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„Ten kto w Sarajewie spędza w łóżku bezsenne chwile, może usłyszeć głosy sarajewskiej nocy. Ciężko, lecz pewnie wybił 
drugą nad ranem zegar w kościele katolickim. Minęła więcej niż jedna minuta (dokładnie siedemdziesiąt pięć sekund - 
liczyłem) i dopiero wtedy dał się słyszeć trochę słabszy, ale przenikliwy dźwięk zegara cerkwi prawosławnej, on także wybił 
swoją drugą nad ranem. W chwilę potem ozwała się ochrypłym przytłumionym głosem sa-hat-kula z Meczetu Bejów i wybiła 
godzinę jedenastą - upiorną turecką godzinę, trzymając się dziwnej rachuby dalekich, obcych krajów. Żydzi nie mają 
swojego zegara, niebiosa raczą wiedzieć, która godzina u nich wybiła, która będzie wedle zwyczaju sefardyjskiego, a która 
wedle aszkenazyjskiego. W tej nocy, gdy wszystko dokoła milczy uciszone, w tym wyliczeniu godzin głuchej pory nocnej 
tkwi różnica dzieląca ludzi zrównanych snem. Gdy się obudzą, będą się cieszyć i smucić, ucztować i pościć według 
czterech różnych, powaśnionych z sobą kalendarzy i wszystkie swoje prośby i modlitwy słać będą do jednego nieba w 
czterech odmiennych językach liturgicznych. A ta różnica czasem widoczna i otwarta, czasem ukryta i zdradziecka, zawsze 
podobna jest do nienawiści; ta różnica jest często nienawiścią samą.” 

 
Tymi słowami bośniacki pisarz i laureat nagrody Nobla – Ivo Andrić w opowiadaniu pt. List z roku 1920 
opisywał Sarajewo – miasto, w którym spotykają się 4 religie. Miejsca takie jak to nigdy nie zaznają spokoju, 
gdyż konfrontacja różnych wizji świata, zamiast podkreślenia podobieństw częściej owocuje uwidocznieniem 
różnic. Zatem bez względu na polityczną poprawność, tak silna w filozofii europejskiej idea multikulturowości 
zawsze pozostanie wiec pobożnym życzeniem. Wystawa skupia się na związkach miedzy władzą, przemocą i 
religia oraz odwołuje się do różnicy jako źródła konfliktu “a ta różnica czasem widoczna i otwarta, czasem 
ukryta i zdradziecka, zawsze podobna jest do nienawiści; ta różnica jest często nienawiścią samą”.  

Czy to zatem możliwe, że w takich miejscach jak to, raj i piekło, dzień i noc, sacrum i profanum mieszkają pod 
tym samym dachem? Jeśli tak, to nic dziwnego, ze irański reżyser i poeta Abbas Kiarostami o relacji między 
dobrem a złem, pięknem i przemocą pisał: “tysiące razy podróżowałem bezpiecznie od najsłoneczniejszego 
dnia do  najciemniejszej nocy”. Z cytatu tego zaczerpnięty jest też tytuł wystawy.  

Oglądając wideo Maji Bajević (Double Boubble, 2001) w pierwszej chwili nie jesteśmy do końca pewni do jakiej 
kultury czy wyznania odwołują się słowa wypowiedziane przez artystkę: „Kiedy idę do kościoła, zawsze 
zostawiam swój karabin na zewnątrz. (…) Chodzę do kościoła, gwałcę kobiety.” Cytując wypowiedzi mężczyzn 
Bajević analizuje związek religijnej etyki i podwójnej moralności z pozycja kobiety i przemocą.  

Dwie niezwykle sensualne fotografie Albana Hajdinaja (June in Albanian Means Month of Cherries, 2002) 
więcej sugerują, niż mówią wprost. Pod osłoną obrazów przywodzą na myśl malarstwo niderlandzkie i jego 
martwe natury, kryje się niepokój i lęk. Czy bohater zdjęć jest martwy czy zasnął po bachanaliach; czy 
czerwone plamy na jego koszuli to sok czereśni czy krew bohatera? 

Film Adriana Paci (PilgrIMAGE, video, 2005) nawiązuje do historii z XV wieku  o magicznym „przeniesieniu” 
obrazu – relikwii Matki Boskiej z albańskiej Szkodry (największej enklawy katolicyzmu w Albanii) do włoskiego 
miasteczka Genazzano. Paci postanawia odwrócić bieg historii i przywrócić utracony obraz Albańczykom. W 
Szkodra organizuje publiczna projekcję obrazu, natomiast w tym samym czasie film z modlącymi się 
mieszkańcami Szkodry transmituje do kościoła w Genazzano. W ten sposób dokonuje wiec dosłownego 
przeniesienia przestrzeni sakralnej do sfery profanum i odwrotnie.  

Praca Igora Grubića (Angels with Dirty faces, fotografia + video, 2006) ma charakter dokumentalistyczny i 
odnosi się do protestu górników z kopalni Kolubara (КОЛУБАРА) w Serbii, którzy poprzez swoje protesty, 
doprowadzili do obalenia reżimu Slobodana Miloševicia.  

Praca Huberta Czerepoka (Salvation Islands, instalacja, 2009) to trzy przestrzelone stosy świętych ksiąg: Biblii, 
Koranu i Tanach. Praca ta dotyka problematyki związanej z upolitycznianiem sfery sacrum: kule tkwią tu – 
dosłownie i w przenośni - pomiędzy kartami historii. Artysta nawiązuje do zasłyszanych historii o przypadkach, 
gdy święte księgi ukryte w kieszeni munduru uratowały żołnierzy przed śmiercią od kuli. Religia jest tu zatem 
zarówno źródłem przemocy jak i osłoną przed złem.   

 
	  


