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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Białe plamy na mapie świata 

Zakończony w sobotę rajd samochodowy nazywał się kiedyś Paryż - Dakar. Zgodnie z nazwą trasa 
wiodła z Paryża w Europie do stolicy afrykańskiego Senegalu. Teraz rajd nazywa się co prawda Dakar, 
ale rozgrywa się już w Ameryce Południowej. Rajd mityczny, uznany za najtrudniejszy, wiodący przez 
zjawiskowo piękne pustynie, wycofał się z Afryki. Z powodu zagrożenia terrorystycznego.  

Piraci porywają statki. U wybrzeży Somalii nawet tak ogromne jak brytyjski tankowiec. Piraci grasują też 
na Morzu Chińskim. W 2004 roku zginęło w walkach z nimi czterystu marynarzy. Mówi się, że trzeba 
wrócić do praktyki sprzed stuleci, kiedy statki handlowe były eskortowane przez jednostki marynarki 
wojennej.  

Wydawało się, że na mapie świata nie ma już białych plam. Że każdy skrawek lądu i oceanu można 
kontrolować. Dzisiaj okazuje się, że białych plam przybywa. Żaden organizm państwowy ani żadna 
instytucja międzynarodowa nie kontrolują całego świata. Pojawia się coraz więcej miejsc, o których 
przestajemy cokolwiek wiedzieć. Nawet supernowoczesna broń, łącza satelitarne i wyrafinowane 
elektroniczne systemy obserwacji okazują się bezradne.  

Nikt nie wie, co dzieje się w niektórych prowincjach Afganistanu, Pakistanu, Kolumbii, Czadu czy Konga i 
wielu innych miejscach na kilku kontynentach, które stały się na powrót niedostępne. Rewolucyjni bandyci 
z FARC potrafili porwać kandydatkę na prezydenta Kolumbii; przetrzymywali Íngrid Betan- court w 
strasznych warunkach, w dżungli, przez sześć lat. I przez sześć lat wszyscy byli bezradni.  

Ekspansja białych plam nie dotyczy tylko krajów biednych i państw słabych. Żaden śmiałek z zewnątrz 
nie zapuści się w niektóre zakątki wielkich światowych metropolii. W miastach Zachodu też powstają 
"zony bez prawa", gdzie obcy nie mają wstępu. Bandy wyrostków, zorganizowane wedle klanów czy 
koloru skóry, toczą tam między sobą nieustanne wojny o terytorium. Kawalkady samochodów policyjnych 
zapuszczają się do takich dzielnic tylko za dnia, by dokonać rytualnego objazdu, w czasie którego nikt nie 
odważa się opuścić auta.  

Cywilizacja dała nam wspaniałe narzędzia techniczne. Mamy łączność satelitarną i satelitarne zdjęcia, 
znakomite ubiory dostosowane do każdego klimatu, pojazdy pokonujące każdą trudność i helikoptery. 
Wydawało się, że uczyniliśmy ziemię sobie poddaną. Wydawało się...  
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