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Histori  Afganistanu pisz  dwie grupy polityków – ambitni modernizatorzy oraz równie 
ambitni tradycjonali ci. Zdaniem niektórych badaczy, g boki rozdzia  mi dzy oboma obozami 
stanowi echo procesów religijnych i kulturowych, które towarzyszy y pocz tkom kszta towania 
si  pasztu skiej to samo ci narodowej w XVI w. (Abubakar Siddique, The Pashtun Question. The 
Unsolved Key to the Future of Pakistan and Afghanistan, London 2014, ss. 25–29). Je li dodamy 
do tej tezy podwójny model formu uj cy wyobra ni  Afga czyków – ko o (charakterystyczne 
dla plemion) i piramid  (obecn  w przypadku bractw sufickich) (Jolanta Sierakowska-Dyndo, 
Granice wyobra nie politycznej Afga czyków, Warszawa 1998) lepiej zrozumiemy, e tamtejsza 
scena polityczna to miejsce ostrej rywalizacji, której ofiar  padali (i wci  padaj ) emirowie, 
szachowie a wspó cze nie prezydenci. Dwudziesty wiek, jak aden inny, dobitnie potwierdzi  t  
tez . Za przyk ad takiej ofiary mo e pos u y  posta  Amanullaha Chana.

W pami ci pokole  zapisa  si  on jako zwyci zca III wojny anglo-afga skiej (1919) czy ojciec 
afga skiej niepodleg o ci. Zapisa  si  tak e jako ten, który z o y  urz d w obliczu przegranej, nieco 
niespodziewanej, w starciu z Habibullahem Kalakanim nazywanym pogardliwie Synem Nosiwody. 
Zapisa  si  wreszcie jako wizjoner, który marzy  o nowoczesnym, bogatym, silnym Afganistanie. 
Kieruj c wzrok na zachód, w stron  Iranu, Turcji i dalej Europy, rozwija  swoje ambitne plany 
unowocze nienia swojej ojczyzny w praktycznie ka dej dziedzinie ycia – do spo ecznego, przez 
polityczne, religijne a  po ekonomiczne; Leon B. Poullada wymienia w ksi ce Reform and 
Rebellion in Afghanistan, 1919–1929. King Amanullah s Failure to Modernize a Tribal Society 
(Ithaca–London 1973, ss. 70–79) a  sto (sic!) zagadnie  obj tych programem zmian. Ogrom 
za o e  wyró nia go zatem na tle poprzedników – dziadka Abdurrahmana Chana (1880–1901), 
który, zgadzaj c si  na to, by London reprezentowa  Afganistan na arenie mi dzynarodowej, 
odizolowa  si  od wiata zewn trznego, i ojca Habibullaha Chana (1901–1919), nie zdecydowa  
si  na powa niejsz  zmian  politycznego status quo, mimo e mia  po swojej stronie Mahmuda 
Tarziego – reformatora i gor cego or downika pe nej niezale no ci.

Niepowodzenia Amanullaha Chana s  dzi  bardzo cz sto przywo ywane w perspektywie sze-
regu niepowodze , które sta y si  udzia em wojska ameryka skich i NATO w ramach operacji 
Enduring Freedom. Tymczasem nie jest to jedyny temat, któremu warto przyjrze  si , gdy mowa 
o Amanullahu. Ciekawiej przedstawia si  bowiem jego kilkumiesi czna podró  przez Europ  
– zagadnienie, które przedstawia w swej ksi ce Amanullah Chan. Historyczna wizyta króla 
Afganistanu w Europie (1927–1928) krakowska iranistka – Kingi Paraskiewicz (née Maciuszak). 
Monografia ukaza a si  nak adem Ksi garni Akademickiej w Krakowie w 2014 roku i liczy 174 
strony, w tym bardzo bogat  bibliografi  (ss. 93–102), aneks (ss. 103–168) i indeks (ss. 169–174).

Ca o  ma form  przejrzystego, publicystycznego opracowania tematu, który cho  dobrze znany 
orientalistom, nie doczeka o si  adnego powa nego studium krytycznego; co ciekawe jest to temat 
poruszany w ramach zaj  z historii w klasie 12. (Zalmaj Hotak et al., Tarich. D alasam tolgaj, 
Kabul 1390, ss. 85–88). Wizyta Amanullaha Chana w Europie, w tym w Polsce, zaowocowa a 
poszerzeniem programu reform. Z drugiej strony, u wiadomi a Europejczykom, e istniej co  takiego 
jak afga ska monarchia. Chyba nigdy wcze niej w polskiej prasie (i przez d ugi czas pó niej) 
Afganistan nie by  tak ch tnie opisywany. Je li wi c warto si gn  po ksi k  Kingi Parskiewicz 
to nie tylko ze wzgl du na jej warto ciowy materia  historyczny, politologiczny (i filologiczny), 
lecz tak e (a mo e przede wszystkim) ze wzgl du na to, e jako czytelnicy stajemy si  mimo-
wolnymi uczestnikami podró y Amanullaha Chana przez W ochy, Francj , Belgi , Szwajcari , 
Niemcy, Angli , Polsk  (ta cz  stanowi osobny, bardzo szczegó owy, niemal dzie  po dniu 
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i godzina po godzinie rozdzia ) czy Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Najciekawiej 
przedstawia si  zw aszcza ostatni etap tej podró y, tj. przejazd przez Zwi zek Radziecki, który 
wci  jeszcze zmaga  si  w tym czasie z powstaniami rodkowoazjatyckich basmaczy – antyko-
munistycznej partyzantki rekrutuj cej si  spo ród miejscowych muzu manów wspieranych przez 
pewien czas w a nie przez Amanullaha Chana (udzieli  on nawet go ciny obalonemu w 1920 r. 
emirowi Buchary – Mohammadowi Alamowi Chanowi (sic!)).

Ksi ka sk ada si  z sze ciu cz ci, w których autorka przedstawia nie tylko sylwetk  w adcy, 
ale przedstawia ogólne za o enia jego reform, czy omawia pokrótce kwestie zwi zane z jego 
obaleniem w wyniku wojny domowej i emigracj  do W och. Co prawda zgodnie z tytu em 
autorka g ówny akcent po o y a na przebieg wizyty Amanullaha Chana w Europie, mo na by o-
by oczekiwa  szerszego przedstawienia okoliczno ci, które doprowadzi y do jego wst pienia na 
tron, i tych, które sprawi y, e z tego tronu go usuni to (a w a ciwie sam zrezygnowa ). Przed-
stawiany bowiem na Zachodzie w pozytywnym wietle, nie jest postaci  zupe nie kryszta ow . 
Wykorzystuj c niespodziewane zabójstwo ojca, zr cznie rozegra  polityczn  rywalizacj  o w adz  
z innymi kandydatami. Wkrótce te  przeprowadzi  do  rozleg e czystki, odbieraj c niektórym 
wezyrom maj tki, wtr caj c ich do wi zie , a nawet skazuj c na mier . Jedn  z jego ofiar sta  
si  ówczesny minister finansów – Mohammad Hosejn Chan – ojciec jednego z wa niejszych 
wspó czesnych poetów – Chalilullaha Chaliliego.

Nieodzown  cz ci  tej ksi ki jest obszerne kalendarium obejmuj ce okres panowania Ama-
nullaha Chana, tj. lata 1919–1929 (ss. 103–107), a tak e krótkie biogramy 180 postaci, których 
imiona przewijaj  si  w ca ym opracowaniu (ss. 108–121). Uzupe nieniem ca o ci jest bogata 
dokumentacja fotograficzna, odwo ania do tekstów prasowych oraz, prawdziwy smaczek, cytaty 
z poezji komponowanej specjalnie z okazji wizyty Amanullaha w Polsce; jest to co  o czym 
zazwyczaj si  nie pami ta, a przywo anie czego ilustruje skrupulatno  autorki w czasie pracy 
nad ksi k .

Poniewa  autorka zdecydowa a si  si gn  do ró nych róde , od prasy po opracowania stricte 
naukowe, od pami tników po fotografie (55) otrzyma a niezwykle ciekawy efekt podwójnej narracji. 
Z jednej strony przygl damy si  Amanullahowi Chanowi z pozycji badacza. Z drugiej – z pozycji 
tych, którzy mu w tej podró y towarzyszyli, lub tych, którzy mieli z nim styczno  na poszcze-
gólnych etapach. Je li dodamy do tego nienagann  polszczyzn , nie mo e dziwi  fakt, e lektura 
zajmuje zaledwie jeden wieczór. Atutem ksi ki jest tak e zastosowana spolszczona transkrypcja.


