
mowy z japońskim ambasadorem Józef Stalin powiedział: «My, Azjaci, musimy 
trzymać się razem». Stalin jest Azjatą. Część Rosji leży w Europie – część w Azji.
Oczywiście istnieją też biali Rosjanie. Ale Bolszewicy, którzy rządzą, identyfi -
kują się z Orientem – rasowo, politycznie, społecznie [...]”3.

Idea „prania mózgu”, manipulacji zmieniającej osobowość w klasyczny sposób
przedstawiona była w fi lmie Johna Frankenheimera The Manchurian Candi-
date (1962) z Frankiem Sinatrą. Bohaterami fi lmu są członkowie oddziału ar-
mii amerykańskiej, którzy podczas wojny w Korei zostali schwytani i poddani
manipulacji psychicznej. Stali się bezwolnymi narzędziami i po powrocie do
kraju mogli zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.

1 S.I. Witkiewicz, Nienasycenie, Warszawa 1982.
2 Cz. Miłosz, Zniewolony umysł, Paryż 1953.
3 Cyt. za: J.K. W. Tchen, D. Yeats (red.), Yellow Peril!, London, New York 2014, s. 299.
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Kulturowy i polityczny konfl ikt na osi Wschód – Zachód sięga swoimi korzeniami
aż do wojen Persów z greckimi polis w V wieku przed naszą erą. Tradycje bitew pod
Maratonem i Termopilami są dziś mitami określającymi tożsamość cywilizacji Za-
chodu. To tu pojawiło się przeciwstawienie garstki bohaterów, którzy oddają życie
w walce z nieprzeliczonymi zastępami obcych wschodnich wojowników. Tu po raz
pierwszy pojawia się przeciwstawienie zachodniej greckiej demokracji, indywidu-
alnych wyborów wschodniemu bezmyślnemu despotyzmowi, przeciwstawienie
zdrowego spartańskiego wychowania wschodniej rozwiązłości i tak dalej. Termo-
pile stały się tematem komiksu Franka Millera 300, zekranizowanego przez  Zacka 
Snydera, w którym w przerysowany, karykaturalny sposób perski król Kserkses
przedstawiony jest jako despota i uosobienie wszelkiego możliwego zła, a reprezen-
tujący kulturę europejską Spartanie są wzorem cnót obywatelskich i heroicznych. 

Historię konstruowania i rekonstruowania prawdziwych i wyimaginowanych
zagrożeń ze Wschodu oraz sposób, w jaki rozmaite, nieposiadające ze sobą 
wiele wspólnego zjawiska ewoluują w jedną, na poły mitologiczną narrację,
w bardzo ciekawy sposób analizują dwie opublikowane w 2014 roku przez wy-
dawnictwo Verso książki: Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear, zredago-
wana przez Johna Kuo Wei Tchena oraz Dylana Yeatsa, a także The Muslims are
coming! Islamophobia, Extremism, and Domestic War on Terror Aruna Kund-r
nani. Charakterystyczne jest to, że tytuły obydwu pozycji zawierają wykrzyknik 
i odnoszą się do paniki kreowanej w odniesieniu zarówno do prawdziwych, jak 
i fantomowych zagrożeń z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Choć obie dotyczą nieco innych obszarów i posługują się różnymi rodzajami
narracji, dopiero ich równoległa lektura pozwala całościowo spojrzeć na poru-
szane w nich problemy.

Przesłanie obu książek jest w gruncie rzeczy podobne. Przyczyną wielu nieroz-
wiązanych do dzisiaj konfl iktów jest kreowany histerycznie i nieadekwatnie do
rzeczywistej skali zagrożeń obraz obcego kulturowo i nieprzejednanego wroga.
Za kreację tego wizerunku odpowiedzialne są tkwiące głęboko wewnątrz zachod-
niej kultury uprzedzenia rasowe i dziedzictwo historii kolonialnej. Termin yellow 
peril (żółte niebezpieczeństwo) pochodzi od niemieckiegol die Gelbe Gefahr i zo-r
stał stworzony przez cesarza Wilhelma II, który utrzymywał, że w proroczym śnie
ukazał mu się Budda dosiadający obłoków potwornej burzy, która nadciąga nad
Europę. W 1895 roku cesarz zamówił u Hermanna Knackfussa rycinę przedsta-
wiającą tę koszmarną wizję i podarował ją przywódcom państw w Europie i Ame-
ryce. Rycina przedstawia Michała Archanioła stojącego na czele kobiet symboli-
zujących poszczególne narody Europy, na horyzoncie ukazany jest nadciągający 
Budda. Obraz nosi tytuł Ludu Europy, broń swoich najświętszych własności4ii .

4 Ibidem, s.12, 13.
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Yellow Peril!, jak sugeruje podtytuł, stanowi archiwum fobii antyazjatyckich.
Jest to antologia tekstów przedstawiająca meandry antyazjatyckich uprzedzeń
w piśmiennictwie od czasu wypraw krzyżowych do chwili obecnej. Autorzy an-
tologii pokazują, że już same pojęcia „Wschodu” i „Zachodu” są kontrowersyj-
ne, arbitralne i zmienne w czasie w zależności od okoliczności politycznych.
W końcu kraje takie jak Australia, Japonia czy Korea Południowa uważane są 
dziś za część „wolnego zachodniego świata”, mimo że ich położenie geogra-
fi czne od Zachodu jest dalekie. Leżąca na granicy Azji i Europy Turcja jest 
członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, choć chyba na najbardziej „elastycz-
nej” mapie nie przesunięto by tego kraju w ten obszar geografi czny. Pojęcie
„Europa Wschodnia” związane jest z czasem zimnej wojny, kiedy stygmatyzo-
wanie danego regionu polegało na określeniu go mianem  „wschodni”, które
miało oznaczać jego kulturową, polityczną i gospodarczą marginalizację.
Wariacje kulturowego, religijnego i politycznego pojęcia „Zachodu” wahają 
się pomiędzy ograniczeniem go wyłącznie do samej Anglii, Zachodu minimal-
nego, czyli Anglii, Francji, Beneluksu i Szwajcarii aż po najszersze ujęcie od
Ameryki Łacińskiej, poprzez południową Afrykę, po Filipiny. Wschód staje się
w tym ujęciu wszystkim tym, czym nie jest Zachód. Jeżeli Zachód jest obszarem
porządku i przewidywalności, Wschód jawi się jako tajemniczy i niebezpiecz-
ny obszar; jeżeli Zachód kojarzony jest z męskim racjonalizmem i ekspansją,
to Wschodowi przypisuje się kobiecą uległość, rozwiązłość i podstępność5.
Właśnie w tej metaforze stereotypowych ról seksualnych kryje się irracjonalny 
korzeń postrzegania Orientu. Niczym kobieta kusi on swojego potencjalnego
zdobywcę, aby podstępnie usidlić go i zniewolić. Przed niebezpieczeństwem
degeneracji rasy aryjskiej przez mieszanie się z Azjatami i Słowianami ostrze-
gał hrabia Arthur de Gobineau w swojej poświęconej Chinom publikacji pod
tytułem Esej o nierówności ras ludzkich (1853–1855). Ostrzegał w nim przed nie-
bezpieczeństwem zalewu Europy i Ameryki przez chińską emigrację, której
przyczyną był rozwój linii kolejowych w Rosji6. Przeświadczenie o wyższości
białych Europejczyków nad Azjatami wzmacniane było przez naukowy dys-
kurs przyrodniczy obecny w Pięciu kategoriach Homo sapiens Carla Linneusza 
z 1758 roku  oraz kolejnych studiach komparatystycznych, na przykład Johan-
na Friedricha Blumenbacha Pięć ras ludzkości z 1795 czy też Development of 
Color Roberta Chambersa, bestsellerowej publikacji z 1844 roku, w której au-r
tor opisuje rozwój ras ludzkich. We wszystkich tych opracowaniach uznawa-
no za pewnik progresywną koncepcję rozwoju ludzkości, przyjmując, że rasa 
biała znajdowała się na szczycie drabiny rozwojowej, a rasa żółta mieściła na 
jej niższych szczeblach7.

5 Ibidem, s. 54–60.
6 Ibidem, s. 156–160.
7 Ibidem, s. 129–135.
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Być może największą zaletą książki Yeatsa i Tchena jest obszerny wybór ilu-
stracji i esejów wizualnych, w których możemy obserwować, w jaki sposób ten
paranoiczny dyskurs przetwarzany jest przez kulturę masową ostatnich stu lat.
Jednym z powtarzających się motywów są macki żółtej ośmiornicy, które a to
oplatają złowieszczo kulę ziemską, a to niewolą niewinną białą kobietę sym-
bolizującą zachodnią demokrację. Innym nawracającym wizerunkiem jest 
postać złośliwie wykrzywionego Chińczyka z długimi pazurami. Ciekawym
wątkiem jest też ikonografi a bitewna ukazana w eseju Dylana Yeatsa Civiliza-
tion Stands Up to the Horde, a Visual Essay, która zaczyna się od ilustracji bitwy yy
pod Poitiers, gdzie Karol Młot zagrodził drogę muzułmanom zdobywającym
Europę8. Wyobrażenie garstki białych bohaterów stawiających czoło nieprze-
liczonym hordom wrogich barbarzyńców powtarza się w przedstawieniu bitwy 
pod Little Big Horn, w której generał Custer uległ przeważającym siłom Indian,
w obrazach amerykańsko-meksykańskiej bitwy pod Alamo, by później powró-
cić w obrazach fi lmowych przedstawiających na przykład bitwy z Zulusami
czy w słynnym fi lmie Zielone berety z Johnem Wayne’em z 1968 roku. Historyk y
kultury Howard Bruce Franklin w cytowanym w książce tekście Reimagining 
Vietnam pokazuje, w jaki sposób wojna wietnamska w kinematografi i amery-
kańskiej stała się źródłem rozmaitych fantazji mitotwórczych i w jaki sposób
zmieniła się w swoje przeciwieństwo. W amerykańskich fi lmach o Wietnamie,
takich jak na przykład Łowca jeleni, ofi arami są przede wszystkim żołnierze US
Army, a zatem relacja kata i ofi ary jest odwrotna niż w rzeczywistości. Kano-
nicznym przykładem jest tu słynny kadr z Łowcy jeleni, w którym podczas gry 
w rosyjską ruletkę komunistyczny ofi cer przykłada rewolwer amerykańskiemu
jeńcowi granemu przez Christophera Walkena. Obraz ten jest odwróceniem
słynnego zdjęcia Eddiego Adamsa przedstawiającego generała Nguyena Ngoc
Loan z sił południowowietnamskich, strzelającego w głowę cywilnego jeńca9.

Stany Zjednoczone, które w XX wieku przejęły od Wielkiej Brytanii dominację
polityczną na Zachodzie, przejęły także po swojej poprzedniczce cały bagaż ko-
lonialnych i rasowych fobii. O tym, jak silne było uprzedzenie wobec Azjatów 
w USA, świadczy polityka władz podczas drugiej wojny światowej wobec obywa-
teli amerykańskich pochodzenia japońskiego i niemieckiego. Mimo że Stany 
toczyły krwawą i zaciekłą wojnę zarówno z Cesarstwem Japonii, jak i z III Rze-
szą, tylko obywatele pochodzenia japońskiego zostali internowani. Powszechny 
był pogląd, że Azjaci nie są godni zaufania i stanowią niebezpieczną, potencjal-
ną bazę dla sabotażystów i wrogów. Nikomu nie mieściło się w głowie, że biali
obywatele USA pochodzenia niemieckiego także mogą stanowić potencjalne
niebezpieczeństwo. Ich lojalność pozostawała poza wszelkim podejrzeniem.

8 Ibidem, s. 163–168.
9 Ibidem, s. 313.
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Kluczowym problemem, który łączy książki Aruna Kundnaniego oraz Dylana 
Yeatsa i Johna Kuo Wei Tchena, jest fi gura wroga wewnętrznego. W książce 
Yellow Peril! aspekt ten sygnalizowany jest już przy analizie pism politycznych 
z XIX wieku. Ostrzegano w nich przed zgubnymi skutkami kolonizacji, które 
w konsekwencji doprowadzić muszą do importu siły roboczej z Azji do Europy, 
mieszania się ras i degradacji pozycji białego człowieka. W Stanach Zjedno-
czonych powszechnie pisało się o tym, że pracowici i niewymagający Chińczycy 
zabiorą pracę Amerykanom; ten wątek powraca w polityce amerykańskiej przy 
okazji każdych wyborów prezydenckich, kiedy to kandydaci licytują się, który 
z nich będzie twardszy i bardziej stanowczy wobec Chin. W latach 80. ubiegłego 
wieku w USA powróciła panika antyjapońska, związana z ekspansją japońskie-
go przemysłu samochodowego i kupowaniem przez Japończyków amerykań-
skich fi rm, w tym tak symbolicznych jak Columbia Pictures (wykupiona przez 
Sony), albo akcji Rockefeller Center (wykupionych przez Mitsubishi). Upatry-
wano w tym początku inwazji, zemsty za drugą wojnę światową oraz zagrożenia 
pozbawienia Amerykanów ich kultury, tożsamości i niezależności. Czas poka-
zał, że obawy te były niepoważnymi mrzonkami. Tymczasem na stronie 262. 
książki Yellow Peril! widnieje plakat z wystawy Auto World 1984, przedstawiają-
cy nadlatujący japoński bombowiec w kształcie samochodu na tle fl agi zacho-
dzącego słońca, który zrzuca bombę na Detroit. Robert B. Reich, członek rządu 
amerykańskiego w latach 1993–1997, pisze, że straszenie widmem japońskiej 
dominacji 50 lat po ataku na Pearl Harbour ma na celu jedynie propagandowe 
zwieranie szeregów przed urojonym wrogiem. „Najważniejszym pytaniem dla 
Ameryki w postsowieckim świecie – Ameryki zróżnicowanej, której ekonomia 
i kultura gwałtownie zlewa się z ekonomiami i kulturami reszty świata – jest py-
tanie, czy potrafi my odkryć na nowo naszą tożsamość i wspólnotową odpowie-
dzialność bez kreowania nowego wroga. Autorzy, o których piszę, sądzą, że nie. 
Mam nadzieję, że się mylą”10.

Kundnani w książce The Muslims are coming! opisuje mechanizm poszukiwa-
nia i tworzenia na potrzeby polityki wewnętrznej wrogiego kulturowo i rasowo 
wroga, którego można stygmatyzować i zwalczać przede wszystkim w celu na-
rzucenia społeczeństwu wojennej dyscypliny i wytworzenia spoistości, uzasad-
niającej stopniowe likwidowanie obszarów wolności osobistych i politycznych. 
Wróg wewnętrzny, który jest zagrożeniem hybrydowym, ukrytym i nieokreślo-
nym, nadaje się do tych celów doskonale.

Autor The Muslims are coming! obnaża mechanizmy prowokacji, które przepi-
sywane są wprost z kart historii niesławnej politycznej policji carskiej, Ochra-
ny. W dzisiejszym świecie nie można czekać na wroga, należy go stworzyć, do-
starczyć mu okazji i motywacji, a kiedy da się sprowokować, wtedy można go 

10 Ibidem, s. 266.
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zniszczyć i ogłosić sukces11. Książka Kundnaniego stanowi doskonałe uzupeł-
nienie i dostarcza puenty antologii napisanej przez Tchena i Yeatsa.

Diagnoza islamofobii zaprezentowana przez Kundnaniego jest rozwinięciem
opowieści zawartej w publikacji Yellow Peril! To część tej samej antyazjatyc-
kiej fobii, która każe obawiać się Chińczyków, Mongołów, Rosjan, Słowian
i wszystkich obcych ze Wschodu i nimi pogardzać. Książka The Muslims are
coming! dotyczy przede wszystkim aspektów polityki wewnętrznej USA i Wiel-
kiej Brytanii wobec mniejszości muzułmańskiej. Kundnani zwraca uwagę na 
kilka podstawowych sprzeczności, jakie się pojawiają w dyskursie związanym
z tak zwaną wojną z terroryzmem. Po pierwsze, poręczne i, wydawałoby się,
rozsądne rozgraniczenie pomiędzy umiarkowanym i radykalnym islamem –
islamem pojmowanym jako religia a tak zwanym islamofaszyzmem  okazuje
się bardzo problematyczne. Jeżeli władze świeckiego i liberalnego państwa 
dokonują takich rozróżnień, to – jak argumentuje Kundnani – wypowiadają 
się w sprawach doktryny religijnej i ingerują w wolność jej wyznawania. Pań-
stwo świeckie nie powinno zajmować stanowiska w kwestii, która interpreta-
cja Koranu jest lepsza, a która gorsza. Autor poddaje krytyce te nurty myślenia 
o terroryzmie i islamie, które widzą je jako kontynuację walki z ideologiami to-
talitarnymi i aplikują system pojęciowy wypracowany w czasach zimnej wojny.
W myśl jednej z tych teorii kultura islamska nie jest ze swej istoty możliwa do
pogodzenia z sekularnym, współczesnym światem, ponieważ w naukach isla-
mu nie oddziela  się strefy politycznej od religijnej, a atawistyczny fanatyzm jest 
niebezpiecznie wpisany w fundamentalną tkankę kulturową tej religii. Kund-
nani określa ten pogląd jako kulturalizm. Według innej teorii ekstremizm jest 
jedynie wypaczeniem istoty islamu. Zgodnie z nią teksty religijne nie stanowią 
źródeł ideologii terrorystycznych, a koegzystencja apolitycznego, pokojowego
islamu ze społeczeństwami Zachodu jest możliwa. To podejście autor określa 
jako reformistyczne. Kundnani zwraca jednak uwagę na to, że zarówno w kul-
turalistycznym, jak i reformistycznym dyskursie islam traktowany jest przed-
miotowo, a debata dotyczy przede wszystkim arsenału środków, których należy 
użyć do jego powstrzymania i opanowania. Reformiści nawołują do stosowania 
miękkiej siły oddziaływania, podczas gdy kulturaliści  opowiadają się za wy-
korzystywaniem środków policyjnych i wojskowych12. Wojna z terroryzmem,
zwłaszcza na froncie wewnętrznym, daje okazję do prowadzenia polityki mo-
bilizacji i dyscyplinowania społecznego przy zastosowaniu mechanizmów 
wypracowanych podczas zimnej wojny. Choć rozproszony i podzielony świat 
arabski nie stanowi zagrożenia porównywalnego ze Związkiem Radzieckim,
buduje się wyraźne analogie, przypisując islamowi cechy totalitarnej ideologii

11 A. Kundnani, The Muslims are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on

Terror, London, New York, s. 27–54.
12 Ibidem, s. 55–75.
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podobnej do komunizmu lub faszyzmu. Powołując się na stan zagrożenia i wyż-
szej konieczności, rządy liberalnych, zachodnich społeczeństw nie wahają się
wprowadzać w imię obrony wolności szeregu jej ograniczeń. Obywatele, sta-
wiani przed dylematem „wolność czy bezpieczeństwo”, wybierają bez namysłu
to drugie, godząc się na przekształcenie systemu politycznego w państwo per-
manentnego stanu wyjątkowego. W przejmujący sposób zjawisko to analizował
w swoich licznych pracach włoski fi lozof Giorgio Agamben13. Powstaje zatem
zasadne pytanie, jak dalece można zrezygnować z praw właściwych demokra-
cji w imię ich obrony? W jakim stopniu ta wewnętrzna sprzeczność, wywie-
dziona z Popperowskiego przyzwolenia na odmowę wolności wrogom wolno-
ści, wypaczy system demokratyczny i wolności obywatelskie? Jak pisze badacz
religii i kultury Reza Aslan, autor głośnej biografi i Jezusa pod tytułem Zelota,
„W czasach kryzysu ekonomicznego naturalnym odruchem ludzi jest szu-
kać kozła ofi arnego, na którym można dać upust swoim lękom i niepokojom.
W wielu częściach Europy i Ameryki Północnej lęk przed islamem idzie w parze
z bardziej ogólnymi kwestiami imigracji. […] W Europie i Ameryce Północnej
wszystkiemu, co wzbudza lęk, wszystkiemu, co obce, nieznane i niebezpiecz-
ne, przyczepia się etykietkę «islamu» […], ze smutkiem przychodzi skonstato-
wać, że w kraju, w którym obowiązuje zasada swobody religijnej, duża część
obywateli odmawia tej swobody muzułmanom, uważając, że są oni w jakimś
sensie inni”14.

Aslan dowodzi, że niemal wszystko, co 100 lat temu mówiło się w Ameryce
o żydach i katolikach – że są obcy, egzotyczni, nieamerykańscy – dziś mówi
się o muzułmanach. Miarą niechęci społecznej do wyznawców islamu jest 
fakt powiązania poglądów opozycyjnych wobec prezydenta Obamy z przeko-
naniem, że jest on muzułmaninem. Przekonanie to podzielało w 2010 roku
około 25 procent badanych, czyli o 10 procent więcej niż w badaniach z 2008
roku15.

Zakończenie fantomowej „wojny z terroryzmem”, o której pisze Kundnani,
uwarunkowane jest przez zmianę paradygmatu postrzegania przez nas innych
kultur jako egzotycznych, fascynujących i zarazem odrażających obszarów do
skolonizowania i zagospodarowania zgodnie z naszymi modelami. Koniecz-
ne jest także pogodzenie się z faktem, że obok tradycyjnych potęg gospodar-
czych, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia, są równoprawnymi graczami i ich
działania nie mogą być odczytywane jako uzurpacja czy zamach na tradycyjny 
porządek światowy. To binarne postrzeganie świata przesłania zachodnim
obserwatorom możliwość dostrzeżenia faktu, o którym pisze Aslan: „Pomimo

13 Zob. G. Agamben, Stan wyjątkowy: homo sacer II, przekł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2008.
14 R. Aslan, Nie ma Boga oprócz Allaha. Powstanie, ewolucja i przyszłość Islamu, przekł. 

P. Gołębiowski, Warszawa 2014, s. 13, 15.
15 Ibidem, s. 14.
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tragedii 11 września i następnych aktów terrorystycznych przeciwko zachod-
nim celom na całym świecie, pomimo mentalności «zderzenia cywilizacji» […],
jedną rzecz trzeba bezwarunkowo podkreślić. To, co teraz dzieje się w islamie,
to nie konfl ikt pomiędzy islamem a Zachodem, ale wewnętrzny spór między 
muzułmanami. Zachód to zaledwie widz – nieświadoma, acz współwinna 
ofi ara rywalizacji, która toczy się w islamie o to, kto napisze kolejny rozdział
w jego historii”16. Aslan argumentuje, że jesteśmy świadkami procesu, który 
można nazwać „islamską reformacją”, będącą, podobnie jak reformacja w Eu-
ropie,  przyczyną wojen religijnych i konfl iktów politycznych. (Cytowany przez
Aslana raport Combating Terrorism Center z West Point wykazał, że w latach r
2004–2006 muzułmanie stanowili 85 procent ofi ar ataków Al-Kaidy, a w latach
2006–2008 wartość ta wzrosła do 98!)17.

Islamofobia, którą opisują w swoich książkach Kundnani i Aslan, to tylko frag-
ment szerszego problemu, jakim jest kreowanie binarnego obrazu świata 
w kulturze Zachodu, której tak trudno porzucić obraz swojej niewinności po-
łączonej z poczuciem misji i wyższości cywilizacyjnej.

Tchen i Yeats argumentują, że nie mamy tutaj do czynienia z nieporozumie-
niem czy pomyłką, ale z tradycją, która głęboko wrosła w kulturę europocen-
trycznego myślenia, stanowiącą dziedzictwo oświecenia i nowoczesności18.
Najwyższy czas, aby dokonać fundamentalnych przewartościowań postrzega-
nia świata w obszarze, który nazywamy kulturą Zachodu. Co do tego, że będzie
to bardzo trudne, autorzy omawianych książek nie mają wątpliwości.      

16 Ibidem, s. 410.
17 Ibidem, s. 155.
18 J.K.W. Tchen, D. Yeats (red.), Yellow Peril!, op. cit., s. 357.


