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   W po³owie jestem Palestynk¹. W tej 
po³owie odziedziczonej ze strony ojca. 
Gdy mia³am dwanaście lat moi rodzi-
ce się rozwiedli i od tego czasu utrzy-
muję z ojcem tylko kontakt telefonicz-
ny, więc nie czuję się przywi¹zana do 
tej po³owy. Jednak ona jest, i do tego 
nie taka ma³a. Rodzina mojego ojca 
liczy paręset osób, większości z nich 
nie widzia³am i nawet nie wiem o ich 
istnieniu. Nigdy nie utrzymywali ze 
mn¹ zaży³ych stosunków. Oni sami 
nie odczuwali potrzeby, by wspomóc 
nas (moj¹ mamę, siostrę czy mnie)
w jakikolwiek sposób. Chyba że w sy-
tuacjach kryzysowych. Sytuacje kry-
zysowe to takie, jak na przyk³ad ta, 
gdy mia³am szesnaście lat i w waka-
cje chc¹c dorobić zaczę³am myć okna 
w firmie mojego wujka. Gdy dowie-
dzia³ się o tym mój ojciec, dowiedzie-
li się i oni. W ich kulturze niektóre pra-
ce hańbi¹, a gdy hańbi¹ jedn¹ osobę, to 
zbezczeszczona zostaje ca³a rodzina 
tej osoby. Dlatego w tym przypadku 
odczuli potrzebę spe³nienia misji i wy-
perswadowania mi tego typu zacho-
wań, a gdy już myśleli, że przesta³am 
tam pracować i problem znikn¹³, bra-
my do zbawienia znów zosta³y przed 
nimi otwarte. 
  Problemy jednak narastaj¹. Więk-
szość dziewczyn w krajach arabskich, 
będ¹c w moim wieku, ma męża, za-
jmuje się domem i nosi burkę. Dlate-
go moja rodzina zaczyna przejawiać 
zachowania opiekuńczo-wychowaw-
cze, chc¹c wp³yn¹ć na moje życie. Ich 
sposób myślenia stawia mnie przed 
pewnymi dylematami, które mogą ra-
dykalnie wp³yn¹ć na moje życie. Jed-
nym z nich jest to, czy moja rodzina 
ma w ogóle prawo wywierać na mnie 
presję?
  Jedn¹ z przeszkód w drodze do roz-
wi¹zania tego dylematu jest ca³kowi-
ta różnica kulturowa pomiędzy Euro-
p¹, w szczególności Polsk¹, a krajami 
arabskimi. Nigdy nie mia³am poczu-
cia przynależności do rodziny i kraju 
mojego ojca. Ich prawa s¹ mi obce. 
Zw³aszcza te dotycz¹ce dzieci, które 
prawnie należ¹ do ojców, nie mówi¹c 
już o sytuacji kobiet w tej kulturze. 
Dlatego ich pogl¹d na tę sprawę jest 
inny. Uważam, że nie maj¹ prawa 
wymuszać na mnie poczucia przyna-
leżności do ich świata. Jednak już sa-
mo to, że się temu sprzeciwiam, by³o 
i jest wed³ug rodziny ojca naganne. 
A już fakt, że czuję się w pe³ni Euro-
pejk¹, jest dla niej czymś trudnym do 
wyobrażenia. Staram się zrozumieć to,
jak ważne jest w ich kulturze nazwi-
sko, i jakie s¹ tego konsekwencje. Jed-
nak nie potrafię tego zaakceptować. 
Ci¹g³a rozterka, poczucie zniewole-
nia, powoduj¹ frustrację. Wiem, że 
gdybym urodzi³a się w tamtej kultu-
rze, to uczucie by³oby mi obce, gdyż
odczuwa³abym świat zastany jako o-
czywistość, bez możliwości uwzględ-
niania jakiejkolwiek zmiany, relaty-
wizmu, czy nawet postępu spo³eczne-
go. Zdaję sobie sprawę, że to zjawi-
sko „klapek na oczach” jest nieobce 
wielu ludziom, niekoniecznie zwi¹za-
nym z tamt¹ kultur¹. Jednak w krajach 
arabskich jest to żelazny wymóg, aby 
być przystosowanym do środowiska 
spo³ecznego, które tam panuje. Wy-
kluczenie z niego wi¹że się z szere-
giem następstw, które nie kończ¹ się 
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na negatywnych sankcjach prawnych, 
ale i mog¹ oznaczać śmierć. Moja ro-
dzina jest na tyle liberalna, na ile może 
być w islamskiej kulturze. Jednak, jak 
sami mnie przestrzegli, w tak licznej
w tak licznej rodzinie zawsze znajdzie 
się osoba o radykalnych pogl¹dach. 
W tym przypadku oznacza to wyty-
czenie sobie drogi życia zwi¹zanej 
z „nawracaniem” i „oczyszczaniem”. 
Gdybym stanowczo oderwa³a się od 
tej strony mojego życia i sprzeciwi³a 
się ich woli, tak naprawdę nie wiado-
mo, jakie by to nios³o konsekwencje.
  Być może moja rodzina postanowi 
zareagować, wzi¹ć odwet za moj¹ 
„niesubordynację”. Jednak póki co, 
w miarę up³ywu czasu, z ich strony 
więzi s¹ raczej umacniane. Kolejne 
propozycje przyjazdu, odwiedzin, czy 
snute plany na przysz³ość świadcz¹ 
o tym, że sprawa według nich jest 
nieklarowna. Nadal żywi¹ nadzieję, a 
nawet g³ębokie przeświadczenie, że 
jestem jedn¹ z „nich”. Dlatego roz-
wi¹zanie jest oczywiste (choć dość
nieokreślone w sposobie jego doko-
nania, ale to już inny temat) i powin-
nam się odci¹ć od tej części rodziny.
  Jednak – czy można tak ³atwo po-
zbyć się swojej tożsamości? Od swo-
jego ojca us³ysza³am, że tego, kim się 
jest, nie można zmienić. Nie wybiera 
się rodziny samemu. To, że mam po-
czucie innej przynależności kulturo-
wej i narodowej; że nie czuję się zwi¹-
zana z t¹ części¹ mojej rodziny nie 
oznacza, że mogę stwierdzić, że nie
mam z nimi nic wspólnego. Pomijam
jako oczywiste biologiczne powi¹za-
nia; przecież w pewien sposób tamta
kultura mia³a na mnie wp³yw psy-
chiczny, co zwi¹zane jest zw³aszcza 
z pierwszymi latami mojego dzieciń-
stwa. Już poprzez sam¹ osobę moje-
go ojca sytuacja staje się jeszcze bar-
dziej skomplikowana. Bo choć mogę 
się z nim nie zgadzać i nie chcieć u-
trzymywać z nim kontaktów, to nie 
mogę zaprzeczyć temu, że jest on 
moim ojcem. I na zawsze nim pozo-
stanie. 
 Skutkiem tej sytuacji jest to, że noszę 
teraz nazwisko mojej babci ze strony 
matki. Rozwi¹za³o to problem z moj¹ 
dalsz¹ rodzin¹, ponieważ nie znajd¹ 
oni informacji o mnie tak, jak to by-
wa³o wcześniej, oraz nie maj¹ już pra- 
wa, by oskarżać mnie o bezczeszcze-
nie ich świętości, jak¹ jest nazwisko, 
w zwi¹zku z jakimkolwiek moim za-
chowaniem niespe³niaj¹cym wyzna-
wanych przez nich norm religijno-
-kulturowych. To, że musia³am to zro-
bić, by³o dla mnie oczywiste, jednak 
mój ojciec, oraz jego najbliższa ro-
dzina, nadal nie wiedz¹, że podję³am 
tak¹ decyzję. Być może maj¹ prawo, 
by wiedzieć. Lecz nie jestem w stanie 
przewidzieć, jak ta wiedza na nich by 
wp³ynę³a. Możliwe, że sprawdza się 
stare przys³owie, iż mowa jest sreb-
rem, lecz milczenie z³otem.

* Imię i nazwisko autorki tekstu zo-
stały zmienione.


