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STAY BEHIND THE YELLOW LINE 

Dla Wilka żółta linia na lotnisku staje s i ę granicą. za którą bi let powrotny traci ważność. 

Za ż ółtą li n i ą znajduje s ię nieznane. Każdy napotkany może oka zać się przyjacielem 

lub wrogiem. który rozwija kolejną taśmę odgradzającą od następnych nierozpoznanych 

obszarów. Za żółt ą li nią znajduje s ię również miejsce, w którym możemy spotkać nas 

samych . Po przekroczeniu tej granicy staje się widoczne. ż e nie można poznać siebie raz, 

bo „każdy czlo•:!iek składa się z dzie s ięciu, stu, tysiąca dusz" Młodość to czas 

przygotowa li do takiej pod ró ży. A przekraczanie granic może „kosztowac rozum" 

jeśli elita władzy jakiegoś kraju chce zniszczyć inne s poł eczeństwo , uwazane za wrogi e. 

przychodzi czas ekspertów propagandowych. Ich zadaniem jest wygenerowanie nienaw i ści. j ak 

się to robi' Tworząc wizerunek Wroga . Trzeba przeci eż. żeby nasze spo1ecze ństwo znienawi dz i ło 

Wroga i stanęło za swoimi przywódcami . Kije i kamien ie mogą pogruc hotać kości. słowa mogą 

być naprawdę zabójcze. jaki ma być wróg' Demoniczny, potężny, a za razem od człow i ec zony 

i niereprezentujący żadnych wa rtości . To wł aśn i e zrobiono w Ameryce z Arabami. z wyznawcami 

islamu. z ludźmi z Bliskiego Wschodu. Nazywano ich tyle razy fundamentalistami . terrorystam i. 

fanatykami. ze w głowach wielu powstał pożądany przez władzę obraz Wroga. Potrzebny był też 

strach. bo ten - jak mawiał Albert Camus - ma dwa sku tki : znieczula wraż l iwość i niszc zy 

racjonalne myślenie . 

W przedstaw1en1u vJYkOrzystano fragment v1y•.viadu z Philipem Zimbardo 
w Artur Domoslawsk1, Ameryka zbuntowano: siedemnaście dialogów o ciemnych 
stronach imperium wolności. Sw1at Książki. Warszawa 200 7. 
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