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„DOSKONAŁY SMAK ORIENTU” - RECENZJA

K ultura Orientu jest skrajnie odm ienna od tej, której doświadczam y na co
dzień w Europie. Stary K ontynent je st tyglem , w którym m ieszają się różne
narodowości, jednak żeby zobaczyć źródła tradycji orientalnej i świat inny niż
nasz, m usim y wybrać się z w izytą na przykład do Chin, W ietnam u, Korei czy
Indii. Ci, którzy nie m ogą tego uczynić zdecydow anie powinni wybrać się do
księgam i i zakupić n o w ą książkę profesora Piotra Kłodkowskiego.
Doskonały smak Orientu, bo o tej pozycji mowa, to zbiór opow iadań i aneg
dot, ale też bogate źródło w iedzy na tem aty krajów B liskiego i D alekiego
W schodu. A utor z niespotykaną lekkością i sm akiem opisuje tem aty, które
wcale nie sąproste, a dotykają wielu sfer naszego życia. Kłodkowski stworzył
pom ost pom iędzy europejskim czytelnikiem i obcą kulturą. Dzięki tem u każ
dy z nas m a szansę wzbogacić sw oją wiedzę na tem at dzisiejszego i historycz
nego świata. Niektóre z historii są zabawne, niektóre pouczające, jeszcze inne
przerażające. W szystkie jednak łączy wyjątkow e spojrzenie na otaczające nas
sprawy. Z początku m ożna odnieść wrażenie, że są to dzienniki podróżnika,
który chce przybliżyć nam kw estie dotyczące Orientu. W raz z zagłębianiem
się w książkę, okazuje się, że autor próbuje w yrobić w nas dystans i uśw iado
m ić pew ne sprawy, o których do tej pory nie m ieliśm y pojęcia, przy czym nie
narzuca nam sw oich poglądów , co dow odzi jeg o profesjonalizm u. K siążka
Kłodkowskiego pokazuje oddziaływanie dwóch przeciwnych z pewnego punk
tu w idzenia kultur. Po jednej stronie stoi A m eryka i świat Europy Zachodniej,
po drugiej m agiczne państw a W schodu. Okazuje się, że kraje bez demokracji
rów nież m ogą istnieć, a co więcej, m ają się całkiem dobrze. W ychodzi też na
ja w fakt, że m ieszkańców W schodu bardziej boli to, że Zachód nie rozumie
ich kultury, niż to, że próbuj e na nią wpływać. To, co może śmieszyć przeciętnych
Europejczyków, je st obrazą dla Araba, a jedzenie K oreańczyka wychodzi na
spacery z N iem cem , Polakiem czy Francuzem. Te różnice zostały w książce
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uwydatnione i streszczone z należytą uwagą. K łodkow ski nie w ytyka błędów,
tylko uświadam ia, ja k ważne je st zrozum ienie dla drugiego człowieka.
Doskonały smak Orientu to także w alka ze stereotypam i, które są w szech
obecne w zglobalizow anym świecie. A utor przekonuje, że Arab w samolocie
nie jest gwarantem wybuchu bomby, a narody W schodu to ludzie, a nie gorsza
rasa. W celu uspraw nienia przekazu, K łodkow ski opisuje sw oich przyjaciół
rozsianych po różnych krajach Orientu. N ie tylko nakreśla ich portrety p sy 
chologiczne, ale też stara się pokazać ich ludzką stronę i dowieść, że m ają oni
podobne problem y do naszych, a co najw ażniejsze, też m ają uczucia. Z nako
m ita większość znaw ców tem atyki orientalnej skupia się na ogółach. Tymcza
sem autor rozpoczyna m alowanie literackiego pejzażu od szczegółu i dopiero
na jego podstaw ie w ysuw a kolejne wnioski prow adzące do praw d ogólnych,
choć niekoniecznie respektow anych. Taki sposób m yślenia zarezerw ow any
jest dla wybitnych reporterów, którzy sw oją pracą nie tylko w zbogacają w łasną
wiedzę, ale też kreują sposób m yślenia innych. Stąd właśnie w książce poja
w iają się opisy sytuacji codziennych, z pozoru prostych, jednak unaoczniają
cych wiele spraw.
Kłodkowski opisał także kwestie polityczne, które rozdzierają kraje W scho
du od środka. K rwaw e rządy i rewolucje, przepisy, które przeciętnym ludziom
państw Zachodu w ydają się być absurdalne, kontrola narodzin w Chinach - te
historie opisują bardzo tru d n ą sytuację obyw ateli krajów Orientu. Skłaniają
do m yślenia, poniew aż w pierwszej kolejności u czytelnika w zbudzane jest
w spółczucie, ale w jego następstw ie zaczynam y zastanaw iać się, ja k m ożna
by zaradzić pew nym problem om. K łodkow ski zm usza nas do zastanow ienia
się nad źródłem i sensem istnienia różnic i konfliktów, a dodatkowo przez cały
czas uśw iadam ia nam pew ną prawdę. Nie m a znaczenia, czy ktoś jest czarny
czy biały, czy jest Am erykaninem czy Hindusem. Nie m ożna oceniać jednostki
tylko po jej narodow ości, języku, którym się posługuje, bo wszyscy jesteśm y
ludźm i i ten pierw iastek pow inien nas łączyć a nie dzielić.
Całość tworzy kom pendium faktów, które powinien przyswoić sobie każdy
z nas. Przed przeczytaniem tej książki wydawało mi się, że um iem uszanować
obcą kulturę, że jestem człow iekiem św iadom ym pew nych kwestii, które do
ty czą relacji m iędzy narodam i i przede wszystkim , że jestem tolerancyjny na
odm ienność. Profesor P iotr K łodkow ski udow odnił mi jednak, że tak wcale
do końca nie było. Sam doświadczyłem w ielu sytuacji, które podczas czytania
wydaw ały mi się przesiąknięte stereotypam i i teraz wiem, że m uszę przem y
śleć swój światopogląd na nowo. Doskonały smak Orientu to niezw ykła lektura
i dlatego polecam j ą wszystkim. Tym bardziej, że język, którym posługuje się
autor jest barw ny i łatwy do zrozumienia. W iększość z czytelników przeczyta
tę pozycję jednym tchem , a w tym sam ym czasie będzie czuła unoszący się
dookoła zapach m agii Orientu.

