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Amikor a Cabaret Crusades első részét bemutatták a 2011-es őszi Isztambuli 
Biennálén,1 senki nem gondolta volna, hogy a későbbiekben még további két 
résszel kiegészülő bábfilm-trilógia a kortárs művészeti világ egyik hotspotja 
lesz néhány év leforgása alatt. Az egyiptomi születésű Wael Shawky az első 
részt egy olaszországi ösztöndíjas tartózkodás során realizálta. A másodikat 
Franciaországban, a Marseilles-Provence Európa Kulturális Főváros programja 
és támogatása keretében egy Aubagne nevű kisvárosban forgatta, amire már a 
helyi betlehemes bábtradíció és a marionettfigura-gyártás hagyományai miatt 
esett a választása. Ezt követően, 2012-ben történt meg az áttörés, amikor a két 
filmet együtt mutatták be a documentán.2 Szólókiállítások következtek Berlintől3 
Los Angelesig,4 a Sydney Biennálétól5 a londoni Serpentine-ig.6 A düsseldorfi 
K20 azon nyomban meg is vásárolta a második részt gyűjteménye számára. Ez 
azonban még nem minden: az intézmény magára vállalta a trilógia harmadik 
részének produkciós és gyártási költségeit, sőt a gyártás helyszínéül is szolgált 
2014 nyarán és őszén. Míg a kiállítótérben a látogatók az első két részt nézhették 
meg, addig egy attól üvegfallal leválasztott területen zajlott a harmadik rész for-
gatása, amelynek a nézők így szintén részesei lehettek.7 A PS1 pedig szinte meg 
sem várva a harmadik rész bemutatóját, haladéktalanul beszerkesztette a prog-
ramjába a trilógiát, aminek premierje így ez év januárjában New York-ban zajlott.8

Mi lehet Wael Shawky titka? A jól sikerült, sajnos akarva-akaratlan, a művész 
intenciójának ellenére is aktuálisnak tekinthető témaválasztás? A jól meg-

1  http://12b.iksv.org/en/
2  dOCUMENTA(13). Kassel, 2012. június 9 – szeptember 16.  http://d13.documenta.
de/#participants/participants/wael-shawky/
3  Wael Shawky: Al Araba Al Madfuna. Ernst Schering Foundation Art Award 2011. KW 
Institute for Contemporary Art, Berlin, 2012. augusztus 26 – október 21. (http://www.kw-berlin.
de/en/exhibitions/al_araba_al_madfuna_ernst_schering_foundation_art_award_2011_53)
4  Hammer Project: Wael Shawky. Hammer Museum, Los Angeles, 2013. augusztus 17 – 2014. 
január 5. (http://hammer.ucla.edu/exhibitions/2013/hammer-projects-wael-shawky/)
5  19th Biennale of Sydney. Art Gallery of New South Wales, 2014. március 21 – június 9. 
(https://www.biennaleofsydney.com.au/19bos/artists/shawky/#)
6  Wael Shawky: Myths and Legends. Serpentine Gallery, London, 2013. november 29 – 2014. 
február 9. (http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/wael-shawky)
7  Wael Shawky: Cabaret Crusades. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen – K20 
Grabbeplatz, Düsseldorf, 2014 szeptember 6 – 2015. január 4. (http://www.kunstsammlung.
de/en/discover/exhibition-archive/2014.html)
8  http://momaps1.org/exhibitions/view/394

választott, ilyen következetességgel viszonylag ritkán használt médium?  
A korszellem elvárásainak megfelelő kritikus pozíció – ráadásul nem klasszikus 
konceptuális, hanem képi narratív formában tálalva, történelmi nézőponton 
keresztül közvetítve? Valószínűleg mindezek összessége járult hozzá a szinte 
példátlan sikerhez. A következőkben viszont nem a következményekre, hanem 
elsősorban a kiindulópontra, a filmekre koncentrálva próbáljuk meg felfejteni 
a valóban magával ragadó és ugyanakkor mégis nehezen emészthető művek 
elbeszélésének szálait.

A filmeket egészen egyedivé tevő bábok a középkort megelőzően feltűnnek már 
az ókori kultúrákban is, hogy aztán a reneszánszban, majd a német romantikában 
is különös jelentőségre tegyenek szert, gondoljunk csak Kleist e helyütt talán 
kötelezően felemlegetendő esszéjére a marionettszínházról.9

Míg a modern művészetben a bábok szerepe talán kevéssé meghatározó, a 
kortársak közül egyre többen fordulnak e médium felé, ahogy például Ciprian 
Mureşan teszi ezt bizonyos filmes munkáiban (pl. Tiltakozom magam ellen, 
2011)10 hogy egy, a közelmúltban itthon is bemutatott példát említsek. De para-
dox módon Pierre Huyghe reflexív munkái (This Is Not a Time for Dreaming, 
2004) vagy Markus Schinwald nyomasztó víziói is a bábokon, vagy bábokként 
viselkedő szereplőkön (Gyerekek keresztesháborúja, 2004) keresztül kelnek 
életre igazán. 
A bábjáték szerepe a középkorban meghatározó, nagy jelentőséggel bírt komoly, 
szakrális témák vizuális megjelenítésében és megértetésében, a kor világké-
pének közvetítésében, így bizonyos misztériumjátékokban is – a később nagy 
népszerűségre szert tett vásári bábjáték műfaja tulajdonképpen a vallási témájú 
játékokból fejlődött ki.
A bábok szerepeltetése a trilógiában hosszas mérlegelés eredménye, hiszen 
alkalmazásuk minden pszichológiai árnyaltságot vagy színészi hatáskeltést 
lehetetlenné tesz – Kleist találó megfogalmazásával élve: a bábu „nem tud 
szenvelegni”,11 s ez a művész számára, úgy tűnik, döntő fontosságú. A bábok 
érzelemmentessége, a gyakran monoton hangon előadott monológok mind 
a pártatlanság, a neutralitás céljait szolgálják, a néző számára az első pillanat-
tól megnehezítve a bármelyik figurával való azonosulást. Az első rész „készen 
kapott”, egy torinói magángyűjteményből12 kölcsönzött fából készült bábfigu-
rákkal szemben, amelyek minden torz vonásukkal együtt tagadhatatlanul emberi 
alakokat jelenítettek meg, a második és harmadik részben már Shawky tervei 
alapján készült bábokat, egzotikus emberi-állati keveréklényeket látunk. A máso-
dik részben feltűnő, agyagból és kerámiából készült teve- és macskaemberek, 
zsiráfokhoz hasonló teremtmények még szürreálisabbá teszik a kegyetlenségé-
ben mondjuk Marlowe-i drámákhoz hasonlító véres színjátékot, amelynek való-
ságalapjáról a saját érdekünkben gyakran hajlandóak vagyunk megfeledkezni.  
A harmadik, költségigényében az első két filmet messze meghaladó rész báb-
jait (szám szerint százötvenet) muránói üvegből fújták helyi mesterek szintén a 
művész tervei alapján.13 Itt Shawky már teljesen elszakad a valóságtól: az áttetsző, 
csillogó bábok hol furcsa kis űrlényekre, hol életre kelt korallokra, hol a század-
előn oly népszerű afrikai maszkokra emlékeztetnek. A lényeg, hogy tökéletesen 
azonosíthatatlan, idegen kreatúrák, akik mintegy felsőbb hatalomnak engedel-
meskedve cselekszenek – többnyire gyilkolnak, pusztítanak és rombolnak – a 
történelem színpadán.
Shawky a történelmet mint egyéni szereplőkkel, azok érdekeivel és ellenérde-
keivel tarkított elbeszélést láttatja: olyan színpadként, ahol e szereplők a sors 
kezében tartott zsinórokon függnek, a zsinórok szálai pedig az egymás ellen 
áskálódó, egymás életére törő s azt minden hezitálás nélkül kioltó játékosok feje 
fölött húzódnak olyan magasan, ahova a szereplők, ha akarnának, se látnának el. 
Bár a „ki mozgatja a történelmi szálakat?” kérdésre nem kapunk választ, a „táv-
irányítású” bábuk nem hagynak illúziót a felől, hogy a hatalom, manipulálhatóság 
és kisszerű egyéni érdekek állnak a politikai cselekvések és kenetteljes vallásos 
magyarázatok hátterében.
Shawky forrása Amin Maalouf libanoni történész 1983-as könyve, a Les 
croisades vues par les arabes,14 amely tulajdonképpen nem a számunkra köz-
vetített és magától értetődő nyugati történelemírás felől, hanem a megtáma-
dottak, az arab-muzulmán világ szemszögéből beszéli el a történelem egy jól 

9  Kleist, Heinrich von: A marionettszínházról, in: Kleist: Esszék, anekdoták, költemények, 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 2001. 186-192. Ford.: Petra-Szabó Gizella.
10  A videó Muresan Egzisztenciátokat szerződés szavatolja című kiállításán volt látható 
Budapesten a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban (2015. január 16 - március 
22). 
11  Ld. uo. 190. o.
12  http://www.museomarionettelupi.com/
13 Kiállítva: Glasstress Gotika. Az 56. Velencei Művészeti Biennále kísérő kiállítása; Istituto 
Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Velence, 2015. május 9 – november 22.
14  Magyarul: A keresztes háborúk arab szemmel. Európa Kiadó, Budapest, 2002. Ford.:  
V. Tóth László.

N a g y  E d i n a

Wa e l  S h a w k y  
h o r r o r - t r i l ó g i á j a : 
a keresztes háborúk 
t ö r t é n e t e  –  k i c s i t 
m á s k é p p
Wael  Shawk y :  Cabaret 
Crusades:  The Horror  Show  
File  (2010),  The Path to  
Cairo  (2012),  The Secrets  
of  Karbala  (2014 )

P S 1 ,  N e w  Yo r k
2 0 1 5 .  j a n u á r  3 1  –  a u g u s z t u s  3 1 . 



3 7

ismert, a történelemkönyvekben kötelező tananyagként felbukkanó epizódját. 
Shawky nézőpontja e tekintetben akár zavaró is lehet, hiszen egy, az „elfogadot-
tól” eltérő narratívát helyez a cselekmény középpontjába. Ugyanakkor számára 
a történelem és annak közvetítése is feldolgozandó nyersanyag, erről a követ-
kezőket mondja egy vele készült 2011-es interjúban:15 „Az emberek elbeszélései, 
melyeket aztán történelemnek tekintünk, tartalmazhatnak valós elemeket is, de 
valójában megrendezett történetek, melyekben keveredik a színház és a törté-
nelem. Ezért választottam a »Cabaret Crusades« címet. A kabaré a történelmi 
látványosság színpada. Ellentmondásossága abban gyökerezik, hogy részben 
a valóságon, részben pedig az előadáson alapszik. Én nem hiszek a történelem 
egyetlen verziójában, ezért számomra ez a bizonytalanság meghatározó.”
Ebből következik, hogy a látványosan mesterséges jelleg hozzátartozik Shawky 
történelem-olvasatához és interpretációjához: ennek segítségével „rekonstru-
álja” a keresztes hadjáratok arab világát, a kor hatalmi viszonyait – szabadon élve 
a színpadi illúzió, hatáskeltés és a művészi fantázia eszközkészletével.
A három film a keresztes háborúk 1095 és 1204 között zajló történéseit „doku-
mentálja” II. Orbán pápa clermont-i, a keresztényeket harcra szólító beszédétől 
Konstantinápoly 1204-es lerombolásáig. Míg az első rész, a Horror Show File (32 
perc) története még többé-kevésbé követhető és elmesélhető – már ameny-
nyiben a későbbiekben megértjük a film első néhány percének, a pestis sújtotta 
Konstantinápoly (541) ábrázolásának jelentőségét, amivel Shawky tulajdonkép-
pen az események eredőjére és a keresztes hódító hadjáratok mozgatórugójára 
utal. A járványoktól, a folyamatosan felbukkanó pestistől, éhínségtől gyötört 
Bizánci Birodalom ugyanis képtelen lett volna a túlélésre a keresztes háborúk 
nélkül, amelyeknek sokkal inkább voltak gazdasági-politikai okai, semmint val-
lási természetűek, vagyis az Isten nevében Jeruzsálem felszabadítására irányuló 
dicső küldetés. Az első film tehát az első hadjáratra koncentrál, középpontjá-
ban pedig Jeruzsálem 1099-es meghódítása áll. Shawky paradox módon épp 
az érzelmekre képtelen bábok révén jeleníti meg félelmetes erővel a muzulmán 
világ cselekvésképtelenségét és döbbenetét a rájuk törő invázióval szemben. 
A film egyik legerőteljesebb jelenete az adoptálási szcéna, amikor bouillon-i 
Baldwint, az egyik keresztes (frank) hadurat kétségbeesésében örökbe fogadja 

15 Az interjút Jacques Sapiega készítette a Cabaret Crusades: The Horror Show File bemu-
tatója alkalmából a brüsszeli Kunstenfestivaldesarts-on 2011-ben. V.ö.: uő: Scénes de croisades. 
Cabaret Crusades. The Path to Cairo de Wael Shawky, Aix-en-Provance 2013, 35. ff.

az örmény uralkodó és felesége, így remélve kegyelmet maguk és udvaruk szá-
mára, ami aztán persze nem adatik meg.
A The Path to Cairo (58 perc) az első és a második hadjárat közötti időszak-
kal (1099-1146) foglalkozik. Jeruzsálemet elfoglalták, a város romokban hever. 
A muzulmán világ épp hogy kezdi kiheverni a rá mért csapást. Elkezdődik a 
helyreállítás és az összefogási kísérletek időszaka. A film a szövetségkötésre,  
a megegyezésre irányuló próbálkozásokat követi nyomon, nem hagyva azonban 
figyelmen kívül, hogy ezek szinte minden esetben az egyéni érdekeken, az egyes 
helytartók, uralkodók, kalifák hatalomvágyán és kapzsiságán buktak el. A film 
cselekménye az egyezkedések, árulások, meghiúsult szövetségek történeteinek 
útvesztőiben bolyong, ahol csak az emberi gyengeség, hiúság és kegyetlenség a 
visszatérő motívumok. Míg Shawky az első részben még következetesen szem 
előtt tartja Maalouf elbeszélését, addig a The Path to Cairo már el-elrugaszkodik 
attól: variálva az eseményeket, összekeverve az idősíkokat követhetetlenebbé 
teszi a cselekményt.  
A Shawky által alkalmazott narratíva meghatározó eleme a beszélt és énekelt 
arab nyelv – minden szereplő, az arabok által frankoknak nevezett keresztes 
lovagok, a keresztény egyházi méltóságok, de még a pápa is arabul beszél.  
Ez nemcsak a nézőpont (az arab perspektíva) hangsúlyozásának fontos eleme, 
de a szereplők felcserélhetőségének, általában negatív karakterjegyeik hason-
lóságának kiemelésére is szolgál. A zenei betétek igen hangsúlyos részét teszik 
ki mindhárom résznek. Ezek között találunk korabeli szakrális és profán éneke-
ket ugyanúgy, mint egyiptomi elektronikus zenét. De a The Path to Cairo-ban 
például felbukkan a keresztes háborúkkal semmilyen kapcsolatban nem álló, 
a narratívát mintegy elidegenítő Roland-ének egy részletének arabul énekelt 
változata is.
A második rész a muzulmán világ keresztények elleni összefogását fáradságo-
san és nem kevés (vér)áldozat árán előkészítő hadúr, Imád ad-Dín Zangi Edessza 
fölött aratott győzelmével (a város visszafoglalásával), majd a hadvezér meggyil-
kolásával végződik.
Az egész estés film hosszúságú, összegző harmadik rész, a The Secrets of 
Karbaala (90 perc) a második, harmadik és végül a negyedik, Konstantinápoly 
lerombolásához vezető hadjárat eseményeit, az 1145 és 1204 közötti időszakot 
követi nyomon. Pontosabban, egyáltalán nem követi, hanem az eseményeket 
alapul véve, azokat szabadon elrendezve, időnként párhuzamosan bemutatva 
vagy éppen tekintetbe nem véve mutatja be a 11. század második felének törté-
néseit. A főszereplők többek között Szaladin egyiptomi szultán, I. (Oroszlánszívű) 
Richárd angol király, I. (Barbarossa / Rőtszakállú) Frigyes német-római császár 
és még sokan mások. A címadó, a történetbe illesztett kerbelai csata például a 
filmbéli történéseket jóval megelőzve, 680-ban zajlott. Ám Shawky megítélése 
szerint jelentőségétől, amely az arab világban a siíták és szunniták közötti, azóta 
is folytonos vérontásokat szülő töréshez vezetett, és az arab világ cselekvéskép-
telenségének egyik meghatározó oka volt a keresztes háborúk idején, nemcsak 
akkor, de azóta sem lehet eltekinteni.
A töredezett, több síkon zajló elbeszélés szándékosan törekszik a lineáris 
narratíva és történelemszemlélet összezavarására. Erre erősít rá látványban a 

– többek között – párhuzamosan zajló vagy éppen egymásnak feszülő esemé-
nyek megjelenítésére szolgáló, a harmadik film szettjéhez tervezett különleges 
forgószínpad, amely a bábok mellett a projekt legköltségesebb eleme volt. Bár 
sokak szerint felesleges volt a látványelem megépítése, mivel elvonja a figyel-
met a statikusságukban is rendkívül szuggesztív bábokról, engem már a harma-
dik film első percei, a mekkai Kába kő körül keringő zarándokok megjelenítése 

– amit Shawky a színpad segítségével igen erőteljesen vizualizál – meggyőzött 
arról, hogy jóval több puszta látványelemnél. Koncentrikus körei, amelyekből 

Wael Shawky
Cabaret Crusades: The Horror Show File, 2010, HD video, color, sound, 31:49 min. Video still 
Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Beirut / Hamburg

Wael Shawky
Cabaret Crusades: The Path to Cairo, 2012, HD video, color, sound, 60:00:53 min. Video still 
Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Beirut / Hamburg
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nincs kilépés, csak állandó körforgás, s ugyanakkor egy helyben járás, jól szim-
bolizálják nemcsak a folyamatosan egymás körül keringő bábfigurák párharcait, 
de a történelem sajátos paradoxonát is: igazi előrelépés tulajdonképpen nincs, 
folyamatos visszatérések és ismétlődések, kudarcra ítélt közeledési kísérletek 
viszont annál inkább. A keresztes háborúk mozgatórugói – a filmek szereplői 
által megjelenített kicsinyes érdekek, nyerészkedés, manipulációk, taktikák – így 
szintén rendszeresen visszatérő elemnek tűnnek a történelem (forgó)színpadán. 
A színpad pedig hol mandalaként, hol hatalmi sakktáblaként, hol színes mozaik-
ként vagy éppen mobil városfalként képez folyamatosan átalakuló hátteret az 
éppen aktuális történésekhez.
A történet tulajdonképpen elmesélhetetlen: a csaták, harcok, szövetségköté-
sek örök körforgásában nehéz megkülönböztetni egymástól jót és rosszat, nem 
tudjuk eldönteni, hogy tulajdonképpen a győztesek vagy a legyőzöttek oldalán 
állunk-e – de a szerzői szándék, ahogy korábban már esett róla szó, épp ezt 
célozza, szándékosan ellehetetlenítve az állásfoglalást. Ezért nincsenek jó vagy 
éppen gonosz bábok a trilógia egyik részében sem, sőt, előfordul, hogy bizo-
nyos figurák különböző szerepekben is feltűnnek. Bár Shawky meglátása szerint 
a bábokban van valami naivitás vagy ártatlanság, a néző számára talán mégsem 
ez az első tulajdonságuk, ami szembetűnik. Sokkal inkább látszanak torznak vagy 
éppen kegyetlennek, a filmek pedig nemcsak a cselekményeknek, de maguknak 
a báboknak köszönhetően nyomasztóak. Kegyetlenségük persze elsősorban 
cselekedeteikből fakad: testvér- és gyerekgyilkosságok, véres bosszúk, orv-
gyilkosságok, az árulók tetemeit a kutyák elé vető hadurak, lelkiismeret-furdalás 
nélkül ellentétes oldalakkal érdekszövetségeket kötő városvezetők – például a 
Konstantinápolyt végül elfoglaló velencei flottát irányító, zseniális taktikus Enrico 
Dandolo dózse intrikái – és még sorolhatnánk. A velencei kormányzóságot több 
mint nyolcvan évesen megszerző dózsét „megszemélyesítő” báb egyébként 
egészen rendkívüli: terrakotta színű, kacsacsőrű emlősre emlékeztető, nehezen 
mozgó, de lomhaságában is fenyegető, a szó tágabb értelmében véve uralkodói 
üvegfigura – paradox módon látványos cáfolata a marionettfigurák semleges-
ségéről vagy jellegtelenségéről vallott elképzelésnek.

A cselekmények hátteréül szolgáló díszlet mindhárom film esetében más: míg az 
első részben épített, a bábok arányaihoz igazodó háromdimenziós díszleteket 
látunk, a második részben a centrálperspektívát figyelmen kívül hagyó, mozaik-
szerű, festett fa és papírmasé díszletek képezik a hátteret, mintha csupán épü-
letek sziluettjeit látnánk. A harmadik részben pedig a forgószínpadot agyagból 
formázott, háromdimenziós, sematikus épület-makettek egészítik ki. A háttér – 
ahogy a bábok mozgása, és a zenei betétek is – a cselekmények színpadiasságát, 
megrendezett, mesterséges jelleget hangsúlyozzák. Valóban kabarét látunk, ha 
nem is a szokásos fajtából, hanem inkább a feketéből, ahol a szemünk előtt zajló 
történések kegyetlenségét csak abszurditásuk múlja felül. 
Shawkynak nem célja a hadjáratok nyomon követése, lényeges állomásaik 
felidézése. Elbeszélésében saját struktúrát és hierarchiát követ: a történelmi 
emlékezet elfogadott sémáit figyelmen kívül hagyva, adott esetben ennek 
szempontjából „periferikus” eseményeket emel a cselekmény középpontjába, 
míg döntő fontosságú epizódok fölött egyszerűen elsiklik. Ebből következőleg 
természetesen adódik a kérdés, hogy ki is dönt valójában (történelmi) centrum 
és periféria sorsáról, illetve milyen mintákat veszünk adottnak és megkérdőjelez-
hetetlennek a történelmi múltfeldolgozás tekintetében? Felmerül továbbá az is, 
hogy vajon a trilógia kapcsán beszélhetünk-e a kortárs művészetben oly gyakran 
alkalmazott re-enactment egy sajátos változatáról? Amennyiben Inke Arnsnak16 
a Former West Budapesten tartott nyilvános szerkesztőségi találkozóján a 
Performing the End of History szekcióban elhangzott előadására támaszkodunk,17 
és a kortárs művészeti re-enactmentet a történelem dekonstrukcióját, illetve a 
történelem saját olvasatát lehetővé tevő eszköznek tekintjük, mindenképpen. 
Shawky természetesen nem a kollektív emlékezetre, hanem egy kollektív törté-
nelemszemléletre támaszkodik, ezt mediatizálja sajátos eszközökkel, a bábokkal, 
melyek segítségével a történelmi események elidegenítését is véghezviszi, így 
kísérelve meg az (történelmi) emlékezet újraírását.
A keresztes hadjáratokat (történelmi tényekre támaszkodva) a gyarmatosítás 
korai példáiként bemutató filmek tanulsága az a mindenki számára nyilvánvaló, 
mégis fájdalmas felismerés, hogy a történelem emberi érdekek és szenvedé-
lyek mentén íródik.
A három epizódon keresztül feldolgozott történet mozgatórugói árulás, erőszak, 
intrikák, hatalomvágy, gyávaság és megalkuvás. Shawky mindezeket a korabeli 
politika meghatározó tényezőiként láttatja és elzárkózik az elől az értelmezés 
elől, hogy filmjeiben a mai arab világban zajló történések sajátos olvasatait lás-
suk. De mégsem könnyű eltekinteni ettől a szinte egyértelműnek tetsző néző-
ponttól. Jeruzsálem, Damaszkusz, Bagdad vagy Aleppó – csak néhány azok 
közül a városok közül, amelyek Shawky filmjeinek visszatérő helyszínei – szinte 
napi rendszerességgel bukkannak fel a híradókban, a weben, amikor a mai ese-
ményekről, aktuális hatalmi harcokról és vallási háborúkról, feloldhatatlan konf-
liktusokról szóló híreket nézzük. A trilógia a lerombolt, lángoló Konstantinápoly 
képével zárul, ahol a temetetlen (keresztény) holtak fölött isten dicsőségét 
zengő-gajdoló (keresztény) velenceiek ülnek örömünnepet18 – Irakban, Szíriában, 
Nigériában és másutt pedig a saját hittestvéreiket gyilkoló muzulmánok dicső-
ítik a Próféta hatalmát a legszélesebb nyilvánosság előtt. Mit is mondhatnánk?  
A történelem folyamatosan ismétli önmagát.
Ám Shawky-t nem az aktualizálás és a mai helyzetre vonatkoztatás lehetőségei, 
sokkal inkább a történelemírás mechanizmusai érdeklik, a három filmen keresztül 
közvetített kritikai hangvétel ezen elvekre, s azok feltétel nélküli elfogadása ellen 
irányul. S ha magunkhoz tértünk a közel háromórányi filmanyag okozta sokkból, 
érdemes megfontolni ezt a viszonylag egyszerű üzenetet.
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