Cytaty z "Lapidarium" Kapuścińskiego
"Problem rasizmu to problem kultury. Rasistą jest człowiek prymitywny,
bezmyślny. Agresywny sekciarz. Cham. Ludzie, którzy uważają się za coś
wyższego, niż są i niż na to zasługują, rasizm jest potrzebny jako mechanizm
dominacji i samowychowania. Jako trampolina, która wyrzuci ich w górę.
Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest
najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszym. Musi kimś
gardzić, gardzić, gdyż to daje mu poczucie wyższości, pozwala zapomnieć, że on
sam jest marnością."
Anin: mając do wyboru piękny i pusty las albo małą, zatłoczona kawiarenkę wybieram kawiarenkę. Może dlatego, że dla mnie muzyką inspirującą jest
ludzka mowa, a nie szum strumyka czy drzew. Moim lasem są ludzie.
Jeden cham zburzy przyjemną zabawę kulturalnych ludzi, natomiast jeden
kulturalny człowiek to zbyt mało, aby podnieść poziom zabawy chamów.
Jakość przeciwnika, jego poziom, mogą cię wywyższyć albo zepchnąć na dno. Z
kim się wadzisz - to określa również ciebie, wyznaczy ci szczebel.
Im wyższy postawisz sobie cel, tym bardziej będziesz samotny.
Wyobraźnia ludzka zmienia się. Nie możemy wiernie zrekonstruować tej
wyobraźni, która np. stworzyła świat katedr czy - później - świat secesji. Ale tak,
jak nie możemy posiąść ponownie wyobraźni minionej i wygasłej, tak też nie
możemy przedstawić sobie wyobraźni, jaka ożywiać będzie przyszłe pokolenia,
a która może odmienić nasz świat dzisiejszy w sposób dla nas właśnie
niewyobrażalny.
Są dni (czasem całe ciągi takich dni) myślowo i uczuciowo puste. Dni - jamy, dni
- jak ulatniająca się para. Nasz czas subiektywny można by podzielić na dni
przeżywane i dni przebywane. Zdolność człowieka do przeżywania - jakże jest
ograniczona. Chętnie ucieka on od przeżywania do przebywania.
Jakie ogromne są w nas obszary, które pozostawiamy, może na zawsze,
niezbadane.

Życzę ci, żebyś zawsze się dziwił. W dniu, w którym przestaniesz się dziwić przestaniesz myśleć, a przede wszystkim - czuć.
Władza wie, że codziennie łamiesz prawo, że - tym samym - jesteś przestępcą.
Ale czeka, jest przebiegła i pewna siebie; patrzy, obserwuje twoje ruchy, słucha
tego, co mówisz. Niech cię nie myli to, że poruszasz się w miarę swobodnie, że na razie nie siedzisz pod kluczem: po prostu korzystasz z prawa łaski. Ale
uważaj! Będziesz poruszać się tylko dotąd, dopóki nie zrobisz kroku, który
władza zakwestionuje, który uzna za wrogi. W tym momencie nastąpi
uderzenie. I dowiesz się, że całe twoje życie było pasmem niewybaczalnych
błędów i karygodnych, groźnych przestępstw.
Im wyższy postawisz sobie cel, tym bardziej będziesz samotny.
Jeżeli spośród wielu prawd wybierzesz tylko jedną i za tą jedną będziesz ślepo
podążać, zmieni się ona w fałsz, a ty staniesz się fanatykiem.
Fanatyzm wyzwala w człowieku więcej energii niż łagodność i dobroć. Dlatego
fanatyk może łatwiej narzucić swoją wolę, łatwiej ustanowić swoje rządy.

