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Wstęp

Współczesna Afryka stanowi nie lada wyzwanie dla badaczy kultur tego kontynentu ze względu na ich bogactwo – wystarczy wspomnieć, że samych języków
jest tutaj około dwóch tysięcy. Należy również pamiętać o różnorodności form
organizmów społecznych i politycznych. Kultury Afryki pociągają swoją różnorodnością i niepowtarzalnym charakterem. Chociaż przekroczyliśmy już próg
XXI wieku, to jednak ciągle fascynuje nas świat, który będąc tak odległy przestrzennie, staje się coraz bliższy dlatego właśnie, że go poznajemy, lecz również
dlatego, że sami Afrykanie stają się (czy już są?) „uczestnikami naszego świata”. Globalizacja kulturowa jako zjawisko, niezależnie od sposobu jej analizy,
jest faktem obiektywizującym kontakty międzyludzkie.
Współczesna polska afrykanistyka, jeśli tym pojęciem obejmiemy wszystkie
jej dziedziny, świadczy o rosnącym zainteresowaniu kontynentem afrykańskim
samych badaczy, jak również o społecznym zapotrzebowaniu na ich prace. Zainteresowanie to nie jest ograniczone jedynie do kręgów akademickich. Świadczą o tym coraz liczniejsze inicjatywy podejmowane przez tzw. animatorów życia kulturalnego organizujących wystawy, koncerty, festiwale filmowe, a także
happeningi, jak to miało miejsce jednego kwietniowego dnia 2008 roku w Warszawie. Wydarzenie miało na celu spopularyzowanie dokonań mało znanego do
tej pory poznańskiego podróżnika i reportera Kazimierza Nowaka (1897–1937),
który samotnie, w części pieszo, przemierzył Afrykę z północy na południe
i z powrotem w latach 1931–1936, utrwalając życie codzienne na tym kontynencie. Jako środków lokomocji używał roweru, konia, wielbłąda i czółna.
W wydarzeniu tym uczestniczyło kilkuset młodych ludzi na rowerach, przebranych w koszulki z logo podróżnika ukazującym jego sylwetkę – pchającego rower wśród piasków pustyni. Do innych inicjatyw przybliżających kultury Afryki
należą kolejne edycje objazdowego festiwalu filmowego „AfryKamera”, który
już po raz trzeci zaprezentował masowej widowni dorobek kinematografii afrykańskiej, odwiedzając różne polskie miasta. Podobne popularyzatorskie zadanie
spełniają „Dni Afryki” organizowane corocznie przez parę akademickich ośrodków w Polsce. Ekspozycje sztuki afrykańskiej również na stałe znalazły swoje
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miejsce w muzeach etnograficznych w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Toruniu,
Szczecinie czy w Żorach. Inspiratorzy tych działań wywodzą się z kręgów uniwersyteckich lub są z nimi bezpośrednio związani. Tak więc popularyzacja wiedzy o Afryce ma profesjonalne związki z nauką. I jest to zjawisko bardzo krzepiące, gdyż daje nadzieję, że nie sensacja z powodu inności, ale rzetelna prezentacja wartości innych kultur jest ideą wiodącą wspomnianych inicjatyw, a także
są one odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, o czym świadczy liczba
osób w nich uczestniczących. Tak więc z satysfakcją można wskazać na zasadność zajmowania się tą dziedziną nauki, nie tylko kierując się skądinąd cennym
impulsem poznawania, ale i pracą mającą znamiona pożytku publicznego.
Polska afrykanistyka współcześnie skupia się wokół kilku większych ośrodków akademickich, aczkolwiek nigdzie nie jest ona reprezentowana przez zespół specjalistów od wszystkich zagadnień afrykańskich. Są oni bowiem rozproszeni w instytutach różnych uczelni oraz w placówkach muzealnych. Przegląd tych ośrodków naukowych umożliwia zapoznanie się z bogactwem badań
i zainteresowań polskich afrykanistów.
Badania z zakresu antropologii kulturowej i socjologii Afryki prowadzone
są w paru ośrodkach uniwersyteckich takich miast, jak: Kraków (Uniwersytet
Jagielloński), Olsztyn (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Opole (Uniwersytet Opolski), Poznań (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Warszawa (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia
nad historią i etnologią religii prowadzone są na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a nad estetyką afrykańską na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Afrykanistycznymi badaniami językoznawczymi, w tym również
lingwistyką, zajmują się placówki uniwersyteckie w Warszawie (UW), Krakowie
(UJ) i Poznaniu (UAM). W Warszawie i Krakowie pracami związanymi z archeologią Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu zajmują się zarówno placówki
uniwersyteckie, jak i Polska Akademia Nauk (Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej). Dydaktyka w tym zakresie dominuje w Poznaniu (UAM). Stosunkowo wiele ośrodków prowadzi studia politologiczne. Są to uczelnie w Olsztynie
(UMW), Warszawie (UW) i we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski). Szeroko
prowadzone w polskich ośrodkach naukowych, w tym również muzealniczych,
pełniących nie tylko rolę kolekcjonerską, są studia nad sztuką Afryki: w Łodzi
(Uniwersytet Łódzki), w Toruniu (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), w Warszawie (Państwowe Muzeum Etnograficzne), w Szczecinie (Muzeum Narodowe, Dział Kultur Pozaeuropejskich), w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna
Udzieli w Krakowie, w Muzeum Miejskim w Żorach.
Fenomenem ostatnich lat jest rosnąca liczba młodych ludzi zafascynowanych Afryką i poświęcających swoją aktywność naukową właśnie studiom afrykanistycznym. Podczas I Kongresu Polskich Afrykanistów, który odbył się w Mi-
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syjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie w czerwcu
2007 roku, uderzające było spotkanie kilku generacji polskich afrykanistów
i właśnie znaczący udział młodych pasjonatów posiadających nie tylko wiedzę,
ale i pewien dorobek w zakresie studiów afrykanistycznych. Jeżeli zestawimy ten
liczebnie znaczący udział ludzi młodych z mizerią środków finansowych przeznaczanych w polskiej nauce na badania afrykanistyczne, to powinniśmy patrzeć z optymizmem na przyszłość tej nauki w sytuacji, gdy rośnie zainteresowanie kontaktami z krajami tego kontynentu. Borykają się one z olbrzymimi problemami wewnętrznymi, ale należy żywić nadzieję, że niemożliwe będzie pozostawanie ich na marginesie współczesnego zglobalizowanego świata.
Bogactwo materiału zaprezentowanego podczas Kongresu zmusiło nas do
podziału publikacji na dwa oddzielne tomy. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia związane z kulturą i społeczeństwem, drugi – zagadnienia dotyczące
polityki i gospodarki. Podział ten, podobnie jak każda próba wydzielania określonych kategorii, ma swoje słabe strony, ponieważ nie zawsze daje się oddzielić kulturę od gospodarki albo religię od polityki, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze społeczeństwami tradycyjnymi.
Prezentowany tom „Kultura i społeczeństwo” podzielono na pięć działów
tematycznych z myślą o czytelniku, który z większą swobodą będzie mógł zorientować się w zawartości książki. Wyodrębnienie trzech pierwszych – historii,
religii i sztuki – jest oczywiste. Pozostałe dwa działy mają charakter bardziej
przekrojowy; w czwartej części zgrupowano teksty związane z tematyką kobiecą, w piątej – artykuły dotyczące społeczeństwa i kultury w ogólności.
Afryka przyciągała od zawsze uwagę historyków. Nazywana kolebką ludzkości, opisywana przez sławnych podróżników, takich jak Herodot czy Ibn Battuta, okazuje się kryć w sobie nieocenione źródła wiedzy. Jej historia jest nadzwyczaj pasjonująca, ale trudna do zbadania, wymaga wielkiej dociekliwości ze
względu na niedostępność dokumentów pisanych z okresu przed kolonizacją.
Niemała zasługa w odkrywaniu jej sekretów przypada polskiej archeologii
śródziemnomorskiej, której twórcą był profesor Kazimierz Michałowski. O początkach polskich badań w Egipcie i ich rozwoju relacjonuje Karol Myśliwiec
w „70 lat polskiej archeologii w Afryce”, zwracając uwagę na ich znaczenie dla
archeologii m.in. przez wzbogacenie obrazu kultury epoki bizantyńskiej w Dolinie Nilu. Kiedy profesor Michałowski prowadził prace odkrywcze w Egipcie,
w Kongo Francuskim przebywał Witold Grzesiewicz jako przedstawiciel handlowy Francuskiej Kompanii Górnego i Dolnego Konga, zaprzyjaźniony z Kazimierzem Zagórskim zamieszkałym w tamtym czasie na przeciwnym brzegu
rzeki Kongo, w Leopoldville. Część wspomnień Grzesiewicza prezentuje jego
wnuczka Małgorzata Grzesiewicz-Sałacińska, a mianowicie „Przygodę Ombuele z dzikiem”, dołączając kilka rodzinnych fotografii.
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Hanna Rubinkowska przedstawia kształtowanie się współczesnej historiografii na podstawie etiopskich źródeł do historii Etiopii. Wskazując na długi
i bogaty proces spisywania historii, koncentruje swoje rozważania na pierwszej
połowie XX wieku, kiedy to pisanie historii Etiopii uległo wpływom europejskiego sposobu przedstawiania. Wzorowanie się na europejskim warsztacie historycznym pogłębiło u autorów świadomość źródeł wiedzy oraz wpłynęło na
sposób przedstawiania wydarzeń.
O niewolnictwie na Wyspie Św. Heleny w XVI i XVII wieku pisze Bronisław
Nowak. Wyspa przechodziła z rąk Portugalczyków w ręce Holendrów, a potem
Anglików. Jako stacja zaopatrzeniowa na drodze do Indii, Wyspa Św. Heleny
stanowiła bowiem ważny punkt strategiczny. Ze względu na trudności w pozyskiwaniu osadników dla wyspy, władze angielskie stosunkowo łatwo przyznawały niewolnikom wolność.
Obok historii „od wewnątrz” (Etiopia) i historii z perspektywy źródeł kolonialnych (Wyspa Św. Heleny) – Kinga Lendzion proponuje jeszcze inne podejście, a mianowicie historię Kościoła, a konkretnie historię działalności społecznej Kościoła na Madagaskarze. Autorka zwraca uwagę, że od początku obecności w XIX wieku Kościół angażował się w życie społeczne mieszkańców wyspy, od pierwszych szkół misyjnych do walki o sprawiedliwość i demokrację
u progu XXI wieku.
Część druga poświęcona jest wierzeniom i rytuałom religijnym. Grzegorz
Wita pisze o koncepcji opatrzności Istoty Najwyższej Aszantów z Ghany.
Przedstawia wierzenia związane z pochodzeniem i istnieniem zła, wyobrażenia
o Bogu, jego imiona zawarte w tradycji ustnej oraz kwestię immanencji Istoty
Najwyższej.
Pozostałe cztery artykuły tej części dotyczą praktyk religijnych. Henryk Zimoń analizuje społeczny wymiar rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba
z północnej Ghany, wskazując na obowiązkowy udział wszystkich krewnych
zmarłego podczas rytuałów, które mają charakter oczyszczający i katartyczny
oraz symbolizują więź zmarłych przodków z żyjącymi.
O kulcie przodków pisze Jacek Jan Pawlik, przedstawiając rolę, jaką w nim
odgrywa szeroko pojmowana sztuka: rzeźbione figurki, lalki rytualne i teatralne, maski, teatr, taniec i muzyka. Na podstawie przedstawionego materiału autor wyciąga wniosek, że wiara w duchy zmarłych odgrywa inspirującą rolę
w twórczości artystycznej. Religia i sztuka w tradycyjnej kulturze afrykańskiej
nie dają się oddzielić, dlatego też w badaniach nad sztuką afrykańską nieodzowne jest odwołanie do wierzeń religijnych.
Na związek rytuału i mitu wskazuje Lucjan Buchalik w przedstawianej analizie dorocznego święta Apilan-donda u Kurumbów z Burkina Faso. Porównując opis święta z lat sześćdziesiątych XX wieku z własnymi badaniami tereno-
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wymi, stwierdza, że w ciągu czterdziestu lat nie nastąpiły istotne zmiany w jego przebiegu, co świadczy o jego ważnym znaczeniu dla społeczności Kurumbów. W rzeczy samej, święto to przypomina i aktualizuje mit etiologiczny Kurumbów dotyczący ich tożsamości.
Ostatni artykuł tej części kieruje ponownie naszą uwagę na Etiopię. Laura
Łykowska przedstawia najbardziej znane miejsca pielgrzymkowe: Debre Libanos, Mekkę chrześcijaństwa etiopskiego oraz Zeqwala Abbo, miejsce kultu
chrześcijan i wyznawców rodzimego kultu zar, kładąc szczególny nacisk na
odbywane do nich pielgrzymki. Synkretyczny charakter tych miejsc sprawia, że
zajmują one niezwykłą pozycję w sercach Etiopczyków, na co wskazuje m.in.
ich obecność w literaturze.
Część trzecia nosi tytuł „Afrykańska sztuka i jej kolekcje”. Jacek Kukuczka
stawia problem obrazowania Afryki, nawiązując do zorganizowanej w ostatnim czasie wystawy fotografii Kazimierza Zagórskiego. Zwraca uwagę, że sposób wystawiania nie zawsze odpowiada celom wyłącznie poznawczym, ponieważ wciąż powraca sentymentalizm kolonialny. Przegląd zbiorów afrykańskich
w polskich muzeach etnograficznych proponuje Anna Nadolska-Styczyńska, ze
szczególnym uwzględnieniem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum Archeologiczndego
i Etnograficznego w Łodzi, a Jolanta Koziorowska w klasyczny sposób zapoznaje czytelnika z kolekcją sztuki Czokwe w zbiorach Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, pochodzącą z daru A. i C. Kosińskich i obejmującą maski, rzeźby oraz stołki.
Nad zjawiskiem akulturacji zastanawia się Aneta Pawłowska. Biorąc pod lupę sztukę Południowej Afryki, wskazuje, że wiele dzieł artystów rodzimych zdaje się zawierać elementy wynikające z kontaktu ze społeczeństwem Białych. Nazywając je formami sztuki akulturacyjnej, autorka daje m.in. przykłady malowideł Buszmenów czy współczesnej „sztuki przejściowej” ludów Szona i Makonde oraz omawia wystawy w RPA. Na koniec stawia pytanie o autentyczność tej
hybrydycznej sztuki.
Piąty artykuł tej części, autorstwa Dariusza Kazimierza Skonieczko, jest szczegółową analizą sztuki Szona w Wielkim Zimbabwe. Autor skupia się na przedstawieniach ptaków w rzeźbie oraz ich obecności w mitologii tego ludu. Zestawiając
dotychczasowe hipotezy o czasie powstawania tych przedstawień, autor przyjmuje, że steatytowe figurki ptaków znalezione w Wielkim Zimbabwe łączą się nierozerwalnie z państwowością, mitologią i ceremoniami zaklinania deszczu.
Artykuły czwartej części łączy wspólna tematyka kondycji kobiecej na kontynencie afrykańskim. Nina Pawlak na podstawie analizy niektórych pojęć
w języku hausa nakreśla kognitywny obraz matki i ojca. Wyróżniając kognitywne modele rodzicielstwa – żywieniowo-wychowawczy, genealogiczny oraz
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genetyczny – omawia miejsce matki i ojca w systemie semantycznym języka
hausa.
Donata Pawłowska podejmuje trudny problem wyrzezania u kobiet, badając
doktrynę islamu i stanowisko muzułmańskich autorytetów w tym względzie. Autorka wskazuje na ambiwalencję pozycji islamu względem wyrzezania, zestawiając przeróżne za i przeciw. Równie trudny problem – współczesne niewolnictwo
kobiet – jest przedmiotem artykułu Mariusza Kwaśniewskiego. Chodzi tu
o dziewczęta poświęcone na służbę bóstwom u Ewe z Ghany, których los, zdaniem autora, jest porównywalny do losu niewolnic. Autor nie ogranicza się do
przedstawienia samego zjawiska. W końcowej bowiem części omawia walkę z tą
praktyką prowadzoną za pomocą kampanii uświadamiającej i pomoc udzielaną
poszkodowanym.
Artykuł Anny Barskiej dotyczy stowarzyszeń kobiet w Afryce Północnej,
a konkretnie w Tunezji, Algierii i Maroko w końcu XX wieku. Stowarzyszenia te
świadczą o coraz silniejszych dążeniach kobiet do tworzenia autonomicznych
grup, które stawiają sobie za zadanie walkę o prawa kobiet. Brak jedności
i współpracy między organizacjami sąsiadujących krajów znacznie jednak
ogranicza ich wpływy.
Na literaturę afrykańską z perspektywy gender zwróciła uwagę Iwona Anna
Ndiaye. Autorka analizuje współczesną prozę senegalską, przedstawiając twórczość Mariamy Bâ, Ken Bugul i Amianty Zaarii. Analiza dostępnych tekstów,
zdaniem autorki, pozwala dostrzec w twórczości literackiej ważny i znaczący
wyraz świadomości współczesnego pokolenia senegalskich pisarek, ich stosunku do świata i do aktualnych wydarzeń.
Piątą część książki rozpoczyna artykuł Bary Ndiaye na temat Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Autor przedstawia historię tej organizacji, jej
struktury oraz dotychczasowy rozwój. Jarosław Różański podejmuje problem
relacji misjonarzy z rodzimymi kulturami w ujęciu historycznym, począwszy od
Kościoła pierwotnego, przez starożytność i średniowiecze, epokę odkryć geograficznych, przełom XIX i XX wieku, po współczesne koncepcje inkulturacji
chrześcijaństwa i ich zastosowanie.
Elżbieta Rekłajtis poświęca swój artykuł problemom zmiany kulturowej
w Afryce Północnej. Wychodząc od doświadczeń kolonializmu, wskazuje na
zmiany kulturowe jako rezultat przemocy symbolicznej. Za najważniejszy skutek kolonializmu dla przyszłości kultury autorka uznaje zerwanie komunikacji
wewnątrzplemiennej przez językowe wyłączenie elit. W drugiej części artykułu
analizuje sytuację po uzyskaniu niepodległości krajów Maghrebu, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rządów do islamizmu.
Problem globalizacji kulturowej w kontekście afrykańskim jest przedmiotem
analizy Małgorzaty Szupejko. Autorka skupia się głównie na problemach zde-
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finiowania i utrzymania tożsamości w sytuacji nacisków globalizacji. Najistotniejszymi wyznacznikami nowej tożsamości byłyby m.in. zmieniające się pojmowanie czasoprzestrzeni, przemiany obyczajowe, zmiana relacji do innych,
ambiwalencja postaw wobec tradycji oraz czynniki polityczne nadające wymiar
ponadlokalny procesom świadomościowym.
Do istotnych problemów państw afrykańskich należy trybalizm. Ryszard
Vorbrich przedstawia napięcie między etnicznością a trybalizmem. Omawia
koncepcje etniczności zarówno konstruktywistów, jak i primordialistów. W końcu zastanawia się, dlaczego afrykańska etniczność przybrała postać trybalizmu. Jednym z czynników sprzyjającym temu zjawisku jest demokracja, która
pod postacią rywalizacji politycznej ukrywa współzawodnictwo etniczne.
Pobieżny przegląd tematyki zawartych w tej książce artykułów nie pozwala
na wskazanie pewnych konkretnych tendencji w badaniach afrykanistycznych
w Polsce. Na pewno są wciąż silnie reprezentowane archeologia i historia Afryki oraz studia lingwistyczne nad językami etiopskimi, hausa czy swahili. Wydaje się jednak wzrastać zainteresowanie sztuką afrykańską, czy to w kręgach muzealników, czy też historyków sztuki, estetyków, muzykologów i choreologów.
Poza tradycyjnymi studiami nad religią, misjami i systemami wyobrażeń symbolicznych, coraz mocniejszy jest trend ku problematyce kobiecej oraz kulturze
popularnej. Mimo tych nowych kierunków badań pozostanie wciąż ważne i aktualne badanie struktury społecznej, procesów tożsamości i akulturacji.
Wszelkiego typu prace z zakresu afrykanistyki, z jakichkolwiek dziedzin
i obejmujących jakąkolwiek tematykę, kształtują u czytelników obraz Afryki
i Afrykanów. W istocie rzeczy, przez brak wystarczającej informacji obraz
Afryki został mocno zniekształcony, dlatego istnieje nagląca potrzeba solidnych studiów i analiz w zakresie tematyki afrykańskiej. Przed afrykanistami
stoi zadanie przekazania rzeczowych wyników badań. Zbyt wiele niedomówień i wypaczeń pokutuje w opinii publicznej odnośnie do Czarnego Lądu. Są one tak powszechne, że urastają do trudnych do wykorzenienia uprzedzeń. Tym bardziej więc wydaje się naglące, aby afrykaniści z jednej strony
podjęli walkę z niesprawiedliwymi sądami i przekonaniami, z drugiej zaś budowali obiektywny obraz tego fascynującego kontynentu. Zbiór esejów zamieszczonych w książce skutecznie podejmuje to wyzwanie, którego wagi nie sposób przecenić.
Redaktorzy tego tomu pragną podziękować osobom, które przyczyniły się
pracą i bezinteresowną pomocą do podniesienia jego wartości naukowej i jakości wydania: Stanisławowi Piłaszewiczowi, Andrzejowi Krasnowolskiemu oraz
Iwonie Annie Ndiaye.

J.J. Pawlik, M. Szupejko

Część I: Lekcja z przeszłości

Małgorzata Grzesiewicz-Sałacińska
absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
członek Akademii Fonograficznej Fryderyki
śpiewaczka

Kongo z lat 1930–1938
we wspomnieniach i fotografiach
Witolda Grzesiewicza (1900–1987)
i Kazimierza Zagórskiego (1883–1944)
Wprowadzenie1
Obecność Polaków w Afryce w okresie międzywojennym jest w literaturze
dość słabo utrwalona. Wysiłki licznych misjonarzy (według szacunków pracowało ich w Afryce w tym okresie około 180) nie zaowocowały ani pracami naukowymi, ani literackimi.
Wielkie osiągnięcia polskich naukowców – afrykanistów pierwszej połowy
XX w. często związane były z pracami prowadzonymi na rzecz innych państw
europejskich. Pierwszym z nich był Jan Czekanowski, którego prace nad ludnością regionu międzyrzecza Konga i Nilu zawdzięczamy jego uczestnictwu
w dwuletniej ekspedycji księcia Adolfa Meklemburskiego do środkowej Afryki
(1906–1907). Publikacje Bronisława Malinowskiego, będące efektem jego
podróży naukowej do południowej i wschodniej Afryki (1934), wiązały się z jego pracą na Uniwersytecie Londyńskim. Początki prac archeologicznych Kazimierza Michałowskiego możliwe były dzięki wspólnej polsko-francuskiej wyprawie archeologicznej do Egiptu (1937–1938), współorganizowanej przez
Uniwersytet Warszawski i Instytut Francuskiej Archeologii Orientalnej. Mniej
znanym polskim naukowcem jest profesor Roman Stopa, którego prace nad
Buszmenami i Hotentotami przyniosły mu ogólnoświatową sławę w wąskim
kręgu specjalistów. W latach 1935–1936 prowadził on w południowo-zachodniej Afryce studia terenowe, badając języki i obyczaje plemion buszmeńskich,
hotentockich i z grupy bantu (Herero, Owambo, Czauna). Badał także folklor:
1

Autorem wprowadzenia jest Andrzej Krasnowolski.
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taniec, poezję i baśnie. Znaczącą pozycję naukową zdobył dzięki opisaniu języków z grupy hotentocko-buszmeńskiej, zwanych „językami mlasków”.
Zapomniane są nieco koncepcje zdobycia w Afryce terytoriów dla polskich
kolonii. Idea wywodziła się jeszcze z XIX w. i związana była z działalnością
Stefana Szolca-Rogozińskiego w Kamerunie. W okresie międzywojennym kontynuowana była przez działaczy Związku Pionierów Kolonialnych oraz Ligi
Morskiej i Kolonialnej, kierowanej przez twórcę Tatrzańskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, generała Mariusza Zaruskiego. Liga podpisała
w 1934 r. umowę gospodarczą z rządem Liberii, w ramach której miało zostać
oddane Polakom 50 plantacji po 60 ha każda. Jednym z tych plantatorów został znany polski podróżnik i pisarz Kamil Giżycki.
Był on wcześniej, w latach 1925–1926, uczestnikiem zapomnianej całkowicie wspólnej wyprawy do Zachodniej Afryki trzech polskich pisarzy: Ferdynanda Ossendowskiego, Jerzego Giżyckiego i Kamila Giżyckiego (ci dwaj ostatni
nie byli ze sobą spokrewnieni).
Ferdynand Ossendowski opublikował w okresie międzywojennym kilka książek poświęconych Afryce, w tym trzy zawierające relacje z podróży do Afryki
Środkowej: Czarny Czarownik: relacja z wyprawy do Afryki (1926), Niewolnicy
Słońca: podróż przez zachodnią połać Afryki podzwrotnikowej w l. 1925/26 r.
(1927) i Wśród Czarnych (1927). Jego twórczość została w PRL-u objęta politycznym zakazem publikacji (ze względu na obrazoburczą biografię Lenin
z 1930 roku) i do dnia dzisiejszego żadna z jego afrykańskich książek nie została wznowiona. Jerzy Giżycki, dyplomata, podróżnik i pisarz, był sekretarzem
i fotografem wyprawy. Afryka go urzekła, wracał do niej wielokrotnie, odwiedzając niemal wszystkie kraje. Był autorem kilku książek o Afryce, m.in. Biali i czarni. Fragmenty kolonialne (1934); Między morzem a pustynią (1936). Trzeci
uczestnik wyprawy, Kamil Giżycki, pisarz, podróżnik, postać niezwykle barwna
i głośna dzięki współpracy z baronem Ungernem w Mongolii w 1921 r., został
preparatorem skór zwierząt upolowanych podczas wyprawy. Po osiedleniu się
w 1934 r. w Liberii, prowadził plantację do 1939 r., kiedy to wrócił do kraju zagrożonego wojną. Również opublikował dwie książki zawierające relacje z wyprawy: Polowania egzotyczne (1927) i Ze Wschodu na Zachód. Listy z podróży
(1930). Po II wojnie światowej w PRL opublikował wiele powieści przygodowych opartych na afrykańskich doświadczeniach okresu międzywojennego.
W wąskim gronie specjalistów znane są zdjęcia wykonane przez Kazimierza
Nowaka podczas jego wędrówki przez Afrykę, kiedy to w latach 1931–1936 jako pierwszy człowiek na świecie przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40 tys. km pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Opublikowane zostały dopiero w 1962 r. (Przez Czarny Ląd), a niedawno zostały wydane jego relacje: Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy
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z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936 (wyd. pierwsze 2000, wyd. trzecie rozszerzone 2007).
A już całkowicie w Polsce nieznane są sylwetki dwóch Polaków, a zarazem
przyjaciół, pracujących w Afryce Środkowej w okresie międzywojennym, którzy
utrwalili ją na fotografiach i którzy częściowo opisali swoje przeżycia. Jednym
z nich był Witold Grzesiewicz, a drugim Kazimierz Zagórski. Obie sylwetki
przedstawiane przez wnuczkę pierwszego z nich z pewnością zasługują na
utrwalenie w świadomości polskich afrykanistów.
Zdjęcia zamieszczone w tekście pochodzą z archiwum rodzinnego Małgorzaty Grzesiewicz-Sałacińskiej.

Witold Grzesiewicz z Janem Nelli na tle atelier fotograficznego K. Zagórskiego w Leopoldville

Witold Grzesiewicz
Witold Grzesiewicz urodził się 30 listopada 1900 r. w Warszawie. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Legii Akademickiej. Był absolwentem Szkoły
Podchorążych, gdzie awansował do stopnia podporucznika saperów. W 1923
roku wyjechał do Francji, by podjąć pracę w kopalni, a następnie studia w Akademii Handlowej w Paryżu. Po ich ukończeniu został zatrudniony w firmie
Arthur Arbez, która zajmowała się eksportem rur i złączy żelaznych do Afryki.
W latach 1929–1938 pracował w północnym rejonie Konga Francuskiego,
nieopodal Ouesso, jako agent handlowy Francuskiej Kompanii Górnego i Dolnego Konga.
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Towarzyszką jego życia została córka wodza ziem Bakuele – Moatina Boman. W 1933 r. przyszedł na świat ich syn, a mój ojciec – Jan Nelli. W 1938 r.,
przed powrotem do Polski Witold ochrzcił syna w Brazzaville, a wśród gości
byli m.in. Kazimierz Zagórski i jego współpracownik Jan Gadkowski.
Wybuch II wojny światowej zniweczył plany powrotu do Konga. Witold
Grzesiewicz pracował w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego Dal i Metalexport, a od 1957 r. w Centrali Handlu Zagranicznego Prodimex. Wyjeżdżał
kilkakrotnie do Afryki, do Ghany i do Gwinei, a w latach 1963–1965 pracował
w Bamako.
W 1965 roku przeszedł na emeryturę. Czas wypełniał pisaniem wspomnień
afrykańskich i opracowywaniem albumów ze starymi fotografiami. Zmarł
w 1987 roku.

Kazimierz Zagórski
Kazimierz Zagórski urodził się
9 sierpnia 1883 r. w Żytomierzu. Po
ukończeniu szkoły średniej podjął decyzję o studiach oficerskich. Ukończył
je w 1904 r. w Tyflisie (Tbilisi) ze stopniem porucznika. W 1912 r. otrzymał
dyplom pilota międzynarodowego.
Studia kontynuował w Sewastopolu,
w oficerskiej szkole lotniczej. Uzyskał
dyplom i order Stanisława III stopnia,
a także tytuł pilota wojennego. Od
1914 roku jako oficer carskiego lotnictwa wykonywał zwiadowcze loty bojowe. Odniósł liczne rany, był wielokrotnie odznaczany. W listopadzie 1917 r.
za zgodą zwierzchników zrezygnował
ze służby wojskowej i przedostał się do
niepodległej Polski, skąd w 1924 r. wyjechał do Leopoldville. Otworzył tam
Kazimierz Zagórski z Janem Nelli (1938 r.)
atelier fotograficzne, w którym powstawały coraz doskonalsze zdjęcia dokumentujące życie ówczesnej Afryki Centralnej. Dziś stanowią one cenne źródło wiedzy etnograficzno-obyczajowej.
W latach 30. Kazimierz Zagórski wielokrotnie przybywał do Europy, odwiedzał rodzinę w Polsce, wygłaszał referaty. Organizowano wystawy jego fotografii. Zmarł 10 stycznia 1944 r. w Leopoldville, gdzie został pochowany.
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Witold Grzesiewicz z synem, Janem Nelli w pirodze

Wspomnienia Witolda Grzesiewicza
Mój dziadek, Witold Grzesiewicz, spisał swoje afrykańskie wspomnienia
w końcu lat 70. Jak wynika ze wspomnień dziadka Witolda, jego fascynacja
Afryką w dużej mierze była związana z zamiłowaniem do polowań. Wiele miejsca poświęcił szczegółowym opisom żyjących tam zwierząt, metodom polowań
i broni używanej przez tamtejszych myśliwych. Tę słowną dokumentację wzbogacają i potwierdzają liczne fotografie, dzięki którym utrwalone zostały zarówno wspaniałe okazy ptactwa, małp i wielu innych zwierząt, jak i wyposażenie
myśliwych. Każde polowanie w afrykańskiej dżungli, ze względu na ogromną
liczbę niebezpiecznych dzikich zwierząt, wiązało się, zwłaszcza dla Europejczyków, z ogromnymi emocjami. Ze szczególnym zainteresowaniem przeczytałam
opis jednego z polowań.
Afrykańskie wspomnienia mojego dziadka mają formę krótkich opowiadań.
Cztery z nich ukazały się już drukiem2. Są to wybrane historie przybliżające
ówczesne realia życia w Kongo. Podobna w formie jest „Przygoda Ombuele
z dzikiem”, niepublikowane jeszcze myśliwskie opowiadanie dziadka, którego
2

W 22 numerze biuletynu Polskiego Towarzystwa Afrykańskiego „Afryka” 2005/2006,
s. 61–75: Czarownik z wioski Kongabe, Małżeństwo w Afryce, Czary nie imają się białych,
Droga do prawdziwego Boga.
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obszerne fragmenty przedstawiam poniżej – wprowadzają one w atmosferę
magicznego świata Afryki lat 1935–1937, a opisują zdarzenie, jakie wówczas
miało miejsce w Kongo.

Przygoda Ombuele z dzikiem
„Skończyła się pora deszczowa. Pewnego sierpniowego poranka prawie
wszyscy mieszkańcy wioski M’Buma ze swoim wodzem Dżula („Miód”) wyruszyli do pobliskiej puszczy na zbiór kauczuku. Nacinali korę drzew ireh i zbierali lateks – biały sok z drzew kauczukowych – to praca mężczyzn, którzy nieśli ze
sobą swoje narzędzia pracy: guże – metrowej długości drążki z osadzonymi trójkątnymi stalowymi ostrzami (właśnie do nacinania kory drzew ireh), maczety,
toporki, dzidy, sznury i sieci do połowu ryb w rzekach i strumieniach, a także
maty do spania i różne drobiazgi. Kobiety i dzieci natomiast objuczone były koszami z żywnością, naczyniami i miednicami (do gotowania lateksu) i różnymi
gospodarskimi drobiazgami. Wiadomo było, że zbieranie lateksu rozpocznie się
niedaleko puszczy, zaraz za plantacjami, ale w pierwszym dniu wybudowane zostaną schronienia pete, to jest szałasy przy drodze przez puszczę (w miejscach
wyznaczonych przez wodza), w których będą nocować zbieracze kauczuku,
a ich rodziny wrócą do wsi na wieczór. Przedtem uczestniczą w pracach przy budowie szałasu, wycięciu dróżek granicznych i innych czynnościach. Po przejściu
kilku kilometrów dróżką prowadzącą do puszczy przez plantacje manioku, bananów, orzeszków ziemnych i innych upraw, wkroczono na drogę prowadzącą
przez puszczę do dalszych wiosek, w których też zaczynał się ruch – przygotowania do zbioru kauczuku i dostarczenia go w stanie gotowym, to jest w kawałkach połowy pudełek od zapałek, do faktorii europejskiej nad rzeką Mabili;
w faktorii tej za sprzedany kauczuk będą mogli zakupić w magazynie towary, jakich mieszkańcy okolicznych wiosek potrzebują, a więc sól, naftę do oświetlenia,
zapałki, maczety, motyki, różne narzędzia, latarki, lampy naftowe, garnki i miednice emaliowane, wiadra ocynkowane, łyżki, noże i widelce aluminiowe i masę
różnych rzeczy potrzebnych do gospodarstwa, wreszcie tkaniny na ubrania dla
mężczyzn i barwne perkale dla kobiet, chustki na głowę ze sztucznego jedwabiu,
bardzo kolorowe, w piękne desenie, korale i świecidełka i mnóstwo przepięknych
rzeczy, dla których warto się trudzić i zbierać kauczuk.
Poza tym część gotówki trzeba odłożyć na późniejsze zakupy, zwłaszcza
w przypadku mężczyzn, którzy muszą zbierać pieniądze na kupno żony – bo
wiadomo, że rodzice nie dadzą mu dziewczyny za darmo! [...]
Niestety, aby mieć pieniądze, trzeba pracować i na to nie ma innego sposobu, a walki plemienne zostały przez białych zabronione i niewolnictwo również
zniesione.
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Ombuele, który maszerował z rodziną na czele pochodu, dostał działkę zaraz za plantacjami. Szef wioski, Dżułe, odbiegał kilkaset kroków i przydzielał
działki na prawo i lewo od drogi następnym towarzyszom i szedł dalej, wyznaczając działki do eksploatacji drzew ireh. Pierwszą czynnością Ombuele było
wycinanie ścieżki w buszu, stanowiącej granicę z sąsiednią działką, i wbijanie
co kilkadziesiąt metrów dwumetrowych tyczek zaopatrzonych w stożek ze zwiniętego liścia magombe. Ścieżka biegła w linii prostopadłej do drogi na długości kilku kilometrów (mógł ją dowolnie przedłużać ... ). Zadrzewiony teren między tymi ścieżkami był jego terenem. Tylko on mógł nacinać korę drzew kauczukowych i zbierać sączący się lateks w sezonie zbioru. Miał też wyłączność
na polowanie i rybołówstwo na tym terenie, zbieranie miodu dzikich pszczół,
których roje mieściły się w dziuplach starych drzew, jak również owoców, orzechów, korzeni i bulw na jego działce. Żadnych strumieni czy jeziorek nie było,
za to dużo śladów zwierzyny, która z puszczy docierała do plantacji wiejskich,
robiąc szkody w uprawach.
Wróciwszy na drogę przystąpił do budowy szałasu, gdzie rodzina zgromadziła potrzebny materiał, a więc tyczki, gałęzie i wielkie liście magombe do pokrycia dachu i ścian szałasu, wysokiego na półtora metra z otworem odpowiednim w dachu, dla ujścia dymu z ogniska, miejsca na pomieszczenia noclegowe, naczynia do gotowania i narzędzia do zbioru kauczuku. Wioska była niedaleko, więc rodzina miała możność zaopatrywania go w żywność. Po paru tygodniach po wyeksploatowaniu działki, Ombuele otrzymał nową działkę, o kilkanaście kilometrów dalej, gdzie musiał przenosić się wraz z innymi zbieraczami kauczuku i budować nowy szałas.
Gdy zapadał zmrok, rodziny zbieraczy kauczuku wracały do wiosek, a oni
sami, utrudzeni, gotowali się do snu w szałasach, przy niewielkich ogniskach,
które dawały ciepło w chłodne noce, a dym odstraszał natrętne moskity.
Rankiem Ombuele zlustrował swój teren, który znał pobieżnie, zbadał gdzie
jest najwięcej pojedynczych, czy rosnących w grupach drzew kauczukowych.
Poszedł śladami zwierzyny, która wykorzystuje własne ścieżki. Znalazł świeże
tropy antylop i dzików, odciśnięte w wilgotnej glebie. Ustalił miejsca najdogodniejsze na stawianie sideł i wnyków i powrócił na pete, aby zjeść śniadanie.
Trzeba czekać do godziny 10-tej rano, aż pnie drzew obeschną po porannej rosie i można będzie wspinać się na nie przy pomocy singa sporządzonych z lian
i nacinać korę drzew ireh bez ryzyka obsunięcia się w dół. Zbieracz kauczuku
musi obie ręce mieć wolne, aby nacinać korę w prostej linii od wierzchołka do
podstawy pnia, a następnie wykonać nacięcia boczne skośne na korze, doprowadzając spływający lateks do pionowej rynny, której zakończenie przy korzeniach drzew stanowi wąskie naczynie, kawałek kory lub liść magombe, odpowiednio duży i kielichowaty, aby pomieścić szklankę lub dwie lateksu. Ombue-
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le wybrał w czasie drogi powrotnej odpowiednie gatunki lian na sporządzenie
nowego singa. Singa jest to pas o długości około półtora metra, spleciony z lian
i zapinany boczną klamrą. Zbieracz opasuje nim siebie i pień drzewa (nieraz
30-metrowej wysokości z koroną gałęzi na wierzchołku) i wspina się do góry
w ten sposób, że nogami opiera się o drzewo, a plecami o pas singa, i po dokonaniu nacięć w korze, przytrzymując się pnia, podrzuca singę do góry, co pozwala mu na następny krok wspinaczki. [...]
Jednej nocy, tuż nad ranem, usłyszał szamotanie się i charkot dużego zwierza [...]. Schwycił maczetę i pobiegł w stronę, skąd dochodziły odgłosy. Nie zabrał ze sobą dzidy, tak koniecznej w takich wypadkach. Zobaczył uwięzioną we
wnyku wspaniałą zdobycz, ogromnego dzika – odyńca, z sierścią zjeżoną na
grzbiecie, łyskającego wspaniałymi szablami (kłami), z pyskiem rozwartym,
z którego ciekła krew z pianą. Robił wielkie wysiłki, aby wyswobodzić się
z uwięzi. Drzewko, do którego umocowana była pętla uginało się w różne strony, trzeszczało, co groziło złamaniem przy ogromnej sile i ciężarze uwięzionego zwierza. Ombuele zaczął walić w łeb dzika maczetą, zadając mu głębokie rany. Niestety jeden cios przeciął linę, a dzik, wyswobodzony z uwięzi, rzucił się
na prześladowcę. Pod uderzeniem ciężkiego łba Ombuele przewrócił się na ziemię, a dzik ciął go szablami w uda, pośladki, brzuch, nogi i ręce, gdzie popadło.
Na krzyk i wołanie pomocy przez Ombuele zerwali się ludzie z sąsiednich pete,
biegnąc z dzidami, siekierami i maczetami, co kto miał pod ręką. Dzik, słysząc
krzyk i tupot ludzkich stóp, zostawił ofiarę i pognał krwawiąc, w głąb puszczy.
Aby opatrzyć ciężko rannego Ombuele, zebrani zdecydowali zanieść go do wioski M’Buma, aby oddać go pod opiekę czarnoksiężnika, który znał skuteczne
zaklęcia i miał lekarstwa na wszelkie dolegliwości. Tak się złożyło, że tego ranka
wyruszyłem w tipoe (lektyka) z faktorii przez wioskę M’Buma, aby zapoznać się
z przebiegiem prac mieszkańców. Oczom moim przedstawił się okropny widok.
Czterech ludzi niosło na drodze w sieci, jak w hamaku, ciężko rannego Ombuele. Sieć, taka spleciona z grubego sznura, przeznaczona do chwytania zwierzyny, miała duże oka, przez które zwieszały się płaty mięsa z ciała Ombuele, który
ledwo oddychał, a droga, którą nieśli rannego, była znaczona sznurkiem krwi.
W drodze powrotnej, po lustracji, jak przebiega zbiór kauczuku, zatrzymałem
się w wiosce M’Buma, przy chacie, gdzie złożono rannego.
Przyszedłem akurat po opatrunku, gdy odbywały się obrzędy ustalone wiekową tradycją, a więc podkadzanie wnętrza izby dymem z suszonych ziół, mających czarodziejskie własności wypędzania złych duchów, a sprowadzania dobrych, zaklęcia i mowy okolicznościowe, wygłaszane w celu przywrócenia zdrowia i sił rannemu. Ombuele był nieprzytomny, leżał z otwartymi oczami i ustami – cały owinięty w bandaże z suszonych liści i łyka. Są szanse, że wyzdrowieje, zapewniał Maszungo-Mawango, czarnoksiężnik, choć stan jego jest bar-
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dzo ciężki. Wszystko zależy od starań nad chorym i życzliwości duchów leśnych. W czasie opatrunków stwierdził, że kości rannego nie są połamane...
Wiem, że rany były zszywane przy pomocy mrówek, w których dominują
mrówki robotnice i mrówki z ogromnymi szczękami, które stanowią straż
w mrowisku. Nie znam „wyższej hierarchii”, ale są okresy, kiedy te mrówki
z nieznanych mi powodów, zmieniają siedzibę. Wówczas powstaje szpaler,
w którym środkiem idą robotnice, niosąc jajka mrówcze, różne drobiny
i źdźbła, a na brzegu stoją mrówki-strażnicy, jedna obok drugiej, tyłem do robotnic, wystawiając na zewnątrz groźną broń, potężne szczęki w kształcie półksiężyców, którymi grożą śmiałkowi, gdyby chciał zakłócić przemarsz. Otóż
Murzyni chwytają te mrówki ze straży, trzymają je w celach medycznych (tak
jak u nas kiedyś pijawki, łowione na mokradłach), do zszywania ran. Brzegi rany zbliżają do siebie, potem przystawiają mrówkę-strażnika, która od razu wbija swe szczęki w brzegi przeciętej skóry, ściągając je do siebie. Po tej operacji
Murzyni odcinają głowę mrówki. Szczęki szeregu mrówek znakomicie klamrują ranę, a ponieważ płyn, jaki wydzielają mrówki, jest antyseptyczny, opatrunek
taki nie grozi ropieniem rany. Poza tym robione są opatrunki z miąższu gotowanych ziół, które mają właściwości antyseptyczne i lecznicze. Po zrośnięciu
się rany, zeschnięte szczęki, w kształcie półksiężyców, prawie bezboleśnie wyjmowane są z ciała. Taki jest ciekawy sposób zszywania ran.[...]
Wiedza czarnoksiężników jest wiedzą tajemną i przechodzi z ojca na syna.
Nie są oni skłonni do przekazywania jej niewtajemniczonym. Ale też jest u nich
hierarchia, są sławni czarnoksiężnicy, którzy potrafią zadziwić swoimi wyczynami, nawet lekarzy-Europejczyków, ale większość ich stanowią czarnoksiężnicy wioskowi, których leczenie oparte jest głównie na magii i zaklęciach, malowaniu kółek kolorami na ciele chorego, okadzaniu itp. bzdurach.
Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, po trzech miesiącach zjawił się u mnie
Ombuele, wychudzony, osłabiony i pokryty szramami, ale wyleczony. Wypadek z dzikiem potraktował jako złośliwe czary, rzucone na niego przez nieprzychylnych mu sąsiadów. »Bo u nas są ludzie bardzo złośliwi – oświadczył. Potrafią zesłać na człowieka nieszczęście, w postaci diabła przemienionego
w zwierzę, jakim był dzik, który mnie poranił. Całe szczęście, ciągnął, że czary nie imają się białego człowieka, dlatego może on u nas żyć spokojnie«. Ale
przyszli tobie z pomocą sąsiedzi, dlatego żyjesz – powiedziałem. »Ci źli ludzie
nie przyszli, woleliby być na moim pogrzebie« – odpowiedział markotnie
Ombuele.
Wyleczenie Ombuele z tak ciężkich ran i upływu krwi (bez transfuzji) stanowi przykład dużego doświadczenia tutejszego czarnoksiężnika w robieniu opatrunków, stosowaniu lekarstw i żywieniu chorego (z którym mieliby duży kłopot nawet nasi europejscy lekarze). Mam wrażenie, że należałoby zbadać wła-
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ściwości ziół afrykańskich w leczeniu różnych chorób, dziedziny dotychczas
nieznanej”.

Fotografie
Możliwość prezentacji fotografii wykonanych w Kongo w latach 1930–1938
zawdzięczam mojemu dziadkowi, Witoldowi Grzesiewiczowi, który z nadzwyczajną starannością porządkował w licznych albumach zdjęcia, zarówno te,
które przez lata robił sam, jak i te autorstwa Kazimierza Zagórskiego, podarowane podczas chrztu mojego ojca, Jana Nelli Grzesiewicza 3 kwietnia 1938 roku w Brazzaville.
Dzięki tej obszernej dokumentacji, dokonanej przez dwóch Polaków, autentycznych pasjonatów, dziś mamy okazję podziwiać zarówno ludzi – ich życie,
obyczaje, kulturę, stroje, fryzury, jak i naturę środka Afryki. W słynnym cyklu
„Afrique qui disparait!” (Ginąca Afryka) Kazimierza Zagórskiego dominują
„fotografie pozowane”: portrety, sylwetki pojedynczych postaci bądź większych
grup. Są także, choć w mniejszej liczbie, pięknie utrwalone zwierzęta, rośliny,
krajobrazy (wodospady), zachody słońca...

Załączniki nr: 1

Tancerze Bakamputu
(fot. Kazimierz Zagórski)

Dwie Kongijki
(fot. Witold Grzesiewicz)
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Upolowany bocian
(fot. Witold Grzesiewicz)
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Przeglądając przed Kongresem po raz
kolejny wspomniane albumy, rozważałam, czym różnią się zdjęcia wykonane
przez Grzesiewicza od zdjęć Zagórskiego.
Przecież obaj często „ustawiali” fotografowane postacie. I tak podstawową
odmienną cechą wydaje się to, że dziadek
Witold, pracując w dżungli w rejonach
oddalonych o 150 kilometrów na południowy wschód od Ouesso, utrwalał zupełnie inny, niż Zagórski, rodzaj egzystencji. Urzekające są także otwarte przestrzenie, rzeki otoczone niezwykłymi okazami
drzew, a pośród nich grupki ludzi na brzegu bądź w przycumowanych pirogach...
Zdjęcia te są również kroniką życia codziennego, bardzo osobistą i wzruszającą,
zwłaszcza zdjęcia mojego maleńkiego taty,
babci Moatiny i jej siostry Mouamoussy.

Moja babcia Moatina, mój dziadek i siostra babci – Mouamoussa (awers i rewers)
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To właśnie Mouamoussa 17 listopada 2004 roku zaprowadziła mnie, Daniela i naszą odnalezioną bliską kongijską rodzinę do tych miejsc w dżungli
w rejonach Ouesso, gdzie pracował przez prawie 10 lat dziadek Witold Grzesiewicz, i do wioski Libonga, gdzie 2 września 1933 r. Moatina wydała na świat
Jana Nelli. Mouamoussa zmarła 14 czerwca 2007 r. w Ouesso, o czym mailem
powiadomił mnie jeden z ciotecznych braci, Dimitri Dali.
Jednym z wyjątkowych dokumentów, jaki po raz pierwszy mam okazję zaprezentować, jest list z życzeniami świątecznymi napisany na kartce pocztowej
przez Kazimierza Zagórskiego do mojego dziadka:

Rewers pocztówki wysłanej przez Kazimierza Zagórskiego do Witolda Grzesiewicza
z życzeniami noworocznymi (1937 r.)

„Wielce szanowny Panie!
W imieniu moich kolegów i moim osobistym przesyłam Panu najserdeczniejsze pozdrowienia Wesołych Świąt i dużo szczęścia w Nowym Roku. Małemu Jankowi również przesyłam nasze pozdrowienia, a razem z nimi trochę cukierków na spóźnioną choinkę.
Kiedy Pan zamierza wyjechać na urlop?
Ja czuję się stosunkowo nieźle, ale lekarz zalecił mi wyjechać na lato do Europy; gdybym mógł sprzedać interes, wyjechałbym do innych kolonii, ale to są
mrzonki.
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Interesy moje handlowe stoją znakomicie, trudno osiągnąć lepsze rezultaty.
W tym roku zrobiłem około 800 tys. obrotu; szkoda opuścić taki interes.
Dziękuję serdecznie za stałą pamięć, mocno ściskam dłoń i życzę wszystkiego najlepszego. Życzliwy Zagórski”.

Awers pocztówki wysłanej przez Kazimierza Zagórskiego
do Witolda Grzesiewicza
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Summary
Congo in the years from 1930 to 1938 in Memoirs and
Photographs of Witold Grzesiewicz (1900–1987)
and Kazimierz Zagórski (1883–1944)
Memoirs and photos come from the collection of two Polish friends who
spent part of their lives in Africa. They bring us closer to the realities of
Congo in 1930s.
We gained the access to these materials thanks to the granddaughter of
Witold Grzesiewicz, Małgorzata Grzesiewicz – Sałacińska. Witold Grzesiewicz
married Moatina, who lived in Libonga village in what was then Congo
Leopoldville. On September 2, 1933, Moatina gave birth to Jan Nelli Grzesiewicz, the father of Małgorzata Grzesiewicz – Sałacińska. This personal motive
gives the presented material a unique quality of private documents that had
been carefully preserved in a family archive for many years.
It is their authenticity that makes the world they describe so fascinating –
they deliver an experience of exoticism, a fascination with African nature and
meeting extraordinary people. The article is a chronicle of everyday life in
Congo seen from the Polish perspective.

Kinga Lendzion
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Socjologii

Historia działalności społecznej
Kościoła na Madagaskarze
Jednym z celów działalności misyjnej Kościoła jest całościowy, integralny rozwój człowieka. Zaangażowanie społeczne Kościoła wynika z faktu, że
człowiek, któremu głosi Słowo, nie jest bytem abstrakcyjnym, lecz żyje
w konkretnym społeczeństwie, środowisku. Ponadto nie można głosić przykazania miłości bez aktywnego popierania sprawiedliwości, pokoju i prawdziwego postępu człowieka, głosić Chrystusa „znaczy ukazywać człowiekowi jego niezbywalną godność”1. Zadaniem Kościoła jest zatem głoszenie
godności człowieka, jego prawa do życia w takich warunkach społecznych,
ekonomicznych, kulturowych i politycznych, które nie uwłaczałyby jego
człowieczeństwu2.
Kościoły lokalne w krajach misyjnych stoją zatem przed trudnym zadaniem
rozpoznania kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego, w którym
funkcjonują. Tylko dokładne poznanie warunków życia miejscowej ludności daje możliwość dogłębnej ewangelizacji, której efektem jest integralny rozwój
człowieka. Zadaniem Kościoła jest umiejętność rozpoznawania rzeczywistych
potrzeb ludności i wychodzenie im naprzeciw.

1 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Ecclesia in Africa 69; por. Paweł VI, Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi 31.
2 Zob. E. Sakowicz, Promocja ludzka, „Misje dzisiaj” 2004, nr 4, s. 4; J. Różański, Misja
a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001, s. 25–28; G. Rajoelison, Le prêtre, un catalyseur du développement,
„Aspects du Christianism à Madagaskar” 2000, 6, s. 38 n.

38

Kinga Lendzion

Cele działalności misyjnej Kościoła – od początku XIX w.
Kościół od początku swojego istnienia na Madagaskarze3, od 1832 roku,
kiedy to Kongregacja Rozkrzewiania Wiary restytuowała Prefekturę Apostolską
Réunion, Madagaskaru i Oceanii, angażował się w życie społeczne mieszkańców wyspy. Pierwsze lata działalności Kościoła katolickiego, kiedy władcy młodego państwa malgaskiego walczyli z Francją i Anglią o utrzymanie suwerenności politycznej, nie były łatwe. Misjonarze-obcokrajowcy dwukrotnie byli
zmuszani do opuszczenia wyspy. Pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej,
powstały wtedy pierwsze szkoły misyjne. Rozwój szkolnictwa na Madagaskarze
był bowiem nierozerwalnie związany z ewangelizacją kraju, ponieważ dopiero
misjonarze protestanccy, a później katoliccy, zaczęli zakładać pierwsze szkoły
na wyspie. W 1895 roku, prawie pięćdziesiąt lat od założenia pierwszych szkół
katolickich na wyspach Nosy Be i Sainte Marie, na Madagaskarze funkcjonowało już 827 szkół katolickich z 25 tysiącami uczniów4.
Jedną z pierwszych akcji społecznych, w którą zaangażował się młody Kościół malgaski, jeszcze przed aneksją wyspy przez Francję, była walka o zniesienie niewolnictwa5. Walkę tę, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji politycznej i społecznej wyspy, podjął w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku biskup
Jean-Baptiste Cazet, wikariusz apostolski Madagaskaru. Dzięki swoim licznym
3

Pierwsi misjonarze dotarli na Madagaskar już na przełomie XVI/XVII wieku. W 1643 roku
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary erygowała Prefekturę Apostolską Madagaskaru. Był to jednak
twór czysto jurydyczny, ponieważ na wyspie nie było wówczas żadnej katolickiej działalności misyjnej. Kościół katolicki potrzebował trzech wieków, aby zakorzenić się wśród Malgaszy na Płaskowyżu.
4 Pierwsze szkoły w centralnej części Madagaskaru były zakładane przez misjonarzy protestanckich. W 1820 roku Dawid Jones, misjonarz protestancki, otworzył pierwszą szkołę na terenie pałacu królewskiego. Od tej pory protestanci mieli większą swobodę działania, co było związane z polityką antyfrancuską dworu królewskiego. Misjonarze katoliccy mogli początkowo działać tylko na sąsiednich wyspach, Nosy Be i Sainte Marie, i tam też zakładali szkoły, powoli rozszerzając swe wpływy na całą wyspę. Jednak do końca XIX wieku szkoły katolickie stanowiły zaledwie 19% wszystkich szkół. F. Koerner, Histoire de l’enseignement privé et officiel à Madagascar 1820–1995, Paris 1999, s. 67–71; por. W. Kluj, Szkolnictwo misyjne w diecezji Toamasina
na Madagaskarze, [w:] A. Halemba, J. Różański (red.), Wybrane problemy szkolnictwa w Afryce Subsaharyjskiej, Warszawa 2003, s. 100; W. Kluj, Ewangelizacja i społeczne znaczenie pierwszego malgaskiego tłumaczenia Biblii, [w:] A. Halemba, J. Różański (red.), Między przekładem
biblijnym a teologią afrykańską, Warszawa 2003, s. 61–64.
5 Na Madagaskarze niewolnictwo było zjawiskiem powszechnym. Niewolnikami byli:
– członkowie podbitych plemion przez inne plemię; pod względem liczby niewolników przodowało tu plemię Merina, którego 2/5 członków stanowili niewolnicy;
– dłużnicy;
– Afrykańczycy, których sprowadzili na Madagaskar przede wszystkim Arabowie; zob. Église et societé à Madagaskar. Ny Fiangonana eo Amin’ny fiaraha-monina eto Madagasikara. Textes bilingues des évêques de Madagascar, Antananarivo 1990, tom I, (1889–1960), s. 13–39.
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interwencjom do towarzystw antyniewolniczych działających we Francji doprowadził 26 IX 1896 roku do oficjalnego zniesienia niewolnictwa na Madagaskarze6.
Wprowadzenie w 1895 roku rządów kolonialnych na Madagaskarze zasadniczo zmieniło sytuację Kościoła. Miejscowa ludność utożsamiała Kościół
z władzami kolonialnymi. Zaangażowanie w życie społeczne Madagaskaru
świeckich intelektualistów, miejscowych kapłanów oraz misjonarzy szybko jednak
ukazało prawdziwe oblicze Kościoła.
Celem działalności elity chrześcijańskiej było niesienie pomocy ludności
malgaskiej w odnalezieniu się w nowej sytuacji społeczno-politycznej oraz
przygotowanie jej do aktywnego udziału w życiu kraju. Polem aktywności intelektualistów była przede wszystkim prasa. Od 1901 roku regularnie zaczął
się ukazywać tygodnik „Ny Iraka”– „Posłaniec”. Początkowo artykuły w tygodniku nie podejmowały kwestii politycznych. Milczenie prasy na temat aktualnej sytuacji kraju zakończyło się w 1909 roku. W nowych numerach „Ny Iraka” pod zmienionym tytułem „Orange de l’Apostolat de la prière”, a pół roku
później „Le Messager”, zaczęły ukazywać się felietony, w których autorzy komentowali posunięcia władzy kolonialnej, zwłaszcza dekrety dotyczące szkolnictwa7. W latach następnych, w 1927 i 1935 roku, za przykładem „Ny Iraka”
wyszły kolejno tygodniki – „Lakroa”8 w Antananarivo i „Lumière” w Fianarantsoa. Czasopisma katolickie były dobrą przeciwwagą dla prasy kolonialnej,
która często przedstawiała wydarzenia niezgodnie z prawdą oraz promowała
antyklerykalizm9.

6 Biskup Cazet oprócz krytyki systemu niewolnictwa podjął się także wykupu wielu niewolników. Dekret o zniesieniu niewolnictwa objął około 300 000 osób; Madagaskar liczył wówczas
około 2 mln mieszkańców. Tamże; por. P. Lupo, Une Église des laïcs à Madagascar: les catholiques pendant la guerre coloniale de 1894–95 d’après l’histoire-journal de Paul Rafiringa
(1894–95), Paris 1990, s. 200–213.
7 Gubernator Augagneur dążył do całkowitego wykluczenia szkół misyjnych z życia narodu.
Kolejne ukazy zamykały szkoły misyjne. P. Lupo, Église et décolonisation à Madagascar, Fianarantsoa 1975, s. 175–180.
8 Tygodnik „Lakroa” wychodzi do dziś pod tytułem „Lakroa’i Madagasikara”. Od 1965 roku Konferencja Episkopatu Madagaskaru publikuje w tygodniku swoje komunikaty o nauczaniu
społecznym Kościoła. „Lakroa” przez wszystkie lata był narzędziem ewangelizacji i głosicielem
sprawiedliwości i pokoju społecznego, rzecznikiem rozwoju całego człowieka. Zob. B. Hübsch,
Un journal catholique national – Lakroa’i Madagasikara de 1927 à 1939, „Aspects du Christianism à Madagaskar”, 2003, 3, s. 15–22; La Rédaction de ACM, Lakroa’i Madagasikara – 75 ans
de service pour l’Église et pour la nation, „Aspects du Christianism à Madagaskar”, 2003, 1,
s. 19–22.
9 J. Tiersonnier, Au coeur de l’Ile Rouge. 50 ans de vie à Madagascar, Antananarivo 1991,
s. 84 n.
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Kościół na Madagaskarze a kwestia niepodległości
Kościół na Madagaskarze nie był obojętny wobec dążeń narodu malgaskiego do odzyskania niepodległości. Księża misjonarze, jak i miejscowi kapłani
aktywnie wspierali Malgaszy w ich drodze do niepodległości10. Natomiast
miejscowi biskupi początkowo ostrożnie wypowiadali się na tematy związane
z suwerennością kraju. W listach pasterskich z 1934, 1946 i 1947 roku z jednej
strony nawoływali do pokojowego porozumienia pomiędzy władzami francuskimi a Malgaszami, ale z drugiej strony delikatnie podkreślali prawo narodu
malgaskiego do suwerenności politycznej: „Dążenia do wolności i samostanowienia o sobie narodu będącego nadal pod reżimem kolonialnym są prawomocne: ta zasada jest normalnym owocem kolonizacji powstałej na wartościach chrześcijańskich”11. Dopiero w listopadzie 1953 roku w Komunikacie
Wikariuszy i Prefektów Apostolskich Madagaskaru miejscowy Kościół otwarcie
opowiedział się za pełną suwerennością kraju: „Uznajemy słuszność prawa do
niepodległości, jak również wszystkie wysiłki w dążeniu do jej osiągnięcia”12.
List ten był ważnym krokiem w drodze do niepodległości kraju. Na deklarację
biskupów od dłuższego czasu czekała elita malgaskich działaczy, która chciała
uzyskać poparcie Kościoła w akcjach na rzecz odzyskania suwerenności Madagaskaru. Prasa kolonialna natomiast ostro skrytykowała list biskupów, po raz
kolejny zarzucając Kościołowi działanie wbrew interesowi rządu francuskiego.
Ważną rolę w podjęciu decyzji o oficjalnym poparciu Kościoła dla dążeń
niepodległościowych narodu malgaskiego odegrał, od 1948 roku biskup, a od
1955 roku arcybiskup Antananarivo, ksiądz Victor Sartre. Od początku swojej
pracy na wyspie, najpierw w latach 1937–1947, jako profesor filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Ambatoroka, a później jako biskup, nie ukry10

Przykładem mogą być księża jezuici Antoine Rahajarizafy i Louis Dunand, którzy w swojej pracy duszpasterskiej kładli szczególny nacisk na budzenie wśród narodu malgaskiego aspiracji do prawa samostanowienia o sobie. Ksiądz Louis Dunand (1910–1980), jezuita francuski,
był współtwórcą statusu Mouvement Démocratique de Rénovation Malgache, stowarzyszenia,
które nastawione było na pokojowe działanie na rzecz odzyskania niepodległości przez Madagaskar. Celem pracy Louisa Dunanda było przede wszystkim stworzenie nowego porozumienia
francusko-malgaskiego. Natomiast Antoine Rahajarizafy (1911–1974), malgaski jezuita, był prekursorem afirmacji tożsamości malgaskiej. W swojej książce Parfum des Ancêtres (1939) zwracał się do narodu, aby nie wyzbywał się wartości, dorobku minionych epok. Przy współpracy
z księdzem Vincentem de Paul Rabarison założył ruch Fon-dehilahy – adaptacja francuskiej Coeurs vaillants-Âmes vaillantes, którego celem była edukacja młodych Malgaszy. Prowadził także
kursy nauki malgaskiego dla nowo przybyłych misjonarzy. Zob. tamże, s. 87–90.
11 List pasterki biskupów malgaskich z IX 1946 r., [w:] Église et societé à Madagascar, t. I,
s. 48.
12 Komunikat Wikariuszy i Prefektów Apostolskich Madagaskaru z XI 1953 r., [w:] Église et
société à Madagascar, t. I, s. 113–114.
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wał swojej aprobaty dla dążeń narodu do pełnej suwerenności. W 1953 r., pomimo sprzeciwu części biskupów i księży, jako głowa miejscowego Kościoła
zdecydował się na deklarację o akceptacji dążeń niepodległościowych. W roku
1959 roku ponownie dał wyraz swojego ogromnego szacunku dla narodu malgaskiego, zrzekając się na rzecz malgaskiego biskupa Jérôme Rakotomalala
funkcji arcybiskupa Antananarivo. W jego opinii bowiem Kościół malgaski nie
powinien być kierowany przez obcokrajowca, ale przez rodzimego biskupa.
Swoją decyzją arcybiskup Victor Sartre zapoczątkował „malgaszyzację” miejscowego Kościoła13.

Nowe zadania Kościoła
Po odzyskaniu przez Madagaskar niepodległości w 1960 roku Kościół postawił przed sobą nowe zadanie – głoszenie wiernym katolickiej nauki społecznej. Episkopat malgaski w listach pasterskich upominał, że odzyskanie niepodległości to dopiero początek drogi narodu do pełnej suwerenności. Nawoływał
chrześcijan do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym kraju, do organizowania akcji społecznych na rzecz rozwoju gospodarczego i brania w nich
udziału. Poddawał szczegółowej analizie i krytyce aktualną sytuację polityczną
i problemy związane z rozwojem kraju. Nawoływał do solidarności całego narodu, aby „postęp ekonomiczny był prawdziwym środkiem do rozwoju całego
człowieka, na poziomie jego godności w rozwoju jego ducha, uczuć, kultury
i wolności”14.
Wprowadzenie na Madagaskarze socjalizmu znacznie pogorszyło sytuację szkół wyznaniowych. Władze oskarżały Kościół o wprowadzanie w szkołach „dyskryminacji i segregacji klasowej”. Nasilona kampania przeciwko
szkołom wyznaniowym skłoniła biskupów w 1972 roku do wystosowania listów pasterskich, w których odpowiadali na zarzuty stawiane im przez ówczesne władze i bronili praw rodziców do posyłania dzieci do wybranych
przez nich szkół. W listach biskupi podjęli także problem związany z nieodpowiednio przygotowanym programem nauczania wzorowanym na modelach europejskich, który wykorzeniał uczniów z rodzimej kultury i nie przygotowywał ich do podjęcia pracy w kraju. W opinii biskupów należało dostosować nauczanie do realiów, w których żyje młodzież malgaska, oraz wprowadzić nauczanie w języku ojczystym15.
13

Zob. J. Tiersonnier, Madagascar. Les missionnaires acteurs du développement, Paris
2001, s. 55 n.
14 Zob. Listy biskupów Madagaskaru z: I, IX 1961, z IV 1963 oraz z V 1964, [w:] Église et societé à Madagascar, Textes bilingues des évêques de Madagascar, Antananarivo 1990, t. II, s. 9–82.
15 Tamże. Por. W. Kluj, Szkolnictwo misyjne, s. 106–108.
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Do wyraźnego konfliktu w sprawie szkół wyznaniowych między ówczesną
władzą a Kościołem doszło pod koniec lat siedemdziesiątych. Rząd chcąc osiągnąć pełną kontrolę nad narodem, dążył do nacjonalizacji wszystkich szkół
prywatnych, na co Episkopat Madagaskaru ostro zaprotestował. W wydanym
31 maja 1979 roku oświadczeniu stwierdził, że „szkoły katolickie są elementem
struktury Kościoła” oraz powtórzył, że nie zrezygnuje z prawa do prowadzenia
szkół, które to prawo gwarantuje mu Powszechna Deklaracja Praw Człowieka16. Do protestu dołączyły się Kościoły protestanckie. Spór zakończył się
w 1979 roku, kiedy rząd oficjalnie uznał szkoły prywatne.

Współpraca Kościołów na Madagaskarze
Obok Kościoła katolickiego aktywny udział w życiu społecznym Madagaskaru brały także inne Kościoły chrześcijańskie. Systematyczna współpraca pomiędzy nimi rozpoczęła się na początku lat 70., kiedy na Madagaskarze zaczęła się upowszechniać ateistyczna ideologia marksistowska. Pierwsza wspólna
akcja miała miejsce w lutym 1972 roku. Po krwawym stłumieniu przez władze
zamieszek studenckich, przedstawiciele Kościołów katolickiego, anglikańskiego
oraz protestanckiego wystąpili z apelem do wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli o pojednanie pomiędzy klanami. Do władz zwrócili się z prośbą
o przywrócenie porządku w kraju oraz o przestrzeganie praw człowieka17.
W 1980 roku, z jednej strony pod wpływem nauczania Soboru Watykańskiego
II, z drugiej strony z chęci wytworzenia silnej opozycji antysocjalistycznej
w kraju, została powołana ekumeniczna Rada Kościołów Chrześcijańskich
Madagaskaru – FFKM18.
Lata osiemdziesiąte to okres aktywnego działania FFKM na forum społeczno-politycznym kraju. Jej celem, obok wypracowania jedności doktrynalnej pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi, było zjednoczenie chrześcijan malgaskich
we wspólnej pracy we wszystkich dziedzinach życia społecznego na rzecz rozwoju kraju oraz wdrażanie pokoju i sprawiedliwości ewangelicznej w życie publiczne. FFKM nigdy nie wchodziła w bezpośredni konflikt z władzą, ale zmuszała państwo do liczenia się z opinią i pozycją Kościołów chrześcijańskich
w społeczeństwie malgaskim. Rada szybko stała się głosem wielu chrześcijan.
Ważną rolę mediatora i jednego z głównych aktorów odegrało FFKM w przemianach ustrojowych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
16

Orędzie biskupów z V 1979 roku, [w:] Église et societé à Madagascar, t. II, s. 47–50.
Deklaracja przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z V 1972, [w:] Église et société à
Madagascar, t. II, s. 167–172.
18 FFKM – skrót z języka malgaskiego: Ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara.
17
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Brało również aktywny udział w pracach nad Konstytucją III Republiki Malgaskiej19.
Przywrócenie rządów demokratycznych w kraju rozpoczęło nowy rozdział
w życiu Kościoła malgaskiego. Biskupi towarzyszyli Malgaszom we wszystkich
ważnych dla narodu wydarzeniach związanych z transformacją systemową.
W sierpniu 1991 roku, po masakrze przed pałacem prezydenckim, arcybiskup
Antananarivo, Victor Razafimahatratra, apelował do prezydenta Ratsiraka
o ustąpienie z zajmowanego stanowiska. Rok później biskupi nawoływali obywateli do udziału w referendum dotyczącym nowej konstytucji oraz w wyborach parlamentarnych, a odpowiedzialnych za przeprowadzenie głosowania –
do uczciwości w liczeniu głosów. W grudniu 1992 roku biskupi razem z narodem cieszyli się z ratyfikacji nowej konstytucji, upominali jednak, że nie jest to
koniec, ale początek drogi do odbudowy kraju: „Konstytucja III Republiki jest
w naszych rękach. To do nas, obywateli kraju, należy podążanie za prawomocnym wyborem, którego dokonaliśmy większością głosów, ważnym aspektem
jest teraz wprowadzenie właściwej decentralizacji władzy zapisanej w Konstytucji”20. Również przed kolejnymi wyborami w 1996 roku i w 2001 roku biskupi zabierali głos, nawołując do głosowania na odpowiednich kandydatów
i o uczciwe przeprowadzanie wyborów21.
Drugi wątek, który biskupi podjęli w swych listach pasterskich, to ukonstytuowanie Cywilizacji Miłości, obrona praw najuboższych i pokrzywdzonych.
Biskupi nawoływali mieszkańców kraju do solidarności społecznej, do zaprzestania walk plemiennych: „Wszyscy jesteśmy Malgaszami: zostaliśmy stworzeni, aby żyć wspólnie na tej wyspie, jesteśmy jednym narodem rządzonym przez
fihavanana22, jeśli więc nie chcemy zniszczyć tego, co czyni nas narodem, na19 Zob. J. Ravalosona, Transition démocratique à Madagasacar, Paris 1994, s. 43–58;
Annuaire-Atlas. Ecar 2000, Fianarantsoa 2000, s. 41–45.
20 List biskupów z XII 1992 r., [w:] Église et societé à Madagascar, Textes bilingues des
évêques de Madagascar, Antananarivo 1990, t. IV, s. 71.
21 List biskupów z X 1996, „Aspects du Christianisme à Madagascar”,1996, 5, s. 4–10; List
biskupów z IV 2003, „Aspects du Christianisme à Madagascar”, 2003, 2, s. 4–11.
22 Pojęcie fihavanana trudno zdefiniować, ponieważ jego zakres jest bardzo szeroki. Oznacza wzajemną miłość, solidarność w radościach i smutkach, tolerancję, szacunek dla praw i godności drugiej osoby, gościnność. Źródłem fihavanana jest przekonanie o wspólnym pochodzeniu
ludzi. Fihavanana stoi na straży porządku społecznego. Wyznaczając prawa i obowiązki dla każdego członka społeczności, gwarantuje ludziom życie w harmonii i w poczuciu bezpieczeństwa,
a tym samym przetrwanie grupie. Drugą ważną zasadą jest solidarność grupowa. Członkowie
grupy wspólnie pracują na ryżowisku, w razie potrzeby biorą pod swoją opiekę chorych, wdowy,
sieroty. Społeczność fihavanana jest bardzo szeroka, należą do niej wszyscy, którzy uczestniczą
w jakikolwiek sposób we wspólnym życiu. Obejmuje ona wszystkie osoby będące w relacjach pokrewieństwa lub przyjaźni, niezależnie czy mieszkają blisko, czy daleko, jak również osoby niespokrewnione, ale zamieszkujące na wspólnym terytorium, pracujące na jednym ryżowisku, mające jednakowe źródła utrzymania. W unii tej oprócz ludzi uczestniczą także martwe i żywe ele-
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leży zaprzestać walk plemiennych, szerzenia dyskryminacji i nierówności [...],
a udzielać pomocy tym, którzy są najmniejsi pośród nas”23.
Biskupi w swych listach nadal wskazują na problemy zarówno natury społecznej, jak i ekonomicznej i politycznej, które dotykają mieszkańców i utrudniają rozwój kraju24. Jednak miejscowy Kościół nie tylko komentuje aktualne
wydarzenia i udziela wskazówek, ale także aktywnie włącza się, za pośrednictwem różnych zakonów męskich i żeńskich, księży diecezjalnych i rzeszy świeckich, w działalność na rzecz rozwoju kraju. Akcje prowadzone przez Kościół to
walka z analfabetyzmem, rozwijanie oświaty poprzez zakładanie szkół, promowanie rozwoju wsi poprzez zakładanie ośrodków szkolenia zawodowego oraz
prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych, opieka i pomoc chorym poprzez zakładanie przychodni, rozprowadzanie tanich leków, roztaczanie opieki
nad dziećmi ulicy.

Udział parafii w Miandrivazo w rozwoju społeczno-ekonomicznym
regionu
Przykładem aktywnego zaangażowania miejscowego Kościoła w rozwój społeczno-ekonomiczny kraju jest parafia w Miandrivazo położona na terenie okręgu o tej samej nazwie, w środkowo-zachodniej części Madagaskaru, w prowincji Tuliare. Parafia Miandrivazo obejmuje około 7400 km2. Na jej terenie mieszka 65 000 osób, w tym 7560 katolików, co stanowi 11,6% ogółu mieszkańców.
Wierni są skupieni w 37 kościołach, które położone są w promieniu 100 kilometrów od miasta Miandrivazo, stolicy okręgu. W parafii pracuje trzech księży ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów (dwóch rodzimych kapłanów i jeden misjonarz) oraz osiem sióstr ze Zgromadzenia Jeanne Delanoue.
Tereny parafii w Miandrivazo są bardzo słabo rozwinięte, a jej mieszkańcy
bardzo ubodzy. Dochody miejscowej ludności nie wystarczają na zaspokojenie
potrzeb życia codziennego. Dla rolników jedyną lokatą kapitału, zabezpieczementy otoczenia – ziemia, gwiazdy, zwierzęta, rośliny, tworząc w ten sposób pokrewieństwo kosmiczne. Idea fihavanana wyklucza możliwość życia w samotności. Życie w izolacji nie przedstawia żadnej wartości. Człowiek istnieje, ponieważ uczestniczy w życiu grupowym, wchodzi w relacje z innymi ludźmi. Dlatego też wykluczenie z grupy jest najostrzejszą sankcją wobec dewianta. B. Ramaroson, Fihavanana – Fianakaviana – vie communautaire (pour une inculturation de
la vie consacrée), w: Aspects du Christianisme à Madagascar, t. 6, nr 3 (1995), s.. 129–135. F. Benolo, Réflexions sur la culture malgache pour une contribution a l’inculturation à Madagascar,
w: Aspects du Christianisme à Madagascar, t. 6, nr 6(1996), s. 242 – 262.
23 List biskupów z XI 1990 r., [w:] Église et societé à Madagascar, t. IV, s. 28 n.
24 Zob. listy: z XI 2001 r., „Aspects du Christianisme à Madagascar”, 2002, 1, s. 4–12, oraz
z XI 2004 r., „Aspects du Christianisme à Madagascar”, 2005, 1, s. 3–14; z IV 2003 r., „Aspects
du Christianisme à Madagascar”, 2003, 2, s. 4–11; z IV 2003 r., „Aspects du Christianisme à Madagascar”, 2003, 3, s. 3–10.
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niem na wypadek choroby lub innego nieszczęśliwego wydarzenia jest posiadane bydło i drób. W obliczu trudnej sytuacji mieszkańców Miandrivazo misjonarz podejmuje się różnego rodzaju akcji, których celem jest poprawa warunków życia miejscowej ludności.
Jedną z działalności na rzecz rozwoju, której podjął się kapłan, jest rozwój
szkolnictwa w okręgu. Szkolnictwo państwowe w okręgu Miandrivazo stoi na
bardzo niskim poziomie. Analfabetyzm sięga tu 70%25. Tylko 0,8% ludności ma
wykształcenie wyższe, 2% średnie i 27% podstawowe. Na terenie okręgu brakuje szkół. W szkołach, w roku szkolnym 2003–2004, uczyło się zaledwie 50%
dzieci w wieku szkolnym (5–17 lat). Natomiast, według raportów miejscowej
policji, w buszu odsetek uczących się dzieci spada do 25, a nawet do 15%.
W okręgu nie ma w ogóle szkół technicznych, zawodowych ani bibliotek26.
W istniejących szkołach poziom nauczania jest bardzo niski. Uczniowie nagminnie mają trudności w promocji do klas wyższych. Odsetek uczniów powtarzających klasy sięga w gimnazjach 27%, a w liceum 41%. Również wyniki egzaminów CEPE – Certificat d’Études Primaires Élémentaires (kończących sześcioletnią naukę w szkole podstawowej) i BEPC – Brevet d’Études du Premier
Cycle (kończących trzyletnią naukę w gimnazjum) oraz maturalnych są niezadowalające. Odsetek uczniów zdających pierwszy z egzaminów jest jeszcze
dość wysoki, w szkołach podstawowych w gminie Miandrivazo wynosi on około 79,7%. Duża część dzieci właśnie na tym etapie, ze zdanym lub nie egzaminem CEPE, kończy swoją edukację. Natomiast egzamin BEPC oraz maturę
zdaje zaledwie kilka procent uczniów27.
Przyczyn niskiego rozwoju oświaty w okręgu Miandrivazo, podobnie jak na
całym Madagaskarze, jest wiele. Rozwojowi oświaty na pewno nie sprzyjają powszechne ubóstwo Malgaszy oraz tradycyjna mentalność mieszkańców wsi.
Również uwarunkowania geograficzne i klimatyczne regionu utrudniają rozwój
edukacji. Jednak winą za zły stan oświaty można przede wszystkim obarczyć
państwo, jego błędną politykę oświatową, niskie dotacje na edukacje oraz uwarunkowania historyczne.
W Miandrivazo od wielu lat istnieje katolickie gimnazjum – Collège Saint
Pierre28. Oprócz tego na terenie parafii, w wioskach położonych w buszu, mi25

Najniższy poziom analfabetyzmu jest w gminie Miandrivazo i wynosi 46,6%, najwyższy
w gminie Bemahatazana, gdzie osiąga 90%.
26 W 1999 r. policja podczas objazdu gminy Ankodromena, położonej w północnej części
prefektury Miandrivazo, odnotowała, że 80% mieszkańców gminy jest analfabetami, natomiast
40% nie posiada żadnego dokumentu tożsamości – aktu urodzenia, dowodu osobistego.
27 W roku 2003 w 5 gimnazjach działających na terenie okręgu Miandrivazo egzamin BEPC
na 171 kandydatów zdało 16, to jest zaledwie 9,3%.
28 W 2006 roku rozpoczęto również budowę liceum.
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sja prowadzi dwie pełne szkoły podstawowe oraz dwie trzyletnie. W roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum Świętego Piotra uczyło się 658 uczniów –
89 uczęszczała do przedszkola, 406 do szkoły podstawowej i 163 do gimnazjum. Wszystkie klasy podstawowe są paralelne. 2/3 uczniów uczęszczających
do szkoły jest katolikami, natomiast 1/3 jest wyznania protestanckiego29.
Gimnazjum Świętego Piotra jest najlepszą szkołą w okręgu Miandrivazo.
Egzaminy CEPE i BPCE zdaje 90% jego uczniów. Kapłan, aby umożliwić naukę wszystkim chętnym, również tym najuboższym, stara się utrzymać wysokość
czesnego na jak najniższym poziomie. Dodatkowo misjonarz w całości pokrywa
opłaty za naukę 60 dzieci z najuboższych rodzin, opłaca im czesne oraz zaopatruje je w zeszyty, książki, długopisy, a często i w pożywienie. Również remonty
szkoły są prowadzone przy wsparciu finansowym ze strony kapłana.
Oprócz Gimnazjum Świętego Piotra w Miandrivazo w buszu istnieją jeszcze cztery szkoły podstawowe otwarte przez misjonarza. W wioskach Bemahatazana i Ankiranomena szkoły zostały założone w 1994 roku, natomiast
w Andimaka i Mandrosohasina dzieci rozpoczęły naukę we wrześniu 2000 roku. Szkoły były otwierane w tych wioskach, w których rodzice wystąpili z prośbą o ich założenie.
Szkoły w Bemahatazana oraz w Ankiranomena są pełnymi, pięcioklasowymi szkołami podstawowymi, w których uczy się około 400 dzieci. W wioskach
tych zajęcia odbywają się w nowo wybudowanych budynkach szkolnych. Natomiast szkoły w Andimaka i Mandrosohasina są szkołami trzyletnimi i pracują
jako filie szkoły Świętego Piotra w Miandrivazo. W wioskach tych, aby obniżyć
koszty nauki, nie ma oddzielnych budynków szkolnych, a zajęcia odbywają się
w kaplicach. W 2004 roku w obydwu szkołach uczyło się 60 dzieci. Misjonarz
czynnie wspiera funkcjonowanie szkół w wioskach – dostarcza ławki, tablice,
książki oraz zeszyty dla uczniów. Systematycznie pokrywa również część pensji nauczycieli. Niektórzy uczniowie po ukończeniu szkoły w wiosce kontynuują naukę w szkole Świętego Piotra w Miandrivazo.
Inną akcją prowadzoną przez miejscowego proboszcza jest systematyczna
pomoc więźniom. Warunki bytowe więźniów osadzonych w zakładzie karnym
w Miandrivazo są tak samo trudne jak w innych placówkach na Madagaskarze. Więzienie jest przepełnione. Osadzeni są stłoczeni po 15–25 osób w ciemnych celach o powierzchni 20 m2. Na terenie więzienia nie ma lekarza ani izby
chorych, a dzienne racje żywnościowe są zbyt małe, aby wystarczyły na przeżycie, dlatego też wielu zatrzymanych umiera. Oskarżeni, podobnie jak w całym
kraju, latami oczekują w więzieniu na wyrok – średnia to 3–5 lat.
29

W Miandrivazo są dwie protestanckie szkoły podstawowe, jedna należy do luteranów, druga do adwentystów. Poziom nauczania jest w nich wyższy niż w szkole państwowej, ale niższy
niż w Gimnazjum Świętego Piotra.
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Kapłan po pierwszej wizycie w więzieniu w 1993 r. i zapoznaniu się z sytuacją zatrzymanych zaczął organizować dla nich systematyczną pomoc. Na początku 1994 r., przy wsparciu finansowym ze strony Aumônerie Catholique des
Prisons (Katolickie Duszpasterstwo Więzienne), wybudował na terenie więzienia ubikacje, prysznice, pomieszczenie do przyrządzania posiłków oraz zbiornik na wodę, aby osadzeni mieli stały dostęp do wody. Misjonarz wprowadził
także regularne dożywianie więźniów. Początkowo pożywienie do więzienia dostarczał raz, dwa razy w miesiącu, obecnie w każdą niedzielę i w święta. Misja
w Miandrivazo jest również zapleczem medycznym dla więźniów. W więzieniu
nie ma izby chorych, a większość więźniów choruje na malarię, jaskrę, gruźlicę,
a także cierpi na różne choroby pasożytnicze. Kapłan zatem zaopatruje chorych w niezbędne leki.
W 1996 r. misjonarz przyłączył się do podjętej przez Duszpasterstwo ogólnokrajowej akcji z okazji zbliżającego się Roku Jubileuszowego, której celem było
przyspieszenie rozpraw sądowych zatrzymanych osób. Po przejrzeniu akt wszystkich więźniów okazało się, że w Miandrivazo 21 osób czekało na proces ponad
5 lat, a 11 osób ponad 3 lata30. Dzięki podjętej akcji osoby te do stycznia 2000
roku zostały osądzone. Część z nich odsiedziała swój wyrok jeszcze przed rozprawą. Również z okazji Roku Jubileuszowego 54 więźniów zostało ułaskawionych, a 12 objęła amnestia. Obecnie kapłan na stałe współpracuje z adwokatem,
który na bieżąco stara się interesować sytuacją prawną zatrzymanych osób.
Inną formą pomocy, jakiej udziela misjonarz więźniom, jest zatrudnianie
skazanych na misji. Osądzone osoby, jeżeli któryś z obywateli podpisze deklarację wzięcia za nich odpowiedzialności, za zgodą strażnika mogą opuszczać
zakład karny. Wielu więźniów prosi kapłana o możliwość pracy przy parafii.
Misjonarz w miarę możliwości zatrudnia ich przy remoncie szkół, na budowie,
w warsztacie. Niejednokrotnie na misji przebywa nawet sześciu więźniów.
W więzieniu, z inicjatywy misjonarza, organizowane są również prace ręczne – wyplatanie koszy, mat, wachlarzy. Dzięki temu więźniowie mogą nauczyć
się nowego zawodu, pożytecznie spędzać czas, a ponadto zarobić. Za każdy
bowiem wyrób więzień otrzymuje niedużą zapłatę. Również inicjatywą kapłana
był kurs alfabetyzacji dla więźniów, który od września 2000 roku jest prowadzony dwa razy w tygodniu31.
30

W marcu 2000 r. spośród 285 więźniów 124 oczekiwało na rozprawę.
Przykładem skutecznej pomocy udzielanej przez kapłana więźniom w Miandrivazo jest była
więźniarka Marie. Kobieta, która była oskarżona o zabicie męża, spędziła w więzieniu pięć lat. Podczas pobytu w areszcie uczęszczała na katechezę, efektem której było przyjęcie w 2000 r. chrztu.
W więzieniu Marie nauczyła się także wyplatać maty i kosze. Po zwolnieniu z aresztu zamieszkała
w Miandrivazo. W 2003 r. przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Dzięki umiejętnościom, które zdobyła w więzieniu, obecnie sama zarabia na swoje utrzymanie i nie korzysta już z pomocy kapłana.
31
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Misja katolicka w Miandrivazo jest również ważnym punktem dystrybucji
leków. Chętnych do zakupu medykamentów jest wielu, ponieważ misja często
jest jedynym miejscem, gdzie można je nabyć. Lekarze pracujący w miejscowym szpitalu, z powodu braku lekarstw, często przysyłają do kapłana pacjentów z wypisanymi receptami. Kapłan na każdą wyprawę do buszu zabiera ze
sobą torbę z lekami, a w niej aspirynę, leki łagodzące przebieg malarii, antybiotyki, leki przeciw pasożytom, witaminy. Ponadto kapłan podejmuje wiele akcji
doraźnych. W przypadku klęsk żywiołowych pomaga mieszkańcom okręgu
w usuwaniu szkód, w okresie przednówka dostarcza ryż do wiosek dotkniętych
głodem, podczas odwiedzin wiosek rozdaje odżywki i leki dla chorych, pomaga w transporcie chorych do szpitala. Najbardziej potrzebującym ofiaruje
odzież i pożywienie.

Podsumowanie
Kościół na Madagaskarze od początku swojego istnienia na wyspie angażował się w życie społeczne kraju. Nieustannie interesował się warunkami życia
wiernych i wspierał wszelkie inicjatywy związane z rozwojem kraju. W latach
kolonializmu francuskiego reprezentował interesy narodu malgaskiego przed
władzami, popierając jego dążenia do niepodległości. Wspierał rozwój niezależnej prasy, która kształtowała świadomość narodową Malgaszy. Był jednym
z ważniejszych czynników, które przyczyniły się do odzyskania pełnej suwerenności przez Madagaskar. Po odzyskaniu niepodległości uczył Malgaszy, jak być
suwerennym narodem. Przejęcie władzy przez komunistów uczyniło Kościół
celem ataku rządu, pomimo jednak niekorzystnej sytuacji nie wycofał się on
z życia społecznego kraju. Kościół był jedynym niezależnym głosem narodu
malgaskiego, zyskując miano Ray aman-dreny32. Po odzyskaniu pełnej suwerenności przez kraj biskupi nawoływali o stworzenie Cywilizacji Miłości,
o przestrzeganie praw człowieka i obywatela33.
Kościół na Madagaskarze aktywnie angażuje się w rozwój kraju. Dowodem
na to mogą być liczne szkoły, leprozoria, przychodnie, szpitale, ośrodki dla
osób upośledzonych prowadzone przez różne zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia świeckich. Akcje społeczne prowadzone przez Kościół malgaski nie
32

Tytuł ray aman-dreny – ojca i matki – zgodnie z tradycją malgaską przysługuje najstarszym
członkom rodziny – osobom, które są w kontakcie z przodkami. Ray aman-dreny są doradcami
w każdej sprawie – dotyczącej zarówno życia pojedynczych jednostek, jak i całej zbiorowości.
Nikt nie sprzeciwi się ich woli, ponieważ są oni przedstawicielami przodków. Tytuł ten jest przyznawany także osobom, które cieszą się szacunkiem i autorytetem wśród społeczności malgaskiej.
33 Por. P. Lupo, Église, s. 80.
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były nigdy tylko chwilowym działaniem. Zawsze były nastawione na dobro drugiego człowieka i respektowały kulturę oraz mentalność Malgaszy. Prowadzone były nieustannie pod reżimem zarówno kolonialnym, jak i socjalistycznym,
przetrzymały wszelkie niekorzystne posunięcia administracyjne ze strony osób
nieprzychylnych Kościołowi. Kościół, za pośrednictwem różnych zakonów męskich i żeńskich, księży diecezjalnych i rzeszy świeckich, prowadził swoje akcje
z nadzieją na lepsze jutro całego kraju oraz aby jak najlepiej służyć drugiemu
człowiekowi.

Summary
History of the Social Activities of the Catholic Church
in Madagascar
One of the aims of mission work by the Catholic Church is to encourage
and develop the holistic and integral development of mankind. In order for the
Church to successfully get involved in any local society, it must recognise and
acknowledge the local traditions and beliefs, while also considering the local
economic, political and sociological environment.
The Madagascar Church, from its very beginning on the island, was involved
with the local society. In the times of French colonialism the Church represented
the interests of the Madagascar people before the government and supported
their efforts for independence. The Church was one of the more important
bodies that helped to get full independence for Madagascar. After gaining
independence the Church taught the Madagascar nation how to be a sovereign
country. When the Communists took power the Church was made the main
enemy of the Communist government. Despite this difficult situation the
Church did not leave the Madagascar people but became an independent voice
for them. Since Madagascar gained full autonomy, Bishops in their letters to
the faithful, have indicated the current social, economic and political issues
that affect the development of the country. As well as teaching social justice the
Church is involved in developing the country through its intermediaries, the
monasteries and convents, diocesan priests, and the lay community. Work
carried out by the Church includes reducing illiteracy problems through
the opening of schools, and promoting development in villages and rural
communities by opening centres where people learn trades and new skills.
They tend the weak and the sick through the provision of health centres and
hospitals and they also care for homeless children of the street.

Karol Myśliwiec
Polska Akademia Nauk
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej

70 lat polskiej archeologii w Afryce
W październiku 2007 r. odbyły się w Kairze uroczystości 70. polskiej działalności archeologicznej w Egipcie. W Muzeum Kairskim otwarto wystawę prezentującą najciekawsze zabytki odkryte przez polskich archeologów w ostatnich latach, natomiast w Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
na Heliopolis (dzielnica Kairu) zorganizowano międzynarodowe sympozjum,
którego celem było podsumowanie znaczenia naukowego polskich badań
w Egipcie.
Warto z tej okazji przypomnieć kilka faktów. Przede wszystkim ten, że „polską szkołę archeologii śródziemnomorskiej”, która rozsławiła naukę polską na
całym świecie, stworzył profesor Kazimierz Michałowski (1901–1981). Jego też
imię nosi obecnie Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibami w Kairze i Warszawie. Centrum promieniujące swą aktywnością na cały świat śródziemnomorski, choć jego działalność wykopaliskowa koncentruje się w Afryce Północno-Wschodniej (przede wszystkim
w Egipcie i Sudanie), Azji Zachodniej (głównie Syria i Liban, niegdyś również
Irak i Jordania), a także na Cyprze.
Na początku było głębokie przekonanie młodego lwowskiego romantyka,
patrioty i entuzjasty starożytności, Kazimierza Michałowskiego, że – jak uparcie twierdził – „Polski nie stać na to, by nie prowadzić wykopalisk w Egipcie”.
Miał na myśli odpowiedzialność cywilizowanego narodu za dziedzictwo kulturowe, z którego wyrosła jego własna tradycja. Tę prawdę, która w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia nie wszystkim wydawała się
w Polsce oczywista, rozumieją dziś znakomicie „nowobogackie” kraje antypodów, przekonane, że legitymacją cywilizacyjną ich ciężko wypracowanego wysokiego poziomu gospodarczego muszą być badania nad korzeniami kultur
śródziemnomorskich, mimo że ich własna historia nie wyrasta zupełnie z tej
tradycji. Niewiele jest dziś w Egipcie znaczących stanowisk archeologicznych,
na których nie prowadziliby wykopalisk Japończycy.
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Po kilkuletnich studiach u luminarzy egiptologii i archeologii klasycznej na różnych uniwersytetach europejskich młody Michałowski rusza w latach trzydziestych na wykopaliska. Oczywiście nie polskie, jako że Polska była wtedy jeszcze zupełnie nieobecna w archeologii śródziemnomorskiej. Gościny udzieliła mu najpierw Szkoła Francuska w Atenach. Uczeni francuscy docenili natychmiast możliwości naukowe nowicjusza, powierzając mu do opracowania i publikacji wyjątkowo trudny materiał: portrety hellenistyczne z francuskich wykopalisk na wyspie
Delos. To doświadczenie i znakomita książka Michałowskiego utorowała mu natychmiast drogę do Instytutu Francuskiego w Kairze, który w 1937 roku powierzył
mu kierownictwo francusko-polskiej misji wykopaliskowej w Edfu (starożytne
Apollinopolis) na południu Egiptu. Nie można sobie wyobrazić lepszej szkoły dla
młodego archeologa w Egipcie, wysokie wzgórze przy ptolemejskiej świątyni Horusa (boga egipskiego identyfikowanego z Apollinem) jest bowiem przekrojem
przez całą historię Egiptu. Kolejne warstwy archeologiczne zawierają bezcenne
źródła historyczne i dzieła sztuki z czterech tysiącleci, od początków państwa faraonów po średniowiecze arabskie. Wspaniałe zabytki z tych wykopalisk stanowią
dziś rdzeń galerii egipskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Co inspirowało profesora Michałowskiego do takich poczynań, z czego wyrastała jego determinacja? Polacy od wieków identyfikowali się z tradycją śródziemnomorską, uważając ją za źródło swojej własnej kultury. Z tym obszarem
wiązała nas przede wszystkim religia chrześcijańska i żydowska. Od czasów
Renesansu do tradycji starożytnej nawiązywała nieustannie polska literatura,
co osiągnęło swoje apogeum na przełomie XIX/XX wieku. Sztandarowe dzieła
tego okresu „Faraon” B. Prusa i „Quo vadis” H. Sienkiewicza na zawsze wpisały kulturę śródziemnomorską do świadomości historycznej Polaków. Zbliżenie z kulturą materialną świata śródziemnomorskiego odbywało się jednocześnie dzięki licznym polskim podróżnikom, którzy nie tylko pozostawili opisy
krajów i ich zabytków, lecz także przywozili do Europy arcydzieła sztuki starożytnej. Niestety, z różnych względów większość tych zabytków trafiła później do
największych muzeów Europy Zachodniej i Ameryki; tylko nieliczne pozostały
w rozbiorowej Polsce. Jeszcze do niedawna można było w paryskim Luwrze
przeczytać pod unikatowym posągiem kapłana egipskiego z czasów ptolemejskich umowną nazwę zabytku: „statua Tyszkiewicza”. Pierwsi polscy badacze
zajmujący się naukowo historią i sztuką cywilizacji śródziemnomorskiej byli
członkami zagranicznych misji archeologicznych przede wszystkim w Egipcie.
Dopiero profesor Michałowski wprowadził do tych ekskluzywnych kręgów Polskę jako kraj. Niestety, druga wojna światowa przerwała zapowiadające się znakomicie wykopaliska w Edfu. W latach 1937–1939 odbyły się tylko trzy kampanie. Za to materiał źródłowy, jaki przyniosły, jest obiektem szczegółowych badań do dzisiejszego dnia.
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Nie tylko wojna, lecz także atmosfera polityczna pierwszego dziesięciolecia
powojennego w Polsce, niechętna „burżuazyjnej” nauce, za jaką uważano archeologię śródziemnomorską, uniemożliwiały kontynuację wykopalisk w Egipcie aż do roku 1956, tj. do czasów odwilży politycznej po okresie stalinowskim.
Zaproszony przez Egipcjan do Aleksandrii jako visiting professor Kazimierz
Michałowski, już prawie sześćdziesięcioletni, postanowił założyć pierwszą
w tym kraju polską placówkę naukową. Od 1959 r. działa w Kairze Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, która po śmierci
twórcy w roku 1981 została przemianowana na Centrum jego imienia.
Rozpoczął się najbardziej twórczy okres polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Niemal jednocześnie polskie misje archeologiczne dokonały wspaniałych odkryć w dolinie Nilu (Egipt i Sudan), a także w syryjskiej Palmyrze i na
Cyprze (Pafos, uważane za miejsce narodzin bogini Afrodyty). W tym momencie warto przypomnieć inną zasadę, której konsekwentnie trzymał się twórca
„polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej”: „Polski nie stać na to, by kopać byle gdzie”. Podejmował więc wykopaliska w miejscach, które nie tylko
odegrały niezwykle ważną rolę w historii, lecz także są obiektem szczególnego
zainteresowania w czasach nowożytnych. Odwiedzają je tłumy turystów, dyplomaci i koronowane głowy. Chciał, by wykopaliska były również wizytówką
naszego kraju pełniącą ważną funkcję opiniotwórczą.
Nie lekceważył też szans wzbogacenia polskich kolekcji muzealnych, tak
przetrzebionych w czasie drugiej wojny światowej, o nowe zabytki. Pod tym
względem Polska odegrała szczególną rolę w międzynarodowej, zorganizowanej przez UNESCO kampanii ratowania zabytków Nubii, którym groziło zalanie wodami olbrzymiego jeziora po zbudowaniu tamy w Assuanie. Na początku lat sześćdziesiątych w kampanii tej uczestniczyły wszystkie światowe potęgi
archeologiczne, licząc nie tylko na wspaniałe odkrycia naukowe, lecz także na
zdobycie unikatowych zabytków dla swoich krajów. Wybór miejsca dokonany
przez profesora Michałowskiego okazał się kolejnym „strzałem w dziesiątkę”.
Kierowana przez niego misja na północy Sudanu dokonała odkrycia ochrzczonego przez światowe media jako „cud w Faras”. Dzięki nim wczesne chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce, a także jego zawiłe relacje z kulturami
przedchrześcijańskimi ukazały się w zupełnie nowym świetle. Polska wzbogaciła się o wspaniałą kolekcję malowideł, które pierwotnie zdobiły ściany katedry
chrześcijańskiej zbudowanej w sercu Afryki, a Warszawa stała się światowym
centrum badań nad starożytną Nubią. Tutaj też utworzono Międzynarodowe
Stowarzyszenie Nubiologów, w którym wiodącą rolę odgrywają archeolodzy
polscy. Zdjęcie kolejnych warstw malowideł ze ścian katedry w Faras i przewiezienie znacznej ich części do Muzeum Narodowego w Warszawie było też wydarzeniem konserwatorskim tej rangi, że utrwaliło opinię polskiej szkoły arche-
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ologii jako tej, która – w odróżnieniu od wielu misji innych krajów – nie tylko
stara się o sensacyjne odkrycia i szybką publikację ich wyników, lecz także dba
o same zabytki po ich odkryciu. Taka wizytówka ułatwiła polskim archeologom
zdobywanie kolejnych koncesji wykopaliskowych.
Pesymiści twierdzili, że po śmierci Mistrza stworzona przez niego „szkoła”
po prostu się rozpadnie. Nie docenili jego talentu organizacyjnego i wyobraźni,
które pozwalały patrzeć daleko w przyszłość. Profesor stworzył w Polsce kilka
instytucji, które zapewniły kontynuację dzieła po jego śmierci. Do nich należały Katedra Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim,
która rozrasta się obecnie w ramach Instytutu Archeologii tej uczelni, a także
Dział Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym. Natomiast w Polskiej Akademii Nauk został powołany do życia przed pięćdziesięciu laty Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej, którego głównym zadaniem było gromadzenie dokumentacji polskich wykopalisk i publikacja ich wyników naukowych w formie
monografii wydawanych w językach kongresowych.
Tak rozbudowana „szkoła” profesora Michałowskiego nie tylko nie upadła
po jego odejściu, ale – wręcz odwrotnie – rozrosła się do rozmiarów, które
prawdopodobnie przerosły marzenia Mistrza. Chodzi nie tylko o to, że uczniowie, a coraz częściej także „wnuki naukowe” Profesora kontynuują badania na
zdobytych przez niego koncesjach i otwierają nowe stanowiska wykopaliskowe
na niezwykle ważnych obszarach świata starożytnego, lecz także o fakt, że
w „szkole” wyrosła rzesza wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy
systematycznie są zapraszani na wykopaliska różnych misji zagranicznych
w charakterze ekspertów. Ich publikacje znajdują się w każdej bibliotece o profilu archeologicznym, od Japonii po Amerykę.
Obszarem szczególnie intensywnej i różnorodnej działalności badawczej
Polaków jest Afryka Północno-Wschodnia, przede wszystkim zaś Dolina Nilu
i obszary sąsiednie. Można powiedzieć, że badania polskich archeologów obejmują tu wszystkie okresy historii starożytnej, od czasów powolnego formowania się państwa faraonów w IV tysiącleciu p.n.e. do Średniowiecza, w którym
kultura chrześcijańska i muzułmańska rozwijały się bujnie obok siebie.
Czasy neolitu (IV tysiąclecie p.n.e.) są obiektem badań na dwu stanowiskach położonych na geograficznych antypodach. Na południu – w Qadero
(niedaleko Chartumu) – prof. Lech Krzyżaniak (1940–2004), nieodżałowany
dyrektor poznańskiego Muzeum Archeologicznego, badał w sposób multidyscyplinarny nekropolę tego okresu. Badania te, wzorowe pod względem metodologicznym, zainspirowały wiele innych przedsięwzięć naukowych międzynarodowego środowiska archeologicznego, a Poznań stał się światowym centrum
badań nad Afryką Północno-Wschodnią w okresie neolitu. Najwybitniejsi
przedstawiciele tego środowiska spotykali się cyklicznie na sympozjach organi-
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zowanych przez prof. L. Krzyżaniaka w Dymaczewie pod Poznaniem. Akta
tych spotkań, publikowane systematycznie w językach kongresowych, stanowią
milowy krok w badaniach nad wczesną fazą powolnego formowania się państwowości egipskiej. Prof. Lech Krzyżaniak był także przez wiele lat „field director” niemieckiej misji archeologicznej w Minszat Abu Omar (wschodnia
część Delty Nilu), która w latach osiemdziesiątych minionego wieku dokonała
prawdziwej rewolucji naukowej w badaniach nad początkiem państwowości
egipskiej. Część wspaniałych zabytków z tych wykopalisk trafiła na stałe do
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
Kolejny, jeszcze bardziej znaczący krok w tym kierunku zrobiła nieco
później, na przełomie XX/XXI wieku, misja poznańsko-krakowska (Muzeum
Archeologiczne, Uniwersytet Jagielloński) w Delcie Nilu, na północy Egiptu.
W miejscowości Tell el-Farcha odsłonięto nekropolę z tego okresu o niezakłóconej sekwencji kilkunastu warstw. Kierowana przez prof. Krzysztofa Ciałowicza i dra Marka Chłodnickiego misja stwierdziła z całą pewnością, że dzieło
połączenia Dolnego i Górnego Egiptu, tj. Delty i Doliny Nilu, w jedno państwo
dokonało się drogą stopniowego przenikania wzajemnych wpływów, a więc
drogą ewolucji, nie zaś poprzez gwałtowny podbój jednego obszaru przez drugi, jak jeszcze do niedawna uważano.
Pierwsza epoka wspaniałego rozkwitu Egiptu faraońskiego, czasy budowy
pierwszych i największych piramid, czyli tzw. Stare Państwo (III tysiąclecie
p.n.e.) pojawiło się w polskich badaniach już w Edfu, które było wówczas stolicą jednego z nomów (powiatów) Górnego Egiptu. Odkryto tam m.in. grobowiec jednego z najwyższych lokalnych dostojników z czasów panowania VI dynastii, niejakiego Izi. Pięknie dekorowana kaplica kultowa tego grobowca znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Dokładnie ta sama epoka stała się obiektem badań polskich archeologów
pięćdziesiąt lat później, jednak nie w prowincji egipskiej, lecz w samym sercu
państwa faraonów. Sakkara jest bowiem centralną częścią największej nekropoli królewskiej świata. Jako cmentarzysko stolicy państwa, Memfis, położonej
na granicy Dolnego i Górnego Egiptu, nekropola ta słynęła w starożytności
i słynie do dziś największymi piramidami, które stanowią centralną część kompleksów grobowych faraonów Starego Państwa. Właśnie tutaj, po zachodniej
stronie najstarszej piramidy, zbudowanej przez legendarnego Imhotepa dla
władcy o imieniu Neczerichet (znanego dziś lepiej pod imieniem Dżeser), na
terenie nigdy dotychczas nie badanym przez nikogo w sposób naukowy, rozpoczęła w 1987 r. badania polska misja archeologiczna pod kierunkiem autora niniejszego artykułu. Już pierwsze kampanie wykopaliskowe wydobyły na światło
dzienne niezwykły obraz stratygrafii tego terenu: po intensywnym rozkwicie za
czasów VI dynastii (koniec Starego Państwa) nekropola ta była „zapomniana”
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przez dwa tysiące lat, po czym zaczęła być znów intensywnie używana od czasów Aleksandra Wielkiego. Dolna część cmentarzyska, mastaby dostojników ze
schyłkowej fazy Starego Państwa, ze wspaniale zachowanymi płaskorzeźbami
i malowidłami, to nie tylko unikatowe świadectwo sztuki tego okresu, lecz
przede wszystkim ważny dokument historyczny pozwalający prześledzić stopniowe przejmowanie prerogatyw władcy przez najwyższych dostojników w czasach, kiedy doskonale zorganizowane państwo faraonów po raz pierwszy chyliło się ku upadkowi. Tak zwana nekropola górna, obejmująca epokę ptolemejską i wczesny okres rzymski, zawierająca setki pochówków klasy średniej i najniższej, pozwoliła natomiast po raz pierwszy na dokonanie kompleksowych badań dotyczących społeczeństwa starożytnego Memfis w tym okresie.
Czasy tzw. Nowego Państwa, tj. drugiej połowy II tysiąclecia p.n.e., stanowią przedmiot badań polskich egiptologów w miejscu wyjątkowo spektakularnym, odwiedzanym przez każdego turystę, który zawita do Egiptu. To świątynia królowej Hatszepsut, kobiety – faraona z początków XVIII dynastii, budowla o unikatowej architekturze i wyjątkowym znaczeniu historycznym. Na
początku swej działalności, przed niemal pięćdziesięciu laty, polscy archeolodzy dokonali tu sensacyjnego odkrycia: pod gruzem pochodzącym z wcześniejszych wykopalisk różnych misji zagranicznych, tuż obok świątyni królowej, odsłonili drugą, równie niezwykłą budowlę sakralną, wzniesioną nieco później
przez pasierba królowej, jednego z najsłynniejszych faraonów, Totmesa III.
Obydwa obiekty są do dziś terenem badań polskich egiptologów rekonstruujących te niezwykłe budowle z tysięcy fragmentów rozproszonych nie tylko na terenie egipskich Teb, lecz także w muzeach i kolekcjach całego świata. Późniejszą historię tej budowli, kiedy pełniła kolejno funkcję sanatorium dla pielgrzymów (okres ptolemejsko-rzymski) i klasztoru (epoka bizantyńska), zbadali
i opublikowali również polscy uczeni, docent Ewa Laskowska-Kusztal i profesor Włodzimierz Godlewski.
Szczególnie trudne zadanie stanęło przed polskimi archeologami w Delcie
Nilu, na północy Egiptu. Ten podmokły teren był miejscem długo omijanym
przez archeologów, gdyż budowle i inne zabytki zachowane na tym obszarze
w znacznej mierze uległy w ciągu wieków zagładzie spowodowanej nie tylko
zmianami klimatycznymi, lecz także licznymi wojnami, jakie w ciągu wieków
miały miejsce właśnie tu, na styku Afryki i Azji, a także szczególnie szybką industrializacją tych terenów. Władze egipskie od dziesięcioleci apelują do archeologów całego świata o podejmowanie badań w tej części Egiptu. Pionierem
tych badań po drugiej wojnie światowej byli Polacy. Właśnie ten trudny teren
wybrał prof. Michałowski na miejsce pierwszych polskich wykopalisk, gdy
wrócił do Egiptu w latach pięćdziesiątych. Jego zespół odsłonił wówczas m.in.
pozostałości świątyń z I tysiąclecia p.n.e. (XXV/XXVI dynastia), które jest
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szczególnie słabo zbadanym okresem w historii Egiptu. Prace w Tell Atrib (starożytnym Athribis), położonym ok. 50 km na północ od Kairu, kontynuowali
później uczniowie Profesora, m.in. autor niniejszego artykułu, odkrywając (na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych) całą dzielnicę miasta
z czasów ptolemejskich, zamieszkaną przez artystów i rzemieślników, którzy
pozostawili po sobie liczne dzieła rzucające nowe światło nie tylko na sztukę
i rzemiosło artystyczne tego okresu, lecz także na synkretyczną kulturę Egiptu
w czasach, kiedy element egipski mieszał się w rodzaj hellenistycznej koiné
z elementem greckim i orientalnym.
Bardzo ważnym osiągnięciem polskiej egiptologii w odniesieniu do tej epoki są wyniki badań doc. Ewy Laskowskiej-Kusztal na wyspie Elefantynie (południowe krańce Egiptu), gdzie zasłużona niemiecko-szwajcarska misja archeologiczna powierzyła polskiej uczonej zbadanie rozproszonych fragmentów
świątyń okresu grecko-rzymskiego. Na podstawie żmudnych badań epigraficznych Polka zrekonstruowała kilka ważnych budowli sakralnych, które rzucają
nowe światło na architekturę, religię i historię tej części Egiptu na przełomie er.
Za publikację wyników tych prac doc. Laskowska otrzymała nagrodę Prezesa
Rady Ministrów.
Epoka grecko-rzymska, tj. ostatnie wieki przed n.e. i pierwsze wieki n.e., reprezentowana jest na polskich wykopaliskach w Egipcie szczególnie bogato.
Można wręcz powiedzieć, że to „polska specjalność”. Sekwencję otwiera Aleksandria, gdzie w centrum miasta pod wzgórzem Kom El Dikka od pół wieku
prowadzone są polskie badania. Zaczęły się od odkrycia słynnego już amfiteatru, który początkowo uważany był za odeon, a w świetle najnowszych prac
okazał się rodzajem auli najstarszego ze znanych uniwersytetów. Do amfiteatru przylegają bowiem pomieszczenia mające wszystkie cechy sal wykładowych
uczelni ze schyłku epoki rzymskiej i początków epoki bizantyńskiej. Przez wiele lat pracami polskiej misji w Aleksandrii kierował inż. dr Wojciech Kołłątaj,
który m.in. tuż obok kompleksu uniwersyteckiego odkrył monumentalne łaźnie
publiczne, inny zabytek architektury tego okresu.
Ważnym z punktu widzenia naukowego uzupełnieniem polskich prac
w Aleksandrii okazały się wykopaliska podjęte w latach osiemdziesiątych przez
prof. Andrzeja Daszewskiego w miejscowości Marina el-Alamein położonej na
wybrzeżu Morza Śródziemnego, ok. 80 km na wschód od Aleksandrii. Odkryto tu bowiem zespół monumentalnych grobowców z dobrze zachowaną częścią
naziemną, czyli kultową, tj. właśnie tą, która w grobowcach aleksandryjskich
uległa przeważnie zniszczeniu.
Badania polskich uczonych wzbogaciły też obraz kultury epoki bizantyńskiej w Dolinie Nilu. Po spektakularnych odkryciach prof. Michałowskiego
w sudańskim Faras, jego dzieło na terenie Nubii kontynuuje misja archeolo-
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giczna kierowana przez dr. Stefana Jakobielskiego, prof. Włodzimierza Godlewskiego i dr Bogdana Żurawskiego. W Dongoli, innym ważnym ośrodku
kultury chrześcijańskiej w czasach bizantyńskich, odsłaniają klasztory, kościoły
i inne budowle, których wspaniała dekoracja wyróżnia się oryginalnością tematyczną i stylistyczną łączącą treści chrześcijańskie z reliktami wcześniejszej kultury lokalnej, w której z kolei pobrzmiewają echa epoki faraońskiej i rodzimych
tradycji afrykańskich. Za swoje prace na ternie Nubii dr S. Jakobielski otrzymał
najwyższe odznaczenie przyznawane obcokrajowcom przez rząd Sudanu
(Order Błękitnego Nilu).
Obraz wczesnej kultury chrześcijańskiej w Dolinie Nilu wzbogacają też badania prowadzone pod kierunkiem profesora Włodzimierza Godlewskiego na
terenie klasztoru i eremów w Naqlun (Oaza Fajum). Do szczególnie cennych
reliktów religii i języka egipskiego tego okresu należą liczne manuskrypty odkrywane przez tę misję. Równie ważne dla poznania kultury chrześcijańskiej
Egiptu bizantyńskiego są manuskrypty odkryte niedawno przez Tomasza
Góreckiego w jednym z tebańskich grobowców epoki faraońskiej, zamieszkałych w czasach późniejszych przez mnichów.
Chronologiczny przegląd polskich badań w północno-wschodniej Afryce
zamyka średniowiecze muzułmańskie. Polsko-egipska misja archeologiczna
prowadziła przez wiele lat wykopaliska, a także prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne na terenie kompleksu grobowego emira Kurkumasa w kairskim Mieście Umarłych. To wspaniałe dzieło średniowiecznej architektury i sztuki arabskiej przeżywa dzięki pracom Polaków swój renesans. Jest też symbolem otwarcia naszych warsztatów naukowych na kulturę muzułmańską. Jej oryginalne
elementy wzbogacające cywilizację nowożytną stanowią w ten sposób pośrednie ogniwo w przekazie tradycji starożytnych.
Znaczenie prac podejmowanych przez Polaków w Afryce Północno-Wschodniej nie ogranicza się do osiągnięć naukowych w skali międzynarodowej. Ma
też ogromne znaczenie opiniotwórcze na znacznie szerszym forum, a tym samym polityczne, co jest szczególnie ważne w okresie narastających konfliktów
między Północą a Południem. Bezpośrednie, nieformalne, sięgające do głębokich pokładów świadomości kontakty archeologów z przedstawicielami różnych warstw społeczeństwa w krajach arabskich są też jedną z istotnych przesłanek do lepszego wzajemnego zrozumienia i tolerancji kultur współczesnych
wyrosłych z różnych tradycji.
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Summary
Seventy years of Polish archaeology in Africa
In October 2007, the „Polish school of Mediterranean archaeology” created
by the late Professor Kazimierz Michałowski, celebrates seventy years of its existence. Polish-French excavations at Edfu (Upper Egypt) in 1937–1939 opened
those activities which had been interrupted for almost twenty years
(1939–1957) due to political reasons. The creation of the Polish Center for Mediterranean Archaeology in Cairo (1959) marks the beginning of a new period.
The work of K. Michałowski is being continued and enlarged by his „school”.
Polish excavations in Egypt and Sudan bring important contributions to our
knowledge of the long history of the high civilization that developed in northeastern Africa.

Bronisław Kazimierz Nowak
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku
Wydział Historyczny

Niewolnictwo na Wyspie Św. Heleny
w XVI–XVII wieku
Wyspa Św. Heleny to najbardziej samotna spośród wszystkich wysp leżących na południowym Atlantyku. Jej najbliższym sąsiadem jest Wyspa Wniebowstąpienia odległa o prawie 700 mil do Afryki trzeba płynąć 1140 mil, do Brazylii 1800, a do Anglii aż 4000 mil.
Wyspę odkrył 21 maja 1502 r. Joao de Nova Castella, dowódca floty portugalskiej wracającej z Indii1. Wyspa była niezamieszkana i uboga w faunę2.
Całe jej wnętrze pokrywały lasy, które dochodziły nawet w niektórych miejscach do wybrzeża wyspy3. Dziś trudno w to uwierzyć, bo drzew na wyspie
raczej się nie uświadczy. I choć we wczesnym okresie wielkich odkryć geograficznych nowo odkryte wyspy – szczególnie te bezpieczne, a więc bezludne oraz o dogodnym dla przybyszów z Europy klimacie4 – starano się kolonizować, to na WyspieŚw. Heleny wysadzono tylko stadka kóz, świń i osłów.
Po rozmnożeniu się miały one wzbogacać dietę marynarzy ze statków wracających z Indii. Okazało się to zgubnym dla wyspy posunięciem, bo kozy
przede wszystkim, pozostawione same sobie, nie mając naturalnych wrogów, rozmnożyły się ponad miarę i rozpoczęły skuteczną destrukcję pokry1 Ponieważ wyspa została odkryta w dzień urodzin św. Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, po niej zyskała swą nazwę, którą zachowała do dziś.
2 „St. Helena was then inhabited only by sea-fowl, and occasionally by seals, sea-lions,
and turtle. No other animals are said to have been found upon it, and it is supposed that this
was the first time its shore had ever been visited by human footstep”. T.H. Brooke, A History of the Island of ST. Helena from its Discovery by the Portuguese to the Year 1806, London 1808, s. 21.
3 „The interior of the island was one entire forest; and even some of the precipices overhanging the sea were covered with gum-wood trees”. Tamże.
4 Tamże.
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wy leśnej. Dokładały się do tego procesu jak mogły świnie i osły, które też
szybko zdziczały5.
Pierwsi osadnicy – zresztą zupełnie przypadkowi – pojawili się na Św. Helenie w 1513 r. Portugalska flota wracająca z Indii wysadziła na wyspie szlachcica Ferdynanda Lopeza, który ukarany został przez Alphonso Albuquerque za
dezercję i zdradę obcięciem nosa, uszów, prawej ręki i kciuka u lewej ręki. Wieziony do ojczyzny, gdzie czekało go życie w niesławie, wybrał wygnanie na bezludną wyspę6. Pozostawiono mu do towarzystwa kilku niewolników, bo ciężko
okaleczony i w praktyce niezdolny do ciężkiej, fizycznej pracy, samotnie na wyspie by nie przeżył.
Niewolnicy z Afryki i Azji byli zatem pierwszymi osadnikami na Wyspie Św.
Heleny i to im zawdzięcza wyspa najwcześniejszą próbę zagospodarowania7.
To oni zbudowali tutaj pierwsze domy i pomieszczenia gospodarcze, a z czasem i kościół, którego istnienie poświadcza pierwszy obcy gość na wyspie. Warto też podkreślić, że wraz z Lopezem trafiły na wyspę nowe gatunki domowego ptactwa, nasiona warzyw i sadzonki pierwszych drzew owocowych8. Lopez
i jego niewolnicy przebywali na wyspie tylko cztery lata, toteż rezultaty ich pracy nie były wielkie, choć – jak odnotowały źródła – sam Lopez miał talent do
prac ogrodniczych i sadowniczych. Większe sukcesy w wojnie z szatą roślinną
wyspy odnotowały za to pozostawione na niej zwierzęta, głównie kozy.
Portugalczycy stworzyli jednak, już na początku XVI stulecia, pewien model
wykorzystania wyspy, który przetrwał stulecia i nie uległ przekształceniu mimo
dość częstych zmian jej właścicieli. Wyspa Świętej Heleny stała się ważną sta5 J.C. Meliss, St. Helena: A Physical, Historical, and Topographical Description of the
Island, London 1875, s. 2.
6 „He thus had the honour of being the first Governor of St. Helena, and was provided with
a few negro slaves, pigs, goats, poultry, partridges, guinea fowl, pheasants, peacocks, vegetables,
roots, fig, orange, lemon and peach trees. After this poor creature had spent four years in cultivating the soil, his Robinson Crusoe style of life came to an end by his removal through orders
from Portugal.” J.C. Meliss, St Helena, s. 2. Zob. też T. H. Brooke, A History, Rozdział II.
7 „Unwilling to encounter the ignominy which his crimes had occasioned, he preferred a voluntary exile; and was, in the year 1513, at his own request, landed at St. Helena, with a few negro slaves. Such were the first inhabitants of the island.” T. H. Brooke, A History, s. 21.
8 „Hogs, goats, and poultry, were landed for his sustenance; partridges, pheasants, guinea-fowl,
peacocks, and other wild fowl, were let loose; roots and vegetables of various sorts were also introduced, and figs, oranges, lemons, and peach-trees planted. A taste for botany and gardening proved
a seasonable relief to his wretchedness, and lightened the burden of many an hour. His knowledge
in the management of fruit-trees enabled him to select the situations best suited to each kind, and
to bring them to great perfection. Supplies of moisture for his plantations and garden-grounds were obtained from several springs, the discovery of which is ascribed to his researches. The live-stock
and wild-fowl increased abundantly under his fostering protection, and in a few years overspread the
face of the country. In occupations like these, more humble, but assuredly more praiseworthy, than
those that had recently engaged his attention, he passed four years; at the end of which period he
was removed from the island by orders from Portugal”. Tamże, rozdział II, s. 22.
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cją na szlaku morskim z Indii Wschodnich do Europy. Zatrzymywano się tutaj
dla odpoczynku i kuracji, uzupełniano zapasy wody, opału, żywności, mięsa,
a także świeżych owoców i warzyw. Zabierano na pokład żywe kozy i ptactwo
domowe, a na wyspie pozostawiano chorych, których stan wskazywał, że mieli oni niewielkie szanse na przeżycie ciężkiej drogi morskiej do domu. Ci spośród chorych, którzy zdołali się wyleczyć, w wielkim trudzie, przy pomocy niewolników, których przydawano im do pomocy, kolonizowali wyspę. Zakładali
sady i ogrody warzywne, karczowali ziemię pod uprawę zboża. Razem, wolni
i niewolnicy, stanowili jednak tylko garstkę osadników i taki stan rzeczy przetrwał przez stulecie, co najmniej do początków XVII w. Portugalczykom udało
się też, aż do podróży Cavendisha w 1588 r., utrzymać w tajemnicy istnienie
wyspy, tak korzystnie usytuowanej na południowym Atlantyku9.
Przyjęty system kolonizacji sprawił, że pod względem demograficznym Wyspa Św. Heleny niewiele się różniła od innych wysp kolonizowanych przez Europejczyków na Atlantyku. Wyspa była zamieszkana przez mieszaną pod
względem rasowym i społecznym ludność i od początku swych dziejów jej rozwój zależał od niewolników, którzy stanowili większość. Powodowało to znane
z innych wysp następstwa: strach białych właścicieli niewolników przed buntem
czarnych, napięte stosunki społeczne, których nie mogły skutecznie rozładować
częste zamieszki wywoływane przez niewolników, ale też przez białych dysponujących bronią. Specyficzne warunki naturalne Wyspy Św. Heleny, pozorna
łatwość ucieczki i bezpiecznego schronienia się w głębi wyspy, z drugiej zaś
strony potrzeba trzymania się w gromadzie, by zwyczajnie przeżyć, sprawiały,
że wyzysk niewolników nie był wielki, a stosunki między białymi właścicielami
a niewolnikami przypominały w większym stopniu niż gdziekolwiek indziej stosunki patriarchalne.
8 czerwca 1588 r. do wyspy zupełnie przypadkowo dopłynął kapitan Cavendish. Zastał na niej osadę składającą się z kilku dobrze zbudowanych domów
i kościół katolicki10. Szybko się zorientował, że ma przed sobą dzieło Portugalczyków. Kapitan zostawił niewielki, ale interesujący opis wyspy11. Przebywał na
niej tylko 12 dni, niewiele złego mógł zatem wyrządzić wyspiarzom. Sporządził
9

Tamże.
„On the 8th June, 1588, it was visited by Captain Cavendish, who anchored his ship off
Chapel Valley (now James’ Valley), and found there a settlement comprising several good buildings and a Roman Catholic church. The attempts of the Portuguese to introduce useful plants
had evidently succeeded, for fig, lemon, orange, pomegranate, shaddock and date trees were then
growing there, as well as parsley, sorrel, basil, fennel, aniseed, mustard, and radishes; he moreover found partridges, pheasants, guinea cocks or turkeys, with a large number of goats and wild
pigs”. J.C. Meliss, St. Helena, s. 5.
11 „The valley is the fairest and largest low plot in all the island, and is exceedingly sweet and
pleasant, and planted in every place either with fruit or with herbs”. Tamże.
10
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mapę wyspy i określił jej położenie. Zanotował, że na wyspie Anglicy dostrzegli 4 niewolników: 3 Murzynów z Afryki oraz jednego z Jawy12. W rzeczywistości mogło ich być więcej, ale przebywali w głębi wyspy (niewolnicy – jako towar
– jeszcze Anglików nie interesowali). Podkreślał też, że jedna z dolin wyspy jest
znakomicie zagospodarowana, są w niej piękne i zadbane ogrody, sady i pola.
Przypomina wręcz rajski ogród.
Od tego momentu Wyspa Św. Heleny przestała być wyspą nieznaną kupcom
i nawigatorom europejskim, głównie angielskim, którzy zaczęli ją wykorzystywać
w żegludze z Azji do Europy na sposób portugalski. Już w 1591 r. odwiedził ją
kapitan Kendall, któremu zły los nie pozwolił na dopłynięcie do Indii i który po
powrocie z okolic Przylądka Dobrej Nadziei pojawił się na niej, by pozwolić
załodzie na odpoczynek i pożywienie13. W 1593 r. dopłynął do św. Heleny (wracając z Indii) kapitan Lancaster. On też przebywał na wyspie bardzo krótko
(19 dni) i sformułował opinię, że wyspa nie jest interesująca dla osadników. Co
do tego przekonał go głównie jeden z członków załogi okrętu Kendalla pozostawiony na wyspie w 1591 r., który z radości, że znów może oglądać rodaków, nie
spał przez osiem dni i w rezultacie umarł z braku snu i wyczerpania14.
Na przełomie XVI i XVII w. sytuacja wyspy zmieniła się o tyle, że wraz ze
wzrostem zainteresowania żeglugą do Indii ze strony innych państw Europy,
wyspa stała się stacją zaopatrzeniową, a także skrzynką pocztową nie tylko dla
Portugalczyków i Hiszpanów, ale także Anglików i Holendrów15. Interesy angielskie w Indiach, a szerzej w całym basenie Oceanu Indyjskiego, reprezentowała utworzona jeszcze za czasów Elżbiety Kompania Wschodnio-Indyjska.
I już pierwsza wyprawa angielska do Indii wyekwipowana przez Kompanię
przekonała się o wartości Świętej Heleny dla żeglugi16.
„There are fig-trees which bear fruit continually, and very plentifully; for on every tree you
may see blossoms, green figs, and ripe figs, all at once, and it is so all the year long. The reason
is, that the island standeth so near the sun. There is also great store of lemon-trees, orange-trees, pomegranate-trees, pome-citron-trees, and date-trees, which bear fruit as the fig-trees do,
and are planted carefully, and very artificially, with pleasant walks under and between them; and
the said walks are overshadowed with the leaves of the trees; and in every void place is planted
parsley, sorrel, basil, fennel, anniseed, mustard-seed, radishes, and many very good herbs. The
fresh-water brook runneth through divers places of this orchard, and may, with very pains, be
made to water any tree in the valley”. T.H. Brooke, A History, s. 23.
12 Tamże, s. 24.
13 J.C. Meliss, St. Helena, s. 3.
14 Tamże, s. 3. Zob. też T.H. Brooke, A History, s. 24.
15 J.C. Meliss, St. Helena, s. 3–4.
16 „After extreme difficulties and hardships, they reached St. Helena on the 16th of June. In the
shelter of this safe and commodious haven Captain Lancaster repaired his damages, whilst an
abundance of wild goats and other refreshments, obtained on shore, gave new vigour and renovation to his exhausted men; and on the 11th of September 1603”. T.H. Brooke, A History, s. 25.
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Widok Wyspy Świętej Heleny ze statków podchodzących do niej z różnych kierunków

O zaletach wyspy wiedzieli głównie Portugalczycy, ale to Holendrzy wyciągnęli z jej oceny praktyczne wnioski. Holendrzy w sposób formalny ogłosili
swoje prawa do Świętej Heleny i trzymali ją w swoich rękach aż do roku 1651,
kiedy to opuścili ją dla budowy Kolonii Przylądkowej w Afryce Południowej.
Będąc panami wyspy, zamierzali przeprowadzić jej systematyczne zagospodarowanie, ale przebywali tu zbyt krótko, by osiągnąć większe sukcesy17. Nie mieli też wystarczających doświadczeń w wykorzystywaniu niewolniczej siły roboczej. Kiedy Holendrzy się wycofali, natychmiast na ich miejsce pojawiła się Angielska Kompania Indii Wschodnich, która wzorem poprzedników podjęła się
systematycznej kolonizacji wyspy. Sprowadzała z Anglii osadników i oferowała im dogodne warunki zagospodarowania. Po dziesięciu latach dzierżenia
17

Są też źródła świadczące o tym, że holenderscy marynarze, bez inspiracji ze strony swych
dowódców, dopuszczali się na wyspie aktów wandalizmu, by inni, którzy zawiną na nią, nie mieli z niej pożytku. Zob cyt. przez Brooke’a Tavernier: „Il y a quantité de citronniers & quelques
orangers, que les Portugais avoient autrefois plantez. Car cette nation a cela de bon, que là où
elle est, elle tâche de faire quelque chose pour le bien de ceux qui doivent venir ensuite dans le
mesme lieu; les Hollandois font tout le contraire, & tâchent de détruire tout, afin que ceux qui
pourroient venir après eux no trouvent rien. Il est vray que no sont pas les Chefs qui en usent de
la sorte; mais la pluspart de matelots & soldats, qui se disent l’un à l’autre, nous n’y reviendrons
plus, & qui pour avoir plûtost le fruit l’arbre le coupent par le pied au lieu de le cueillir.” Voyages de Tavernier, t. 2, s. 569. Cyt. za T.H. Brooke, A History, rozdział II, przypis 5.
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Wyspy Św. Heleny, Kompania otrzymała od Karola II przywilej (kartę), który
czynił z niej jedynego i w niczym nieskrępowanego właściciela wyspy18. Kompania zyskała też prawo wysyłania na wyspę wszelkiego typu zaopatrzenia bez
opłacania stosownych ceł19.
Na wyspie pojawiły się fortyfikacje, posterunki wojskowe i obserwacyjne,
a także urządzenia portowe ułatwiające pobyt statków u jej wybrzeży. Zbudowano także koszary, budynki publiczne (siedziby władz) itd. Prace te wykonywali niewolnicy należący do Kompanii. Dla nich też trzeba było zbudować baraki, zadbać o ich wyżywienie i odzież. Utrzymanie garnizonu, władz wyspy
(gubernator, rada itd.), regularne zakupy niewolników kosztowały dziesiątki tysięcy funtów rocznie. Od początku swych rządów Kompania zabiegała więc
o to, by wyspa kosztowała ją jak najmniej, najlepiej by była co najmniej samowystarczalna. Zachęcała więc sprowadzanych na Świętą Helenę osadników do
eksperymentowania z nowymi kulturami rolnymi, tak zwanymi „plantacyjnymi” (trzcina cukrowa, tytoń, indygo itd.), sprowadzała nowe odmiany zwierząt
hodowlanych z Indii, Madagaskaru i Afryki20. Prace te wymagały posiadania
wielu niewolników. Kupowano ich w Azji i coraz częściej na Madagaskarze
i wschodnim wybrzeżu Afryki. Wraz z afrykańskimi niewolnikami aklimatyzowano na wyspie ignam, który stał się podstawą ich diety.
Sukcesy, jakie zaczęła odnosić angielska spółka, wywołały zawiść dawnych
właścicieli Św. Heleny. Podjęli oni w 1665 r. próbę odzyskania wyspy. Ich sukces był jednak krótkotrwały. Anglicy odzyskali Św. Helenę i natychmiast przystąpili do umacniania jej fortyfikacji21. Byli tym aż tak zajęci, że zabrakło im
czasu na dokumentowanie własnych prac i osiągnięć. Tylko z zachowanej na
wyspie tradycji ustnej znamy nazwiska urzędujących gubernatorów i ich największe dokonania22. Warto podkreślić, że tę tradycję znamy dzięki pewnemu
staremu niewolnikowi. Ale już za rządów gubernatora Anthony Beale’a, Holendrzy po raz trzeci podjęli udaną próbę zajęcia Św. Heleny. Było to w roku 1673.
18

J.C. Meliss, St. Helena, s.4.
„By this charter they were privileged to export for the infant colony, duty free, all kinds of
provisions, stores, ordnance, ammunition, and every thing requisite for the supply and defence
of whatever garrisons or fortifications they might think proper to maintain, or erect, on the
island; they were also empowered to send thither any persons desirous of becoming settlers, and
to govern them in such legal and reasonable manner as the Company might judge fit”. T.H. Brooke, A History, rozdział II.
20 „Additional supplies of black cattle were procured from Madagascar; yams were introduced from the same quarter. Some slaves were likewise imported from thence, to work in the plantations”. Tamże, s. 26.
21 J.C. Meliss, St. Helena, s. 4.
22 „The memory of an aged slave, who had been brought to the island at the time of its first
settlement by the English, is the only authority we have for the names of the first five Governors,
viz. Dutton, Stringer, Swallow, Coney, and Bennett”. T.H. Brooke, A History, s. 27.
19
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Tym razem jednak Anglicy rozpaczliwie się bronili. Zresztą – jeśli wierzyć
źródłom – angielski garnizon wyspy liczył aż 500 żołnierzy, do których doliczyć
trzeba uzbrojonych osadników, na których Kompania nakładała obowiązek
obrony wyspy. Sukces Holendrów był możliwy dzięki temu, że jako byli właściciele znali topografię wyspy, a ponadto pochwycili jednego z angielskich osadników, który w czasie inwazji – nic o niej nie wiedząc – łowił sobie wraz ze
swoim niewolnikiem ryby w oceanie, i zmusili go do pokazania drogi do fortu23. Holendrzy rozbili siły angielskie i zmusili gubernatora z częścią załogi fortu oraz angielskimi osadnikami do ucieczki z wyspy24.
Uciekinierzy pożeglowali w stronę Brazylii i mieli niebywałe szczęście. Natknęli się na angielską flotę wracającą z Indii pod dowództwem kapitana Richarda Mundena25. Dowódca zdecydował się zawrócić flotę na Św. Helenę
i odbić wyspę z rąk Holendrów. Rewanż powiódł się w pełni. Anglicy odzyskali swą posiadłość. I pomógł im w tym pewien niewolnik o imieniu Oliver. O jego zasługach napisał władzom Kompanii Wschodnio-Indyjskiej kapitan Sir
Richard Munden. I choć relacja ta jest dość lakoniczna, to można z niej wyczytać wiele interesujących faktów. Bohater znał warunki topograficzne wyspy
i jego pomoc w poprowadzeniu angielskiego desantu musiała być znaczna.
Docenili to Anglicy i na wniosek Sir Mundena wykupili z niewoli nie tylko
czarnego bohatera (za nieznaną sumę funtów), ale też jego żonę i dwoje dzieci (ci kosztowali 18 funtów)26. Cała rodzina zyskała więc wolność. Więcej, Anglicy, to znaczy dyrektorzy Kompani, wykazali tyle troski o jej los i uznania dla
niezwykłej wobec siebie lojalności, że polecili potraktować wyzwoleńców jak
każdych innych wolnych angielskich osadników, przyznali rodzinie ziemię pod
plantację oraz dwie krowy. Wszystko to w nagrodę za ich odważną wierność
Anglikom27. Pamięć o tych wydarzeniach przetrwała do końca okresu niewolnictwa na wyspie i w nieco odmiennej formie pojawia się w wielu relacjach
o dziejach Św. Heleny. Niestety, los nie dał czarnemu bohaterowi żyć długo.
Zginął od kuli w czasie nieudanej rebelii angielskich żołnierzy na wyspie
w końcu 1684 r. Zginął, co podkreśla nasze źródło, jako wolny plantator28.
23

Zachowało się kilka różniących się między sobą wersji tych wydarzeń, wszystkie wskazują
jednak na fakt zdrady, która ułatwiła sukces Holendrom. Zob. tamże, s. 27.
24 J.C. Meliss, St. Helena, s. 5–6.
25 O szczegółach tego wydarzenia zob. T.H. Brooke, A History, s. 28.
26 T.H. Brooke (s. 28) twierdzi, że niewolnik Oliver został wykupiony z niewoli przez Mundena jeszcze w Brazylii, gdzie był krótko własnością pewnego Portugalczyka.
27 T.H. Brooke, A History, s. 32; „Sir Richard Munden represented the assistance derived
from his local knowledge, and zeal for the British cause, in so favourable a light, that the
Company not only repaid the expense of Oliver’s emancipation, but also made him a free
planter, and allowed him land and cattle in the same proportion as was granted to European
inhabitants”.
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Oliver był z pewnością bohaterem dla Anglików, ale czy tak samo zapamiętali go niewolnicy? Tego niestety nie wiemy.
Wyzwolona rodzina, traktowana tak jak wszyscy inni osadnicy, miała prawo
do 20 akrów ziemi „rough and smooth”, a ponadto dwóch krów (z tym że prawo zabraniało ich zabicia przez 3 lata, gdyż miały się na wyspie rozmnażać29),
a z kompanijnych magazynów otrzymywała nieodpłatnie żywność przez 9 miesięcy. Zakładano zatem, że po niespełna rocznym gospodarowaniu na wyspie
osadnicy będą już zdolni samodzielnie funkcjonować30. W zamian za pomoc ze
strony Kompanii w zagospodarowaniu, osadnicy zobowiązani byli do doskonalenia swoich umiejętności wojskowych, naprawy fortu i posterunków, regularnych ćwiczeń wojskowych i udziału w obronie wyspy, gdyby doszło do takiej
konieczności31.
W końcu XVII w. władzom Kompanii Wschodnio-Indyjskiej nie było łatwo
pozyskać osadników dla tak mało atrakcyjnej kolonii jak Wyspa Świętej Heleny, toteż nie dziwi łaskawość wobec zasłużonego niewolnika. Władze starały się
także, aby żołnierze po wypełnieniu służby określonej kontraktem nadal pozostali na wyspie już jako plantatorzy. Z punktu widzenia interesu Kompanii tacy plantatorzy byli szczególnie cenni: znali warunki miejscowe, byli zawodowymi żołnierzami, a ponadto doświadczonymi rolnikami, bo regulamin obowiązujący na wyspie zachęcał ich do pracy u plantatorów w czasie wolnym od
służby, byli więc de facto co najmniej dwuzawodowcami. Ponadto liczny garnizon i milicja składająca się ze wszystkich wolnych plantatorów gwarantowały bezpieczeństwo i zmniejszały strach przed niewolnikami32.
28 „One of the killed was Black Oliver, who guided Sir Richard Munden’s party up the rocks
at Prosperous Bay at the re-capture of the Island and was made a free planter in consequence”
R. Janisch, Extracts from the St. Helena Records, St. Helena 1885, s. 21.
29 „No female Cattle are to be killed for three years until the Island be sufficiently replenished.” Tamże, s. 3.
30 Tamże. „Each family shall have besides 2 cows given them freely with provision gratis out
of the Company’s Magazine for their maintenance for the space of nine months”. Zob. też
T.H. Brooke, A History, s. 32.
31 „All the Planters are to be listed under either of the aforesaid companies that they may
exercise and train them up in arms at least once in two months to qualify them for the defence
of the Island. Though we do not require the Planters to keep constant watch as Soldiers during
the time that we shall continue soldiers in pay, yet we do strictly require in case of the approach
of any shipping and especially upon discovery of any Enemy or any general alarms that they do
repair to their respective posts. It being one of the conditions on which we have granted them the
land and other accommodation. Soldiers who desire to be discharged and become Planters grant
them the same acquainting” – fragment cytowanego wyżej listu – instrukcji z 19.12.1673 r. [All
Planters are bound by the tenure of their lands to be At your command to bear arms and observe orders for the Defense of our Island”. R. Janisch, Extracts, s. 6.]
32 „The accession of settlers from England formed, in a very short time, a tolerably numerous militia; a kind of force with which the Company intended the island should be garrisoned, in
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Na wyspie Kompania wyznaczała i opłacała pastora – katechetę, a zarazem
nauczyciela dzieci. Miał on prowadzić lekcje w każdą niedzielę, a co jest godne
podkreślenia miał także uczyć te murzyńskie (niewolnicze) dzieci, które wykazywały się stosownymi dyspozycjami do nauki33.
W trosce o dobrą przyszłość wyspy dyrektoriat Kompanii zarządził: „We also order that all Negroes both men and women living in the said Island that
shall make profession of the Christian faith and be baptized shall within seven
years after be free planters and enjoy the privileges of free planters both of land
and cattle”34. Zatem wystarczało przyjąć chrzest i przez lat siedem żyć po
chrześcijańsku, aby zyskać wyzwolenie ze stanu niewoli, nabrać praw i przywilejów przyznawanych przez Kompanię wszystkim wolnym osadnikom.
Flota dowodzona przez Sir Mundena nie tylko wyzwoliła wyspę od Holendrów, ale także pozostawiła na Św. Helenie aż 160 osadników. Kompania zakładała, że nowi plantatorzy zajmą się hodowlą owiec, uprawą trzciny cukrowej, indyga, bawełny, a być może także goździków i tytoniu (możliwości glebowe i klimatyczne wyspy nie były jeszcze w pełni rozpoznane). Chcąc ułatwić
nowym osadnikom start, władze Kompanii zapewniły, że przez 7 lat będą kupować od nich wszystkie wyżej wymienione towary.
W korespondencji z grudnia 1674 r. nadal przebija troska o bezpieczeństwo
wyspy, choć z Holandią „spodobało się już Anglii zawrzeć pokój”, ale też dbałość o nowych osadników, których władze na wyspie mają zaopatrzyć w potrzebnych im niewolników, szybko wyznaczyć i wytyczyć im należne ziemie
oraz – w miarę potrzeby wyznaczyć kwatery w domach starych osadników35.
Na władze lokalne spadł zatem ciężar sprowadzania na wyspę niezbędnej liczby niewolników. Dyrektoriat Kompanii wiedział, że władze wyspy – zostawione w tym względzie same sobie – nie sprostają zadaniu, zdecydował zatem: „We
intend to give orders to Suratt to send you some Kermenia Goats and we take
what care we can to procure some Indians by our returned shipps to be left with
preference to regular troops. Orders were, in consequence, sent out to reduce the number of soldiers to fifty, and to allow the remainder the option either of becoming planters or returning to
England”. T.H. Brooke, A History, s. 33.
33 „We have entertained Mr. William Swindle a Minister of the Gospel of whom we have received a very good character to preach once and catechize every Lord’s Day and to teach or direct
the teaching of children as their Schoolmaster and also as many of the Negro children as are capable of learning. His allowance £50 a year as Minister £25 as Schoolmaster and £25 gratuity and
to have his dyett at the Governor’s table and also at Plantation”. R. Janisch, Extracts, s. 4.
34 Tamże.
35 „Our order is that you will be speedy in settling of these new komers in laying out their
lands and give them assistance by the negroes and encouragement to build them up cottages to
dwell in. Till their habitations be built they may be distributed to lodge amongst those planters
that have houses”. Tamże.
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you”36. Warto zauważyć, że rok wcześniej wykazano wiele troski o niewolników
i ich zdolne dzieci, tu – choć trudno powiedzieć, by sytuacja w sposób poważny się zmieniła – o niewolnikach z Indii i o kozach mówi się jednym tchem.
Władze Kompanii karmione dość optymistycznymi raportami swoich gubernatorów, pomyślnie oceniały sytuację na Wyspie Św. Heleny w marcu 1676 r.,
miały jednak informacje o braku chęci do pracy ze strony niektórych osadników („nie będą pracować, to nie będą jedli, bo Kompania nie będzie ich utrzymywać”) i zalecały w związku z tym, by leni wysłać najbliższą okazją do Anglii.
Skąd te trudności? Wielu osadników opuszczających Anglię miało niewłaściwe
przekonanie o warunkach życia i możliwościach gospodarczych wyspy. To nie
były jednak Antyle, ani też Indie Wschodnie. Warunki naturalne były tutaj
znacznie cięższe, a szanse awansu – także materialnego – mniejsze. Nic dziwnego zatem, że osadnicy chcieli stąd uciekać i raz po raz pojawiały się wśród
nich plotki, że Kompania wyśle ich – w uznaniu zasług – do Indii, o czym marzyli37. Osadników na wyspie było mało – za mało. W roku 1673 wolnych osadników w odpowiednim wieku do noszenia broni było na wyspie tylko 9038.
Stale odczuwany brak siły roboczej sprawiał, że niewolnicy uciekali od swych
właścicieli, szukając lepszych panów i korzystniejszych warunków pracy. Już
27 stycznia 1679 r. notowano w protokole z posiedzenia rady gubernatora:
„27th Jan., 1679. – Upon complaint of Mr. John Greentree one of the Council
that Peter Williams inhabitant hath lately entertained and concealed two of his
runaway Blacks several weeks – ordered that Peter Williams be committed to
prison 24 hours – afterwards he have one and twenty lashes on his naked body
at the Flaggstaffe and pay 8 dollars”39. Jak wynika z tej notatki, ukarany został
za przetrzymywanie zbiegłych niewolników winny złamania prawa biały osadnik. Kara, jaką mu wymierzono, była dotkliwa finansowo i okrutna. W tym
miejscu warto też podkreślić, że na małej wyspie, na której wszyscy się znali,
Williamsowi udało się korzystać z pracy zbiegów aż przez kilka tygodni. Zdaje
się to świadczyć, że podobny proceder nie był czymś wyjątkowym i plantatorzy
nie kwapili się do zgłoszenia władzom tego typu przestępstwa. Nic dziwnego,
bo praca na wyspie była bardzo droga40. Miesięczna praca (25 dni) była warta
co najmniej 200 pensów, to znaczy prawie jednego funta. W poważnym stop36

Tamże.
Tamże, s. 6.
38 „673.– Besides Officers and soldiers there are above 90 freemen – ordered 10 to keep guard in rotation for a week night and day viz. at Flagstaffe 3, Prosperous Bay 3, Spragues 2, Old
Womans Valley 2, so that the 90 freemen will perform it in nine courses”. Tamże, s. 7.
39 Tamże, s. 9.
40 „Wages appointed to master workmen 1s. per diem; a servant or labourer 8d. per diem”.
Tamże, s. 6.
37
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niu ograniczało to możliwości rozwojowe wyspy. Niewolnicy byli drodzy i trudno dostępni na rynku. W gruncie rzeczy ich dostawy gwarantowały wyłącznie
decyzje administracyjne władz Kompanii. Praca najemna – wykonywana także
przez niewolników na konto ich właścicieli – była tak droga, że najbardziej
obiecujące przedsięwzięcie produkcyjne kończyło się katastrofą.
Niektórzy osadnicy, a także sprytni niewolnicy zamiast zajmować się uprawą roli, polowali na dzikie kozy, a nawet krowy i odżywiali się ich mięsem. Dietę uzupełniali licznymi owocami, jajami dzikich ptaków i rybami. Kompanii zupełnie się to nie podobało, często przypominała, że wyspa, a także wszystkie jej
zasoby, w tym dzika zwierzyna, jest jej własnością i te nielegalne polowania
winny być przez władze wyspy ścigane i karane41.
Sytuacja tu zarysowana miała wpływ na położenie niewolników: im bardziej
białym nie chciało się pracować, tym większa była potrzeba wykorzystania niewolniczej siły roboczej i tym więcej środków należało przeznaczyć na ich pozyskanie. Potrzebowali niewolników nie tylko plantatorzy, by szybciej zagospodarować otrzymane od Kompanii ziemie, lecz także sama Kompania do różnego
typu prac usługowych: budowlanych, remontowych czy transportowych, ale
również do prowadzenia plantacji kompanijnych, z których plony szły na tak
zwany stół gubernatorski, przy którym żywiło się wielu urzędników Kompanii
oraz ich rodzin. Trzeba było także utrzymać kompanijnych niewolników oraz
minimum 50 żołnierzy garnizonu (częściej było ich więcej), potrzebne były rezerwy żywnościowe etc. Wiemy też, że w końcu lat 70. XVII w. produkcja żywności na plantacjach kompanijnych nie była wystarczająca, w związku z czym
gubernator zezwolił, aby żołnierze żywili się u plantatorów, którzy otrzymywali za tę przysługę po 10 szylingów miesięcznie42. Dla plantatorów był to dobry
interes, który jednak nie zachęcał do intensywniejszej pracy.
Już w latach 70. XVII w. były na wyspie specjalne pomieszczenia (baraki) na
ziemiach uprawianych bezpośrednio przez Kompanię, w których mieszkali niewolnicy kompanijni43. Władze na wyspie nie bardzo dbały o baraki niewolni41 „Whereas several persons have many times neglected the planting and improving of ye
lands allotted them and have taken a liberty to hunt and kill many of the Goats that are wild and
dunder pretence of killing wild have killed some Tame altho the said persons have noe more right unto ye wild Goats than to any Cows or other Cattle that are wild on the said Island all the
said wild goats and Cattle being properly the goods of the Company who are the sole Lords of
the Island where the said wild goats and cattle breed and feed, offenders hereafter to make reparation and be punished.” Tamże, s. 9.
42 „21st Oct. 1678.—Several Inhabitants claim satisfaction for dyetting of soldiers by order
of the late Governor Field when there were no provisions in the stores—allowed 10/ a month for
each soldier.” Tamże.
43 „Whereas Captain Anthony Bealle hath a house standing on the Hon. Companies Plantation which he erected by consent of the late Govenor Captain Field which he proposeth to sell
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ków. Trzeba im było o tym przypominać w listach słanych przez dyrektorów
z Londynu. W rezultacie niewolnicy nie pracowali wydajnie.
Zdarzały się także bardzo ostre konflikty pomiędzy plantatorami i niewolnikami. Ci ostatni – przynajmniej niektórzy – nie pozwalali się bić właścicielom.
Relacje powstałe na wyspie w XVII w. zawierają wiele opisów takich konfliktów.
Co istotne, właściciele niewolników, którzy ucierpieli w bójkach z niewolnikami, wbrew woli sądu i władz wyspy bronili swojej własności i nie godzili się na
okaleczanie, a tym bardziej uśmiercanie winnych, bo, jak twierdzili, nie stać ich
na tak wielkie straty. W rezultacie na Wyspie Świętej Heleny nie udało się wypracować wspólnej postawy wyspiarzy, władz wyspy i Dyrektoriatu Kompanii
w kwestii niewolniczej. To także zaważyło na przyszłości wyspy, która pozostała tylko przystankiem na drodze z Indii do Europy. Nie pomogło to zrobić mieszkańcom Świętej Heleny olśniewających karier w żadnej dziedzinie.

Summary
Slavery on the Island of St. Helena in XVI and XVII Century
The author presents the history of the settlement of the Island of St.
Helena. He shows the role of the Island as an important station on the route
from Europe to India, the changing destiny of the Island in hands of the
Portuguese, the Dutch and Englishmen, and finally, the crucial role of slaves in
the development of the Island as water and food supplies provider.

for the use of the Company they having noe house upon their plantation but where the Blacks
lodge which also is so old and decayed that is ready to fall. Ordered that the said house be viewed and valued.” Tamże, s. 10.
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Zakład Języków i Kultur Afryki

Etiopskie źródła do historii Etiopii
pierwszej połowy XX wieku –
kształtowanie się współczesnej
historiografii
Dla historyków studiujących dzieje Afryki Etiopia stanowi obszar kulturowy
na tyle odmienny, że często jest on wykluczany ze sfery zainteresowań afrykanistów. Początki i rozwój etiopistyki przez dziesiątki lat związane były ze studiami semitystycznymi. Na potwierdzenie słuszności postrzegania kultury
Etiopii z perspektywy innej niż afrykanistyczna podkreślić można fakt, że badania historii regionu Cesarstwa Etiopskiego wymagają zastosowania odmiennych metod i narzędzi niż te stosowane w przypadku badań nad historią innych
części Afryki Subsaharyjskiej. W dużym stopniu wynika to z silnego związku
kultury etiopskiej z obszarem kulturowym Morza Czerwonego i Półwyspu
Arabskiego. Kultura ta, poza elementami afrykańskimi, została ukształtowana
przez dwie wielkie religie monoteistyczne, które pojawiły się na terenie Rogu
Afryki u zarania swych dziejów: chrześcijaństwo stało się religią państwową
Aksum1 w IV w., natomiast islam pojawił się na terenie Płaskowyżu Abisyńskiego już w VII w. Konsekwencją pozostawania w kręgu kulturowym wschodniego chrześcijaństwa oraz kultur semickich jest nietypowa dla Afryki Subsaharyjskiej wielowiekowa tradycja piśmiennicza. W jej wyniku przez ponad dwa tysiąclecia powstawały liczne etiopskie źródła pisane, których liczba i wysokie
walory literackie zwracają uwagę badaczy.

1

Aksum – państwo położone na terenach dzisiejszej Erytrei i północnej Etiopii, kolebka cywilizacji etiopskiej. Państwo to wzrosło w siłę na przełomie er i do upadku w ok. XII w. stanowiło potęgę ówczesnego świata.

74

Hanna Rubinkowska

Historia pisma w Etiopii, jak również etiopska tradycja spisywania historii
są długie i bogate. Wiele tomów prac etiopistycznych poświęcono specyfice
etiopskiej historiografii2. Wiele też z etiopskich źródeł zostało opublikowanych
zarówno w językach etiopskich, jak i europejskich3.
Niniejszy artykuł pragnę poświęcić specyficznemu okresowi w rozwoju
etiopskiej historiografii. Na początku XX w. w etiopskim sposobie spisywania
historii nastąpiły znaczne zmiany. Tradycyjne etiopskie dzieła historyczne,
w tym kroniki władców, zaczęły ustępować miejsca pracom, które powstawały
pod wpływem europejskiego sposobu przedstawiania dziejów. Jednocześnie
w dalszym ciągu nosiły one silne cechy tradycyjnej etiopskiej historiografii.

Cezury etiopskiej historiografii
W ciągu wieków zmieniał się sposób spisywania wydarzeń w Etiopii. Historia określa cezury oddzielające znacznie różniące się pod tym względem okresy. Przyjmuje się, że początki etiopskiej historiografii przypadają po przejęciu
władzy w Cesarstwie przez Jykuno Amlaka (ok. 1270 r.). Wydarzenie to przyjęło się określać mianem „restauracji dynastii salomońskiej”. Wówczas nowo
utworzone centrum władzy potrzebowało historii i historiografii do legitymiza2 Na temat etiopskiej historiografii por.: Bahru Zewde, A Century of Ethiopian Historiography, „Journal of Ethiopian Studies” 33, 2000, II, s. 1–26; A. Caguot, Les chroniques abrégées
d’Éthiopie, „Annales d’Ethiopie” II, 1957, s. 187–92; E. Cerulli, La Litteratura Etiopica, Florence, 1968; S. Chernetsov, Èfëpske hroniki XVI–XVII vekov, Moskva 1984; tenże, Medieval Ethiopian Historiographers and their Methods, [w:] A.A. Gromyko (red.), Proceedings of the Ninth
International Congress of Ethiopian Studies, Moscow, 26–29 August 1986, 6 tomów, Moscow
1988, s. 191 n.; tenże, The Crisis of Ethiopian Official Royal Historiography and its Consequences in the 18th Century, [w:] Bahru Zewde, R. Pankhurst, Taddese Beyene (red.), Proceedings
of the Eleventh International Conference of Ethiopian Studies, 2 tomy, Addis Ababa 1994, s.
87–101; C. Clapham, Rewriting Ethiopian History, „Annales d’Éthiopie” XVIII, 2002, s. 37–54;
D. Crummey, Ethiopian Historiography in the Latter Half of the Twentieth Century: a North
American Perspective, „Journal of Ethiopian Studies” 34, 2001, I, s. 7–24; I. Guidi, Storia della Letteratura Etiopica, Roma, 1932; Fesseha Giyorgis, Storia d’Etiopia, wyd. przez Yaqob Beyene, Napoli, 1987; M. Kropp, Die äthiopischen Königschroniken in der Sammlung des Daggazmac Haylu, Frankfurt 1989; tenże, An Hypothesis Concerning an Author or Compiler of the
Short Chronicle of the Ethiopian Kings, [w:] G. Goldenberg (red.), Ethiopian Studies. Proceedings of the Sixth International Conference, Tel-Aviv, 14–17 April 1980, Rotterdam 1986,
s. 359–72; J. McCann, The Ethiopian Chronicles: an African Documentary Tradition, „Northeast African Studies” 1, 1979, II, s. 47–61; tenże, The Ethiopian Chronicles as Documentary
Tradition: Description and Methodology, [w:] R.L. Hess (red.), Proceedings of the Fifth International Conference of Ethiopian Studies. Session B, April 13–16 1978, Chicago 1979,
s. 387–96; R. Pankhurst (red.), The Ethiopian Royal Chronicles, Addis Ababa 1967; Sergew
Hable Selassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, Addis Ababa 1972; H. Weld-Blundell, The Royal Chronicle of Abyssinia, 1769– 1840, Cambridge 1922.
3 Por.: Historiography [w:] Encyclopaedia Aethiopica, tom 3, Wiesbaden, w przygotowaniu.
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cji sprawowanej przez siebie władzy. Jednakże zdaniem specjalisty w tym zakresie, Sevira Chernetsova, trudno mówić o istnieniu historiografii wcześniej
niż w XIV w.4 Ten pierwszy okres, charakteryzujący się w dużej mierze hagiograficznym stylem spisywania „historii” (gyyz: tarik) bądź „opowieści” (gyyz:
ziena), jak nazywano kronikarskie dzieła, trwał do początku XVII w. Wtedy to
ukształtował się nowy gatunek zwany „kronikami królewskimi”. Główne cechy
odróżniające je od wcześniejszych przedstawień historycznych to chronologiczny układ opisanych zdarzeń oraz fakt, że ich autorzy coraz częściej podpisywali swoje dzieła.
Kolejna cezura przypada na połowę XIX w., kiedy na tronie Cesarstwa
Etiopskiego zasiadł Teodor II. Tym razem istotną cechą ówczesnego kronikarstwa jest język, w którym kroniki zostały spisane. Przestały one bowiem powstawać w martwym języku gyyz, a zaczęły być spisywane w języku cesarskiego dworu: po amharsku. Ta zmiana wpłynęła na znaczne rozszerzenie kręgu
odbiorców, jako że zasięg kronik pisanych w gyyz ograniczał się do wąskiego
kręgu wykształconej elity.
Początek XX w. oznacza rozpoczęcie kolejnej epoki w etiopskiej historiografii. Coraz częściej bowiem autorzy prac historycznych poza tradycyjnym etiopskim wykształceniem pobierali naukę europejskiego typu, a swoje dzieła pisali
pod wpływem europejskich zasad spisywania historii. Do najbardziej istotnych
ksiąg tego okresu zalicza się dzieło autorstwa Mahteme Syllasje Uelde Meskela Zykre neger5, („Memuary”), czterotomową Je-Itjopja tarik6 („Historię Etiopii”) wybitnego etiopskiego historyka Tekle Tsadyka Mekuriji, której czwarty
tom został wydany w 1945 r., a kolejne były wydawane w kolejności odwrotnej
do ich numeracji. Także Je-tarik mestauesza7 („Upamiętnienie historii”) Kebbede Tesemma, które choć ukazało się drukiem w 1970 r., to wpisuje się w omawiany sposób spisywania historii8. Kolejne przykłady wewnętrznych źródeł do
historii Etiopii powstały w pierwszej połowie XX w., lecz nie zostały wówczas
opublikowane. Pozostają one w dalszym ciągu dostępne jedynie w maszynopisach lub też ukazały się drukiem niedawno, na długo po upadku Cesarstwa
Etiopskiego w 1974 r. Jednym z nich jest dzieło Gebre Ygziabhiera Elyasa,
4

S. Chernetsov, Èfëpske hroniki., s. 4.
Mahteme Syllasje Uelde Meskel, Zykre neger, Addis Abeba 1950.
6 Tekle Tsadyk Mekurija, Je-Itjopja tarik, 4 tomy, Addis Abeba 1945–1958/1959
7 Kebbede Tesemma, Je-tarik mestauesza, Addis Abeba 1970.
8 Podane przykłady nie wyczerpują listy etiopskich historyków piszących w omawianym okresie i ich dzieł. Wspomnieć należy też takie nazwiska, jak Tajje Gebre Marjam, Gebre Hejuet Bajkedań czy Hyruj Uelde Syllasje. Dalsze informacje na ten temat por.: Bahru Zewde, A Century
of Ethiopian Historiography; tenże, Pioneers of Change in Ethiopia: the Reformist Intellectuals
of Early Twentieth Century, Oxford 2002.
5
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które zostało wydane w 1994 r. w przekładzie Reidulfa K. Molvaera9. Inne spośród niewydanych za życia autorów dzieł to spisane przez Marsje Hazena Uelde Kirkosa trzy tomy przedstawiające odpowiednio panowanie trzech kolejnych władców przełomu wieków: Menelika II (1889–1913), Ijasu (1910–1916)
i Zeuditu (1916–1930). Historia tej trylogii oraz fakty z życia jej autora wydają się znakomicie ilustrować problemy typowe dla omawianej grupy źródeł,
a sposób przedstawienia dziejów trzech władców pozwala zwrócić uwagę na
kilka cech charakterystycznych dla dzieł historiograficznych pochodzących
z pierwszej połowy XX w.

Mersje Hazen Uelde Kirkos i jego trylogia
Mersje Hazen Uelde Kirkos urodził się 26 marca 1899 r. w centralnej etiopskiej prowincji Szeua, a zmarł 29 października 1978 r. w Addis Abebie. Wykształcony w kościelnym systemie edukacji, reprezentował tradycyjną szkołę
etiopskich naukowców. W latach 20. i 30. XX w. pracował w szkołach kształcących wedle europejskiego sposobu nauczania. Nauczał języka amharskiego
i klasycznego języka gyyz. W latach 20. współpracował także z największym
etiopskim wydawnictwem Byrhanynna Selam oraz z tygodnikiem o takim samym tytule. Związany z cesarskim dworem, angażował się w życie polityczne.
Po wyzwoleniu spod okupacji włoskiej w 1942 r. Mersje Hazen sprawował wiele funkcji państwowych, między innymi piastował stanowisko wiceministra
sprawiedliwości w latach 1949–1957, a od roku 1958 do 1970 był posłem do
parlamentu. Jako rzecznik kół kościelnych wypowiadał się na dworze Hajle Syllasjego w kwestii polityki prowadzonej przez cesarza w stosunku do kleru. Klasyczne etiopskie wykształcenie Mersje Hazena spowodowało, że część jego naukowego zainteresowania poświęcona była pracom związanym z wydaniem Biblii. W 1947 r. został przewodniczącym komitetu do opracowania amharskiej
wersji Biblii. Funkcję tę pełnił do 1960 r., a wynikiem prac komitetu było opublikowanie w 1961 r. tzw. „Biblii Cesarskiej”, nowej wersji tłumaczenia Pisma
Świętego na język amharski. Mersje Hazen sprawował także funkcję członka
komitetu powołanego do zebrania materiałów, na podstawie których powstać
miała biografia cesarza Hajle Syllasje I.
Najlepiej znanym w Etiopii dziełem Mersje Hazena jest praca na temat gramatyki języka amharskiego: Baddis syrat je-tesenadda je-amarynja seuasyu,
(„Gramatyka [języka] amharskiego [ułożona] według nowych zasad”)10.
9

R.K. Molvaer, Prowess, Piety and Politics. Chronicle of Abeto Iyasu and Empress Zewditu of Ethiopia (1909 –1930), Köln 1994.
10 Mersje Hazen Uelde Kirkos, Baddis syrat je-tesenadda je-amarynja seuasyu, Addis Abeba
1942/43.
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W pracy tej prócz opisów gramatycznych autor zawarł też teksty historyczne
i poezję. Opublikowane za życia Mersje Hazena Uelde Kirkosa teksty historyczne jego autorstwa to Gyrmaui nyguse negest kedamaui Hajle Syllasje Gonderyn je-mmigobynenietaczeu tarik 1939 meskerem 23 tykymt 7 („Historia wizyty Jego Wysokości cesarza Hajle Syllasje I w Gonderze od 23 meskerem do
7 tykymta 1939 [roku A.M.11]”)12; Aude meuayl („Przemijanie dni”)13 oraz Jemedżemmerjau Itjopjaui patryjark („Pierwszy etiopski patriarcha”)14. Jego autorstwa jest także wstęp do zbioru dokumentów, wspomnień i zapisków historycznych Zykre neger autorstwa Mahteme Syllasje Uelde Meskela15 oraz wstęp
do amharskiego tekstu kroniki Menelika II autorstwa Gebre Syllasje Uelde Aregaja16. Wśród tłumaczeń Mersje Hazena znalazły się też dzieje Herodota, wydane jako Je-tynt tarik Herodotus yndetsafeu tyrgum („Tłumaczenie starożytnej historii spisanej przez Herodota”)17. Kolekcja notatek i manuskryptów
Mersje Hazena znajduje się obecnie w rękach jego syna, który przygotowuje je
do publikacjietiopska tradycja spisywania historii18.
Część kolekcji manuskryptów stanowi wspomniane już wcześniej trzytomowe dzieło przedstawiające okres panowania Menelika II, Ijasu i Zeuditu. Jest
ono znane badaczom historii Etiopii, ponieważ części poświęcone okresowi
panowania Menelika II oraz jego wnuka, Ijasu, zostały już wydane. Część
pierwsza ukazała się w oryginale, czyli w języku amharskim19, druga natomiast,
11

A.M. – amete myhret, czyli „rok łaski”. Oznaczenie roku liczonego według kalendarza
etiopskiego (7/8 lat różnicy względem kalendarza gregoriańskiego).
12 Mersje Hazen Uelde Kirkos, Gyrmaui nyguse negest kedamaui Hajle Syllasje Gonderyn jemmigobynenietaczeu tarik 1939 meskerem 23 tykymt 7, Addis Abeba 1953/54.
13 Tenże, Aude meuayl, Addis Abeba 1953/54.
14 Tenże, Jemedżemmerjau itjopjaui patryjark, Addis Abeba 1963/64.
15 Mahteme Syllasje Uelde Meskel, Zykre Neger, „Memuary”, Addis Abeba 1949/50, s. Q–3
[wstęp].
16 tsehafie tyyzaz Gebre Syllasje, Tarike zemen zedagmawi Mynilyk nyguse negest zeityopya,
„Kronika Menelika II, Cesarza Etiopii”, Addis Abeba 1966/67.
17 Mersje Hazen Uelde Kirkos, Je-tynt tarik Herodotus yndetsafeu tyrgum, 4 tomy, Addis
Abeba 1947–1952.
18 Na temat Mersje Hazena Uelde Kirkosa por.: Asfaw Damte, Märse Hazän Wäldä Qirqos,
[w:] Encyclopaedia Aethiopica, tom 3, Wiesbaden, w przygotowaniu; R. Cowley, Old Testament
Introduction in the Andemta Commentary Tradition, „Journal of Ethiopian Studies” 12, 1974, I,
s. 133–75; J. Mantel-Niećko, , Ethiopian Literature in Amharic, [w:] B.W. Andrzejewski, S. Piłaszewicz, W. Tyloch (red.), Literatures in African Languages: Theoretical Issues and Sample Survey,
Warszawa 1985, s. 333; R.K. Molvaer, Black Lions: the Creative Lives of Modern Ethiopia’s Literary Giants and Pioneers, Lawrenceville 1997, s. 36, 265; G. Prunier, Mers’e Hazen Wolde Qirqos,
[w:] Mersýé Hazen Wolde Qirqos, Of What I Saw and Heard: the Last Years of Emperor Menelik II & the Brief Rule of Iyassu, Addis Abeba 2004, „Ethiopian Studies” 1, s. I–IV; Sergew HableSellassie, Two Leading Ethiopian Writers, „Journal of Semitic Studies” 25, 1980, I, s. 85–93.
19 Mersje Hazen Uelde Kirkos, Je-zemen tarik tyzzytajje bedagmawi Mynilyk zemene mengyst, „Moje upamiętnienie okresu panowania Menelika II”, Addis Abeba 2002/2003.
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opisująca panowanie Ijasu, została przetłumaczona na angielski20. Ponadto
wszystkie trzy części, wśród nich także ta przedstawiająca panowanie cesarzowej Zeuditu21, znajdują się w formie maszynopisów w bibliotece Instytutu Studiów Etiopistycznych na Uniwersytecie w Addis Abebie oraz w bibliotece School of Oriental and African Studies Uniwersytetu w Londynie. Intrygujący jest
sam wygląd maszynopisów, oddzielnie oprawionych opasłych tomów. Ograniczę się do opisu trzeciej, niewydanej części trylogii, jako że wszystkie tomy zostały przepisane z manuskryptu wedle tego samego wzorca.
Egzemplarz Je-zemen tarik tyzzytajje be-nygyst negestat Zeuditu zemene
mengyst, co znaczy „Moje upamiętnienie okresu panowania cesarzowej Zeuditu”, który znajduje się w bibliotece School of Oriental and African Studies, zawiera kserokopię maszynopisu wykonanego na maszynie do pisania pismem
etiopskim22. Ze wszystkich 576 stron, 10 początkowych zajmuje spis treści, następne 529 stron stanowi tekst zasadniczy, natomiast końcowe 37 zawiera indeks imion własnych. Wszystkie te części numerowane są osobno cyframi arabskimi. Tekst podzielony jest na 14 części, w ramach których występuje dalszy
podział na rozdziały. Każda część odpowiada jednemu z lat panowania cesarzowej, zgodnie z kalendarzem etiopskim. Z kolei rozdziały zostały podzielone
na numerowane fragmenty, które często – choć nie zawsze – odpowiadają paragrafom. Cały tekst liczy 680 fragmentów, również oznaczonych za pomocą
cyfr arabskich. Indeks imion własnych odnosi się do oznaczenia tych fragmentów, nie zaś do numerów stron. Brak jest karty tytułowej, a tytuł dzieła znajduje się bezpośrednio nad spisem rozdziałów. Został on także podany wraz
z imieniem autora oraz prawdopodobnym rokiem powstania dzieła lub jego
przepisania (1945) na grzbiecie oprawy.
Natknięcie się na trzy księgi autorstwa Mersje Hazena w czasie prac nad
zbieraniem materiałów na temat panowania cesarzowej Zeuditu, a następnie
ich trudna do ustalenia historia skłoniła mnie do zainteresowania się zarówno
autorem, jak i jego dziełem. Dalsze poszukiwania wykazały, że inny egzemplarz
tej trylogii znajduje się w bibliotece Uniwersytetu w Addis Abebie pod numerem katalogowym IES ms. 2062. Moje ówczesne założenie, że kserokopia została wykonana na podstawie oryginału przechowywanego na Uniwersytecie
w Addis Abebie, okazało się błędne. Etiopski egzemplarz powstał bowiem jako
kserograficzna kopia tomu z londyńskiej biblioteki. Prócz ustnych informacji
20

Mersýé Hazen Wolde Qirqos, Of What I Saw and Heard.
Tenże, Je-zemen tarik tyzzytajje be-nygyst negestat Zeuditu zemene mengyst, maszynopis
nie opublikowany.
22 Maszyna taka, wykorzystywana od lat 70. do momentu rozpowszechnienia się komputerów, dzięki systemowi łączenia poszczególnych części znaków, umożliwiała pisanie etiopskim sylabariuszem zawierającym około 300 znaków.
21
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udzielonych mi przez osoby, które korzystały z dzieła Mersje Hazena Uelde
Kirkosa w Addis Abebie, świadczą o tym sygnatury biblioteki SOAS odbite na
pierwszej karcie egzemplarza z Addis Abeby23. Jednak, w przeciwieństwie do
maszynopisu z biblioteki Uniwersytetu Londyńskiego, egzemplarz z Addis
Abeby zawiera stronę tytułową z imieniem autora i tytułem dzieła, a także dodatkową kartę z dalszymi informacjami na jego temat. Taki dodatkowy opis jest
często spotykany w etiopskich książkach. W wypadku omawianej księgi brzmi
on: Jih metshaf be-nygyste negestat Zeuditu zemene mengyst ke-1909 yske
1922 A.M. dyres balleu gizie uyst jehoneuyn-nna be-tyzzytaje jalleuyn je-zemen
tarik jejaze neu. Jyheuymm le-uedadżoczie mettasebija yndihon immeniallehu.
Addis Abeba 1938 A.M. tetsafe. Mersje Hazen Uelde Kirkos. Znaczy to: „Ta
książka zawiera historię okresu upamiętniającą to, co się wydarzyło od roku
1909 [A.M.] do 1922 A.M. za panowania cesarzowej Zeuditu. Wierzę, że stanie się ona pamiątką dla moich bliskich. Spisane [w roku] 1938 A.M. [1945/46
A.D., w] Addis Abebie. Mersje Hazen Uelde Kirkos”24. Jak i kiedy powstał maszynopis oraz w jaki sposób trafił on do biblioteki SOAS, nie udało mi się ustalić pomimo wielu starań.

Kilka cech etiopskiej historiografii początków XX w.
Sądzę, że trylogia autorstwa Mersje Hazena Uelde Kirkosa nie tylko może
intrygować swoją trudną do ustalenia historią, ale także stanowi dobry przykład pracy historiograficznej powstałej w Etiopii w pierwszej połowie XX w.
Podstawowym problemem przy korzystaniu z tego dzieła, jak i z innych etiopskich prac historycznych omawianego okresu, jest podjęcie decyzji, czy należy
je traktować jako źródła, czy też jako opracowania. Wymykają się one zarówno
podziałom i definicjom stosowanym w europejskiej historiografii, jak i stanowią element przejściowy w historiografii etiopskiej25.
23 Z dzieła Mersje Hazena Uelde Kirkosa korzystali w swoich pracach profesorowie Harold
Marcus i Bahru Zewde. Obaj potwierdzili, że egzemplarz znajdujący się w Addis Abebie został
skserowany ze znajdującego się w bibliotece SOAS. Nie znali oni jednak wcześniejszej historii
pracy Mersje Hazena. W latach 2001–2003, kiedy starałam się zebrać informacje na temat pochodzenia dzieła, nie udało mi się ustalić, gdzie znajduje się oryginalny egzemplarz maszynopisu. Wśród etiopistów informacje o zamierzonej publikacji schedy po Mersje Hazenie przez jego
syna pojawiły się w ostatnim okresie.
24 Brak tej dodatkowej karty w egzemplarzu znajdującym się w bibliotece SOAS tłumaczyć
można jedynie jej zaginięciem. Jest to prawdopodobne, jako że kronika ta wraz z kilkoma innymi wydawnictwami etiopskimi została skradziona z biblioteki przez rastafarianina uważającego
owe książki za święte. Skradzione zbiory odzyskano, ale noszą one ślady po tym zdarzeniu. Jest
to między innymi napis „Ras Tafari” widniejący na ich kartach tytułowych i oprawach.
25 Zykre neger Mahteme Syllasje Uelde Meskela stanowi najlepszy przykład problemów,
które napotyka europejski badacz, korzystając z opublikowanych w Etiopii (zwłaszcza do 1974
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Poszczególne części trylogii Mersje Hazena Uelde Kirkosa przedstawiają
panowanie kolejnych władców, przez co zdecydowanie nawiązuje on do tradycji kronikarskiej. Natomiast Kebbede Tesemma i Mahteme Syllasje Uelde Meskel wybiegają poza ten gatunek, stawiając sobie za cel spisanie własnych
wspomnień, opublikowanie dokumentów (często uprzednio funkcjonujących
jedynie w formie ustnej) czy też poezji komentującej wydarzenia. Jak Kebbede
Tesemma pisze we wstępie do Je-tarik mestauesza, dzieło to powstało ku chwale cesarstwa i jego władców, a zwłaszcza cesarza Hajle Syllasje I i miało służyć
„oznajmieniu jego dobrych uczynków”, które to założenie bliskie jest etiopskiej
tradycji postrzegania znaczenia spisywania historii. Lecz dalej przechodzi on
do refleksji wykraczających poza tę tradycję. Jak napisał we wstępie: „Czytelnicy zapytać mogą, dlaczego nie ma tu całej historii. Wyjaśniam uniżenie, iż obecnie nie mogłem nic lepszego napisać”. I dalej: „Kiedy zacząłem pisać tę historię, to nie przyświecała mi myśl, aby dzielić się tajemnicami dworu i administracji dworskiej, lecz aby przekazać naukę stąd płynącą. Wszystkie strzeżone
tajemnice z biegiem czasu stają się historią. W pisaniu tej książki przyświecała
mi myśl, aby dać wyraz trudom, jakie napotyka władza”26.
Od etiopskiej tradycji najdalej odbiegają cztery tomy „Historii Etiopii” Tekle Tsadyka Mekuriji. W zamierzeniu publikacja ta była pracą historiograficzną pisaną zgodnie z zaleceniami współczesnej europejskiej szkoły historiografii. Odbiega od tradycji etiopskiej chociażby samym zamierzeniem przedstawienia całościowej historii Etiopii od czasów najdawniejszych po wydarzenia
współczesne historykowi. Jednak uważam, że tę część pracy Tekle Tsadyka,
która poświęcona jest historii XX w., również można traktować jako źródło, nie
zaś jako opracowanie. Wiele z opisanych tam wydarzeń historyk przedstawia
na podstawie własnych doświadczeń i własnej pamięci.
Początkowe wrażenie, jakie odnosi się po pobieżnych oględzinach prac
Mersje Hazena poświęconych Menelikowi, Ijasu oraz Zeuditu, sugeruje, że
są to kroniki panowania kolejnych władców Etiopii. Świadczy o tym konstrukcja pracy opierająca się na klasycznym podziale dzieła na lata, miesiące,
czasami dni, a także na opisie wydarzeń podporządkowanym takiej konstrukcji. Niczym w kronice panowania Menelika II autorstwa Gebre Syllasje27,
każda część rozpoczyna się informacją na temat tego, czego część owa dotyroku) źródeł etiopskich. Wiele dokumentów etiopskich wydanych w tym okresie prezentowanych
jest zgodnie z zasadami, które dla europejskiego badacza pozostają trudne zarówno do zrozumienia, jak i do zaakceptowania. Przykładowa trudność przy korzystaniu z tego materiału to brak
rozdzielenia cytowanego tekstu od prezentowanych opinii autora danego opracowania.
26 Kebbede Tesemma, Je-tarik mestauesza, 11f., tłumaczenie fragmentu: Ewa Wołk.
27 tsehafie tyyzaz Gebre Syllasje, Tarike zemen zedagmawi Mynilyk nyguse negest zeityopya... ; francuskie tłumaczenie wydane jako: Guebrè Sellasié, Chronique du Règne de Ménélik
II, Roi des Rois d’Éthiopie, Maurice de Coppet (wyd.), Tèsfa Sellassié (tłum.), Paris 1930–1931.
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czy. Bardziej wnikliwe studia nad dziełem Mersje Hazena wzbudzają jednak
wątpliwości przy jego klasyfikacji jako kroniki królewskiej, a tym samym pozwalają dostrzec cechy łączące je ze współczesną europejską historiografią.
Autor ograniczył się do przedstawienia realnego czasu panowania władcy –
bohatera dzieła. Wszystkie trzy części porzucają właściwy kronikom królewskim opis wydarzeń rozpoczynający się od początku świata, z wywiedzeniem
rodowodu cesarza od legendarnego cesarza Menelika I, syna królowej Saby:
Makedy i króla Salomona. Kolejna cecha tradycyjnych kronik królewskich,
jaką jest częste odwoływanie się do interwencji sił wyższych w celu wytłumaczenia biegu wypadków, także została porzucona przez Mersje Hazena. Jednakże pojawiają się w tekście sugestie dotyczące bożej przychylności dla
władcy. Jak określił to wydawca tłumaczenia części poświęconej Ijasu, Gerard Prunier, novum wprowadzone przez Mersje Hazena do sposobu spisywania historii polegało na opisie wydarzeń, które układały się w logiczny ciąg
przyczynowo-skutkowy, nie zaś poszczególnych doniosłych czynów władcy.
Jednocześnie jednak sposób przedstawienia historii utrzymany był w tradycyjnym, kronikarskim stylu28. Wyraźnie widać w dziełach Mersje Hazena, jak
i innych wspomnianych wcześniej autorów, że byli oni osobami wykształconymi w tradycyjnym systemie edukacji i czerpali z tradycyjnej, etiopskiej metody przedstawiania historii.
Wiele z elementów właściwych dla etiopskich kronik, przede wszystkim tych
związanych z literackim warsztatem autorów, pozostało obecnych w omawianej trylogii. Dotyczy to przede wszystkim częstych odwołań do Biblii i Synaksariusza, czyli etiopskiej księgi żywotów świętych29. Jednakże, co oznaczało przełom w pisaniu historii, celem wszystkich wspomnianych wcześniej historyków,
w tym także Mersje Hazena, było spisanie i przekazanie czytelnikom informacji o wydarzeniach rozgrywających się w przedstawianym okresie, nie zaś jedynie ukazanie chwalebnych czynów panującego. W przeważającej części treść
dzieł oparta jest na pamięci autorów, jednakże o wpływach europejskiego warsztatu historycznego świadczy pojawienie się sugestii dotyczących źródeł wiedzy autora. Przeważnie jako źródło wiedzy podana jest właśnie własna pamięć
autora jako świadka wydarzeń. Źródłem są też opowieści innych osób. W pewnym stopniu autorzy podejmują krytykę tych źródeł. Jest to np. sugestia, że pamięć ludzka nie jest doskonała. Wzorowanie się na europejskim warsztacie historycznym spowodowało także wprowadzenie innowacji wykraczających poza
sam sposób przedstawienia wydarzeń. W części omawianych dzieł jest zamie28

G. Prunier, Mers’e Hazen, s. I-II.
Na temat roli tego typu odwołań por.: S. Chernietsov, Medieval Ethiopian Historiography,
s. 191f.
29

82

Hanna Rubinkowska

szczony indeks osobowy, w tekście pojawiają się odsyłacze, zdarza się, że dla
zaznaczenia cytowanej wypowiedzi stosowany jest cudzysłów30.
Gerard Prunier uważa, że Mersje Hazen musiał zmierzyć się ze swego rodzaju rozdwojeniem polegającym na połączeniu roli historyka i świadka wydarzeń, które opisywał31. Wydaje się, że ta opinia stanowi charakterystykę także
innych etiopskich historyków i uczonych tworzących swoje dzieła, łącząc szacunek dla własnej kultury i tradycji historiograficznej z możliwościami, które
niosła ze sobą europejska metoda przedstawiania historii. Europejska wiedza
na temat etiopskiej historiografii pierwszej połowy XX w. coraz częściej wzbogacana jest dzięki publikacji kolejnych źródeł, co zwraca uwagę na ogrom materiału do badania historii Etiopii tego okresu, jak i na złożoność zagadnienia
historii etiopskiej historiografii.

Summary
Ethiopian written sources for the history of early 20th cent.
Ethiopia – shaping the contemporary historiography
Early 20th cent. marks a crucial change in the Ethiopian historiography.
Ethiopian scholars and historians influenced by the European manner of
presenting history introduced new methods into their work. Hence, the historywriting, even though still strongly set within Ethiopian tradition, developed new
features. The aim of the article is to present some Ethiopian pieces of the 20th
cent. historical writings as well as to describe various elements of transition
into modern historiography.

30 Indeks imion zastosowany został u Mersje Hazena Uelde Kirkosa, Je-zemen tarik tyzzytajje be-nygyst negestat Zeuditu zemene mengyst, s. 1–37 [odrębna numeracja]; Tekle Tsadika
Mekuriji, Je-Itjopja tarik, tom 4, s. 135–47; Kebbede Tesemma, Je-tarik mestauesza, s. 464–92.
Odsyłacze pojawiają się np. w Kebbede Tesemma, Je-tarik mestauesza, s. 62, Mahteme Syllasje
Uelde Meskel, Zykre Niger, s. 436.
31 G. Prunier, Mers’e Hazen, s. I.
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Doroczne święto Apilan-donda
jako ilustracja mitu etiologicznego
Kurumbów (Burkina Faso)1
Kurumbowie są rolnikami zamieszkującymi północną część Burkiny Faso
oraz kilka wiosek w Republice Mali, tuż przy granicy z Burkiną Faso2. Utworzyli trzy niezależne od siebie królestwa3: Pela (stolica w Toulfe), Karo (stolica
w Aribindzie) oraz Lurum (stolica w Pobe-Mengao). To ostatnie leży w centralnej części terenu zamieszkanego przez Kurumbów, jest też najstarszym
z królestw. Jako pierwszy osiedlił się tutaj ród Sawadogo, później przybył ród
Konfe; oba te rody pełnią kluczowe role w społeczności Kurumbów. W każdym
z królestw po żniwach (listopad–grudzień) odbywają się święta, w czasie
1

Niniejszy artykuł powstał na bazie własnych badań terenowych prowadzonych wśród Kurumbów od 1997 r. Posiłkowałem się również badaniami etnologów austriackich A.-M. Schweeger-Hefel i W. Staude, prowadzonymi w latach 60. XX w.
2 Określani są różnymi terminami, ich endoetnonim to: Kurumba (lp. Kurumdo) lub Koromfe (Kurumfe). Te dwa ostatnie to nazwa ich języka, czasem używa się ich jako etnonimu. W terenie można się również spotkać z określeniem Fulse (lp. Fulga) – nadanym im przez dominujący na tym obszarze lud Mossi. Według Summer Institute of Linguistics International (Summer
Institute of Linguistics International, Languages of Burkina Faso, 2005, www.ethnologue.com/
show_country.asp?name=BF z dnia 29.04.2008, w 2001 r. liczbę Kurumbów szacowano na
196 100 osób. W Burkinie Faso mieszka 196 000 Kurumbów, a w Mali zaledwie 100. Ta ostatnia
liczba jest zdecydowanie zaniżona. Według informacji uzyskanych w terenie od władz lokalnych
(mer Dinangorou Agadou Goro), w okolicy malijskiego Yoro mieszka około 3000 Kurumbów.
3 Zdaję sobie sprawę z nieprecyzyjności tego terminu w odniesieniu do organizmów społeczno-politycznych funkcjonujących w Afryce Zachodniej. Termin ten jest używany w literaturze
przedmiotu, dlatego został tutaj zastosowany (prace: A.-M. Schweeger-Hefel Les insignes royaux des Kouroumba, „Journal de la Société des Africanistes”, XXXII, 1962, 22, s. 275–323;
W. Staude, La légende royale des Kouroumba, „Journal de la Société des Africanistes” XXXI,
1961, s. 209–259; M. Izard, Les archives orales d’un royaume Africain. Recherches sur la formation du Yatenga, Thèse pour le doctorat d’État ès lettres et sciences humaines, Paris 1980
(maszynopis).
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których dziękuje się przodkom za dobre zbiory. W królestwie Pela nazywa się
ono Filio, w królestwie Karo Kitoga, natomiast w Lurum Apilan-donda.
Badania etnologiczne wśród Kurumbów jako pierwsi prowadzili francuscy
etnolodzy4, a następnie w latach 60. XX w. Austriacy A.-M. Schweeger-Hefel
i W. Staude, których zainspirowały wcześniejsze badania francuskie z lat
1938–1939. Efektem tych badań było wiele artykułów, a nade wszystko obszerna monografia poświęcona Kurumbom mieszkającym w Lurum5.
We wspomnianej monografii spotykamy pierwszy opis święta Apilan-donda, które etnolodzy obserwowali w 1962 r. Zwracali uwagę na fakt, że to „znaczące święto odbywa się pod koniec roku. Nowy Rok rozpoczyna się od ukazania się wyraźnego sierpa księżyca, tuż po nowiu, co przypada w drugiej połowie listopada lub w pierwszej połowie grudnia, zawsze po żniwach. Z tego też
wywodzi się nazwa: Apilan-donda, co może być tłumaczone jako »słodki księżyc/miesiąc« lub »pożywny księżyc/miesiąc«”6. Naturalnie władca – Ayo7 – odgrywa dominującą rolę podczas tej uroczystości i we wszystkich obrzędach,
które po niej następują.
Zanim przejdę do analizy Apilan-donda jako ilustracji mitu etiologicznego,
przedstawię przebieg wspomnianego święta oraz omówię mit o „żelaznym domu”. A.-M. Schweeger-Hefel i W. Staude w swoim opisie tegoż święta kładli
nacisk na wydarzenia poprzedzające ceremonię w wiacie (a halu)8 w Selgué9.
Badając prawie 40 lat później Apilan-donda, miałem okazję dokładnie obserwować końcowe ceremonie w wiacie, które przez informatorów były uważane
za najważniejszą część święta10. Uroczystości poprzedzające (składanie ofiar)
były natomiast w 2003 r., w porównaniu do uroczystości z 1962 r., mocno ograniczone. Chcąc przedstawić w miarę dokładny, kompletny przebieg święta,
w poniższym opisie wykorzystam relację zawartą w monografii „Die Kurumba
von Lurum” oraz własne obserwacje.

4

W latach 30. XX wieku skierowano do Afryki Zachodniej 5 wielkich ekspedycji. We wszystkich uczestniczył M. Griaule – jeden z największych znawców tego obszaru. Badania koncentrowały się głównie w kraju Dogonów i okolicznych ludów, między innymi także wśród Kurumbów.
5 A.-M. Schweeger–Hefel, W. Staude Die Kurumba von Lurum, Wien 1972.
6 Tamże, s. 79.
7 Ayo (w języku koromfe) – wódz, król-kapłan, władca królestwa Lurum, pełni funkcje polityczne i religijne.
8 Rodzaj zadaszenia usytuowanego na terenie zagród; może być wspólne dla dzielnicy czy
też wioski. Wiata jest miejscem pracy i odpoczynku; tam też spotykają się starsi wioski oraz
odbywają się ważne uroczystości.
9 Dzielnica zamieszkała przez Ayo.
10 Uczestniczyłem w całym święcie trwającym od 22.11 do 08.12.2003 r., jednak dla moich
celów badawczych najważniejsze są końcowe ceremonie.
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Apilan-donda
Kurumbowie rozpoczynają Nowy Rok radośnie, natomiast rok mijający
kończą żałobą – obojętnie czy żniwa były dobre, czy nie. Uważają, że w ostatnich dniach roku władcami Lurum są zmarli. Obowiązkiem żyjących mieszkańców Lurum jest uczcić zmarłych według starego obrządku. Jednak jak tylko
ukaże się „słodki księżyc”, żałoba zostanie zakończona. Zaczyna się czas składania ofiar, którym towarzyszy modlitwa. Każda głowa rodziny życzy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Ayo zaprasza wszystkich mieszkańców, aby
nowy rok rozpocząć tańcami i śpiewem. Jego zaproszenie przyjmuje każdy,
szczególnie chętnie po dobrych żniwach. W latach złych plonów uroczystości
odbywają się stosownie do okoliczności lub zostają pominięte; ofiary składa się
tylko zmarłym11.

Lurum we władaniu przodków
Święto obserwowane przez etnologów austriackich rozpoczęło się wyjazdem ówczesnego Ayo Sinda z jego zagrody znajdującej się w dzielnicy królewskiej Selgué w Pobe-Mengao; miało to miejsce 23 listopada 1962 r. około godziny 16. Musiał opuścić swoją wieś, aby całe Lurum zostawić zmarłym. Ayo
i cały jego orszak opuścili konno Pobe-Mengao. Cel podróży trzymany był
w tajemnicy. Podejrzewano, że uda się do swoich krewnych w okolicy Mengao,
np. do Goronora lub Sissé12.
Dla zmarłych w minionym roku13 odprawiano dwa obrzędy, które kończyły
okres żałoby. Święto rozpoczęło się w noc poprzedzającą konny wyjazd Ayo.
Mężatki usiadły w kręgu na ziemi. Przed nimi znajdował się bardzo duży gliniany garnek napełniony wodą, w środku którego umieszczono dużo mniejszy,
odwrócony do góry dnem14. Jedna z kobiet uderzała w niego łodygą, wydobywając zeń głęboki dźwięk. Rytm był bardzo regularny. Instrument ten nazywa
się a ki sumba la hem15. Kobiety śpiewały żałobne pieśni, w których chwaliły
zmarłego za jego czyny i współczuły jego dzieciom. Przez trzy dni zmarli minionego roku byli jeszcze traktowani jako mortui, a nie jako defuncti.
11

A.-M. Schweeger-Hefel, W. Staude Die Kurumba, s. 79.
Tamże, s. 79–84.
13 Informatorzy mają na myśli tych, którzy zmarli po ostatnich żniwach.
14 Mniejszym naczyniem jest raczej misa z kalebasy, a nie naczynie gliniane. Instrumentu tego co prawda nie obserwowałem w czasie Apilan-donda, lecz przy okazji modlitw o deszcz prowadzonych przez kobiety z ludu Fulani na obszarze Równiny Gondo. Potwierdza to również opis
tego instrumentu przedstawiony przez Almisi Sawadogo.
15 Porównaj M. Griaule, G. Dieterlen, La mort chez les Kourumba, „Journal de la Société
des Africanistes”, XII, 1942, s. 12.
12
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W czwartym dniu przebywania poza Pobe-Mengao po południu Ayo powrócił do wioski. Zaraz po przybyciu do swojej zagrody, zajął miejsce pod wiatą przed wejściem do swojej chaty i rozmawiał z Falao i Kesu16. Wieczorem
w dzielnicy Selgué zabrzmiały dwa bębny wodza a gule. Dobosze z instrumentami wyszli z zagrody, stanęli przed przedsionkiem naprzeciwko miejsca, gdzie
Ayo często siedział na macie rozłożonej na płaskim kamieniu, i bębnili. Potem
udali się pod wiatę aż do murowanego cokołu zwanego tintindri, o który Ayo
opiera się podczas uroczystości. Kobiety dołączyły do doboszów i wolno posuwały się do przodu, od czasu do czasu kłaniały się i powiewały białymi chustami a fular (jęz. fulfulde). Etnolodzy uważali, że dobosze i matrony zwracają się
do dusz, które były obecne pod płaskim kamieniem w przedsionku, w środku
i przed cokołem. W dzielnicy Selgué do składania ofiar zebrało się już wiele
osób, nie tylko mieszkańców zagrody. Część ofiar złożono na rodzinnym ołtarzu, inną część na ostrzach „włóczni z Lurum”17.
W 2003 r. składanie ofiar w imieniu całej społeczności odbyło się w ruinie
niewielkiego okrągłego budynku a vire dan. Przybyli tam Ayo oraz osoby zastępujące Kesu i Falao18. Wielu mieszkańców przybyło z kurami, aby złożyć je
w ofierze. Najpierw jednak Ayo oraz zastępcy Kesu i Falao złożyli ofiary na
ołtarzu kanay (duży garnek), Falao złożył ofiarę z wody, Kesu z piwa dolo19,
ten ostatni podrzynał też kurczaki. Kiedy krew spływała na ołtarz, rzucał umierającą kurę, aby sprawdzić, czy przodkowie przyjęli ofiarę. Jeśli kura upadła na
grzbiet, był to znak, że ofiara została przyjęta, wtedy ponownie skrapiał jej
krwią ołtarz, wyrywał trochę piór i za pomocą zastygającej krwi przylepiał je do
ołtarza. Później weszli do a vire dan, gdzie leżały włócznie wszystkich trzech
kapłanów, tam również złożyli ofiary z kurczaków oraz barana20. Po zakończeniu krwawych ofiar złożyli także ofiary z wody i piwa. Potem wszyscy zebrali
się nieopodal a vire dan, aby oddać cześć Ayo.
W dniu następnym (w 1962 r.) składano ofiary na ołtarzach rodzinnych. Ojciec rodziny najpierw lał „białą wodę”21 na ołtarz i modlił się półgłosem. Wymieniał nazwiska wszystkich członków rodziny. Później po kolei zabijał wszystkie przyniesione kury, wymieniając przy tym zawsze nazwisko ofiarodawcy.
16

Falao – kapłan wykonujący w obrzędach religijnych czynności kobiece. Kesu – kapłan „mały wódz”, zastępuje króla po jego śmierci, występuje w królestwach Lurum i Karo.
17 Podczas Apilan-donda składa się ofiary na ostrzach włóczni Ayo, Falao i Kesu.
18 W 2003 r. zmarłych Falao i Kesu, zastępowały wyznaczone osoby. Falao zastępował jego
brat a Kesu siostrzeniec Ayo. Dlatego też włócznie Falao i Kesu były pozbawione dolnego okucia na znak śmierci (nieobecności) tych dwóch kapłanów.
19 Tradycyjne piwo z prosa, Warzeniem piwa zajmowały się kobiety.
20 Krew ofiar spływała na ostrze włóczni, przyklejano też do niego pióra ptaków i sierść barana.
21 Woda wymieszana z mąką z prosa, popularny napój.
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Podczas tej ceremonii ówczesny Asendesa22 Yamneá Sawadogo wygłaszał modlitwy, w których prosił o zdrowie, pożywienie, żony dla kawalerów oraz o dzieci dla żonatych. Na zakończenie Yamneá życzył wszystkim obecnym dobrego
Nowego Roku i pił z kalebasy „białą wodę”. Później kalebasa przechodziła
z rąk do rąk i wszyscy uczestnicy mogli się częstować.
Austriaccy etnolodzy w swoim opisie Apilan-donda podkreślali kilkakrotnie
rolę przodków, zwłaszcza tych zmarłych w ubiegłym roku. W czasie obserwowanego przeze mnie święta nie dostrzegłem specjalnych uroczystości poświęconym przodkom23, nie wymieniano listy zmarłych przodków. Na pytanie, czy
odbywają się jakieś specjalne uroczystości dla zmarłych, na przykład zmarłych
w minionym roku Falao i Kesu24, informatorzy (Almisi Sawadogo, Asendesa
Sino Sawadogo) wyraźnie zaprzeczyli, aby wymieniano jakichś konkretnych
zmarłych. „Jedynie przy składaniu ofiary z kury wzywa się zmarłych, aby z nimi rozmawiać. (Ponieważ) oni stali się już przodkami”. Nie grano też na instrumencie a ki sumba la hem wymienionym przez etnologów austriackich.
Wręcz zaprzeczano (Kassoum Konfe), że gra się na takim instrumencie. „[Ten
instrument] przeznaczony jest dla manifestacji pogrzebowej, a nie dla Apilandonda”.
Ślady składania ofiar zmarłym można spotkać w sąsiednim królestwie. Odpowiednikiem Apilan-donda w królestwie Pela (na zachód od Lurum) jest święto
Fillo. Ale i tutaj składa się przede wszystkim najlepsze życzenia Pelayo (wodzowi królestwa) i Kota (władcy ziemi), jest to święto nowego roku. „W ciągu całego roku wódz działa tak, aby w wiosce panował pokój. W tym celu składa ofiary:
– żeby zapobiec zarazom;
– o zgodę między rodzinami;
– o dobre zbiory;
– aby zapobiec plagom (szarańczy)”.
Z relacji informatora Mammoudou Ganame wynika, że noc z piątku na sobotę25, czyli noc poprzedzająca święto, jest poświęcona przodkom. Po spożyciu wieczornego posiłku wszyscy przychodzą, aby uwolnić wioskę od przodków. Ci zaś przychodzą w tę noc po dary przygotowane przez mieszkańców.
Pod spichlerzem zostawia się kalebasę pełną dolo. Jeśli rankiem jest pusta,
oznacza to, że byli i są zadowoleni.

22

Asendesa – władca (pan) ziemi; w królestwie Lurum, tytuł przysługujący najstarszej warstwie Kurumbów, autochtonom. W królestwie Karo funkcję tę pełni wyznaczony przez Kesu ród
Zina.
23 Oczywiście należy pamiętać, że ofiary prawie zawsze składa się przodkom.
24 Kapłani zmarli przed Apilan-donda.
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Powyższe obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że rola przodków w czasie
święta Apilan-donda zeszła na plan dalszy26. W uroczystości, w której uczestniczyłem, wyraźniejsze wydawały się elementy ilustrujące mit etiologiczny, pokazujące dawną i obecną rolę dwóch istotnych dla Lurum rodów, a mianowicie rodu królewskiego Konfe i rodu władców ziemi Sawadogo.

Uroczystości w Lurum’yo halu27
Z okazji Nowego Roku bya organizowana zabawa, która w latach 60. XX w.
odbywała się w zagrodzie Ayo pod wiatą i przed nią28. Jeżeli żniwa były dobre,
wówczas można było dobrze ugościć wszystkich gości, którzy przybywali nieraz z bardzo daleka. Wtedy Apilan-donda oznacza nie tylko „słodki księżyc”,
ale również „pożywny”. W latach nieurodzaju nie organizuje się tej uroczystości. W połowie XX wieku pod coraz większym wpływem islamu liczba gości
znacznie się zmniejszyła.
W dni poprzedzające uroczystości29 codziennie rano pod wiatą Lurum’yo
halu w zagrodzie królewskiej grały bębny. Jako pierwsze grały bębny a debre rodu Sawadogo. Informator Adama Sawadogo wyjaśnia, że „[Sawadogo] byli
pierwsi w wiosce, dlatego ich bęben powinien grać jako pierwszy”. Informatorzy
rodu Konfe temu nie zaprzeczają, podkreślają jednak, że co prawda Sawadogo
grają pierwsi, ale to bębny rodu Konfe są głośniejsze, to znaczy ważniejsze.
Uroczystości na zakończenie Apilan-donda rozpoczęły się po południu.
Przed wiatą Lurum’yo halu w Selgué, a także w zagrodzie Ayo zebrało się wielu ludzi. Około godz. 14 zabrzmiały bębny a gule, wkrótce potem do zagrody
Ayo przybył wraz z korowodem Asendesa Sino Sawadogo w towarzystwie wielu mężczyzn rodu Sawadogo. Ayo nie mógł wyjść do ludzi zgromadzonych wokół wiaty zanim nie przyszedł do niego Asendesa30. W tym czasie Ayo siedział
25

Sobota jest dniem, w którym odbywają się wszystkie ważne uroczystości.
Ma to związek ze zmianami zachodzącymi w religii Kurumbów. Zanika powoli różnica
między traktowaniem zmarłych jako mortui i defuncti; wyjątkiem jest śmierć władcy.
27 Lurum’yo halu w jęz. koromfe znaczy wiata władcy Lurum; jest to wiata, pod którą odbywają się najważniejsze uroczystości królestwa.
28 A.-M. Schweeger-Hefel i W. Staude nie precyzują, o którą wiatę chodzi. Ówczesny Ayo
Sinda prawdopodobnie miał dwie wiaty, jedną w zagrodzie, a drugą na terenie dzielnicy Selgué.
Aktualny Ayo Sigiri Hamidou (Medo) Konfe posiada wiatę w swojej zagrodzie tuż przy wejściu
do domu i pod nią spędza większość czasu. Druga wiata – Lurum’yo halu – znajduje się w dzielnicy Selgué, na zewnątrz zagrody Ayo tuż obok westybulu (a zongo), która przez mieszkańców
uważana jest za najważniejszą.
29 Poniższy opis dotyczy święta organizowanego 06.12.2003 r.
30 Według Ayo najpierw grają jego bębny a gule, dając w ten sposób znać Asendesa, aby przybył
do niego wraz z orszakiem. Podkreśla w ten sposób, że to on jest ważniejszy. W rzeczywistości jednak
obaj muszą ze sobą współdziałać, aby święto się odbyło. Rywalizację między rodami Konfe i Sawadogo można zaobserwować w wielu sytuacjach w czasie Apilan-donda, a także w życiu codziennym.
26
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pod wiatą w swojej zagrodzie i przyjmował gości. Po przybyciu orszaku dobosze rodu Sawadogo pozdrowili Ayo, wygrywając na jego cześć hymny pochwalne. Następnie zagrali dobosze rodu Konfe, później uformował się wspólny
orszak obu rodów. Jako pierwsi szli mężczyźni Sawadogo, jeden z nich trzymał
w ręku siekierę. Dopiero później szedł Ayo w towarzystwie Kesu, Falao oraz
wielu mężczyzn z Pobe-Mengao i okolicznych wiosek, którzy trzymali nad Ayo
biały koc. W orszaku – tuż przed Ayo – szły kobiety powiewające przed nim białymi chustami. Pochód skierował się do wiaty Lurum’yo halu, Ayo usiadł
w centralnym miejscu i oparł się o cokół. Po prawej jego stronie usiadł Falao,
a po jego lewej stronie – Kesu. Ayo przemówił do zebranych mieszkańców Lurum. Mówił, że ostatnie żniwa były bardzo dobre, dał wyraz swojej nadziei, że
następne będą jeszcze lepsze. Ayo mówił powoli i cicho, Falao powtarzał jego
słowa zebranym. Na koniec zaprosił obecnych do wspólnej zabawy.
Po wystąpieniu Ayo przemówił Asendesa, również na siedząco, a jego słowa
przekazywał zebranym jeden ze starszych rodu Sawadogo. Asendesa chciał
w ten sposób zaakcentować, że jest równie ważny jak Ayo. Następnie wyszedł
przed wiatę, wziął swoją siekierę do ręki i wykonywał ruchy, jakby chciał rozbić
niewidzialną ścianę. Podobne zjawisko obserwowali austriaccy etnolodzy
w 1962 r. Wtedy Asendesa Yamneá Sawadogo stanął przy wschodniej stronie
wiaty. Małym nożem „kłuł” w cztery strony świata, powtarzał te ruchy czterokrotnie. Yamneá chciał zademonstrować swoją siłę, wypędzając zło i przywołując obfitość i dostatek. Po Yamneá Sawadogo te same gesty powtarzał Falao31.
Uroczystości w Lurum’yo halu zakończyły się składaniem darów dla Ayo.
Każdy z mieszkańców Lurum mógł tanecznym rytmem podejść do władcy i do
znajdującej się przed nim misy wrzucić kostki cukru lub cukierki. Potem odprowadzono Ayo do jego zagrody. Na czele orszaku, tak jak poprzednio, szedł
przedstawiciel rodu Sawadogo z siekierą w ręku.
Wieczorem dobosze obu rodów grali obok wiaty, do Selgué przyszli też
przedstawiciele Fulbe z okolicznych obozowisk, grali na kalebasach odwróconych do góry dnem oraz lutni, śpiewali i tańczyli, zabawa trwała do rana.

Mit o żelaznym domu
Najpopularniejsza wersja mówi o tym, że „żelazny dom” pojawił się w buszu
wśród baobabów, nieopodal dzisiejszej miejscowości Oure Rimaibe. Pierwsza
zobaczyła „żelazny dom” siostra Game32 Sawadogo, która szła do buszu po
31

A-M. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba, s. 83
Pierwszy człowiek na ziemi miał 3 imiona: Game, Konde i Solakai, co w języku more znaczy „nie należę do nikogo” (informatorzy Almisi Sawadogo, Asendesa Sino Sawadogo). W innym miejscu ci sami informatorzy twierdzą, że Game i Konde byli braćmi.
32
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drewno. Wróciła do domu, aby o tym powiadomić brata. Ten początkowo nie
uwierzył, w końcu jednak postanowił sprawdzić, co wydarzyło się w buszu. Zabrał swoją siekierę o dwóch ostrzach i wraz z bratem Konde oraz siostrą udali
się do Oure, gdzie wylądował „żelazny dom”. Po dotarciu na miejsce okazało
się, że dom nie posiada drzwi, postanowił więc je wyrąbać. Po zrobieniu pierwszego otworu wypłynęła z niego krew, z drugiego woda, a z trzeciego mleko. Dopiero z czwartego otworu z „żelaznego domu” wyszło pięć osób. Byli to Ayo
Sandigsa – wódz, Kesu – zastępca wodza, Falao – kapłan, Zembu Idrisa – wykonujący uprząż dla konia Ayo i Yarse – kowal. Między rodami Ayo (Konfe)
i Game (Sawadogo) doszło do kłótni, każda ze stron chciała udowodnić swoją
wyższość i zdominować drugą stronę. W wyniku tej kłótni doszło do walki
o władzę. Była to wojna na przemienienia: kiedy Game zamienił się w małego
ptaka, Ayo zamienił się w krogulca. Podobnych transformacji było wiele, ale
w końcu zwaśnione rodziny pogodziły się. Game dał Ayo swoją siostrę za żonę.
Konfe zostali wodzami (królami) i osiedlili się w Oure33, a Sawadogo władcami
ziemi (Asendesa) i pozostali w Sissé34. Te dwie wymienione miejscowości jako
pierwsze zostały zasiedlone przez Kurumbów w kraju Lurum35.
Według etiologicznego mitu siekiera, podarowana przez Ayo Sandigsa wodzowi rodu Sawadogo z Sissé, nadal jest przechowywana w miejscu zamieszkania Asendesa w dzielnicy Nenkate w Pobe-Mengao. Ten składa przed nią
ofiary z czysto utylitarnych powodów: prosi o deszcz i urodzaj dla wszystkich
Kurumbów. W połowie XX w. w kraju Kurumbów było bardzo dużo obosiecznych siekier, przed którymi składano ofiary. Wszyscy Sawadogo z Lurum nosili jeszcze na ramionach obosieczne siekiery. Jednak siekiera używana przez
Asendesa jest uważana za najważniejszą. Siekierę można uważać za symbol,
ale przede wszystkim za „narzędzie pracy” Sawadogo, ponieważ według wierzeń za jej pomocą można sprowadzić deszcz36.
33 Oure oznacza osiedlić się (G. Dieterlen, Note sur les Kouroumba du Yatenga Septentrional, „Journal de la Société des Africanistes”, IX, 1939, s. 186). W jęz. songhaj oznacza „miejsce
narad”, „wszyscy przybyli, możemy usiąść wieczorem i rozmawiać” (informator Kierge Maiga).
Jest to też nazwa dzielnicy Aribindy, gdzie mieszka Karyo (władca królestwa Karo).
34 Wersję tę opowiedzieli informatorzy: Ayo Sigiri Hamidou (Medo) Konfe, Asendesa Sino
Sawadogo, Almisi Sawadogo; porównaj też A.-M. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba,
s. 22 n.
35 Niektórzy informatorzy podkreślają z kolei pokojową rywalizację między rodami, zaprzeczając, aby doszło do jakiejś walki. „Kiedy wyszli z domu (Ayo, Kesu, Falao), porozumieli się
i [Sawadogo] powiedzieli: wy jesteście książętami, a my tubylcami. Musimy porozumieć się, ponieważ będziemy mieszkać w tym samym miejscu. [...] Nie było między nami wojny, ale rodzaj
zabawy. Kiedy wyszli z »żelaznego domu«, Nioniosi (autochtoni) i książęta usiedli wkoło. Przynieśli duże naczynie, by pokazać swoją moc. Książęta wymiotowali kamieniami, aż naczynie wypełniło się (tak wyglądają ich »fetysze«, np. fetysz Asendesa w Yoro). Konde natomiast wyjął
z ust kozę” (informatorzy Almisi Sawadogo, Asendesa Sino Sawadogo).
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Porównanie ceremonii i mitu
Śledząc uważnie ceremonie związane z obchodami święta Apilan-donda,
można odnieść wrażenie, że są one ilustracją treści przekazywanych przez mit
o „żelaznym domu”, który stanowi podstawę organizacji społecznej współczesnych Kurumbów z Lurum.
Akcja wspomnianego mitu rozgrywa się w czasach pierwszych przodków,
którzy to w drodze rywalizacji, a niewykluczone, że także walki zbrojnej, wypracowali pewien model ładu społecznego. To właśnie dla przodków zarezerwowano pierwsze dni święta. Ayo opuszczając swoją zagrodę, symbolicznie oddaje kraj we władanie przodków. W połowie XX w. był to też moment zaliczania
zmarłych minionego roku do grona przodków. Przodkowie odgrywają istotną
rolę tak w micie, jak i we współcześnie obchodzonym święcie. Bez przodków
nie byłoby organizacji społecznej Kurumbów ani dobrych zbiorów gwarantujących dobrobyt całej społeczności.
W dniach następujących po powrocie Ayo do zagrody codziennie rano bębny pozdrawiają go głośnym graniem. Jako pierwsi grają dobosze rodu Sawadogo, gdzyż według mitu to ten ród jako pierwszy zamieszkiwał tereny Lurum.
Najwięcej podobieństw mitu i święta można dostrzec w ceremoniach kończących Apilan-donda a odbywających się pod wiatą Lurum’yo halu. Zanim
Ayo wyjdzie ze swojej zagrody, aby spotkać się z mieszkańcami Lurum, musi
czekać, aż przybędzie do niego orszak rodu Sawadogo. Mit mówi wyraźnie, że
„żelazny dom” znalazła kobieta z rodu Sawadogo, czyli przedstawiciele rodu
Konfe znajdowali się w tym właśnie miejscu. Dopiero po tym, kiedy grupka
mężczyzn Sawadogo przybyła na miejsce wylądowania „żelaznego domu”
i wyrąbała w nim otwory, ród Konfe rozprzestrzenił się na większym obszarze.
Sawadogo prezentując siekierę podczas święta, przypomnają rolę, jaką odegrała ona w micie, co wyrażają także słowa „siekiera chroni święto”. Przodkowie Sawadogo za jej pomocą rozbili ściany „żelaznego domu”; w ten sposób
dała ona początek nowym czasom. Rozpoczęło się kształtowanie nowej rzeczywistości, a siekiera jest jej symbolem.
Po wygłoszeniu mowy Asendesa (najważniejsza osoba rodu Sawadogo, jego reprezentant) wychodzi spod wiaty i wykonuje czterokrotnie ruchy przypominające rozbijanie muru37. W micie znajdujemy informację, że najstarszy
mężczyzna z rodu Sawadogo rozbił ściany „żelaznego domu”, ale dopiero po
wykonaniu czwartego otworu wyszli z niego ludzie.

36
37

A.-M. Schweeger-Hefel, W. Staude, Die Kurumba, s. 110.
Według oficjalnej interpretacji informatorów chodzi o odpędzanie zła.
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Pod wiatą Lurum’yo halu w czasie uroczystości znajdują się wszystkie najważniejsze dla społeczności osoby: Ayo, Kesu, Falao, rzemieślnicy, a współcześnie także przedstawiciele administracji itp. Wymienione w micie osoby, które
znajdowały się w „żelaznym domu”, oprócz Ayo, Kesu, Falao, to także kowal
i rymarz. Ci przedstawiciele różnych dziedzin życia społecznego mieszczący się
we wnętrznu „żelaznego domu” symbolizowali swoisty mikrokosmos.
Cały przebieg święta podkreśla dominującą rolę rodu Konfe. Najważniejsze
decyzje (dotyczące daty rozpoczęcia święta) podejmuje Ayo i to on jest odpowiedzialny za los społeczności. Nadrzędną rolę rodu Konfe określa mit, z walki bowiem między Sawadogo i Konfe zwycięsko wyszli ci ostatni. Bohaterowie
mitu zdecydowali, że spośród Konfe będzie wybierany Ayo, a Sawadogo pozostaną władcami ziemi – Asendesa.
Święto kończy się wspólną zgodną zabawą nie tylko członków rodu Konfe
i Sawadogo, ale wszystkich mieszkańców Lurum, także tych należących do innych grup etnicznych. Mit kończy się zawarciem porozumienia: przodkowie
obu rodów dokonują nie tylko podziału kompetencji w kształtującym się społeczeństwie, ale także zawierają ze sobą małżeństwa. Mityczny Game Sawadogo
daje siostrę za żonę swojemu dotychczasowemu rywalowi Ayo Sandigsa. Od
tego czasu małżeństwa między Konfe a Sawadogo stały się popularne. Współcześnie spotyka się wiele tego typu małżeństw. Mężczyźni Sawadogo często
pełnią funkcje, które w myśl tradycji powinni piastować Konfe; jest to efekt
mieszanych małżeństw. W 2003 r. podczas Apilan-donda siostrzeniec Ayo Naama Sawadogo pełnił funkcje Kesu.
Święto
Duża rola przodków (ofiary, modlitwy)
Poranne granie w zagrodzie Ayo rozpoczynają
bębny Sawadogo
Sawadogo (Asendesa) przychodzą do zagrody
Konfe (Ayo)
„Siekiera chroni święto”, niesiona w orszaku
Sawadogo przez pierwszego uczestnika
Asendesa stojąc przed wiatą, czterokrotnie
„uderza, kłuje” siekierą (nożem) przestrzeń
Pod wiatą znajdują się: Ayo, Falao, Kesu,
rzemieślnicy, dostojnicy
Dominująca rola Ayo i rodu Konfe
w ceremoniach
Wspólna zabawa

Mit
Przodkowie ustalają zasady funkcjonowania
obu rodów
Sawadogo byli pierwsi na ziemi
Sawadogo przychodzą do Konfe w miejscu
pojawienia się „żelaznego domu”
Za pomocą siekiery zostaje otwarty „żelazny
dom”, daje początek nowemu ładowi
Sawadogo staje przed „żelaznym domem”
uderza w jego ściany i wykonuje cztery otwory
W „żelaznym domu” znajdowali się: Ayo,
Falao, Kesu, rzemieślnicy
Zwycięża Ayo Sandigsa, Konfe pokonują
Sawadogo
Zakończenie wojny, zgoda, mieszane
małżeństwa
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***
Mit etiologiczny nie jest powszechnie znany w społeczeństwie Kurumbów.
Znają go tylko starsi przedstawiciele rodów Konfe i Sawadogo, mimo to treści w nim zawarte nie są dla nikogo obce. Ich upowszechnienie nastąpiło między innymi wskutek uczestnictwa w obchodach święta Apilan-donda. Uczestnik obserwując kolejność wydarzeń i role, jakie odgrywają poszczególni bohaterowie tych ceremonii, może wywnioskować, kto jaką rolę w społeczeństwie pełni. Wyraźna jest rola króla-kapłana Ayo (z rodu Konfe) podejmującego najważniejsze decyzje oraz jego rywala, władcy ziemi Asendesa (z rodu
Sawadogo), bez których ceremonie nie mogą się rozpocząć. Przedstawiciele
obu tych rodów na przemian odgrywają pierwszoplanowe role w przebiegu
święta: Ayo czeka na Asendesa, aby udać się pod wiatę, później Asendesa
czeka, aż Ayo przemówi jako pierwszy. Z powyższej analizy wynika, że święto Apilan-donda jest swoistą ilustracją mitu etiologicznego, szczególnie ważną dla osób niewtajemniczonych, nieznających dokładnie treści mitu.

Summary
Annual Feast of Apilan-donda as Illustration of the Etiological
Myth of the Kurumba (Burkina Faso)
The tribe Kurumba who lives in the northern part of Burkina Faso organizes
annual ceremony called Apilan-donda. In 1962, two Austrian ethnologists
– A.-M. Schweeger-Hefel and W. Staude – participated in it, and more than
40 years later, the author of this article, also attended the ceremony. Those two
records reconstruct the most important elements of the ceremony and also
their analysis with regards to the contents contained in the ethological myth.
The myth, „the iron house”, portrays the history of arrival of the clan Konfe to
the contemporary Lurum’s kingdom and its first contact with the aborigines –
the clan Sawadogo. The rivalry between those two caused the division of the
authority and formed the contemporary Kurumba society.
The member of the ceremony, only by the observation of the sequences of
the event and the roles of the individual characters, can conclude who has what
kind of role in the society. There is a very distinct role of king-priest Ayo (from
the clan Konfe) who undertakes the most important decisions, and his rival,
lord of Asendesa land (from the Sawadogo clan), without whom the ceremony
cannot begin. The representatives of the two clans alternate in playing the
foreground roles in the festival. It occurs from the preceding analysis that
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Apilan-donda festival is a specific illustration of the etiological myth, very
important for a person who doesn’t really know the exact contents of the myth.

Laura Łykowska
Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Zakład Języków i Kultur Afryki

Etiopskie pielgrzymowanie:
Debre Libanos i Zeqwala Abbo
w świetle obserwacji socjologicznych
i etnologicznych

Etiopia jest krajem wielokulturowym i wieloetnicznym, w którym obok religii rodzimych koegzystują dwie wielkie religie uniwersalistyczne: chrześcijaństwo i islam1. Przez wieki na jej terenie powstawały święte miejsca kultu, w
których gromadzili się wierni, by spełniać swe religijne powinności. Spośród
nich najbardziej znane są Debre Libanos – Mekka chrześcijaństwa etiopskiego,
Zeqwala Abbo – miejsce kultu chrześcijan i wyznawców rodzimego kultu zar,
oraz Qullubi – miejsce pielgrzymek etiopskich muzułmanów i chrześcijan.
W artykule przedstawię pierwsze dwa z nich, nakreślając pokrótce ich rys historyczny i przybliżając ich charakterystykę etnologiczną w kontekście odbywających się do obu miejsc pielgrzymek.

Debre Libanos
Debre Libanos2 leży w odległości około 100 kilometrów na północ od Addis Abeby. Został założony w 1275 r. przez rodzimego świętego etiopskiego Tekle Hajmanot (Roślina Wiary). Tekle Hajmanot żył w latach 1215–1313 i znany był ze swej działalności ewangelizacyjnej i czynionych cudów. Legenda gło1 Brak aktualnych i szczegółowych statystyk wyznaniowych Etiopii, jednak w przybliżeniu
szacuje się, że wyznawcy religii rodzimych stanowią 10% populacji, natomiast liczba wyznawców
chrześcijaństwa i islamu rozkłada się po połowie.
2 Debre Libanos pierwotnie zwane było Debre Asbo. W tekście używam obu nazw, ponieważ
obie funkcjnują do dnia dzisiejszego.
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si, że klasztor powstał w miejscu jaskini ukrytej w wąwozie Ze-ga Wedem, którą
zamieszkiwał czarownik. Okolica nie miała tradycji chrześcijańskiej, więc Tekle
Hajmanot pragnąc ją ewangelizować, chciał założyć tam swoją siedzibę. Przepędził więc czarownika i wprowadził się do jaskini, zakładając w niej klasztor
Debre Asbo. Powstanie klasztoru i kościoła zbiegło się w czasie z restauracją
dynastii salomońskiej wraz z koronacja Jykuno Amlak3 na króla w roku 1268.
Nowo koronowany król przyznał klasztorowi dobra ziemskie oraz dekretem zapewnił mu wieczną przychylność państwa.
Polityczna symbolika odbudowy dynastii salomońskiej z jednej strony
przyczyniła się do wielowiekowego trwania świętego miejsca Debre Libanos,
z drugiej jednak sprowadzała na kościół Tekle Hajmanot cykliczne zniszczenia. Tradycja nakazywała bowiem władcom budowanie kościoła na szczątkach
świętego, co powodowało niszczenie kolejnych kościołów. Od tamtego czasu
zaznacza się więc prawidłowość budowania przez kolejnych władców kościoła pod wezwaniem świętego Tekle Hajmanot na zgliszczach kościoła wystawionego przez rządzącego poprzednika. Uważa się, że pierwszy kościół św.
Tekle Hajmanot został zbudowany przez opata Teodrosa w 1406 r., a po kilku
latach przeniesiono doń szczątki świętego w miedzianej szkatule. Istniejący
obecnie kościół powstał w czasach cesarza Izaaka (1414–1429). Budowa prowadzona przez mnichów trwała 7 lat, jednak szczątki Tekle Hajmanot pozostały w kościele Teodrosa. Za czasów kolejnego cesarza Zera Jaykob, od 1436 r.,
prawdopodobnie nie wprowadzono zmian w strukturze kościoła, natomiast
klasztor przemianowano na Debre Libanos na cześć potężnego i wpływowego, acz upadłego już klasztoru w Tigraj. W 1494 r., w obecności Metropolity
Egiptu szczątki św. Tekle Hajmanot zostały przeniesione do kościoła właściwego. Kościół przebudował i upiększył kolejny cesarz, Lybne Dyngyl, jednak
w 1531 r. spaliły go wojska muzułmańskie pod dowództwem Abu Bekr, mordując setki mnichów, grabiąc kosztowności i niszcząc cenne manuskrypty. Akt
całkowitego zniszczenia klasztoru i jego okolicy na wiele wieków zahamował
rozwój świętego miejsca Debre Libanos. Klasztor zamarł do XVIII w.
W 1812 r. rozpoczęły się prace nad odbudową piątego już kościoła św. Tekle
Hajmanot, jednak i ten został spalony podczas lokalnych zamieszek. Kościół
ponownie odszedł w niebyt.
W 1878 r. Cesarz Jan IV w porozumieniu z królem Szeua, Menelikiem, rozpoczął budowę szóstego kościoła. Tym razem kościół wzorowany był na kościele Tsion w Aksum. Gdy król Menelik został mianowany cesarzem Menelikiem
II, zniszczył kościół, a następnie odbudował go i upiększył. W trakcie prac od3 Imiona i nazwy własne, tam gdzie to możliwe, transkrybuję za: A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia Etiopii, Ossolineum, Wrocław 1987.
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naleziono masowy grób, w którym prawdopodobnie złożono szczątki mnichów, którzy zginęli podczas ataku wojsk muzułmańskich w 1531 r. Nowy kościół Menelika II – oktagonalny, kamienny, ozdobiony malowidłami, z kopułą
i dzwonnicą – powstał około 1908 r. Jego złoty okres skończył się wkrótce, bo
wraz z okupacją włoską w 1937 r. Włosi (Graziani) splądrowali kościół, wymordowali mnichów, a manuskrypty, drogocenne tkaniny i oprawioną w złoto
Ewangelię wywieźli do Włoch – dziś znajdują się w muzeum w Watykanie. Mury kościoła ocalały.
W 1952 r. cesarz Hajle Syllasje I zniszczył kościół Menelika II, a na jego
miejscu rozpoczął budowę nowego kościoła. Zbudowany z marmuru i granitu
kościół cesarza Hajle Syllasje I stanął w roku 1963 i mimo kolejnych zmian systemu politycznego w Etiopii w latach 1974 i 1991 istnieje do dziś4.

Pielgrzymka do Debre Libanos
Główne pielgrzymki do Debre Libanos odbywają się dwa razy do roku, najpopularniejsza – 24 tahsas (2 stycznia5), w dniu upamiętniającym narodziny
św. Tekle Hajmanot, a nieco mniej popularna 24 nehase (30 sierpnia), w dniu
upamiętniającym śmierć świętego. 12 ginbot (20 maja) odbywa się też znacznie mniej znana pielgrzymka upamiętniająca Archanioła Michała, który uratował matkę Tekle Hajmanot oraz zwiastował jego narodziny.
Pielgrzymkę do Debre Libanos odbywali królowie i żebracy. W 1926 r. na
pielgrzymkę poszła Ytiegie Menen, żona regenta Teferi Mekonnyna. Cesarz
Menelik II zwykł odbywać pielgrzymkę raz do roku w celu poddania się uświęcającym ablucjom w specjalnym pawilonie kąpielowym. Również cesarzowa
Taitu xo roku, aż do śmierci, dokonywała rytualnego obmycia ciała. W 1943 r.
francuski podróżnik Lefebvre zaobserwował wielkie grupy trędowatych, udające się do Debre Libanos. Dzięki świętej wodzie z klasztoru trędowaci pragnęli
oczyścić się z choroby, a kalecy – odzyskać sprawność.
W 1994 r., w 55 rocznicę masakry mnichów 1937 roku, przeprowadzono
badania socjologiczne w trakcie odbywającej się w tym czasie pielgrzymki.
Wykazały one, że większość pielgrzymów przybywa do klasztoru z jego okolic
lub ze stosunkowo blisko położonej Addis Abeby, ale są też wierni z zagranicy, którzy odwiedzają klasztor w trakcie swojej wizyty w kraju. Wielu pielgrzymów przybywa pieszo, wędrując średnio przez dwa dni. Znaczna część
4

Historia klasztoru Debre Libanos i kościoła św. Tekle Hajmanot na podstawie: I. Campbell,
The Church of Saint Täklä Haymanot at Däbrä Libanos, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1,
1994, nr 3, s. 4-11.
5 Daty etiopskie przeliczone na daty kalendarza europejskiego są przybliżone, zależą bowiem
od konkretnego roku. Może to być np. 3 lub 1 stycznia.
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podróżuje samochodem lub autobusem albo też kilkoma różnymi środkami
komunikacji. Większość wiernych, bo aż 2/3, przybywa do klasztoru w grupie:
z sąsiadami, przyjaciółmi, rodziną albo członkami parafii. 75% pielgrzymów
odbyło pielgrzymkę nie po raz pierwszy, a czasem nawet po raz dziesiąty, są
więc oddani temu sposobowi modlitwy i temu miejscu pielgrzymowania. Pielgrzymowanie przejęli od ojców.
Termin pielgrzymki zdawał się dla pielgrzymów bez znaczenia, jednak niewielkie różnice statystyczne pokazały, że termin styczniowy odpowiadał wiernym najbardziej ze względu na suchą, ciepłą pogodę. Byli jednak i tacy,
którzy woleli pielgrzymować w sierpniu, ponieważ pora deszczowa dodawała pielgrzymce elementu umartwienia, co zwiększało wartość ofiary składanej
przez wiernego w celu otrzymania nagrody. Pielgrzymkę odbywali wierni
głównie jako podziękowanie za otrzymane łaski: za zastanie zdrowego ojca
po powrocie ze studiów za granicą czy za to, że prośba o przeniesienie męża
z odległej prowincji kraju do miasta zamieszkania jego rodziny została wysłuchana. Pielgrzymka była też sposobem na celebrowanie jakiejś okazji, prostym uczestnictwem w ceremonii kościelnej poświęconej św. Tekle Hajmanot,
prośbą o błogosławieństwo lub błaganiem o uzdrowienie. Zdarzali się też
pielgrzymi odwiedzający członków rodziny służących w klasztorze jako mnisi i mniszki, a niektórzy przybywali w celu złożenia ślubów oraz by zostać
mnichem. Często powodów pielgrzymki było jednocześnie kilka, wśród nich
i religijne, i te skierowane na korzyści materialne, jak na przykład sprzedaż jedzenia na targu w czasie pielgrzymki. Byli też tacy, dla których interesy stanowiły powód najważniejszy, jednak udział w ceremonii nie był dla nich bez
znaczenia.
Pielgrzymi przybywali do Debre Libanos, by dziękować lub prosić, a na
znak odbytej pielgrzymki i w celu przedłużenia jej efektu zabierali z Debre Libanos wodę ze świętego źródła (tebel) i święty popiół (imnet). Dary
przynosiło klasztorowi aż 80% osób. Były to przeważnie pieniądze, ale też
świece, ziarno, chleb, kadzidła i parasolki. Pielgrzymi wręczali też dary ubogim i żebrakom gromadzącym się na drodze do klasztoru i tuż przy nim.
W Etiopii jest wiele miejsc świętych, a wyniki badań pokazały, że większość
pielgrzymów odwiedza kilka z nich. Wśród tych najczęściej odwiedzanych wymieniano Zeqwala Abbo, o którym będzie mowa dalej6.

6 Badania zostały przedstawione w artykule: A. Pankhurst, Däbrä Libanos pilgrimages past
and present, the mystery of the bones and the legend of saint Täklä Haymanot, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1, 1994, nr 3, s. 14–36.
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Zeqwala Abbo
Góra Zeqwala, zwana niegdyś Cziqwala, znajduje się we wschodniej części
centralnej prowincji Etiopii, Szeua, 50 km od Addis Abeby. Zeqwala to wulkan
z jeziorem w kraterze. Sama góra porównywana jest do Wezuwiusza, jednak pozbawionego elementu grozy, którą budziła potencjalna aktywność. W Etiopii
uważa się, że Zeqwala to góra święta, zaś woda z jeziora ma cudowną moc
uzdrawiania. Na szczycie góry postawiono dwa kościoły oraz klasztor dedykowany św. Gebre Menfes Kyddus (Sługa Ducha Świętego), zwanemu Abbo.
Abbo przybył do Etiopii z Egiptu w XIII wieku, w czasach króla Lalibeli,
z misją wybawienia ludzi od grzechów7. Istnieje wiele legend związanych z jego postacią, a jedna z nich głosi, że był on wielkim przyjacielem dzikich zwierząt i mieszkał wśród nich. „[…] [H]e rode on lions and leopards. […] and
once upon a time, he gave one of his eyes to a thirsty bird which happened to
alight on his head”8. Dlatego też św. Gebre Menfes Kyddus najczęściej obrazowany jest jako mężczyzna z długą siwą brodą, stojący wśród lwów i gepardów.
Pierwsze wzmianki o klasztorze na górze Zeqwala pochodzą z XV wieku.
Przez wieki góra była miejscem chrześcijańskiego uchodźstwa przed muzułmańską armią Grania. Uchodźcy zbierali się w kościele położonym u stóp góry,
a udając się do klasztoru na szczycie, zabierali ze sobą święte przedmioty pochodzące z kościoła, by uchronić je przed grabieżą. W trakcie walk kościół znajdujący się u podnóża góry został spalony przez atakujące wojska Grania.
W XIX i XX w. górę odwiedziło wielu podróżników, wchodząc pieszo lub
wjeżdżając na mułach, a uroda tego miejsca i jego majestat pozostawiały
w nich niezapomniane wrażenie. W 1907 r. na górze znajdował się okrągły kościół z zewnętrznym gankiem kolumnowym, udekorowany wewnątrz scenami
biblijnymi naszkicowanymi węglem9.
Góra Zeqwala jest miejscem szczególnym na mapie wyznaniowej Etiopii,
ponieważ stała się święta i dla wyznawców rodzimego kultu Oromo, i dla
chrześcijan. Oromo zaakceptowali pojawienie się chrześcijan, a w czasach wojen z islamem oszczędzali ludność chrześcijańską, która schroniła się na ich
świętej górze. Święto Abbo jest obecnie obchodzone przez obie grupy: Oromo
zbierają się na południowym wschodzie, w lesie, a chrześcijanie gromadzą się
po stronie północnej, przy kościele.
7

Mirgissa Kaba, Pilgrimage to Seqwala Abbo, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1, 1991, nr 1,

s. 3.
8

Daniachew Worku, The Thirteenth Sun, Heinemann, London 1981, s. 155.
Na podstawie: A. Pankhurst, Field trip to mount Zeqwala, 14–15, October 1990, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1, 1001, nr 1, s. 5.
9
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Pielgrzymka do Zeqwala Abbo
„[…] I’ll have to go up to Abbo to pray – to tell him
about my little sins, my plans, […]”10.

Pielgrzymi wędrują na górę Zeqwala co najmniej dwa razy do roku, 5 tiqimt
(około 15 października) i 5 meggabit (około 14 marca), w dzień św. Abbo. Najczęściej wędrują w kolumnie na górę, choć niektórzy wjeżdżają po prostu samochodami. Niektórzy wędrowcy śpiewają, więc chrześcijańskie pieśni w języku amharskim mieszają się z pieśniami w języku oromo. Ludzie niosą ze sobą
ofiary: świece, masło, kawę i kadzidła, a także jedzenie i koce, ponieważ na ogół
pozostają na górze przez noc. Wracać będą ze świętą wodą i ozdrowieńczą rośliną zwaną „brodą Abbo”, uważaną za środek na potencję, a także na ból głowy oraz pasożyty przewodu pokarmowego.
Pielgrzymi przybywają z różnych stron, wielu z Addis Abeby, ale też z północy, np. z Mekelle. Najwięcej pielgrzymów przybywa z najbliższych okolic,
z pobliskiego Debre Zeit czy z Nazret. Wzdłuż drogi ustawiają się w cieniu
drzew żebracy, którzy często odwiedzają miejsca pielgrzymek, jedno po drugim. Jest w tym systemie żebrania wiele racji, pielgrzymi bowiem są wyjątkowo
hojni. Skoro, jak wykazały badania11, pielgrzymi wędrują, by cierpieć tak jak św.
Abbo, złożyć ślubowanie lub spełnić chrześcijański obowiązek wymazania
grzechów przez cierpienie i ofiarę, żebracy pomagają im w wypełnieniu tych
postanowień, przyjmując ich ofiarę12.
Na szczycie część ludzi udaje się w okolice dwóch znajdujących się tam kościołów, Abbo i Kidanä Mehrät. Wokół kościołów sprzedawana jest „broda Abbo”
i trawa znad świętego jeziora. W kościele rozpoczynają się modlitwy, w których
uczestniczy jednak tylko część pielgrzymów. Inni przechodzą nad jezioro, a potem
udają się do lasu na tak zwane däläga, religijne tańce i śpiewy. Zbierają się na polanie, każdy ma w dłoni kępkę trawy, siadają zbici w gromadki i piją kawę. Pielgrzymi składają trawę u stóp kamienia sida, symbolizującego ołtarz, rozmazują
ofiarne masło na kamieniu, a następnie polewają je kawą po każdym zaparzeniu.
Obrządek nazywany jest wuqabi/zar. Potem rozpoczynają się tańce i śpiewy w kilku-, kilkunastoosobowych grupkach jama, którym przewodzą Abba siera13.
10

Daniachew Worku, The Thirteenth Sun, Heinemann, London 1981, s. 68.
Badania przeprowadziła grupa naukowców i studentów z Uniwersytetu w Addis Abebie
w latach 1952, 1990 i 1992.
12 Badania wykazały też, że dla części pielgrzymów wędrówka jest rodzajem przygody i rozrywki; dotyczy to głównie ludzi młodych.
13 Abba siera, „ojciec prawa”, to przywódca grupy jama. Wybierany jest przez innych członków grupy, a kryterium wyboru stanowi wiek i jakość ubrania, które nosi. Abba siera otrzymuje
od grupy dary.
11
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W grupach prowadzi się też egzorcyzmy – wypędzające z pielgrzymów złe duchy.
Ofiarami duchów są na ogół kobiety, a częstym przejawem opętania – bezpłodność, z której kobieta chce być wyleczona. Rytuały zar trwają przez całą noc, wpędzając ludzi w trans. Dopiero gdy noc staje się chłodna, ludzie otulają się kocami
i zasypiają. Rano kobiety parzą kawę, po czym mistrz ceremonii z kobietą parzącą kawę ponownie polewają ofiarną kawą kamień sida. I tańczą. Na koniec Abba
siera błogosławi wiernych, pryskając na nich świętą wodą z jeziora. Po zakończeniu ceremonii ludzie udają się na procesję wokół jeziora, gdzie odbywają jeszcze
kilka dodatkowych rytuałów. Kiedy z kościoła nadchodzi nad brzeg jeziora procesja księży niosących tabot, replikę Arki Przymierza, Oromo najczęściej przyłączają się do niej14.
Na Zeqwala Abbo oprócz kościoła i kamienia sida znane są też inne symboliczne miejsca święte. Należy do nich na przykład skała wember (krzesło).
Legenda głosi, że w czasach, gdy na Zeqwala żył jeszcze Abbo, skała wynurzyła się z ziemi, by mnich mógł na niej odpocząć. Obok wember wynurzyła się też
alga (łoże). Każdy pielgrzym chce usiąść na krześle, złożyć na nim swój pocałunek i pokłonić mu się, ponieważ zapewni mu to błogosławieństwo. Podobnym miejscem jest skała arb-rob (piątek-środa), nazwana tak na cześć postów,
których należy przestrzegać. Tylko ci, którzy przestrzegają postów, mogą się na
nią wdrapać. Oni też bez trudu przecisną się przez szczelinę atabqny (zaklinuj
mnie), która zatrzymuje grzeszników15.
***
Góra Zeqwala to synkretyczne miejsce religijne, w którym rodzimy kult zar
spotyka się z etiopskim chrześcijaństwem. Wierzenia stykają się tu i nakładają
na siebie, stopniowo tworząc stosunkowo bezkonfliktowe miejsce spotkań ludzi
różnych wyznań, mieszkających w tym samym regionie i kraju.
Do wspólnych momentów pielgrzymki zaliczyć można wspólnie przebywaną drogę, wspólne śpiewanie pieśni – choć każda z pielgrzymujących grup śpiewa swoje – czy wspólne dopełnianie obrządków wokół jeziora. Każda z grup
traktuje też wodę z jeziora jako świętą i używa trawy oraz ziół do odprawiania
rytuałów. Co więcej, zauważono, że wierni wzajemnie odwiedzają swoje miejsca kultu i wręcz szukają u siebie ratunku i pomocy w trudnych sprawach.
Synkretyzm widoczny jest też w języku rytuałów. Grupa odprawiająca rytuał zar nazywa się jama (jęz. arabski), ma przywódcę Abba siera i jest otoczona
14 Zob. A. Pankhurst, Field trip to mount Zeqwala, 14-5, October 1990, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1, 1991, nr 1, s. 7–9.
15 Na podstawie: Gezahegn Petros, Symbolic representation of objects in rituals on mount
Zeqwala: Religious syncretis?, „Sociology Ethnology Bulletin”, 1, 1994, nr 3, s. 37–41.
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ludzkim murem dallaa (jęz. oromo). Śpiewy w grupach animistycznych odbywają się w językach oromo, amharskim, a litanie mają wyraźne odwołania muzułmańskie. Niektóre pieśni odnoszą się do kultu szejka Huseina z Balie, inne
zaś do Arusi Emmabiet, w zawołaniach natomiast słychać imiona Allaha, Abadira, Egziabhier (w jęz. amharskim Bóg) i Waq (w jęz. oromo).
Góra Zeqwala ma w społeczeństwie etiopskim niezwykłą pozycję, a w sercach i duszach Etiopczyków zajmuje szczególne miejsce. Świadczyć o tym może choćby jej obecność w literaturze16. Daniachew Worku, wybitny etiopski pisarz publikujący również w języku angielskim, akcję powieści „The Thirteen
Sun” wpisał w pielgrzymkę, którą odbywa młody mężczyzna wraz ze swym
umierającym ojcem. I choć ostatnią wolą ojca jest, by pochowano go w Debre
Libanos, gdzie „Antichrist will not ravage the sanctified grounds […]”17, to
jednak po uzdrowienie ciała i duszy oraz polepszenie stosunków z synem udaje się on na pielgrzymkę do Abbo.
Góra Zeqwala jednoczy, umożliwia spotkania i pomaga żyć w wieloetnicznym kraju. Lecz by się na nią dostać, odczuć różnorodną kulturowo jedność
i spotkać się z innymi ludźmi, trzeba się udać na pielgrzymkę. W podsumowaniu warto więc do dotychczasowej definicji pielgrzymki, która zakłada wędrówkę do miejsca świętego w danej intencji, dodać element wspólnej drogi
ludzi różnych religii, zmierzających do uświęconego celu. Prawdopodobnie
nie jest to ekumenizm uświadomiony czy celowy, jednak bez wątpienia ekumenizm. Debre Libanos, które powstało później niż Zeqwala Abbo, nie wnosi już do tradycji etiopskiego pielgrzymowania tego elementu wspólnoty religii. Symboliczne, a być może też faktyczne wypędzenie czarownika z jaskini
przez św. Tekle Hajmanot przypieczętowało jego chrześcijański charakter na
wieki.

Summary
Ethiopian Pilgrimages to Debre Libanos and Zeqwala Abbo in Light
of Sociological and Ethnological Obserwations
The article presents two of Ethiopia’s most famous sacred sites: Debre
Libanos and Zeqwala Abbo. At least twice a year, thousands of pilgrims arrive
at those places. Established in the 13th century by Saint Tekle, the Haymanot
16 W tym miejscu chciałabym podziękować prof. Januszowi Krzywickiemu za dyskusję i cenne uwagi na temat wizerunku Debre Libanos i Zeqwala Abbo w literaturze etiopskiej.
17 Daniachew Worku, The Thirteenth Sun, Heinemann, London 1981, s. 5.
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monastery and the church of Debre Libanos are visited by Christians of the
Ethiopian Orthodox Church, while Mount Zeqwala attracts Christians as well
as followers of the animist religion of the Oromo people.
Zeqwala Abbo has become a place to redefine the term ‘pilgrimage’ by
including a new element of ecumenism into it. Essentially, it is a common
progress of people professing various religions in the same direction at the
same time, while individual rituals, often of a syncretic character, are preserved.
This unique formula of pilgrimage results in cultures and religions permeating
one another, thus contributing to their peaceful co-existence on the territory of
Ethiopia.

Jacek Jan Pawlik
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zakład Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej

Rola sztuki w afrykańskim
kulcie przodków
W społeczeństwach, których struktura bazuje na więzach pokrewieństwa,
istnieje bezpośrednie powiązanie między religią a przodkami1. W takich społeczeństwach przodkowie zajmują kluczową pozycję, ponieważ stanowią źródło
tradycji społecznej, która wyznacza relacje w obrębie środowiska naturalnego
i społecznego. U ludu Lugbara z Ugandy mówi się, że zasady społecznego zachowania są „słowami naszych przodków”2. Rytuały religijne związane z przekonaniem, że przodkowie mogą wpływać na żyjących, wzmacniają więzy pokrewieństwa i reguły życia społecznego.
W społeczeństwach tradycyjnych pozycję jednostki we wspólnocie wyznacza zasada starszeństwa, a więc autorytet i poważanie danej osoby rosną wraz
z wiekiem oraz liczbą potomstwa. Starość staje się synonimem mądrości, ponieważ przy braku źródeł pisanych jedynym spichlerzem wiedzy jest pamięć
ludzka. Jeśli więc młody człowiek pragnie osiągnąć w życiu sukces, powinien
często zwracać się do starszych z prośbą o poradę i o pomoc. Przy takich okazjach wyraża należny im szacunek i wdzięczny za przychylność wręcza upominek. Relacje tego typu między młodszymi a starszymi trwają również po śmierci starca, gdyż śmierć nie oznacza końca, tylko zmianę formy istnienia.
Duchy zmarłych zdobywszy poprzez staranne odprawienie obrzędów pogrzebowych status przodka, stają się skuteczniejszymi niż za życia opiekunami
żyjących członków rodziny, służąc poradą, gwarantując urodzaj, płodność i pomyślność, broniąc przed niewidzialnymi wrogami. To właśnie zmarli znają
1

L.B. Steadman, C.T. Palmer i C.F. Tilley stwierdzają, że choć nie można mówić o uniwersalności kultu przodków w ścisłym sensie, to jednak wszystkie religie wierzą w nieśmiertelność
zmarłych i możliwość komunikowania się z nimi. Zob. L.B. Steadman, C.T. Palmer i C.F. Tilley,
The Universality of Ancestor Worship, „Ethnology”, XXXV, 1996, z.1, s. 72.
2 J. Middleton, Lugbara Religion, Oxford 1960, s. 27.
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ukryte przyczyny chorób i śmierci, wiedzą, jak uchronić się przed złem, a także
potrafią przewidzieć, co wydarzy się w przyszłości. Za wyświadczone przysługi domagają się jednak ofiar, nie tyle jako wyraz wdzięczności za udzieloną pomoc, ile po to, by podtrzymać i umocnić swe niewidzialne życie. Zaniedbanie
ofiar ze strony krewnych oznacza groźbę nieszczęść, bo urażeni przodkowie
mogą po prostu odmówić opieki, a wtedy nic już nie chroni rodziny przed czyhającym na każdym kroku niebezpieczeństwem.
Symbioza między światem widzialnym i niewidzialnym, podlegająca zasadzie wzajemnej wymiany: ofiary za ochronę, wyraźnie różni się od idealnego
współżycia żyjących ze zmarłymi w czasach początków. Mitologia ludu Basari
z Północnego Togo podaje, że w zamierzchłych czasach nie było przepaści między tymi dwoma światami. Żywi i zmarli spotykali się na wspólnym targowisku
o nazwie Dalmuun. W przeciwieństwie do zwykłych placów targowych, na
których panuje niesamowita wrzawa, na Dalmuun panowało absolutne milczenie. W grobowej ciszy żyjący kupowali towar u zmarłych. Płacono kauri (muszelkami ślimaka monetki), które były środkiem płatniczym do czasu wprowadzenia przez kolonizatorów europejskich pieniędzy. Obowiązywała pewnego
rodzaju samoobsługa. Brano towar i zostawiano odpowiadającą jego wartości
liczbę muszli. Jeśli kupujący chciał wziąć więcej niż równowartość pozostawionych kauri, zmarły bez słowa odbierał mu z towaru to, co przewyższało cenę.
A kiedy na tym targu wybuchała kłótnia, nikt nie próbował uciekać, gdyż wyszłoby na jaw, że znajduje się tam ktoś z żyjących, a to oznaczałoby natychmiastowe ukaranie śmiercią. Basari powiadają, że w dawnych czasach ludzie często chodzili na Dalmuun, który ożywiał się koło północy i trwał zaledwie od
1 do 2 do dwóch godzin3.
To mityczne podanie wskazuje na fakt, że zgodnie z wierzeniami tradycyjnymi granica między „tym” a „tamtym” światem, przynajmniej w czasach początków, nie była nieprzekraczalna. Mało tego, istniała wręcz możliwość bezpośredniej komunikacji między żywymi a zmarłymi. Dzisiaj z przyczyn, których tradycja ludu Basari nie podaje, komunikacja między żyjącymi a zmarłymi członkami społeczności odbywa się za pomocą znaków, których uprzywilejowanym
interpretatorem jest kapłan-wróżbita4.
Zgodnie z animistycznym schematem myślowym5 wierzy się, że przodkowie
zjawiają się w swojej dawnej zagrodzie lub w jej pobliżu w postaci zwierzęcia,
3 Zob. M. Szwark, Proverbes et traditions des Bassars du Nord Togo, Sankt Augustin 1981,
s. 82.
4 Zob. m.in. J.J. Pawlik, Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo,
Olsztyn 2006, s. 65–79.
5 Animistyczny schemat myślowy (paradygmat) przyjmuje tożsamość czynnika duchowego
u zwierząt i ludzi, a podkreśla różnice w odniesieniu do fizycznych cech bytów.
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należącego najczęściej do gatunku będącego symbolem totemicznym danej
grupy krewniaczej: pytona, małpy, krokodyla itp. Pojawienie się takiego zwierzęcia w pobliżu domostw wymaga natychmiastowej interpretacji, ponieważ
przypuszcza się, że być może któryś z przodków pragnie w ten sposób zakomunikować coś swoim krewnym. Przekonanie o łączności zmarłych ze światem
zwierzęcym pozostaje wciąż bardzo żywe w mentalności społeczeństw tradycyjnych. Niemniej, podobieństwo i symbioza świata żywych i świata zmarłych
nie wyklucza różnic. Nikt nie ma bowiem pewności co do tego, w jakiej formie
ukazują się duchy przodków.
Tradycja religijna chcąc rozwiać podobne wątpliwości, wykorzystuje pewne
podpory materialne, o których przekonana jest, że stanowią uprzywilejowane
siedlisko ducha. Podpory te wykorzystuje się podczas praktyk rytualnych,
w czasie których zapewnia się obecność oczekiwanych duchów przez konsekrację przedmiotów stanowiących podpory. Przedmiotami tymi często są dzieła
sztuki: rzeźby, malowidła, a także dzieła teatralne lub muzyczne.
Przekonanie o związkach kultu zmarłych ze sztuką datuje się od zarania
dziejów. Archeolodzy twierdzą, że pojawienie się pierwszych obrzędów pogrzebowych powiązane było z rozwojem sztuk graficznych, malarstwa i muzyki6.
Mając na uwadze ten niewątpliwy związek wierzeń w życie pozagrobowe ze
sztuką, można sądzić, że zjawisko śmierci jest jednym z głównych czynników
inspirujących sztukę społeczeństw tradycyjnych. „Sztuka – pisze Henry John
Drewal – funkcjonuje jako główne narzędzie porządku, spójności i ciągłości
społecznej, które to sprawy nie są bynajmniej traktowane jako problemy czysto
świeckie, wszystkie bowiem mają charakter pozanaturalny”7. Stwierdzenie Drewala wskazuje na związek sztuki ze światem zmarłych, ponieważ nie wolno zapominać, że w społeczeństwach tradycyjnych to właśnie niewidzialni przodkowie gwarantują porządek, spójność i ciągłość grupy społecznej. Sztuka pozwala na choćby zdawkowe przezwyciężenie granicy, jaka dzieli świat widzialny od
niewidzialnego. Artysta poszukując nowych form, usiłuje przekroczyć granicę
rzeczywistości, pragnie odkryć obszary, które są niedostępne zwykłemu śmiertelnikowi, ale z którymi jest w kontakcie przez swoich przodków. Źródłem twórczości artystycznej może się stać nie tylko twórcze „wkraczanie” do świata
zmarłych, ale wszelkie poszukiwanie transcendencji.
W niniejszym artykule autor przedstawia wyobrażenia dotyczące obecności
zmarłych, omawiając różnorodne formy wyrazu artystycznego, takie jak figurki, lalki, maski, teatr, taniec i muzyka afrykańska. Zestawiając figurki z lalkami,
6 M.-F. Bacqué, Les vertus psychologiques des rites funéraires, [w:] M.-F. Bacqué (red.), Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, Paris 1997, s. 251.
7 H.J. Drewal, Afrykański teatr masek, [w:] M. Janion, S. Rosiek (red.), Maski, t. 1, Gdańsk
1986, s. 76.
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wskazuje na zróżnicowanie sposobów ożywiania przedmiotów: od zabiegów
rytualnych po animację ruchową. Następnie omawia związek teatru afrykańskiego z religią, podkreślając samoistność maski afrykańskiej. W końcu, rozważa taniec i muzykę afrykańską, uwypuklając ich religijne znaczenie. Wartość, jaką przykłada się do wspomnianych wytworów sztuki, zasadza się nie w ich
zgodności z kanonami estetycznymi, ale wypływa z pozanaturalnej siły, która je
ożywia.

Od figurki do lalki
Twierdzenie, że rzeczy mogą nie różnić się radykalnie od ludzi, jest nonsensem dla człowieka wychowanego w mentalności Zachodu. A przecież i w kulturze europejskiej znajdujemy przykłady potwierdzające tego typu myślenie.
Wystarczy tylko wspomnieć relikwie świętych, które przynajmniej w średniowieczu uważano zarówno za przedmioty, jak i za osoby. W społeczeństwach afrykańskich powszechnie przyjmuje się istnienie intymnego związku między twórcą a jego dziełem. Produkt staje się przedłużeniem swego wykonawcy, dlatego
bywa częściej ofiarowywany niż sprzedawany. Osobowość przyznaje się nie tylko ludziom, w niektórych bowiem sytuacjach uważa się, że mogą ją posiadać,
na stałe lub czasowo zarówno zwierzęta, jak i przedmioty.
Drewniane figurki antropo- i zoomorficzne ludu Czokwe z Angoli przyciągają szczególną uwagę. W pierwszej grupie spotykamy figurki myśliwych, wodzów, kobiet lub tancerzy w maskach, przy czym wiele z nich ma charakter
obojnaczy. Do drugiej grupy należą przedstawienia zwierząt takich, jak ptaki,
psy, koty i węże. Figurki ludu Czokwe odznaczają się szczególnym artyzmem.
Troską ich twórców jest nadanie rzeźbie wyjątkowości, aby wyrazić specyfikę
odczucia estetycznego artysty. Sami Czokwe podkreślają, że figurki muszą być
ładne i dobrze zrobione, aby zadowalały przodków8.
W istocie, wszystkie te figurki mają charakter religijny. Wierzy się, że każda
z nich posiada pewną domyślną siłę związaną z określonym duchem opiekuńczym lub przodkiem. Siła ta stapia się z przedmiotem. Figurki zawierające siłę
pozytywną nazywa się hamba. Aby uaktywnić figurki hamba, trzeba przyciągnąć uwagę przodków, od których trudno wymagać, aby byli obecni zawsze
i wszędzie. W tym celu należy najpierw zasięgnąć rady wróżbity, który po skonsultowaniu się ze zmarłymi orzeknie o sensowności całego przedsięwzięcia.
Następnie trzeba zamówić figurki u artysty, by w końcu przez modlitwy i ofiary nadać im charakter sakralny. W ten sposób hamba stają w centrum prawdzi8 M. Lima, Fonctions sociologiques des figurines de culte hamba dans la société et dans la
culture tshokwé (Angola), Luanda 1971, s. 357.
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wego kultu, w którym daje się wyróżnić następujące elementy: wróżbitę-kapłana jako celebransa, bóstwa lub duchy zmarłych reprezentowane przez figurki
jako adresatów, aktywnych uczestników obrzędu oraz dary, ofiary i modlitwy.
Odprawiający rytuał hamba pragną zjednać sobie duchy, a nie zdobyć nad nimi kontrolę, dlatego podczas jego trwania dominuje postawa poddania, zgody,
modlitwy i ofiary9.
Przykład figurek ludu Czokwe nie jest odosobniony. Podobne figurki spotykamy również u innych ludów afrykańskich. Podkreślić jednak należy, że nie tylko figurki rytualne mają związek z duchami zmarłych. Afrykańscy artyści lalkarze często odwołują się do przodków, twierdząc, że tradycyjna marionetka była zawsze ściśle związana z wierzeniami religijnymi Czarnej Afryki. „Tradycja
ustna podaje – pisze O. Darkowska-Nidzgorski, wybitna znawczyni afrykańskiego teatru lalek – że pierwsza marionetka powstała w czasach marzeń sennych, początkowo w micie, legendzie i opowiadaniu. Umieszczona poza czasem realnym, objawia się jako zjawisko przedhistoryczne, zapuszczając swe korzenie bezpośrednio w najgłębsze warstwy ludzkiej wyobraźni”10. Pochodzenie
pozanaturalne afrykańskiej lalki teatralnej pozwala zrozumieć zakazy, jakie jej
towarzyszą. Niewtajemniczeni, zwykle kobiety i dzieci, nie mogą jej oglądać poza spektaklem, który najczęściej obywa się podczas określonych praktyk religijnych: seansów wróżbiarskich, inicjacji czy obrzędów zakończenia żałoby. Przed
przystąpieniem do fabrykowania lalki trzeba w niejednym przypadku złożyć
krwawe ofiary. Lalki stworzone w mitach i snach łączą świat duchów ze światem ludzi. Ich siła zależy od mocy zmarłych. Nie bez znaczenia również jest
osobowość ich twórców i manipulatorów, nie tylko bowiem ich osobiste umiejętności jako artystów, ale też ich zaangażowanie religijne wpływają na skuteczność oddziaływania duchów, a tym samym na jakość spektaklu.

Teatr i maska
Teatr lalek to tylko jedna z wielu form widowisk teatralnych. Bernard Magnier, redaktor broszury towarzyszącej wystawie „Teatry w Czarnej Afryce” prezentowanej w Centre Georges Pompidou w Paryżu w 1984 r., zapytuje: „Czy
teatr to ceremonie rytualne, które nadają rytm życiu wielu społeczności? Czy
teatr to niekończące się rozmowy (palabres), które spełniają rolę regulatorów
społecznych? Czy teatr to senegalskie zapasy, mvet11 kameruński? Czy teatr to
9

Tamże, s. 315–325.
O. Darkowska-Nidzgorski, La marionnette africaine dans son identité traditionnelle et
très moderne, „Cahiers de Littérature orale” XXXVIII, 1995, s. 29.
11 Mvet to teatr epicki spotykany głównie w Kamerunie, odgrywany podczas wielkich wydarzeń społecznych: uroczystości zakończenia żałoby, spotkań międzyplemiennych, zgrupowań ro10
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sztuka afrykańskiego barda (griot)? Czy to teatr? Niezupełnie lub więcej
niż?”12. Choć autor pozostawia czytelnika bez odpowiedzi, spieszy dodać, że
wszystkie z wymienionych typów widowisk mają w sobie niepodważalne elementy teatralności.
Spośród teatrów afrykańskich do najbardziej znanych należą z pewnością
tradycyjne teatry nigeryjskie: Gelede i Egungun Jorubów, Kwagh-hir ludu Tiw
czy Odo ludu Igbo. Skoncentrujemy się na Gelede, widowisku odgrywanym
dorocznie w południowo-zachodniej Nigerii. Gelede ma na celu oddanie czci
matkom, tak żyjącym jak i zmarłym, ponieważ matki, dzięki wyjątkowej sile życia, asze, mają „władzę wprowadzania rzeczy do rzeczywistego istnienia”13.
Konstruktywne użycie asze zapewnia społeczeństwu zdrowie, dobrobyt i harmonię. Niemniej asze jest siłą ambiwalentną. Można ją również wykorzystywać
w praktykach czarowniczych stanowiących zagrożenie dla całej grupy społecznej. Dla zapewnienia wspólnocie przychylności matek organizuje się widowisko, będące jednocześnie rytuałem i rozrywką. Przez satyrę denuncjującą
wszelkiego rodzaju złe zachowanie, Gelede przyczynia się do umocnienia społecznego ładu.
Widowisko Gelede przedstawiane jest w dwóch częściach: Efe oraz właściwe Gelede. Efe ma miejsce na otwartym placu targowym i rozpoczyna się
późnym wieczorem. Przed oczami widzów przemieszczają się postacie w maskach. Dwie z nich „otwierają drogę” dla głównych bohaterów, dwie następne
rytualnie oczyszczają miejsce spektaklu. Teraz może pojawić się Ptak-Duch,
postać w masce, która przemieszcza się tak szybko, że trudno ją śledzić wzrokiem. Jej obecność jest znakiem zgody duchów na przeprowadzenie widowiska.
Wtedy wychodzi przed publiczność żeńska postać w masce, Tetede, „ta, która
przychodzi we właściwym czasie”. Przybywa po to, aby przygotować drogę
i „sprawdzić świat” zanim wkroczy główna postać widowiska, Oro Efe. Śpiewająca Tetede wychwala matki, bogów i zgromadzoną starszyznę, a następnie
wzywa Oro Efe, zapewniając go, że nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Napięcie publiczności stopniowo rośnie i osiąga szczyt, kiedy dają się słyszeć kroki Oro Efe, który w końcu wyłania się ciemności. Ta inscenizacja wejścia na scenę odpowiada wierzeniom dotyczącym bliźniaków, idealnej pary, mającej u Jorubów charakter sakralny. Uważa się, że ten z bliźniaków, który przychodzi na
dowych itd. Głównym aktorem „Mbôm Mvet” jest wtajemniczony aktor-gawędziasz-tancerzśpiewak-mim grający na instrumencie strunowym, nazywanym mvet. Spektakl mvet przyciąga
tłumy. Przedstawia on walkę śmiertelnych z nieśmiertelnymi.
12 B. Magnier, Editorial, [w:] Petit Journal de l’Exposition „Théâtre d’Afrique Noire”, Paris
1984, s. 1.
13 H.J. Drewal, M.T. Drewal, Gelede. Art and Female Power Among the Yoruba, Bloomington 1983, s. 5.
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świat pierwszy, jako starszy brat został wysłany przez drugiego bliźniaka, by
sprawdził, jak jest na ziemi.
Oro Efe stanąwszy przed publicznością, rozpoczyna inkantacje na cześć poszczególnych bóstw, przodków i matek, by w ten sposób zapewnić wspólnocie
ich wsparcie i ochronę. Już sam fakt, że Oro Efe wyszedł na otwartą przestrzeń
i zaśpiewał inkantacje, wskazuje na przychylność wszechmocnych matek. Po
oddaniu czci istotom pozanaturalnym zachowanie Oro Efe ulega zmianie: po
postawie poddania jego głos nabiera pewności siebie. Teraz wyraźnie zwraca
się bardziej do widzów niż do sił niewidzialnych. W następujących po sobie
pieśniach porusza problemy społeczne, wychwalając zachowanie cenione
przez bóstwa, przodków i matki. Przed świtem na arenie pojawia się postać
w masce hieny, Koriko, która przyciągając na chwilę uwagę publiczności, pozwala Oro Efe wycofać się za kulisy. Następuje przerwa aż do późnego popołudnia, kiedy to ma miejsce druga część spektaklu.
Właściwe Gelede rozpoczyna się w sposób nieformalny. W rytm bębnów
tańczą najpierw dzieci pod czujnym okiem swoich nauczycieli – starsze w maskach, młodsze naśladując tylko kroki. Po nich do akcji wkracza młodzież. Nastrój zabawy udziela się uczestniczącym. W końcu na arenę wkraczają dorośli
tancerze w maskach. Wychodzący na środek placu parami, przebrani jako mężczyzna i kobieta, z nałożonymi na głowę wymyślnymi maskami, tańczą w rytm
polirytmicznego bębnienia. Krewni tańczących zachęcają ich do choreograficznej wirtuozerii. Ta część spektaklu służy rozrywce. O zmroku pojawia się postać w masce przedstawiająca ubóstwioną protoplastkę wspólnoty. Jej obecność zapewnia zebranych o błogosławieństwie matki i jest znakiem kończącym
widowisko.
Choć aktorami widowisk maskowych są prawie wyłącznie mężczyźni, to jednak tradycja podkreśla, że pierwotnie były nimi kobiety. Wielu badaczy próbuje odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego”. Bardzo ciekawą interpretację proponuje Margaret Thompson Drewal, wybitna znawczyni teatru nigeryjskiego. Argumentację swą rozpoczyna definicją: „maskować oznacza coś ukrywać”. Następnie zwraca ona uwagę na fakt, że to kobieta w ciąży stanowi dla ukrytego
w macicy płodu „maskę w pełni cielesną”. Autorka wyciąga więc z tego rozumowania następujący wniosek: „Metaforycznie, kobieta jest tą pierwotną, oryginalną maską”14.
Interpretacja Drewal ma wielkie znaczenie dla głębszego zrozumienia istoty afrykańskich masek. Trzeba pamiętać, że tradycyjna religia afrykańska uznaje swoistą reinkarnację. Zmarli mogą powracać na ziemię w którymś ze swych
potomków. Zwykle jest to wnuk lub prawnuk. Przekonanie to wyrażają na przy14

M.T. Drewal, Yoruba Ritual. Performers, Play, Agency, Bloomington 1992, s. 185.
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kład słowa pewnej ciężarnej kobiety Baluba z Kongo, która mówi o swoim stanie: „Tatuś mnie nawiedził”. Nie chodzi tu o reinkarnację w rozumieniu hinduistycznym, ale o pewne naznaczenie noworodka, przekazanie dziecku jednego
z osobowych komponentów przodka. Dziecko jest więc podobne do dziadka,
ale przodek w dalszym ciągu zachowuje swój status w świecie zmarłych. Obrzędy pogrzebowe ściśle łączą śmierć z narodzeniem. Wyraża się to w zdumiewającym podobieństwie między sposobem przygotowania ciała zmarłego do pogrzebu a sposobem traktowania noworodka. Także tradycyjny grób afrykański
przypomina swoją formą łono matki, a ciało składa się w grobie w pozycji embrionalnej.
Uświadomienie sobie kulturowego kontekstu widowisk maskowych pozwala lepiej zrozumieć, że dla uczestników postać w masce podczas spektaklu stapia w sobie widzialne z niewidzialnym, że siła metafory urzeczywistnia w sposób podniosły obecność duchów i umożliwia z nimi komunikację. Maska nie
jest zwykłym rekwizytem, maską jest postać w masce traktowana jako całość.
Przedstawienie maskowe prowadzi widzów na czas swego trwania do świata
duchów, podczas którego obcują z istotami niewidzialnymi.

Taniec i muzyka
W tradycji afrykańskiej taniec odgrywa bardzo istotną rolę zarówno religijną, jak i społeczną. Taniec jest okazją, aby potwierdzić istniejącą hierarchię
społeczną, a jednocześnie nawiązać łączność z nieżyjącymi członkami wspólnoty. Spotkanie tych dwóch jakby przeciwstawnych światów jest wydarzeniem
radosnym, okazją do wspólnego świętowania i zabawy. Zażyłość między żywymi a zmarłymi gwarantuje zdrowie i dobrobyt grupy krewniaczej. I choć nie
każdy taniec kończy się nawiedzeniem, poczucie obecności zmarłych umacnia
ład społeczny.
Wracając do figurek hamba, należy podkreślić, że rytuał, w którym występują, charakteryzuje się tak wielką widowiskowością i ucieleśnieniem, że Mesquitela Lima nie waha się go nazwać teatrem tańca (théâtre dansé). Jest to rytuał
uzdrawiania, który wykorzystuje pozanaturalną siłę zmarłych zawartą w hamba, przenosząc ją na osobę w potrzebie – jednego z krewnych przodka. Wierzy
się, że podczas tych rytuałów duchy zmarłych nawiedzają chorych, co daje się
odczuć przez pewne napięcie dramatyczne, przynajmniej ze strony mediów
„dosiadanych” przez duchy przy ogólnej radości ze strony pozostałych uczestników ceremonii. Organizatorem oraz reżyserem widowiska jest kapłan-wróżbita. Natomiast aktorów nie wybiera się podczas „przedstawienia” lub po wejściu na scenę jak w haitańskim kulcie wudu. W rytuałach związanych z hamba
główni aktorzy, a w zasadzie aktorki, bo chodzi tu o owładnięte kobiety, wybra-
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ne zostały przez duchy na długo przed rytuałem, ponieważ to ich chorobę tłumaczy się „zejściem duchów”. W czasie trwania rytuału chore kobiety, za sprawą kapłana-wróżbity, podnoszą się z miejsca i zaczynają tańczyć, by po pewnym czasie wejść w trans, który ma na celu uwolnienie pacjentek, „zrzucenie
z siodła” nieprzyjaznego ducha. Dzieje się to nie tylko pod wpływem pewnych
sproszkowanych substancji nazywanych lekarstwem, ale też poprzez inwokacje, śpiewy i inne czynności rytualne. Świadkami tej ceremonii są liczni widzowie, ale żaden z nich nie wpada w trans, jak to bywa w innych przypadkach
owładnięcia w Afryce, na przykład w kulcie hauka u ludu Songhay z Nigru15.
Taniec owładnięcia jest klasycznym przykładem obecności duchów zmarłych. Niemniej, wiele innych tańców łączy się z tematyką śmierci. Lud Ubakala
z Nigerii odgrywa dwa dramaty taneczne: Nkwa Uko i Nkwa Ese. Pierwszy
z nich ma na celu zapewnienie zmarłym w podeszłym wieku przejście do świata przodków. Drugi z nich pozwala powrócić przodkom na ziemię w nowym
wcieleniu. W wierzeniach Dogonów z Mali śmierć powoduje chaos na ziemi.
Aby temu zaradzić, organizuje się taniec, który przez ruch rytmiczny i uporządkowany pozwala przywrócić światu stan pierwotny. Pogrzebowy taniec ludu
Nyakyusa z Tanzani rozpoczyna się dramatycznym wyrażeniem złości i żalu
z powodu śmierci, a następnie stopniowo przekształca się w taniec płodności.
Pozwala to na przezwyciężenie przygnębienia związanego ze śmiercią i pogodzenie się z nią. Fonowie z Beninu wierzą, że przodkowie, podobnie jak ludzie,
lubią przedstawienia i ceremonie. Dlatego też przyglądają się spektaklom,
a czasem nawet przyłączają się do tańca, nawiedzając tancerzy16. Już tych kilka przykładów ukazuje, jak wielką rolę odgrywa taniec w pośredniczeniu między światem widzialnym i niewidzialnym.
Taniec ma również istotne znaczenie społeczne. Daje możliwość potwierdzenia istniejącej hierarchii społecznej, a jednocześnie nawiązania łączności
z nieżyjącymi członkami wspólnoty. Spotkanie tych dwóch jakby przeciwstawnych światów jest wydarzeniem radosnym, okazją do wspólnego świętowania
i zabawy. Zażyłość między żywymi a zmarłymi gwarantuje zdrowie i dobrobyt
grupy krewniaczej. I choć nie każdy taniec kończy się owładnięciem przez
duchy, poczucie obecności zmarłych umacnia ład społeczny.
W czasie wyżej wspomnianych widowisk trudno sobie wyobrazić dłuższe
chwile ciszy. Każdemu z nich towarzyszy akompaniament muzyczny. W Gelede śpiewy Oro Efe odznaczają się dużą obrazowością i zawierają w sobie moc,
siłę życia, asze. Ale nie tylko śpiew maski Oro Efe ma religijne znaczenie. Wej15

M. Lima, Fonctions sociologiques, s. 350 n.
J.L. Hanna, Dance and Religion, [w:] M. Eliade (red.), The Encyclopedia of Religion, t. 4,
New York 1987, s. 203–212.
16
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ście Oro Efe poprzedzają dwie ubrane na biało postacie potrząsające poczwórnymi dzwonkami. Jednocześnie pobrzękujące na nogach Oro Efe metalowe
grzechotki (iku) stanowią nie tylko rytmiczny przerywnik śpiewów, ale też uwydatniają obecność niewidzialnej siły. Podczas tańca grzechotki te spełniają
szczególną rolę. Tańczący Oro Efe musi wykazać się znakomitą biegłością, harmonizując dźwięk grzechotek z zawiłymi wzorami rytmicznymi podstawowego
bębna (iyalu). Zgranie tych dwóch źródeł dźwięku pogłębia odczucie obecności duchów17.
Używanie idiofonów podczas tańców rytualnych jest powszechne. Na przykład wróżbici-kapłani z ludu Basari z Północnego Togo przywdziewają brzęczące nagolenniki do tańca ognia. Jest to taniec grupowy, gromadzący wszystkich wróżbitów danej okolicy. Liczba tańczących dochodzi nawet do kilkudziesięciu mężczyzn. Wpadający w trans tancerze wchodzą na rozżarzone polana,
by z ognia odczytać wolę bóstw i przodków18. Te same nagolenniki wkłada
wróżbita-kapłan podczas niektórych seansów wróżbiarskich u siebie w domu.
Idiofony: dzwonki, gongi, grzechotki, a także ksylofony czy litofony przywołują niewidzialną rzeczywistość, tę inną, pozanaturalną. Czyż kościelne dzwonki nie spełniają podobnej roli?

***
Przedstawione przykłady wskazują, że wiara w duchy zmarłych jest czynnikiem inspirującym twórczość artystyczną. W kulturze afrykańskiej trudno oddzielić religię od sztuki, a także rytuał od teatru. Podobnie zresztą niemożliwe
jest mówienie o polityce bez religii. Zresztą większość języków afrykańskich nie
zna takiego słowa jak religia, nie odróżniają one bowiem sfery religijnej od innych dziedzin życia, jak to ma miejsce w mentalności europejskiej. Religie afrykańskie mają charakter wspólnotowy i praktyczny. Religia spleciona jest z tym,
co istotne dla życia i przyczynia się do dobrego funkcjonowania społeczeństwa.
Dlatego też dla zrozumienia afrykańskich form artystycznych konieczne jest
odwołanie się do wierzeń religijnych.
Zaprezentowane widowiska są bez wątpienia wynikiem kulturowej twórczości. Kreatywność w dziedzinie kultury to czynność, która stwarza coś nowego
przez rekombinację i/lub transformację istniejących już form i praktyk. Wynik
zaś pracy twórczej zależy od wewnętrznej motywacji społecznego środowiska,
w którym się ona odbywa. Kontekstem analizowanych widowisk jest sytuacja
kryzysowa lub obawa przed zaistnieniem takiej sytuacji. Celem jest odnalezie17
18

Zob. J.H. Drewal, Efe: voiced Power and Pageantry, „African Arts” VIII, 1974, nr 2, s. 29, 58.
Więcej zob. J.J. Pawlik, Zaradzić nieszczęściu, s. 154–158.
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nie pozanaturalnych przyczyn odbiegającego od normy stanu i sprowadzenie
go do normalności. Motywem zaś jest przekonanie, że harmonia w świecie żywych jest zależna od opieki zmarłych.
Religijnego źródła twórczości nie można przecenić. Pisząc o współczesności, L. Wittgenstein zdobywa się na następującą refleksję. Staliśmy się zbyt cywilizowani i zbyt konwencjonalni, dlatego straciliśmy kontakt ze źródłami kultury. Dominuje ironia i zmysł absurdalności, a brakuje ducha podejmowania
ryzyka. Manipulujemy, ale nie tworzymy. Przeważa talent i spryt, ale brak geniuszu, z którego by wytryskała prawdziwa twórczość19. Powyższe rozważania
prowadzą do wniosku, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy we współczesnym świecie jest zanik wierzeń religijnych. Brak odniesienia do transcendencji
mógłby częściowo tłumaczyć osłabienie kreatywności.

Summary
Art in African Ancestor Worship
The connection between the art and the ancestor worship seems to be
obvious, especially considering the fact that the death is the most influential
factor inspiring the art of the traditional societies. The artist tries to overcome
the limits of the visible reality and to enter the world of ancestors. In the article the author discusses the beliefs in the presence of the dead in different forms
of art in Africa: sculpture, puppets, masks, theatre, dance and music. Juxtaposing the statues and the puppets he shows the different ways of thing animation: from ritual procedure to kinetic manipulation. Then, he reflects on the relationship between the African theatre and religion, thus underlying the autonomy of the African masks. In the third section, the author discusses the African dance and music showing their role in the religious expression. The value
of the presented forms of art does not base on their concordance with the canons of the aesthetics, but on the belief in the invisible power of their vivification.

19

L. Wittgenstein, Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious
Belief, Oxford 1966, s. 8 (cyt. za J.W. Fernandez, Creative Arguments of Images in Culture, and
the Charnel House of Conventionality, [w:] J. Liep (red.), Location Cultural Creativity, London
2001, s.17)

Grzegorz Wita
Uniwersytet Śląski
Wydział Teologii

Aszancka koncepcja opatrzności
Istoty Najwyższej
Afrykanie są przekonani, że aktywność Boga nie zakończyła się wraz ze stworzeniem świata. Jako władca podtrzymuje go i jest gwarantem porządku. Wierzą,
że posiada On jasno sprecyzowany plan względem całego świata i każdego człowieka1. W antropologicznej teologii zachodnioafrykańskiej Bóg jest wyobrażany
jako potężny opiekun, zsyłający natychmiastową nagrodę za dobro lub karę za
zło. Jest On jednocześnie łaskawy i surowy2. W artykule zostanie omówiona
opiekuńcza funkcja Istoty Najwyższej Aszantów – Onyame, w której najpełniej
wyraża się immanencja Boga. Onyame dzięki swej opatrzności postrzegany jest
jako bóg bliski i mocno zaangażowany w sprawy oraz potrzeby ludzi. Wyrażają
to przysłowia, imiona teoforyczne, przyroda (słońce, deszcz) i wydarzenia historyczne, wskazujące jego aktywność i troskę. Stanowią one jednocześnie świadectwo głębokiej ufności, z jaką człowiek zwraca się do Boga w swych potrzebach
i troskach. U Niego szuka pomocy w przezwyciężeniu cierpienia.
Boża miłość i opieka są doświadczane poprzez dary dobrej pogody, obfitych
plonów, życia, dobrego zdrowia i bogactwa3. Miłość względem kogoś również
okazuje się raczej działaniem niż słowami. Podobnie miłości Bożej ludzie doświadczają w konkretnych aktach oraz łaskach i przyjmują, że Bóg ich kocha,
inaczej by ich nie stworzył. Ludzie doświadczają miłości Bożej, chociaż o niej
nie mówią, jak gdyby działanie Boga było od niej oderwane4. Mary H. Kingsley
relacjonuje zasłyszane od Afrykanów stwierdzenie: „Dobrze jest człowiekowi
wiedzieć, że Bóg go kocha, jednak to może uczynić go zbyt dumnym”5.
1

E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies of African Traditional Religions, Onitsha 1992,
s. 104.
2 H.B. Browne, Theological Anthropology. A Dialectic Study of the African and Liberation
Traditions, London 1996, s. 91 n.
3 E. Ikenga-Metuh, Comparatives Studies, s. 116.
4 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, Warszawa 1980, s. 58.
5 M.H. Kingsley, West African Studies, London 1964, s. 109.
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Mity kosmogoniczne podkreślają uniwersalne panowanie Istoty Najwyższej
nad całym stworzeniem. Wskazują również na kontynuację bezpośredniego oddziaływania celem osiągnięcia zamierzonych boskich planów. Cały świat wraz
z wieloma istotami nadnaturalnymi ma swoje miejsce w planach Bożej opatrzności6. Wszystkie istoty odnajdują swe znaczenie i cel w stwórczym planie Istoty
Najwyższej. Pozostają nadal pod jej kontrolą z tej racji, iż zostały przez nią powołane do istnienia i kieruje ona nimi, aby osiągnąć swe boskie założenia. Sfera
nieba i ziemi, a nawet same bóstwa, znajdują swoje miejsce w boskiej opiece7.
Afrykańskie mity kosmogoniczne próbują wyjaśnić istnienie najbardziej powszechnych spraw w ludzkim doświadczeniu, czyli: światła, wody, porządku,
pór roku, płci, zwierząt, roślin, królestw, a także ważnych instytucji, jak: małżeństwo, rodzina i kapłaństwo. Stanowi to efekt rozpoznania, że Boża opatrzność rozciąga się na każdą sferę stworzonego porządku8. Wszechobecność
Istoty Najwyższej postrzega się jako chroniącą, podtrzymującą, zbawczą
i uzdrawiającą9. Aszantowie dostrzegają w Onyame swego opiekuna, strażnika, protektora i obrońcę10.

Pochodzenia i istnienie zła
W tak zarysowanym kontekście pojawia się problem pochodzenia i istnienia
zła. Emefie Ikenga-Metuh za przyczynę pojawienia się zła na świecie uznaje zakłócenie Bożego planu. Zło nie pochodzi od dobrej Istoty Najwyższej, lecz pojawiło się w wyniku niezrealizowania przez innych jej pierwotnych zamierzeń.
Grzech pojawia się w rodzimych religiach Afryki zarówno w wymiarze moralnym, jak i ontologicznym. Moralnie jest buntem wobec ładu ustanowionego
przez Istotę Najwyższą, ontologicznie zawiera się w naruszeniu ontycznego
porządku. Wyjaśnia to, dlaczego zło fizyczne jest postrzegane jako oznaka naruszenia pierwotnie ustanowionego porządku, stając się zarazem wołaniem
o praktyki wróżbiarskie dla wskazania, co lub kto stoi u początków zburzenia
harmonii11. Cierpienie ma być konsekwencją takich wykroczeń12.
6 E. Ikenga-Metuh, Religious Concepts in West African Cosmogonies, „Journal of Religion
in Africa”, XIII, 1982, 1, s. 20.
7 E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 38 n.
8 Tamże, s. 39 n.
9 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 64.
10 R.A. Lystad, The Ashanti, New York 1958, s. 163 n. Zob. też P. Mercier, The Fon of Dahomey, [w:] D. Forde (red.), African Worlds, London 1954, s. 224.
11 E. Ikenga-Metuh, Religious Concepts, s. 21.
12 J.S. Mbiti (Afrykańskie religie, s. 65) przytacza wiele przykładów odwoływania się do tajemniczego dla człowieka działania Boga, które choć jest doświadczane jako cierpienie, to może
być wpisane w nieodgadniony zamysł dobrego Stwórcy.
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Śmierć jest najbardziej tajemnicza i zagadkowa ze wszystkich nieszczęść13.
Aszantowie mówią o swoim Bogu, że jest „zawsze gotowy do strzału” (Atoapoma) w sensie dawania życia wszystkiemu, a także o „zabijającej matce”
(Odiawuuono)14. Boga nie obwinia się za klęski, nieszczęścia i zmartwienia
trapiące człowieka, ale uwzględnia w obrazie wszechświata jako próbę wyjaśnienia tego, co dla umysłu ludzkiego trudne jest do wyjaśnienia w inny sposób. Bóg sam jest wyjaśnieniem, które ma być także pociechą dla ludzi szczególnie poddanych cierpieniu15. Afrykanie nie poszukują w teologii systematycznej odpowiedzi na problem istnienia śmierci i zła, lecz opierają się na doświadczeniu, które podpowiada im, że dobre i złe rzeczy po prostu się zdarzają. Wydarzenia te muszą być sygnałami pochodzącymi od Istoty Najwyższej.
Podobnie jak króla nie wini się za złe wieści, lecz złość kieruje się na ich zwiastuna, tak też jest ze złem i śmiercią16. Przekonanie Aszantów, że Bóg dopuszcza śmierć, znajduje swe potwierdzenie w ich pieśniach, „mowie bębnów”,
mitach i przysłowiach. Opowiadają mit o kameleonie, który został wysłany do
wioski z wiadomością o życiu i śmierci, co odpowiednio ilustruje ich wiarę
w boską genezę śmierci17. Podobnie przysłowie: „Jeśli Onyame nie zadecydował o śmierci człowieka, on nie umrze” (Onyame ankum wo a, wunwu) ilustruje ich przeświadczenie, że śmierć została dopuszczona przez Boga i pozostaje pod jego kontrolą18.

Przeznaczenie
Przeznaczenie (nkrabea) człowieka, w które wpisano drogę życiową, radości i cierpienia, jest również wyrazem aszanckiej wiary w zaangażowanie Istoty
Najwyższej w losy człowieka. Przeznaczenie otrzymane lub wybrane przez
13

J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 66.
Istota Najwyższa wyrzucać ma część swej siły życiowej kra w kierunku ludzi, zwierząt i roślin, podtrzymując w ten sposób w nich życie. E.L.R. Meyerowitz, The Divine Kingship in Ghana and Ancient Egypt, London 1969, s. 27. Zob. również S. Piłaszewicz, Afrykańska księga rodzaju. Mity i legendy ludów Afryki Zachodniej, Warszawa 1978, s. 135.
15 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 66.
16 P.K. Sarpong, Ghana in Retrospect. Some Aspects of Ghanaian Culture, Accra 1974, s. 19.
17 Mit o kameleonie jako niesolidnym posłańcu Boga z wieścią o życiu dla ludzi jest obecny
w wielu afrykańskich kulturach. Zamiast szybko przekazać orędzie Istoty Najwyższej, zajął się po
drodze nieistotnymi sprawami, przez co kolejny wysłannik – pies, owca lub inne zwierzę (w zależności od wersji mitu) – wyprzedził go, przynosząc orędzie śmierci, które ludzie przyjęli. Gdy
sam wreszcie dotarł, nie znalazł u ludzi posłuchu. H. Baumann, Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythos der afrikanischen Völker, Berlin 1936, s. 268 n. Zob. też Z. Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986, s. 176 n.
18 K.A. Opoku, Hearing and Keeping. Akan Proverbs. t. 2, Pretoria 1997, s. 4. Zob. również
E. A. Mettle-Nunoo, West African Traditional Religion. Paper 1, Legon 1999, s. 11.
14
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człowieka nie zwalnia go od odpowiedzialności19. Przysłowie: „Porządku, ustanowionego przez Istotę Najwyższą, śmiertelny człowiek nie może uniknąć”
(Asem a Onyame adi asie no, oteasefo nnan no) wyraźnie wskazuje na wszechogarniającą opatrzność Bożą20. Uderzającą cechą tradycyjnych religii afrykańskich jest pojmowanie Istoty Najwyższej jako „architekta przeznaczenia”, który
decyduje i przypieczętowuje przeznaczenie poszczególnej osoby. Czuwanie
nad wypełnieniem przez człowieka swego przeznaczenia powierzone zostaje
duchowym istotom, które są uznawane za emanacje Istoty Najwyższej. Istoty
nadnaturalne mogą też być postrzegane jako trwanie Bożej opatrzności nad
poszczególną osobą czy sprawą, przez to są czasem nazywane osobistymi
stwórcami lub opiekuńczymi duchami osoby21. Bóg jest uważany za związanego tak mocno ze sprawami ludzi, że nieustannie im pomaga wypełnić ich przeznaczenie (nkrabea)22.
Fakt bliskiej relacji człowieka z Bogiem wyjaśnia również Joseph Danquah:
„Wszyscy ludzie są potomstwem Boga [...]. Sąsiedzi, rodziny są dziećmi Boga, który stworzył wszystkich ludzi jako swoje potomstwo. Ludzkość wywodzi
się z wydanego przez pierwszego przodka potomstwa, ostatecznego przodka
i stwórczego Nana, którego dniem jest sobota: Nana Onayankopon Kwaame”23.

Aszancka konceptualizacja Boga
Mimo że ludy afrykańskie nie uznają Boga za istotę podobną do człowieka,
to jednak mają wiele wyrażeń i wyobrażeń przypisujących Bogu naturę ludzką.
Język antropomorficzny umożliwia Afrykanom konceptualizację Boga, którego
nie widzieli i o którym, jak wyznają, wiedzą bardzo mało lub zgoła nic24. Wiele ludów afrykańskich wyobraża sobie Boga jako ojca, zarówno w Jego roli
stwórcy i opiekuna, jak i sensie Jego dostępności dla nich w razie potrzeby
w sytuacjach nadzwyczajnych i wyjątkowych. Choć Afrykanie częściej zwracają się w zwykłych potrzebach dnia codziennego do przodków i innych istot nadnaturalnych, to jednak pamiętając o suwerenności i wyższości Boga nad inny19

K.A. Opoku, The Destiny of Man in Akan Religious Thought, „Conch”, VII, 1975, 1–2, s.

22 n.
20

J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God. A Fragment of Gold Coast Ethics and Religion,
London 1968, s. 196.
21 E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 105.
22 P. Akoi, Onyame in Sacred Royalty, „Euntes Docete”, XXII, 1969, s. 180.
23 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. XXIX. Zob. tamże, s. 193 (maksyma
nr 2436).
24 J.S. Mbiti, The Concepts of God in Africa, London 1980, s. 91. Zob. też tenże, Afrykańskie religie, s. 71.
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mi istotami duchowymi, żyją i działają z podświadomą ufnością w Jego ojcowską opiekę. Odnoszą oni ludzkie pojmowanie ojcostwa do Boga. Często spotyka się w modlitwach takie określenia, jak: „nasz Ojciec”, „Ojciec naszych ojców”, „Bóg ojciec” „Ojciec, który nigdy nie umiera”. Ludzie mają zaufanie do
Boga, zwracają się do Niego i proszą Go o pomoc. Ojcostwo Boga jest doświadczane w chwilach niebezpieczeństwa, głodu, niepłodności, suszy, rozpaczy lub katastrofy25. Ludy Akan uważają Boga za ojca, a ludzi za Jego dzieci,
ponieważ ich stworzył. Widzą również w Bogu ojca mniejszych bóstw (abosom)26. Modupe Oduyoye wskazuje na słowo nana, oddające w języku twi pojęcie ojcostwa Boga27.
Panuje powszechne przekonanie, że wyrazem opatrzności Bożej są płodność oraz zdrowie ludzi i bydła, a także żyzność pól, wielodzietność, obfitość
żywności i innych dóbr. Ludy afrykańskie w różny sposób uznają podtrzymujące je działanie Boga. Czasem mówi się u Akanów, że Bóg podtrzymuje życie
ludzkie tak, że bez Niego ludzkość by zginęła28. Bóg troszczy się również
o biednych i sieroty29. Aszantowie wierzą, że Bóg podtrzymuje świat i życie
ludzkie30. Przykładem takiej wiary może być zwyczaj noszenia na plecach przez
aszanckie kobiety drewnianej figurki (akuaba), podobnie jak matka nosi niemowlę31. Bezpłodność jest największym nieszczęściem32. Dlatego kobiety pragnące wyprosić potomstwo u Onyame noszą ze sobą figurkę symbolizującą
chłopca (akuabanini) lub dziewczynkę (akuababere)33.

25 Zob. J.S. Mbiti, The Concepts of God, s. 91 n.; tenże, Afrykańskie religie, s. 71 n.; H. Zimoń, Modlitwa u ludów afrykańskich, „Roczniki Teologiczne KUL”, XLIII, 1996, 2, s. 337;
J. Urban, Doświadczenie Boga u ludów Bantu, Warszawa 1999, s. 71 n.
26 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 23; M.I. Manoukian, Akan and Ga-Adangme Peoples of the Gold Coast, Oxford 1950, s. 55.
27 M. Odueyoye, Names and Attributes of God, [w:] E.A. Ade Adegbola (ed.), Traditional
Religion in West Africa, Ibadan 1983, s. 349. Podobnie Danquah (The Akan Doctrine of God,
s. 22) wskazuje na powiązanie terminu nana z macierzyństwem, z rodzeniem i korzeniami.
28 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 63.
29 C. Dundas, Kilimanjaro and Its People, London 1924, s. 107, 122 n.; J. S. Mbiti, The Concepts of God, s. 66, 287.
30 J.S. Mbiti, The Concepts of God, s. 63.
31 A. Ephirim-Donkor, African Spirituality. On Becoming Ancestors, Trenton 1998, s. 35 n.
Zob. również D.H. Ross, Akan, [w:] J. Turner (red.), The Dictionary of Art, t. 1, Ohio 1996,
s. 503. Koresponduje to z tradycją ludu Kiga (Uganda), który Istotę Najwyższą nazywa Biheko,
co znaczy „ten, który każdego nosi na swych plecach” (M.M. Edel, The Chiga of Western Uganda, Oxford 1957, s. 160). Imię to charakteryzuje Boga, porównując Go do matki niosącej dziecko na swych plecach. H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej u wybranych ludów afrykańskich,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, XXXIII, 2000, s. 181.
32 P. K. Sarpong, Ghana in Retrospect, s. 69.
33 K. Antubam, Ghana’s Heritage of Culture, Lepzig 1963, s. 163 n.

124

Grzegorz Wita

Imiona Istoty Najwyższej i przysłowia
Przejawem świadomości przebywania pod opieką Istoty Najwyższej, bliskiej
ich sprawom i znającej ich potrzeby, są imiona teoforyczne. Dla Aszantów osoba pozostaje w ścisłej więzi z określającym ją imieniem, które wyraża osobowość, a czasem staje się świadectwem istotnych dla tej osoby czy też jej rodziców wydarzeń34. Przytaczają przysłowie: „Dlatego, że Istota Najwyższa nienawidzi zła i perfidii, obdarzyła każde stworzenie imieniem” (Onyankopon mpe
assemmone nti na okye din mmiako mmiako)35. Uczyniła tak dla uniknięcia
pomyłek i ze względu na indywidualną odpowiedzialność. Onyame nadał
wszystkim stworzeniom wyróżniające ich imiona. Odtąd każdy jest odpowiedzialny za swoje działania36.
Jakiekolwiek wydarzenie, które dotyka jednostkę lub społeczeństwo, może
spowodować nadanie osobie imienia teoforycznego. Staje się przez to świadectwem uznania lub wdzięczności za wysłuchanie modlitw o poczęcie i zrodzenie
potomstwa lub jeszcze bardziej niespodziewanego czy tajemniczego wydarzenia, w którym Aszant widzi „palec Boży”37.
Jest to konsekwencją dostrzeżenia faktu, że wydarzenia i zjawiska dotyczące całych ludów czy poszczególnych klanów pozostają pod czujną opieką i kontrolą Boga. Aszantowie nadają specjalne imiona dzieciom na znak przekonania, że w wypadku ich narodzin dokonała się szczególna ingerencja Istoty Najwyższej. Na przykład pierwsze dziecko narodzone po poprzedzających je bliźniętach nosi imię Tawia. Kolejne otrzymuje zaszczytne imię „Dodany przez
Onyame” (Nyankomago)38. Następne zostaje nazwane „Jeszcze jedno podarowane przez Onyame” (Nyankamatuakosan)39. Odpowiednikami imienia Nyamekye (Nyameama w żeńskiej formie) są Teodor lub Bożydar czy Dorota40.
Wiele aszanckich przysłów ukazuje opiekę Onyame nad człowiekiem i stworzeniami, np.:
34

E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 22. I.P. Anozia (The Religious Importance of
Igbo Names, Rome 1968, s. 24) stwierdza wprost, że imię u ludu Igbo po prostu zastępuje osobę.
35 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 194.
36 J.G. Christaller, Three Thousand Six Hundred Ghanaian Proverbs from the Asante and
Fante Language, Levistone New York 19902, nr 2648. Zob. też K. Opoku, Heering and Keeping,
s. 5 n.
37 P.K. Sarpong, Ghana in Retrospect, s. 11.
38 P.K. Sarpong, Dear Nana. Letters to my Ancestor, Takoradi 1998, s. 10.
39 J.G. Christaller, A Dictionary of the Asante and Fante Language Called Tshi, Basel 1881,
s. 344.
40 P.K. Sarpong, Dear Nana, s. 11. Imię to otrzymuje dziecko nieznanego ojca lub któremu
ojciec odmówił nadania imienia. P.K. Sarpong, Ghana in Retrospect, s. 89.
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– „Nawet, gdyby Bóg nic więcej nie dał dzielnej jaskółce, obdarował już ją
przecież zwinnością” (Onynkopon amma asonomfoa katakyi biribi a, omaa no
ahodannan)41. Sentencja określa człowieka, który w swych czynach i słowach
zawsze znajduje jakieś wyjście z opresji.
– „Jeśli chcesz coś powiedzieć Onyame, mów na wiatr, Bóg wszystko słyszy”
(Wope aka asem akyere Onyankopon a, ka kyere mframa)42. To bardzo popularne przysłowie akcentuje nieustanną uwagę, jaką Bóg obdarza człowieka.
– „Jastrząb mówi: wszystko, co Onyame uczynił jest dobre. On nie gardzi
żadnym ptakiem” (Osansa se ade a Onyankopon aye nhina ye). Jastrząb postrzegany jest przez Aszantów jako wiarygodny świadek dobroci stworzenia,
z racji swoich podniebnych lotów i bystrego wzroku43. Podobną treść wyraża
przysłowie: „Rzeczy, którą Onyame dobrze uczynił, człowiek nie powinien
zmieniać” (Asem a Onyankopon adi asie no, oteasefo nnan)44.
– „Jeśli Bóg dał ci puchar wina, a złośliwy człowiek go przewróci, On napełni go ponownie” (Onyankopon hyn wo nsa kora-me na oteasefo ka gu a, ohyia wo so bio)45. Boga uważa się za pełnego miłości oraz współczucia dla wszystkich swych stworzeń. On jest pomocą dla nieszczęśliwych i dlatego Aszantowie powiadają: „Bóg sam przygotowuje fufu dla jednorękiej osoby” (Onyame
na owow abusin fufu mu na)46. Osobiste zaangażowanie Istoty Najwyższej
w szczęśliwe życie swoich stworzeń podkreśla przysłowie: „Bóg troszczy się
o zwierzęta pozbawione ogona, odganiając od nich muchy” (Aboa a onni dua,
Onyame na opra ne ho)47. A powiedzenie: „Bóg nie śpi” (Onyame nnae)48 zachęca do pokładania ufności w nieustannej Bożej opatrzności. Przysłowia
wskazują również na Istotę Najwyższą jako źródło pomocy w cierpieniu: „Jeśli
Bóg dał ci chorobę, podaruje również i lekarstwo” (Onyame ma wo yare a, oma
wo ano aduru)49. Tym samym wyrażają wiarę w Bożą opatrzność50.
41

K. Opoku, Hearing and Keeping, s. 3 n.
J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 195.
43 K. Opoku, Hearing and Keeping, s. 3.
44 „Rzeczą” (ade lub adee) nazywa się w myśli akańskiej wszechświat lub kosmos. J.B. Danquah, The Gold Coast. Akan Laws and Customs and the Akim Abuakwa Constitution, London 1928, s. 32.
45 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 194. Zob. także K. Opoku, Hearing and Keeping, s. 5.
46 K. Opoku, Hearing and Keeping, s. 3. Fufu – popularna potrawa przygotowywana z pochrzynów (łac. Discorea) (rośliny bulwiastej). Do tej pracy potrzeba dwu rąk, a najczęściej wykonują ją dwie osoby. Obserwacja własna.
47 K. Opoku, Aspects of Akan Worship, „Ghana Bulletin of Theology”, IV, 1972, 2, s. 13.
48 K. Opoku, Hearing and Keeping, s. 2.
49 C. Akrofi, Twi mmebusem – Twi proverbs: with English Translations and Comments, Accra 1958, s. 87.
50 E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 105.
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Świadectwem afrykańskiej wiary w Bożą opiekę jest uważanie takich zjawisk
naturalnych, jak światło słoneczne, opady atmosferyczne i inne za znaki opieki Istoty Najwyższej nad światem51. Częstym tego przykładem jest kojarzenie
Istoty Najwyższej ze słońcem52. Według ludów Akan słońce jest jednym z symboli opatrzności Bożej. Ukazuje się ono codziennie, dostarczając światła i ciepła, powoduje zmiany pór roku, wzrost roślin i ich dojrzewanie. Ludy Akan nazywają Boga „dawcą światła i słońca” (Amowia)53 oraz „tym, który świeci”,
podkreślając przez to, że za Jego sprawą świecą ciała niebieskie, których blask
symbolizuje obecność Boga we wszechświecie54. Nie jest to wypadek odosobniony w Afryce55.
Jednak najbardziej powszechnym świadectwem opatrzności Bożej jest
deszcz56. Dla ludów afrykańskich jest on zawsze błogosławieństwem, a dostarczanie go jest jedną z najważniejszych czynności Boga57. Opieka Boga nie
skończyła się na stworzeniu, lecz nieprzerwanie trwa i objawia się w Jego czuwaniu oraz trosce o świat. Przejawia się to w aszanckiej idei wielkiego Onyame
(Onyankopon), wyrastającej z ważności roli Boga jako dawcy deszczu. Dzięki
niemu pojawiają się plony i pożywienie. Afiks – pon (wielki) świadczy o szacunku, jakim jest otaczany Onyame ze względu na bycie dawcą pożywienia58. Dlatego przez Aszantów Bóg nazywany jest „dawcą deszczu” (Amosu)59. Czasem
wręcz „tym, który sprawia tak obfite opady deszczu, że wzbierają rzeki” (Toto51

W. Dupre, Religion in Primitive Cultures. A Study in Ethnophilosophy, The Hague 1975,

s. 69.
52
53

E.G. Parrinder, West African Religion, London 1954, s. 22.
J.G. Christaller, A Dictionary, s. 308. Zob. też E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies,

s. 79.
54

J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 21, 40.
Zob. J. S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 62; H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej, s. 179.
O utożsamianiu Istoty Najwyższej ze słońcem, oddawaniu czci słońcu, modlitwie zanoszonej
w stronę słońca o opiekę nad ludźmi i bydłem, ochronę przed przeciwnikami u ludu Luyi zob.
E.W. Smith, African Beliefs and Christian Faith. An Introduction to Theology for African Students, Evangelists and Pastors, London 1936, s. 42 n.
56 O zależności warunków życia w Afryce od klimatu zob. R. Mydel, J. Grochel (red.), Przeglądowy atlas świata. Afryka, Kraków 1998, s. 56 n. O roli zaklinaczy deszczu zob. H. Zimoń,
Deszcz, [w:] F. Gryglewicz i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1979, kol. 1202–1203;
tenże, Zaklinacze deszczu i ceremonie sprowadzania deszczu na wyspie Bukerebe w Tanzani (na
podstawie etnograficznych badań terenowych w 1968 roku), „Lud”, 60, 1976, s. 189 n.; N. Barley, Niewinny antropolog. Notatki z glinianej chatki, Warszawa 1997, s. 170 n. O utożsamianiu
opadu deszczu z Istotą Najwyższą zob. E.W. Smith, The Secret of African. Lectures on African
Religion, London 1929, s. 30 n.
57 E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 89.
58 K. Dickson, Introduction to the Second Edition, [w:] J.B. Danquah, The Akan Doctrine of
God, London 1968, s. XVII n.
59 J.G. Christaller, A Dictionary, s. 308, 661. Zob. również E. Ikenga-Metuh, Comparative
Studies, s. 79.
55
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robonsu)60. U niektórych ludów mówi się nawet, że deszcz jest śliną Boga.
Afrykańskie społeczności wierzą, że ślina przynosi błogosławieństwo, a formule błogosławieństwa często towarzyszy delikatne splunięcie61. Ślina symbolizuje pomyślność, zdrowie, szczęście i dobrobyt62.
Modlitwy o deszcz podkreślają ważność opadów dla społeczności afrykańskich63. Czasem Aszantowie wręcz powiadają, że „Bóg pada” (Onyankopon
aba). Zarazem są świadomi różnicy między deszczem a Istotą Najwyższą. Bóg
zsyła deszcz, lecz nim nie jest64. Uznają, że woda posiada moc ducha Onyankopon, a przez to staje się potężnym źródłem życiodajnej siły65. Robert Sutherland Rattray zanotował wyjaśnienie tego faktu przez tradycyjnego kapłana:
„Tak jak kobieta daje życie dziecku, tak woda bóstwom”66.

Immanencja Istoty Najwyższej
O immanencji Istoty Najwyższej świadczy też przekonanie Afrykanów, że
Bóg interweniuje w ludzką historię67. Opatrzność Onyankopon dostrzegana
jest również w historycznych wydarzeniach dotyczących całej społeczności
Akanów. Wyraża to przysłowie: „Ponieważ Onyankopon zechciał nas uratować, pozwolił Macarthemu wylądować w miejscu zwanym «uratuj nas»” (Onyame pe se ogye yen yiye nti, na ode Mankanta besii agye yen)68. Aszanckie po60 J.G. Christaller A Dictionary, s. 507. Zob. także J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God,
s. 54 n.
61 Podczas aszanckiego rytuału nadawania imienia (abadinto lub ntetea) ojciec dotyka śliną
lub wodą usta ośmiodniowego dziecka. Zob. K. Opoku, West African Traditional Religion, Accra 1978, s. 107 n.; P.K. Sarpong, Ghana in Retrospect, s. 89; R. Fisher, West African Religious
Tradition. Focus on the Akan of Ghana, New York 1998, s. 83 n. Nawiązuje się w ten sposób do
przekonania, że w przededniu narodzin duch opiekuńczy człowieka (okragya) na dworze Onyame kąpie dziecko w złotej wannie (adwaresen), a Onyame dokonując oględzin dziecka, wlewa
w nie kroplę życia, która „jest najczystszą wodą”. K. Antubam, Ghana’s Heritage, s. 39. Zob. też
E.L.R. Meyerowitz, The Concept of the Soul among the Akan of the Gold Coast, „Africa”, XXI,
1951, s. 27 n.
62 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 63.
63 A.C. Hollis, The Nandi, Oxford 1909 s. 48; J. Kenyatta, Facing Mount Kenya, New York
1971, s. 238.
64 E.W. Smith, African Beliefs and Christian Faith, s. 43 n.
65 Tamże, s. 50. Woda podawana jest również osobom konającym, jak i zmarłym. Aszantowie uznają za wielkie zło niepodanie wody podczas agonii. P. Obeng, Asante Catholicism. Religious and Cultural Reproduction Among tha Akan of Ghana, Leiden 1996, s. 90.
66 R.S. Rattray, Ashanti, Oxford 1923, s. 149.
67 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 68.
68 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 56. Ta współczesna maksyma odnosi się do
Sir Charlesa Macarthy’ego, brytyjskiego gubernatora Afryki Zachodniej, który wylądował
w Sierra Leone w 1824 r., aby walczyć z Aszantami. Macarthy (zwany w akańskiej gwarze Man-
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ematy ludowe są dedykowane Onyame, niezmiennie rozpoczynają się od
„Spójrz, Wielki!” (Ono no), przypisując mu w ten sposób wszystkie zwycięstwa
swych armii. On rozgromił wrogów, poruszony niepowodzeniami sił aszanckich i cierpiący z powodu ich klęsk69.
Miłosierdzie czy też łaskawość Boga odczuwana jest w sytuacjach niebezpieczeństwa, trudności, choroby i niepokoju, kiedy ratunek przypisuje się Jemu
albo kiedy prosi się Go o pomoc. Ludy Akan mówią o Nim jako o Bogu Pocieszycielu, używając w tym celu tytułów: Nyaamanekose („Ten, któremu zwierzasz się ze swych kłopotów, które na ciebie przychodzą”) i Abommubuwafre
(„Ten, do którego zwracasz się w niebezpieczeństwach i biedzie”)70. Szczególnie dwa imiona Istoty Najwyższej oddają przekonanie o jej opiece nad człowiekiem: Odomankoma („Ten, który pełen jest współczucia i miłosierdzia”) oraz
Tweaduampon („Drzewo, o które możesz się oprzeć i nie upaść”), czyli Niezawodny71. Danquah uznaje zawołanie Tweaduampon za najpotężniejsze spośród tytułów Istoty Najwyższej używanych przez Aszantów w modlitewnych inwokacjach72. Inny tytuł przypisywany królom – Daasebre („Dobroczyńca tak
hojny w dobroci, że wdzięczność za nią nuży każdego”) – służy opisaniu szczodrości Onyame73. Występuje również nowe imię na określenie dobroci i opieki
Boga Obaatanpa Nyame („Dobra matka Onyame”), podkreślające macierzyńską dobroć Onyame74.
Wiele ludów uważa, że wola Boga rządzi wszechświatem i losami ludzkości.
Jest to wola niezmienna i człowiek powinien odwoływać się do niej lub przyjmować ją w sytuacjach, które wydają się przekraczać ludzką moc. Bóg jednak
spełnia swą wolę w sposób sprawiedliwy i ludy Afryki uważają Go za sprawiedliwego. Do sprawiedliwości Bożej odwołują się często przy sprawowaniu sądów, przy uroczystym wypowiadaniu formalnych słów przysięgi i klątwy75. Coroczne ofiary składane w sanktuariach przed ołtarzem Onyame, zwanym „Bożym drzewem” (Nyame dua) przez wodzów z prośbą o opiekę i siłę w sprawokata) stracił głowę podczas swojej drugiej ekspedycji w bitwie pod Dodową w dniu 7 sierpnia
1826 roku. K.A. Busia, The Ashanti of the Gold Coast, [w:] D. Forde (ed.), African Worlds. Studies in Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples, Oxford 19762, s. 190.
69 K. Arhin, The Asante Praise Poems. The Ideology of Patrimonialism, „Paideuma”, XXXII,
1986, s. 168.
70 J.B. Danquah, The Gold Coast, s. 29.
71 R.S. Rattray, Ashanti, s. 148. Zob. także S. Piłaszewicz, W cieniu krzyża i półksiężyca. Rodzime religie i „filozofia” ludów Afryki Zachodniej, Warszawa 1978, s. 21; E. Ikenga-Metuh,
Comparative Studies, s. 79, 105.
72 J.B. Danquah, The Akan Doctrine of God, s. 48.
73 J.G. Christaller, A Dictionary, s. 66.
74 K. Owusu-Mensa, Saturday God and Adventism in Ghana, Frankfurt am Main 1993, s. 15.
75 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 57. Zob. też J. Middleton, Lugbara Religion. Ritual and
Authority among an East African People, London 1960, s. 137, 258.

Aszancka koncepcja opatrzności Istoty Najwyższej

129

wanych przez nich urzędach, są przykładem wiary w sprawowanie opieki przez
Onyame nad społeczeństwem Aszantów76.
Afrykanie są przekonani, że mogą nawiązać kontakt z Bogiem. Skoro Bóg
objawia się człowiekowi w przedmiotach i zjawiskach przyrody, więc można
Mu składać hołd na każdym miejscu i w każdym czasie77. Znajomość imienia
Boga rodzi ufność w możliwość wysłuchania ludzkich próśb zanoszonych do
niego:
„Gdy mówimy Onyankopon, mamy wtedy na myśli kogoś największego lub
najwyższego, kto jest nam tak bardzo drogi, że gdy my pokładamy w nim naszą nadzieję, on nas nie zawiedzie”78.
Wiele ludów afrykańskich uważa, że Bóg ma moc uzdrawiania. W intencji
chorych zanoszone są do Boga modlitwy i Jemu składane są ofiary. Uzdrowienia często są przypisywane Bogu79. Wiara w Bożą opatrzność nie dotyczy jedynie spraw o wymiarze ogólnospołecznym czy też sytuacji kryzysowych, jak bezpłodność lub choroba. Aszantowie odwołują się do opieki i troski Istoty Najwyższej również w sprawach codziennych. Przykładem jest modlitwa zanoszona przez gospodarza zagrody (fiewura) przed ołtarzem Onyame:
„Onyankopon Kwame, Tweadampon! Boże stwórco, który uczyniłeś deszcz
i światło słoneczne! Przybądź wraz ze swą połowicą Asase Yaa i przyjmij tę
ofiarę. Spraw, aby na dom ten i jego ludzi spłynął pokój. Niech długo żyje lud
Aszantów! Obyśmy nigdy nie doświadczyli porażki!”80.
Bóg jest zaangażowany w sprawy człowieka, a ludzie doświadczają tej dynamicznej obecności w kontynuacji dzieła stworzenia, podtrzymywania życia,
w zapewnieniu opieki, ochrony, uzdrawiania i wybawiania. Większość tych
działań funkcjonuje na fizycznej, konkretnej płaszczyźnie istnienia ze specjalnym odniesieniem do życia ludzkiego81. Obraz Boga w tradycyjnych religiach
afrykańskich ujmuje – oprócz funkcji stwarzania i obdarzania życiem – również
stałą troskę o stworzenia i dzieła stwórcze, powodującą podtrzymywanie ich
istnienia. Według wierzeń ludów afrykańskich Bóg na wiele sposobów troszczy
się o swoje stworzenia, a zwłaszcza o ludzi. Zapewnia im życie, płodność, po76

R.S. Rattray, Ashanti, s. 144. Zob. również E. Ikenga-Metuh, Comparative Studies, s. 128.
Zob. J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 52 n.; J. Urban, Doświadczenie Boga, s. 53; G. Guariglia, L’Être Suprême, le culte des esprits et des ancêtres et le sacrifice expiatoire chez les Bigos du sud-est Nigeria, „Cahiers des religions africaines”, IV, 1970, 8, s. 239 n.
78 Wywiad z Adua Badu, kapłanką tradycyjną, z dnia 27 sierpnia 2001 w sanktuarium
Adarko-Jachie.
79 H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej, s. 181.
80 H.S.J. Evans, The Akan Doctrine of God, [w:] E.W. Smith (red.), African Ideas of God.
A Symposium, London 1966, s. 241 n. Zob. także S. Piłaszewicz, W cieniu krzyża, s. 22.
81 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie, s. 64.
77
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żywienie, zdrowie, plony, zgodę i harmonię społeczną oraz pomoc w konkretnych potrzebach indywidualnego i zbiorowego życia.
Troska Istoty Najwyższej o człowieka i świat była przedmiotem rozważań
artykułu. Źródłem wiadomości o wierze ludów afrykańskich w opatrzność Boga stały się imiona teoforyczne, przysłowia, a także modlitwy i czynności
podejmowane celem uproszenia Bożej opieki, doświadczanej przez Aszantów
każdego dnia wraz z blaskiem słońca i opadem życiodajnego deszczu czy też
pomocą w konkretnych, historycznych wydarzeniach82. W przekonaniach
Aszantów opatrznościowa więź Boga z człowiekiem istnieje od początku, gdyż
wierzą oni, że istota ludzka istnieje, ponieważ została stworzona przez Boga
Onyankopon83. Obecne jest w ich świadomości mocne przekonanie o dobrych
zamiarach Stworzyciela względem swoich stworzeń. Tej pewności nie niweczy
obecność cierpienia i przeciwności. Doświadczenie nieszczęścia samo w sobie
jest niewystarczające, aby zanegować dobroć Istoty Najwyższej84.

Summary
Ashanti Formulation of Providence of the Supreme Being
The above article presents the protecting function of the Supreme Being as
seen by the Ashanti people from Ghana. In this caring activity, the God’s
immanence is fully articulated. Due to the providence, Onyame is seen as a close
god, interested and involved in people’s problems. This feature is illustrated by
proverbs, teophoric names, nature phenomena and historical events. They
prove deep trust people have when they turn to the Supreme Being with their
sufferings and needs. Onyame cares about the creatures so as they could keep
and carry on their existence. He is the Lord of their lives, fertility, rain, health
and of other means needed to carry on the art of creation. God’s providence
functions independently of man, although man can seek and, in fact, often
seeks God’s help. In many ways African people recognize God’s supporting
actions. As an example of such faith, the custom of carrying the wooden
figure (akuaba) can be given. Ashanti women carry akuaba on their backs, like
mothers carry babies. According to the Ashanti, the sun is one of the symbols
82

H. Zimoń, Koncepcja Istoty Najwyższej, s. 179.
P.K. Sarpong, The Individual, Community, Health and Medicine in African Traditional
Religion. The Asante Model, „Bulletin. Secretariatus pro non Christianis”, XXVIII, 1993, 3,
s. 271.
84 H.B. Browne, Theological Anthropology, s. 89.
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of God’s providence. But the most evident proof of God’s providence is rain. It
is always the blessing for the African people and providing rain is one of the
main activities of God. The Ashanti experience the dynamic presence of God in
the continuous act of creation, sustaining life, care, protection, healing and
saving. The positive and strong belief in God’s good intentions towards all the
creatures is always present in the Ashanti’s consciousness. This conviction can
be changed neither by any suffering nor misfortunes. Experiencing misery itself
is not enough to question the goodness of the Supreme Being. The protective
role of Onyame as a caring patron gives hope and dignity to man, who is
continuously the subject of parental watch of Nana Tweaduampon.
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Historii i Etnologii Religii

Społeczny wymiar rytuałów
pogrzebowych u ludu Konkomba
z północnej Ghany
Tradycyjna kultura afrykańska uznaje życie za największą wartość. Troska
o nie przenika wszelkie działanie Afrykanina i wszystko jest jej podporządkowane. Jednak z życiem zawsze wiąże się śmierć, która jest zjawiskiem powszechnym, dotyczącym każdego człowieka indywidualnie i każdej grupy społecznej.
Tragiczne wydarzenie śmierci niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk, takich
jak uczucie smutku, pustki, dezintegracji i zagrożenia, z którymi ludy afrykańskie radzą sobie wspólnotowo, przeżywając je w grupie rodzinnej, lineażowej
i rodowej. Niezastąpioną pomocą w znoszeniu uciążliwości tego krytycznego
okresu są dla Afrykanów rytuały pogrzebowe, które mają charakter społeczny,
religijny i symboliczny. Rytuały te należą do tzw. rytuałów przejścia, które łączą
się ze zmianą statusu i pozycji społecznej człowieka.
W artykule skrótowo przedstawiono problematykę podwójnego pogrzebu
i struktury społecznej ludu Konkomba z północnej Ghany oraz analizę i interpretację społecznego wymiaru rytuałów pierwszego pogrzebu, czyli rytuałów
pochówkowych, oraz rytuału finalnego, czyli wtórnego pogrzebu u wspomnianego ludu. Rytuały pierwszego i wtórnego pogrzebu Konkombów są najbardziej rozbudowane społecznie i widowiskowo ze wszystkich rytuałów przejścia.
Podstawą źródłową są przede wszystkim wyniki etnoreligioznawczych badań
terenowych, które przeprowadziłem wśród Konkombów w rejonie Saboby od
lipca 1984 do stycznia 1985 oraz od września 1990 do sierpnia 1991 roku. Badania prowadziłem wśród pięciu plemion tego ludu: Biczabob, Nakpantiib,
Binalob, Bimonkpom, Bigbem. Zamieszkują one tereny położone w pobliżu
Saboby.

134

Henryk Zimoń SVD

Podwójny pogrzeb i struktura społeczna ludu Konkomba
Na określenie struktury rytuałów pogrzebowych etnologowie używają terminu „podwójny pogrzeb”, który obejmuje rytuały pochówkowe oraz ryty puryfikacyjne i ryty pożegnania z osobą zmarłą, a także rytuały finalnego, czyli wtórnego pogrzebu, który kończy ostatecznie żałobę, włącza zmarłych do świata
przodków i integruje społeczność żyjących. Na problem podwójnego pogrzebu
zwrócił po raz pierwszy uwagę francuski etnolog Robert Hertz (1882–1915)
w pionierskim, obszernym artykule pt. Contribution à une étude sur la
représentation collective de la mort, opublikowanym w Paryżu w 1907 roku1.
Rozprawa ta została uznana za jedną z najbardziej oryginalnych analiz dotyczących śmierci i rytuałów pogrzebowych, opublikowanych w XX wieku2. Hertz
odwołuje się do społeczności z Indonezji, a zwłaszcza z wyspy Kalimantan
(Borneo) oraz innych ludów spoza Indonezji3.
Analiza wymiaru społecznego rytuałów pogrzebowych wymaga krótkiej prezentacji struktury społecznej Konkombów. Lud ten jest społecznością o unilinearnym agnatycznym systemie pokrewieństwa, w którym decyduje patrylinia,
czyli męska linia pochodzeniowa. Wśród tego patrylinearnego ludu wyróżnia
się następujące grupy etniczne: rodzina mała (podstawowa, nuklearna), rodzina złożona, lineaż mniejszy, lineaż większy, ród (klan), plemię, lud. Plemię nie
jest grupą rytualną. Zgodnie z ograniczonym zasięgiem relacji społecznych
i politycznych społeczeństwa segmentarnego, rytuały pogrzebowe mają zasięg
domowy, lineażowy, rodowy i ponadrodowy. Lud Konkomba składa się z kilkunastu plemion, które dzielą się na patrylinearne rody, czyli klany, a te z kolei na
lineaże większe i mniejsze. Członkowie jednego rodu zamieszkują jedną lub
więcej wiosek. W wiosce znajduje się od kilku do kilkunastu zagród. W zagrodzie mieszka przeciętnie około 20–30 osób należących zwykle do kilku rodzin
braci lub ich synów4. Każda osoba należy do określonego lineażu, którego
członkowie wywodzą się od wspólnego przodka męskiego. Struktura społeczna
1

„L’Année sociologique”, 10, 1905–1906, s. 48–137. Tł. angielskie: A Contribution to the
Study of the Collective Representation of Death, [w:] R. Hertz, Death and the Right Hand, tł.
R.C. Needham, Glencoe, Illinois 1960, s. 27–86. Zob. M.A. Berthod, La vie des morts dans le regard des anthropologues, „Anthropos”, C, 2005, s. 521, 526, 536.
2 Zob. Ph. Palgi, H. Abramovitch, Death: A Cross-cultural Perspective, „Annual Review of
Anthropology”, 13, 1984, s. 388.
3 O rytuałach podwójnego pogrzebu u ludów indonezyjskich zob. H. Zimoń, Struktura rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne”, LI, 2004,
z. 9, s. 200–202; M. Berthod, La vie des morts, s. 526–528.
4 Jest to rodzina złożona, do której wchodzi więcej niż jedna rodzina mała występująca w formie monogamicznej lub jedna czy więcej rodzin poliginicznych (mąż ma więcej niż jedną żonę),
do której należą mąż lub mężowie z jedną lub wieloma żonami oraz potomstwo.
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rodów jest u Konkombów zróżnicowana5. Większość rodów Konkombów stanowią klany złożone i jednorodne. Na określenie rodu i lineażu używa się terminu unibaan znaczącego dosłownie „potomkowie jednego mężczyzny”, czyli
potomkowie związani więzami wspólnoty rodowej i lineażowej6.
Istotną rolę w życiu społecznym i religijnym Konkombów odgrywają także
więzy rytualne między lineażami i rodami. Członkowie pewnych lineaży większych i rodów tego samego lub rzadziej innego plemienia są związani relacją
tzw. partnerstwa rytualnego i nazywani są mantotiib. Więzy rytualne wzmacniają i stabilizują poczucie przynależności rodów do tej samej grupy plemiennej
oraz integrują i wiążą pewną liczbę rodów między sobą. Obecność partnerów
rytualnych w rytuałach pogrzebowych jest konieczna, gdyż pełnią oni ważne
funkcje w różnych czynnościach i rytach pochówków i pogrzebów wtórnych7.
Oprócz więzów rodowych i rytualnych istnieją również więzy pochodzenia
między rodami spokrewnionymi, a więc między pierwotnym i nowym klanem,
który wyodrębnił się z niego w przeszłości. Po podziale członkowie nowego klanu opuszczają macierzysty teren i emigrują do innego miejsca. Partnerzy rytualni muszą być obecni w czasie sprawowania różnych rytuałów, natomiast
członkowie rodów spokrewnionych partycypują tylko w rytuałach pochówkowych, przysyłając tkaniny służące do okrycia ciała osoby zmarłej. Czasem
uczestniczą w nich8. Innym rodzajem partnerstwa społecznego są więzy przy5 Brytyjski antropolog społeczny David Tait (1912–1956) wyróżnia trzy rodzaje klanów: klany przeciwstawne (contrapuntal clans), klany jednorodne (unitary clans) i klany złożone (compound clans). Klan przeciwstawny dzieli się na dwa lineaże większe, których przodkowie pochodzą od dwóch różnych przodków. Klan jednorodny składa się z jednego lineażu większego, który
dzieli się zwykle na kilka lineaży mniejszych. Wszyscy członkowie męscy i kobiety niezamężne takiego klanu pochodzą od jednego przodka męskiego. Klan złożony dzieli się na dwa lub więcej
lineaży większych, którego członkowie pochodzą lub nie pochodzą (np. klan Binalob z N-nalog)
od jednego wspólnego przodka męskiego. D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, London
1964, s. 34 n., 45. Tait prowadził stacjonarne badania terenowe w rejonie Saboby od sierpnia
1950 do stycznia 1952 r. Tamże, s. XIV; tenże, The Family, Household, and Minor Lineage of
the Konkomba, „Africa”, XXVI, 1956, s. 219. Zob. również H. Zimoń, Sakralność ziemi u ludu
Konkomba z Afryki Zachodniej, Lublin 1998, s. 53.
6 W ścisłym znaczeniu termin ten określa lineaż większy, gdyż jego członkowie rzeczywiście
pochodzą od jednego wspólnego przodka męskiego. Członkowie rodu natomiast wywodzą się od
rzeczywistego lub rzekomego (fikcyjnego) przodka. M.A. Langdon, M.K. Breeze, KonkombaEnglish Likaln-Likpakpaln Dictionary, Tamale b.r.w., s. 84. O strukturze społecznej Konkombów
zob. D. Tait, The Political System of Konkomba, „Africa”, XXIII, 1953 s. 213–216; T.R. Barker,
Small Bands of Strangers. The Contraposed „Lineage” Reconsidered, „Anthropos”, LXXXVI,
1991, s. 7–9, 13; H. Zimoń, Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba, Warszawa 1992, s. 116 n.
7 D. Tait, The Political System of Konkomba, s. 217 n.; tenże, The Konkomba of Northern
Ghana, s. 127–130.
8 Przykładami rodów spokrewnionych są: rody Mwagbartiib i Nakpantiib, Sambultiib i Saangutiib, Bumwateeb i Jagirdojaab z wioski Kpeg. Zob. D. Tait, The Political System of Konkomba, s. 217 n.; tenże, The Konkomba of Northern Ghana, s. 129–132.
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jaźni, które nawiązują się między członkami rodów sąsiedzkich tego samego
plemienia. Konkombowie określają te więzy słowami: „my się znamy”. Wyrażają się one w powinowactwie (wybór żon z rodów sąsiedzkich), unikaniu
w przeszłości walk rodowych, przyjaźni oraz poprzez uczestnictwo w różnych
rytuałach, a zwłaszcza w rytuałach pogrzebowych9.
Konkombowie są grupą segmentarną, w której władza tradycyjnie sprawowana jest przez starszyznę wioskową z najstarszym mieszkańcem wioski lub
najstarszym członkiem rodu (uninkpel) na czele. Pochodzenie, następstwo,
dziedziczenie i miejsce zamieszkania jednostki reguluje struktura patrylinearna.

Rytuały pochówkowe
W życiu religijnym i społecznym Konkombów niezmiernie ważną rolę odgrywają przodkowie (yajatiib), którzy biorą aktywny udział w życiu społeczności i wpływają na losy żyjących. Przodkowie stanowią o ciągłości struktury społecznej, sakralizują patrylinearny porządek społeczny oparty na zasadzie pokrewieństwa i primogenitury10, a także są gwarantami respektowania oraz
przestrzegania norm etycznych i wszelkich przepisów prawa zwyczajowego.
O ważności przodków świadczą rytuały pierwszego i wtórnego pogrzebu, które
wyrażają więź tzw. żywych zmarłych z żyjącymi i umożliwiają starszym osobom zmarłym przejście do krainy przodków (yajatiibdo). Pierwszy pogrzeb
składa się z pochówku oraz rytów oczyszczających i rytów pożegnania z osobą
zmarłą. W wymiarze społecznym najważniejszy jest pochówek.
Fakt śmierci (nkuin)11 w zagrodzie musi być stwierdzony przez mężczyznę,
najstarszego mieszkańca zagrody. O śmierci informowani są najpierw członkowie lineażu mniejszego i innych lineaży tego samego rodu. O śmierci starca posłańcy informują następnie rody związane ze sobą relacją partnerstwa rytualnego12, rody spokrewnione, czyli związane relacją pochodzenia, członków rodu matki zmarłego, rody związane więzami powinowactwa (czyli rody żon
9 Tait określa te więzy słowem „przyjaźń” (kith). Zob D. Tait, The Political System of Konkomba, s. 218 n.; tenże, The Konkomba of Northern Ghana, s. 131–133.
10 Primogenitura jest to prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu majątku i władzy przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi męskiemu w linii prostej. Zob. A. Zajączkowski, Muntu dzisiaj. Studium Afrykanistyczne, Warszawa 1970, s. 27; Z. Szyfelbejn-Sokolewicz, Wstęp do etnografii Afryki, Warszawa 1968, s. 57.
11 Według słownika M.A. Langdon, M.J. Breeze (Konkomba-English, s. 63) wyraz nkun
oznacza śmierć. Zdaniem Jamesa Nkunjiego, najlepszego znawcy języka konkomba i dialektu Biczabobów okolic Saboby, poprawna pisownia tego wyrazu jest nkuin.
12 Według Taita (The Konkomba of Northern Ghana, s. 140) tylko dwóch lub trzech rytualnych partnerów męża informuje się o zgonie jego żony. O obowiązku uczestniczenia krewnych,
powinowatych i mieszkańców sąsiednich wiosek osób zmarłych zob. G. Wilson, Nyakyusa Conventions of Burial, „Bantu Studies”, XIII, 1939, 3 n.
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zmarłego), zamężne córki i zięciów oraz mieszkańców sąsiednich wiosek.
O zgonie starszej kobiety informowani są członkowie lineażu mniejszego i innych lineaży tego samego rodu męża, zamężne córki zmarłej kobiety mieszkające w innych wioskach, członkowie rodu czy lineażu większego, z którego
zmarła pochodzi, oraz zamężne kobiety z rodu zmarłej mieszkające w wiosce
męża i innych wioskach. O jej śmierci informowani są również rytualni partnerzy jej męża oraz mieszkańcy sąsiednich wiosek męża13. Dla podtrzymania prawidłowych relacji społecznych ważne jest zarówno powiadomienie odpowiednich osób i grup społecznych, jak ich udział w pochówku. Odwiedzający zagrodę osoby zmarłej krewni i sąsiedzi potwierdzają zgon. Ważne jest potwierdzenie zgonu mężczyzny przez krewnych matki zmarłego (weejatiib), a kobiety
– przez krewnych jej ojca (chotiib).
Od pozycji społecznej osób zmarłych zależne jest miejsce grobu. Dla najstarszego w zagrodzie mężczyzny znajduje się ono po prawej stronie przedsionka, czyli chaty wejściowej prowadzącej do zagrody, a dla najstarszej kobiety – po prawej lub lewej stronie. Grób ten znajduje się na osi północ-południe,
blisko zagrody, co symbolizuje więź zmarłych przodków z żyjącymi14. Najstarszy lub starszy mężczyzna z lineażu zmarłej osoby zaznacza miejsce grobu specjalną kalebasą, czyli tykwą (kiyiboŋ), symbolizującą ducha osoby zmarłej
(nwiin), lub zwykłą tykwą. Oznaczania miejsca grobu w formie koła dokonuje
się trzykrotnie lewą ręką w odwrotnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
Od lat 60. XX wieku, pod wpływem chrześcijaństwa plemiona Biczabob i Nakpantiib używają do pochówku trumien, dlatego grób u tych plemion ma
kształt prostokątny o głębokości około 120 cm, długości około 180 cm i szerokości około 60 cm. Trumna wyraża prestiż. Natomiast członkowie plemion Binalob, Bimonkpom i Bigbem do dzisiaj grzebani są najczęściej bez trumien
i dlatego otwór grobu ma tradycyjny kształt okrągły, do którego nogami w dół
wpuszcza się ciało osoby zmarłej15.
Liczba uczestników pochówku ludzi starszych wynosi od 200 do 500, wśród
nich jest wiele osób wiekowych. Rytuały pochówkowe osób starszych przybierają formę wielkiego kulturowego widowiska, w którym uczestniczy najwięcej
13 D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, s. 137 n. Według Taita o zgonie żony nie są
informowani członkowie klanów spokrewnionych z klanem męża. Tamże, s. 140.
14 Ludzi w średnim wieku grzebie się w większym oddaleniu od zagrody, a dzieci jeszcze dalej, na polu przyzagrodowym. U plemion Biczabob i Nakpantiib groby mężczyzn oznakowane są
kamieniem, a kobiet – odwróconym do góry dnem garnkiem, wystającym nieco z ziemi. Wszystkie groby członków plemion Binalob, Bimonkpom i Bigbem (mężczyzn i kobiet) oznaczone są
dużymi pojedynczymi garnkami.
15 J.-C. Froelich, La tribu Konkomba du Nord Togo, Dakar 1954, s. 162. Zob. również
L. Labadie, Les Konkomba, „Togo-Cameroun”, mars 1929, s. 90.
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ludzi w porównaniu ze wszystkimi znanymi rytuałami przejścia celebrowanymi
przez Konkombów.
Ludzi starych, mężczyzn i kobiet, żegna się przy dźwiękach dużych bębnów
tańcami i śpiewem, w których przez wiele godzin bierze udział przede wszystkim młodzież, a także młodsze osoby wieku dojrzałego obojga płci. W wewnętrznym dziedzińcu zagrody od czasu do czasu zebrane tam młodsze i starsze
kobiety odbywają taniec pogrzebowy, zwany icha. Niektóre z nich mają grzechotki. Na zewnętrznym dziedzińcu zagrody tańce i śpiewy rozpoczynają
chłopcy16, pochodzący z wioski osoby zmarłej. Z czasem dołączają się do nich
zorganizowane grupy tancerzy i tancerek (od 5 do 10 grup) z lineaży i rodów
partnerów rytualnych, z sąsiednich wiosek zmarłego męża czy zmarłej żony
oraz z matrylinearnego rodu zmarłego mężczyzny17. Niektóre z tych grup przynoszą po jednym dużym bębnie, tancerze mają pojedyncze i podwójne dzwonki, rogi, flety i piszczałki oraz małe nagolenniki z dzwoneczkami przymocowanymi do łydek. Następnie tancerze dołączają do grupy tańczących. W coraz
większych i oddalonych kręgach, młodzież, mężczyźni oraz kobiety wolno i rytmicznie poruszają się dookoła doboszy, podrygując i przytupując. W czasie
tańca pogrzebowego, zwanego kinaachoŋ, tancerze i tancerki śpiewają pieśni
w formie krótkich powiedzeń i haseł często powtarzanych. Wspomina się
w nich osoby zmarłe. Przed kolacją i po kolacji drugiego dnia pogrzebu wtórnego tancerze i tancerki uczestniczyli w tańcu kinaachoŋ oraz w śpiewach przy
dźwiękach dużych i mniejszych bębnów w wioskach Nalongni, Sobib i Kumwateek (Biczabob). W Nalongni i Sambul (Bimonkpom) spotkałem największą
liczbę tancerzy i tancerek (ponad 200 osób). Z przerwami tańce te trwały całą
noc i kończyły się następnego dnia rano, około dziesiątej.
Taniec towarzyszy radosnym i smutnym wydarzeniom życia Konkombów.
Uzewnętrznia się w ten sposób emocje, napięcia, żal i nabrzmiałe konflikty,
które taniec osłabia, neutralizuje i skierowuje we właściwą stronę. Taniec jest
także u wielu innych ludów afrykańskich ważnym elementem rytuałów pochówkowych i wtórnych pogrzebów, jednym z najbardziej powszechnych sposobów oswajania i radzenia sobie z silnymi emocjami – lękiem, złością, żalem,
poczuciem bezradności, stratą, a zwłaszcza ze śmiercią18. Taniec umożliwia
16

Młodzi, nieżonaci mężczyźni (binachipom, lp. unachipoon) lineażu większego tworzą grupę społeczną, której głównym zadaniem było w przeszłości pełnienie funkcji wojowników i tancerzy w czasie uroczystości pierwszego i wtórnego pogrzebu. Obecnie przypada im przede wszystkim funkcja tancerzy na pogrzebach starszych mężczyzn i kobiet. Zob. D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, s. 89; tenże, The Political System of Konkomba, s. 217.
17 Obserwacja własna. Zob. również D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, s. 137.
18 W wypadku nieoczekiwanej, a więc przedwczesnej śmierci ludzi w sile wieku lub dzieci nie
ma tańców ani śpiewów.
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Afrykanom uzyskanie społecznego wsparcia w grupie oraz pozwala na wyrażenie smutku i rozpaczy poprzez ruch. Taniec u Konkombów odbywa się w kręgu, który daje uczestnikom poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa oraz symbolizuje jedność życia i śmierci, a także więź pomiędzy zmarłymi a żyjącymi. Ponadto zamknięta przestrzeń w formie kręgu – zdaniem Edwarda Zwolskiego –
chroni przed szkodliwym wpływem złych mocy i śmierci, a odstrasza je tupot
nóg, głos i dźwięk instrumentów19. Przeciwstawieniu się śmierci służą tańce akcentujące i celebrujące życie. Przez tańce Afrykanie składają hołd starszym
osobom zmarłym oraz wyrażają im cześć i szacunek. Natomiast pogrążeni
w żałobie otrzymują wsparcie grupowe od licznie zebranych tancerzy i tancerek oraz innych uczestników pochówku20.
Po śmierci starszego mężczyzny partnerzy rytualni, członkowie rodów spokrewnionych, członkowie lineaży większych rodu zmarłego, a czasem również
najbliżsi krewni lub krewni matki zmarłego mężczyzny przynoszą duże kawałki tkaniny, którymi okrywa się zwłoki. W wypadku śmierci starszej kobiety również krewni jej klanu, partnerzy rytualni oraz członkowie rodu męża (wdowiec
lub jego brat) przynoszą kawałki tkanin21. Ofiarowane kolorowe tkaniny są
znakiem przywiązania i szacunku dla zmarłych.
Partnerzy rytualni oraz najbliżsi krewni golą głowę zmarłego czy zmarłej.
Następnie siostry, córki, synowe, niezamężne dziewczyny i kobiety z zagrody,
lineażu, rodu i sąsiednich wiosek, kobiety zamężne z klanu zmarłej osoby myją ciało zmarłego czy zmarłej na dziedzińcu zagrody22. Po kąpieli zawinięte
w tkaninę zwłoki przenosi się do chaty, gdzie przez kobiety są pudrowane
i smarowane olejem. Ubrane ciało wkłada się do trumny. Po zabiciu jej wieka
młodzi ludzie (mężczyźni i kobiety) wynoszą trumnę lub ciało owinięte w tkaniny na zewnątrz zagrody.
Trumnę do grobu prostokątnego lub ciało osoby zmarłej do grobu tradycyjnego z otworem okrągłym wkłada się w ten sposób, że jej głowa wskazuje kierunek południowy. Mężczyzna leżący na prawym boku zwrócony jest twarzą
w kierunku wschodzącego słońca i zagrody, a kobieta leżąca na lewym boku
zwrócona jest twarzą ku zachodowi słońca23. Następuje ważny moment poże19

E. Zwolski, Choreia. Muza i bóstwo w religii greckiej, Warszawa 1978, s. 12.
Zob. Z. Pędzich, Taniec w rytuale żałobnym i jego zastosowanie w terapii, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, LVIII, 2004, nr 1–2, s. 117–120; G. Wilson, Nyakyusa Conventions of
Burial, s. 12–17, 23 n., 27, 29.
21 Obserwacja własna. Zob. również D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, s. 137 n.
Zmarłym mężczyznom i kobietom w młodszym wieku nie przynosi się tkanin.
22 Obserwacja własna. Zob. również D. Tait, The Konkomba of Northern Ghana, s. 137;
J.-C. Froelich, La tribu Konkomba, s. 162.
23 Zgodnie z interpretacją Konkombów zwrócenie mężczyzny twarzą w kierunku wschodnim
oznacza, że rano ma on udać się na farmę. Zwrócenie kobiety twarzą w kierunku zachodnim
20
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gnania ze zmarłą osobą. Kolejno trzech mężczyzn (czterech – w wypadku
śmierci kobiety), którzy pochodzą najczęściej z rodu pochodzenia osoby zmarłej lub z rodów czy lineaży związanych relacjami partnerstwa rytualnego, trzyma tykwę z czystą wodą albo z wodą zmieszaną z popiołem lub ziemią i żegna
się ze zmarłą osobą, wypowiadając określone słowa24.
Okres żałoby pierwszego pogrzebu (likpuul w języku konkomba) trwa zasadniczo trzy dni w wypadku śmierci mężczyzny, a cztery – w wypadku śmierci
kobiety. Odwiedzające kobiety (siostry i córki zmarłej osoby, siostry wdów i inne) zatrzymują się w zagrodzie, a mężczyźni gromadzą się na zewnątrz zagrody. Najbliżsi krewni, członkowie rodów związanych ze sobą relacją partnerstwa
rytualnego i rodów spokrewnionych odwiedzają grób zmarłej osoby. Nad grobem i w drodze do zagrody kobiety lamentują i śpiewają pieśni żałobne.
Rankiem trzeciego lub czwartego dnia siostra albo córka osoby zmarłej
oczyszcza rytualnie chatę, w której przebywały zwłoki. Kobiety dokonują również rytualnego prania odzieży po zmarłej osobie oraz tkanin przyniesionych
przez partnerów rytualnych lub krewnych. Odzież osoby zmarłej przechowywana jest do drugiego pogrzebu, a tkaniny oddaje się ofiarodawcom. Zanoszą
je córki lub siostry zmarłej osoby po zakończeniu pierwszego pogrzebu. Wieczorem rytualnego obmycia dokonują wdowy lub matka zmarłej osoby. Niekiedy również wdowiec jest rytualnie oczyszczony przez golenie i obmycie wodą25.
Pierwszy pogrzeb mężczyzny kończy się wieczorem trzeciego dnia rytuałem
zwanym lisaachoŋ, który ma przede wszystkim charakter religijny. W wypadku
śmierci kobiety rytuał kończy się czwartego dnia. Najpierw przed chatą wyjściową z zagrody zabija się koguta w wypadku śmierci mężczyzny lub kurę, jeżeli
osobą zmarłą jest kobieta. Rytuał lisaachoŋ kończy się ofiarowaniem przodkom ugotowanego pokarmu z pochrzynu i zboża w kilku czarkach glinianych
lub naczyniach metalowych. Wspomina się przodków rodów związanych więzami partnerstwa rytualnego, lineaży tego samego rodu oraz niektórych rodów
sąsiedzkich tego samego plemienia, związanych relacją przyjaźni26.

oznacza, że wieczorem ma ona w kuchni przygotować posiłek rodzinie. Zob. również R. Cornevin, L’enterrement d’un chef Konkomba, „Africa”, 24, 1954, s. 249; J.-C. Froelich, La tribu Konkomba, s. 162.
24 Zob. H. Zimoń, Rytuały pochówkowe starszych mężczyzn u ludu Konkomba z północnej
Ghany, „Roczniki Teologiczne”, XLV, 1998, z. 2, s. 145 n.; tenże, Rytuały pochówkowe starszych
kobiet u ludu Konkomba z północnej Ghany, „Roczniki Teologiczne”, LII, 2005, z. 9, s. 135 n.
25 Więcej o rytach puryfikacyjnych starszych mężczyzn i kobiet u Konkombów zob. H. Zimoń, Rytuały pochówkowe starszych mężczyzn, s. 147 n.; tenże, Rytuały pochówkowe starszych
kobiet, s. 137 n.
26 Zob. również H. Zimoń, Rytuały pochówkowe starszych mężczyzn, s. 149 n.; tenże, Rytuały pochówkowe starszych kobiet, s. 138–140.
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Rytuały wtórnego pogrzebu
Wypełnienie rytów pierwszego pogrzebu kończy fazę wyłączenia zmarłego
z widzialnego świata osób żyjących. Nie oznacza jednak zakończenia rytuału
pogrzebowego, którego dopełnienie dokonuje się w pogrzebie wtórnym, zwanym w języku konkomba likpotoor. Uczestniczyłem w pogrzebach wtórnych
w porze suchej, od drugiej połowy lutego do początku maja 1991 r., w sześciu
wioskach: Kumwateek, Sobib Nalongni (plemię Biczabob), Puo Tindaando
(plemię Bigbem), Lemo (plemię Nakpantiib), Sambul (plemię Bimonkpom).
Pogrzeby te odbywają się w danej wiosce co 3–4 lata, trwają od pięciu do siedmiu dni i stanowią ważne wydarzenie społeczne i religijne. W uroczystościach
pogrzebowych wspomina się wszystkich zmarłych z danej wioski od ostatniego
pogrzebu wtórnego. Analizę i interpretację wymiaru społecznego pogrzebów
wtórnych ograniczę do trzech rodów plemienia Biczabob, a mianowicie do rodów Nalatiib, Sobibtiib i Bumwateeb27.
W pierwszym dniu w wioskach Nalongni, Sobib i Kumwateek warzono
pierwszy raz piwo, potrzebne w trzecim dniu wróżenia pogrzebu wtórnego28.
W drugim dniu, przed południem w zagrodach lineażów Kotiendo i Wajado
(Nalongni) zabito pięć byczków, trzy krowy i jedną jałówkę. Natomiast w zagrodach lineażu Ngambwa (Sobib) zabito pięć byczków, jedną jałówkę i dwie
krowy, a w czterech zagrodach wioski Kumwateek – cztery byczki i trzy jałówki. Wieczorem wdowy poddawane są rytualnemu oczyszczeniu przez golenie
głowy, zmianę odzieży i obmycie wodą. Rytom puryfikacyjnym przewodniczą
mężczyzna i kobieta, pochodzący z sąsiedniego lineażu tego samego rodu29.
27 Członkowie rodu Nalatiib zamieszkują trzy wioski Nalongni, Toma i Dicheen, usytuowane
w najbliższym sąsiedztwie Saboby. Ród ten jest klanem jednorodnym i składa się z jednego lineażu większego, który dzieli się na trzy lineaże mniejsze: Bwarado, Kotiendo i Wajado. Pogrzeby
wtórne trwające siedem dni odbywały się w Nalongni w tym samym czasie w obu lineażach mniejszych Kotiendo i Wajado w dniach 15–22.3.1991 roku. W lineażu Kotiendo wspominano dziewięć
osób zmarłych, a z lineażu Wajado pochodziło sześć osób zmarłych Członkowie rodu Sobibtiib
zamieszkują wioskę Sobib, która znajduje się 5 km na północ od Saboby i usytuowana jest przy
drodze prowadzącej z Saboby do Nambiri i Chereponi. Ród Sobibtiib jest klanem jednorodnym
składającym się z jednego lineażu większego, który dzieli się na dwa lineaże mniejsze: Ngambwa
i Uweendo. Pogrzeby wtórne odbywały się w tym samym czasie w obu lineażach mniejszych. W lineażu Ngambwa pogrzeb wtórny, w którym uczestniczyłem, trwał siedem dni i odbył się w dniach
6–12 marca 1991 roku. Członkowie rodu Bumwateeb z plemienia Biczabob zamieszkują wioskę
Kumwateek, która położona jest 2 km na północ od Saboby. Ród Bumwateeb jest klanem jednorodnym składającym się z jednego lineażu większego, który dzieli się na dwa lineaże mniejsze: Kukudo i Nandodo. W wiosce Kumwateek pogrzeb wtórny trwał sześć dni i odbył się w dniach 3–9
marca 1991 roku. Zob. H. Zimoń, Sakralność ziemi u ludu Konkomba, s. 124, 151 n.
28 Również w następnych dwóch dniach warzono piwo, które było potrzebne w czwartym
i piątym dniu pogrzebu wtórnego.
29 Uczestniczyłem w rytuale oczyszczenia pięciu wdów w Nalongni, który odbył się wieczorem drugiego dnia pogrzebu wtórnego (godz. 19.00–20.30) przed zagrodą Nayempwana, naj-
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W najważniejszym, trzecim dniu pogrzebu wtórnego odbyły się ryty dywinacyjne (wróżenie – tibwar), których celem było wyjaśnienie okoliczności i przyczyn
śmierci wszystkich osób zmarłych w wioskach Nalongni, Sobib i Kumwateek od
ostatniego pogrzebu wtórnego. Powody śmierci od ostatniego pogrzebu wtórnego były wspomniane przez wróżbitów w czasie wróżenia z muszli kauri. Zdaniem
starców ta wstępna faza dywinacji była najważniejsza, a wróżenie z trzech patyków tylko potwierdzało i szerzej wyjaśniało podane uprzednio powody śmierci.
Należy podkreślić, że wróżenie w czasie pogrzebu ma też wymiar dydaktyczny,
gdyż uczy słuchaczy poszanowania tradycji, zachowania norm społecznych oraz
ładu moralnego w życiu tak indywidualnym, jak i wspólnotowym.
Czwartego i piątego dnia pogrzebu wtórnego odwiedza się wszystkie zagrody wiosek Nalongni, Sobib i Kumwateek. Czwarty dzień zwany jest czasem
wielkiego picia piwa (ndaan saakpiin daal). O wielkich wydatkach związanych
z pogrzebem wtórnym świadczy duża liczba bydła, a zwłaszcza świń zabitych
rankiem czwartego dnia30. Przez cały dzień setki Konkombów odwiedziło kolejno wszystkie zagrody wiosek Nalongni, Sobib i Kumwateek. W każdej zagrodzie goście byli częstowani piwem oraz otrzymywali kawałek mięsa, który zabierali do domu. Piąty dzień zwany jest dniem małego picia piwa (ndaan kpaa
daal lub ndaan sasa daal). Również ten dzień jest dniem wizyt gości.
Po południu szóstego dnia pogrzebu wtórnego uczestniczyłem w strzelaniu
do słupka (zwanego lipil) i do koguta w przysiółku Chachakpaab, w wiosce Nalongni (20.3.1991), gdzie wspominano zmarłego starca Pwanji Nantora, najstarszego członka rodu Nalatiib. Strzelanie wzbudziło dużo emocji i wesołości.
O wielkim zainteresowaniu świadczy fakt, że w sumie ponad sto osób uczestniczyło w tym ludycznym widowisku. Strzelanie do słupka i koguta ma znaczenie symboliczne, podkreśla pozycję społeczną najstarszego mieszkańca w społeczności i ma na celu uhonorowanie go jako znanego myśliwego.
W ostatnim, siódmym dniu w wiosce Nalogni i Sobib dokonano podziału
własności i odzieży osoby zmarłej oraz tkanin.

***
Od Roberta Hertza pochodzi termin „podwójny pogrzeb”, który u ludów
niepiśmiennych obejmuje rytuały pochówkowe i rytuały pogrzebu wtórnego.
U ludu Konkomba z północnej Ghany rytuały pierwszego i wtórnego pogrzestarszego zmarłego gospodarza zagrody z lineażu Kotiendo. Rytom puryfikacyjnym przewodniczył mężczyzna Ngmandar, drugi co do wieku gospodarz zagrody z lineażu Wajado z przysiółka
Chachakpaab, w towarzystwie kobiety Manim Madakl (matka Lasima z lineażu Wajado z wioski Dicheen). Zob. również G. Wilson, Nyakyusa Conventions of Burial, s. 11.
30 Na przykład w lineażu Kotiendo zabito 14 sztuk bydła i 52 świnie, a w lineażu Wajado
w przysiółku Chachakpaab zabito dwie sztuki bydła i 16 świn.

Społeczny wymiar rytuałów pogrzebowych u ludu Konkomba…

143

bu należą do najbardziej rozbudowanych ze wszystkich rytuałów przejścia.
Konkombowie, podobnie jak inne ludy afrykańskie, nie traktują faktu śmierci za
natychmiastowy i ostateczny. Postrzegają śmierć jako kilkuletni proces.
Znaczenie społeczne podwójnych rytuałów pogrzebowych można podsumować w kilku punktach:
1. Udział najbliższych krewnych i spokrewnionych mieszkańców wioski,
czyli członków lineażu i rodu, członków pewnych lineaży oraz rodów związanych relacją partnerstwa rytualnego oraz członków rodów spokrewnionych
(związanych więzami pochodzenia) oraz rodów związanych więzami przyjaźni
jest w rytuałach pogrzebowych obowiązkowe lub bardzo wskazane.
2. Lamentowanie i tańce po śmierci osób starszych mają charakter oczyszczający. Rozładowują one silne przeżycia żalu i lęku oraz usuwają napięcia
emocjonalne po stracie bliskich i powszechnie szanowanych osób zmarłych.
3. Grób osób najstarszych znajduje się blisko zagrody po prawej lub lewej
stronie przedsionka, co symbolizuje więź zmarłych przodków z żyjącymi.
4. Pogrzeby wtórne wymagają wielkich nakładów finansowych, czego wyrazem jest zabicie dużej liczby bydła oraz świń. Liczba uczestników pogrzebu
wtórnego w wiosce w czwartym dniu świadczy o bogactwie i prestiżu społecznym mieszkańców wioski. Stanowi też wyraz hołdu i szacunku okazywanego
najstarszemu zmarłemu mieszkańcowi wioski i członkowi rodu. Dopiero po
wtórnym pogrzebie osoby starsze (mężczyźni i kobiety) ze względu na swój
wiek, status społeczny i potomstwo mogą po śmierci osiągnąć godność przodków, a własność zmarłych mężczyzn (ziemia, żony, przedmioty sakralne i władza) zostaje odziedziczona i przejęta za pośrednictwem najstarszego członka
lineażu przez krewnych zmarłego w linii prostej, czyli braci i synów, zgodnie
z zasadą primogenitury.
5. Przeprowadzenie różnych rytów i czynności symbolicznych w czasie
podwójnych pogrzebów podkreśla, że zmarli oraz wspólnota zmieniają swe
role i funkcje. Zmarły z osoby zagrażającej społeczności staje się jej opiekunem jako członek niewidzialnej społeczności. Pogrzeb wtórny kończy ostatecznie żałobę po zmarłych, potwierdza triumf społeczności nad śmiercią,
podkreśla wartość życia oraz przeprowadza wspólnotę przez trudny czas
smutku, zagrożenia i kryzysu spowodowanego śmiercią jej członków. Ponadto pogrzeb wtórny integruje grupę rodzinną, lineażową, rodową i ponadrodową, a także oznacza zmianę statusu i pomaga żyjącym w zaakceptowaniu nowego stanu oraz wprowadza ich do normalnych relacji ze społecznością rodową i innymi ludźmi.
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Summary
Social Dimension of the Funeral Rituals among the Konkomba
People of Northern Ghana
The traditional African culture considers life to be the greatest value. However,
life is always connected with death, which is a universal phenomenon concerning
each human being individually and each social group. The tragic event of
death is followed by many negative phenomena such as the feelings of sadness,
emptiness, disintegration and threat, with which the African peoples cope as
a community, experiencing them in the family, lineage and clan groups. Funeral
rituals, which are of social character, are a great assistance for the Africans in
bearing the hardships of this critical period.
The contents of the article consist of the methodological introduction,
concerning the problem of a double funeral, and the analysis and interpretation
of a social dimension of the burial rituals and the rituals of the final, or secondary
funerals among the Konkomba of northern Ghana. The source basis consists
above all of the results of ethnological field studies that I conducted among the
Konkomba people in the region of Saboba, from July 1984 till January 1985
and from September 1990 till August 1991. Double funeral rituals, consisting
of a number of parts, mean changing an individual’s status and they help
him/her to accept the new state; they integrate the family, lineage, clan and
supraclan groups. Only elderly people (men and women) – thanks to their age,
social status and offspring – can reach the dignity of ancestors after death,
which is the desired aim and the fulfillment of life for many Africans in a social
dimension.
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Kolekcja sztuki Czokwe
w zbiorach Państwowego
Muzeum Etnograficznego
w Warszawie
Państwowe Muzeum Etnograficzne posiada w swoich zbiorach kolekcję
sztuki afrykańskiej liczącą ponad tysiąc eksponatów. Do najciekawszych, a zarazem najcenniejszych jej części należy dar Aleksandry i Cypriana Kosińskich,
który Muzeum otrzymało w stulecie swojej działalności w 1988 r. W skład kolekcji wchodzą 182 dzieła sztuki różnych plemion kongijskich, zebrane podczas
dwudziestoletniego pobytu A. i C. Kosińskich w Zairze. Niniejszy artykuł prezentuje niewielką, ale niezwykle interesującą kolekcję sztuki Czokwe, której
znaczna część pochodzi z daru Kosińskich.

Charakterystyka Czokwe
Czokwe mieszkają w trzech sąsiadujących krajach: w Angoli, Demokratycznej Republice Konga i Zambii. W XVI w. centralna Angola została podbita
przez wodzów Lunda, zmuszonych do opuszczenia rejonu Shaba. Władzę nad
nimi przejął książę Luba – Chibinda Ilunga (najmłodszy syn wielkiego szefa
Kalala Ilunga), który poślubił królową Lunda o imieniu Lweji. Chibinda Ilunga założył dynastię Mwata Yamwo, której poddanymi stali się wodzowie Czokwe. Zgodnie z tradycją ustną, kiedy Lweji dała mężowi świętą bransoletę, jej
obrażeni bracia opuścili zamieszkiwane terytorium i założyli własne grupy. Zabrali ze sobą jednak wiele innowacji kulturowych, które wprowadził Chibinda
Ilunga, i przenieśli je ludom, pośród których się osiedlili. Jeden z braci –
Ndumba Tembo osiedlił się w Angoli, a jego siostrzeniec Mwachisenga otrzymał tytuł najwyższego wodza Czokwe. Tytuł ten wraz z bransoletą lukano,
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symbolem władzy, był dziedziczony po wuju ze strony matki. Czokwe nigdy nie
stworzyli scentralizowanego państwa, a lokalni wodzowie cieszyli się wyjątkowym autorytetem. Nauczyli się od Lunda udoskonalonych technik polowania
(przede wszystkim używania łuku), a Chibinda Ilunga pozostał dla nich wzorem bohatera – myśliwego i cywilizatora.

Kilka uwag o sztuce Czokwe
Sztuka Czokwe posiada długą tradycję. Już w latach 1884–88 Henri Dias de
Carvalho odnalazł pośród Lunda przedmioty przypisywane artystom Czokwe.
Poszczególne wodzostwa Czokwe popierały twórczość artystyczną, jakiej nie
było w państwie Lunda. Przedmioty związane z osobą wodza wyróżniały się
wyrafinowanym stylem i starannym wykonaniem.
Dla sztuki Czokwe charakterystycznych jest kilka rodzajów masek. Niektóre
z nich wykonuje się z nietrwałych surowców (cikunza), inne (mwana pwo, cihongo) podobnie jak rzeźby (postać Chibinda Ilunga) wytwarzane są z drewna.
Oprócz masek i rzeźb zawodowi artyści wykonywali także stołki wodzowskie, stanowiące insygnia władzy. Klasycznym przykładem jest taboret o okrągłym siedzisku, często zdobiony mosiężnymi gwoździami, które Czokwe traktowali jak złoto.
Prezentacja poszczególnych przedmiotów sztuki Czokwe ze zbiorów warszawskiego Muzeum, ich analiza stylistyczna i funkcjonalna ma ukazać oryginalność
i piękno twórczości artystycznej tego ludu. Przede wszystkim jednak jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę współcześnie pełnią one w społeczności Czokwe.

Maska cikunza (fot. 1)
Maska jest wykonana z gałęzi, tapy (tkaniny z rozbitego łyka drzewnego),
włókien rafii, pokryta częściowo żywicą, barwiona kolorową glinką. Jest zbudowana na szkielecie z gałęzi, obciągniętym tkaniną z czarnej tapy. Powierzchnia
maski jest bogato zdobiona. Niektóre z elementów wzoru posiadają znaczenie
symboliczne, głownie związane z siłami natury. Każdy z motywów zdobniczych
ma określony sens, jeśli jest znany z obrzędu lub bezpośredniej obserwacji otoczenia, w którym znajduje się człowiek. Dwa rzędy kółek (w środkowej części
fryzury) reprezentują słońce tangwa, a fryz rombów ułożonych obok siebie
(w dolnej części) nosi nazwę maswi a yisakala – klatki na kanarki. (Czokwe
wieszają na drzewach klatki z kanarkami (Serinus mozambicus), kasakala, aby
ich śpiew umilał czas mieszkańcom wioski.)
Maska cikunza jest personifikacją dobrego ducha, mukishi, przychylnego
płodności i polowaniu. Jest to maska duchowego patrona męskiego obrzędu
przejścia, nazywana „ojcem masek” lub „ojcem inicjacji”. Reprezentuje suro-
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wego, starego mężczyznę, który jako mistrz inicjacji kieruje wszystkimi poczynaniami. Kojarzona jest z dobrocią, powodzeniem i płodnością, opiekuje się
myśliwymi, kiedy wyruszają na polowanie, zostawiając kobiety i dzieci. Jest
często przedstawiana na myśliwskich gwizdkach i na amuletach zawieszanych
na myśliwskiej broni lub noszonych na szyi przez bezpłodne kobiety.
Jej symbolika jest złożona. Najbardziej charakterystyczną cechą tej maski
jest długa stożkowata fryzura, która symbolizuje róg antylopy końskiej (Hippotragus esquinos) tengu i nawiązuje zarazem do nazwy maski oznaczającej konika polnego (lub szarańczę) – symbolu płodności. Ma go przypominać róg
antylopy, symbolizującej z kolei władzę i męstwo. Wyrazistość maski jest oparta na połączeniu dwóch podstawowych elementów: obfitości surowców,
z których maska została wykonana, i ostrych kolorów użytych do jej zdobienia.
Kolor biały symbolizuje: słońce, mężczyznę, siłę życia, czystość, niewinność
i dobro, a kolor czerwony: księżyc, kobietę, zło, nieczystość, choroby. Kolor
czarny jest kojarzony z nocą, czarami i śmiercią. Kolory sąsiadujące ze sobą
równoważą się w potencjale magicznym.
Cikunza jest najważniejszą maską obrzędu inicjacji chłopców mukanda.
Współcześnie obrzęd ten rozpoczyna się po zakończeniu zbiorów i trwa kilka
miesięcy. Inicjacji poddawani są chłopcy w wieku 10–14 lat. Podczas pobytu
w buszu z dala od rodzinnego domu poznają historię swojej grupy, reguły życia społecznego, politycznego i religijnego, uczą się pieśni i tańców oraz technik polowania. Inicjacja kończy się obrzezaniem. Po okresie odosobnienia
chłopcy wracają do wioski.
W czasie inicjacji wyjaśnia się tajemnica maski do tej pory pilnie strzeżona
przez mężczyzn. Okazuje się, że pod maską ukrywa się człowiek. Maski cikunza powstają w obozie mukanda. Noszą je nowo inicjowani, którzy uczą się tańca z ich użyciem. Kiedy chłopiec, który nie przeszedł jeszcze inicjacji, nakłada
maskę, może ściągnąć na siebie nieszczęście i choroby. Wszystkie maski są palone po zakończeniu inicjacji.
Cikunza nie jest właściwie głównym aktorem obrzędu inicjacji mukanda.
Podobnie jak inne maski tego rodzaju nie tańczy w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz przesuwa się powoli i z godnością, podobnie jak wódz lub inna ważna osobistość. W jednej ręce tancerz trzyma miecz mukwale, który jest symbolem władzy wodzowskiej, a w drugiej gałąź citete, służącą do chłostania niesfornych inicjowanych. Strój towarzyszący masce jest rodzajem plecionej, ażurowej kolczugi wykonanej z włókien roślinnych, uzupełnia go długa spódnica
i kołnierz z włókien rafii zombo mu nzaliyo. Cikunza często nosi dzwonek,
którego dźwięk zwiastuje pojawienie się maski w wiosce, gdzie prezentuje swój
charakterystyczny taniec, bezustannie kołysząc się w biodrach, podczas gdy
stopy tancerza stoją nieruchomo na ziemi.

150

Jolanta Koziorowska

Maska mwana pwo
Maska jest wykonana z jasnego, twardego drewna, pokrytego ciemnobrązową patyną. Jest to przedstawienie kobiecej twarzy o następujących cechach
charakterystycznych: owalne wypukłe oczy ze źrenicami zaznaczonymi prostą,
wąską szparą, umieszczone w dużych, lekko wklęsłych oczodołach, nos o cienkim, prostym grzbiecie i zgrabnych nozdrzach, czoło i policzki z wypukłymi
wzorami geometrycznymi, imitującymi skaryfikacje (najbardziej charakterystyczne są nacięcia masoji na policzkach, symbolizujące łzy smutku, który odczuwają matki, kiedy ich synowie wyruszają do obozu, gdzie odbywa się inicjacja), zgrabne usta, zaostrzone zęby, które są oznaką piękna, niewielkie delikatnie zarysowane uszy. Do górnej części maski przymocowana jest gęsta plecionka, a zamocowane do niej sznurki z nanizanymi kawałkami trzciny imitują fryzurę, która jest świadectwem wieku maski. Tego rodzaju uczesania pojawiają
się po 1950 r. Wcześniej maski miały inne uczesania (rodzaj peruk pokrytych
czerwoną glinką, podobnych do fryzur preferowanych przez kobiety Czokwe).
Jest to maska uznana za najpiękniejszy przykład sztuki Czokwe, a jej stylizacja, ekspresja i elegancja ukazują piękno całej sztuki tego ludu. Charakterystyczne kanony stylistyczne Czokwe są wspólne, ale styl ma rozmaite odmiany,
które są odbiciem lokalnej tradycji.
Ilustrują to dwie maski (fot. 4 i 5 na końcu książki) .
Maski kobiece były wykonywane przez zawodowych rzeźbiarzy, którzy pracowali na dworach arystokratycznych. Upadek dworów jest związany z migracją Czokwe. Znani myśliwi stali się łowcami słoni, którzy sprzedawali Europejczykom kość słoniową. Pod wpływem Europejczyków w końcu XIX w. rozpoczęli życie nomadów. Ze sztuki dworskiej tego okresu zachowało się w muzeach europejskich zaledwie kilka eksponatów. Zgodnie z tradycją maska jest połączona
z twórcą mityczną więzią. Po jej wykonaniu dostawał on obrączkę, która symbolizowała trwały związek z maską. Obrączkę tę po jego śmierci wkładano do grobu, aby duch „narzeczonej” nie prześladował rodziny zmarłego.
Pwo jest archetypem kobiecości, żeńskim przodkiem dbającym o płodność.
Symbolizuje ideał kobiecego piękna o wyidealizowanych rysach, subtelnych
konturach i wyrafinowanych liniach, które ukazują elegancję i powagę przodka. Uroda, zalety i szczególna rola pwo mają się stać dla młodych kobiet wzorem do naśladowania.
Maska nazywana pwo reprezentuje dojrzałą, doświadczoną kobietę (wg innych interpretacji czasem także kobietę, która zmarła młodo). Przymknięte
oczy symbolizują związek ze światem zmarłych. Jest to nawiązanie do śmierci,
która stanowi część inicjacyjnych doświadczeń, przed ponownymi, symbolicznymi narodzinami.
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Maska mwana pwo jest natomiast przedstawieniem dziewczyny po inicjacji
i okresie rytualnego odosobnienia gotowej do zamążpójścia i założenia rodziny.
Najprawdopodobniej zmiana nazwy maski, a co za tym idzie – także interpretacji, ma związek ze zmianą systemu wartości w społeczności Czokwe,
w której młoda, zdrowa i urodziwa kobieta jest współcześnie bardziej ceniona
od starszej.
Chociaż obie nazwy używane są arbitralnie, wydaje się, że skomplikowane
wzory skaryfikacyjne na masce wskazują raczej na starą kobietę, zasłużoną dla
społeczności. Do tej pory kobiety są poddawane skaryfikacji, ale tylko z dala od
ośrodków miejskich w miastach ten rodzaj zdobienia ciała jest uważany za
przeżytek.
Pwo pojawia się w obozie mukanda, aby przekazać inicjowanym określoną
wiedzę i doświadczenia. Kieruje symbolicznymi narodzinami nowo inicjowanych, którzy po zakończeniu nauki mogą wejść do społeczności dorosłych i zyskać nową tożsamość. Pwo udaje się do wsi, aby zakończyć cały rytuał. Daje
prezenty nowo inicjowanym. Aby sprawić radość matkom, pwo opowiada im
o osiągnięciach synów w mukanda. Powrót pwo jest punktem zwrotnym w relacjach matki i syna. Od tej pory nie powinna pod żadnym pozorem prosić go,
aby wykonywał prace typowo kobiece.
W widowisku związanym z zakończeniem mukanda pochód kobiet udaje się
do centrum wsi, gdzie jest ceremonialnie przyjęty przez szefa wioski. Taniec ukazuje rolę kobiet w społeczności. Pojawia się idealna kobieta, wzór do naśladowania, która tańczy, mówi i porusza się z wdziękiem, prezentuje dobre maniery
i uczy ich widzów. Daje wskazówki muzykom, nakłania bębniarzy, aby akompaniowali tańcowi na jej znak. Wskazuje pieśni, które mają być śpiewane. Nawiązuje kontakt z widzami, poruszając ręką, w której trzyma gwizdek, toporek lub oganiaczkę. Tańczy drobnymi kroczkami i zmysłowo porusza biodrami, co podkreśla jeszcze spódnica z pasków tkaniny, z przymocowanymi drobnymi przedmiotami grzechoczącymi podczas tańca. Pwo może udawać stosunek seksualny, używając moździerza lub glinianej figurki, którą zręcznie lepi w czasie przedstawienia. Taniec jest wykorzystywany jako jedna z form edukacji seksualnej.
Podczas tańca w masce mężczyzna stara się upodobnić do kobiety. Pomagają mu w tym drewniane piersi przymocowane do kostiumu, co ma ułatwić
naśladowanie pełnych wdzięku ruchów kobiet. Kobiety akceptują tancerza, jeżeli czują, że przedstawienie honoruje je we właściwy sposób. Mogą jednak
przegonić go, gdy uważają, że taniec nie odpowiada ich wymaganiom. Zdarza
się, że najlepsze tancerki tańczą w pobliżu, aby sprawdzić, czy tancerz właściwie odtwarza rolę kobiety. Chociaż kobiety dobrze wiedzą, kto tańczy w masce,
zachowują to w tajemnicy. Aby wykluczyć naruszenie sekretów mukanda, mogą nazywać tancerza alternatywnym, wymyślonym imieniem.
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Maska cihongo (fot. 6)
Męskim odpowiednikiem mwana pwo jest drewniana maska cihongo. Do jej
najbardziej charakterystycznych cech należą otwarte usta, zajmujące całą szerokość twarzy (co jest typowe dla masek męskich), ukazujące dwa rzędy zębów
o kształcie trójkątów oraz migdałowate oczy umieszczone w oczodołach. Na
czole widoczny jest najczęściej spotykany wzór skaryfikacyjny – motyw krzyża
nazywany cinglyengelye, który wywodzi się od portugalskiego krzyża orderu
Chrystusa, przywiezionego do Afryki przez misjonarzy i właściwie uważanego
przez Czokwe za znak plemienny. Maska jest zwieńczona dużą, półkolistą
ozdobą z ptasich piór, tworzącą rodzaj korony, która symbolizuje nakrycie głowy typowe dla arystokracji wodzowskiej.
Maska ta jest uważana za symbol bogactwa, władzy i siły. Przywołuje duchy
dobrobytu cihongo. Jest używana przez wodza plemienia podczas ściągania
trybutu. Wódz i jego synowie wędrowali po swoich ziemiach, tańczyli w maskach i zbierali datki pieniężne od poddanych, a w zamian duch maski zapewniał im opiekę. Kostium z siatki i szeroka spódnica z włókien roślinnych mamandu noszona podczas maskarady dopełniają stroju. Maski te są przechowywane w bezpiecznym miejscu, w pobliżu siedziby wodza.
Pełne ekspresji rysy twarzy, czasem kojarzące się z czaszką ludzką, przypominają starego mężczyznę, możliwe jest więc, że maska cihongo jest jego personifikacją. Wskazują na to przede wszystkim zapadnięte policzki i duża zaokrąglona broda starego człowieka.
Dwie interpretacje właściwie się uzupełniają, ponieważ tradycyjnie maski te
były używane wyłącznie przez wodzów i ich synów, a zaokrąglona broda symbolizuje nie tylko mężczyznę, ale i wodza.
Cihongo przedstawia symbolicznie męskie podstawy władzy i jest uzupełnieniem pwo – wzorca kobiecego piękna, talentów i zalet. Tańczą jednak oddzielnie, aby pokazać dychotomiczny podział społeczeństwa.
Maski pwo i cihongo uważane są za maski szlachetne, o właściwościach
magicznych. Ich ukazanie się przed członkami wspólnoty oznacza pomyślność
i płodność. Maska pwo została przejęta przez sąsiednie ludy (u Lwena nazywa
się pwevo), natomiast cihongo występuje tylko u Czokwe.

Rzeźba (fot. 7)
Jest to rzeźba antropomorficzna, przedstawienie sylwetki ludzkiej ukazujące
prawdopodobnie przodka lub wodza w pozycji siedzącej. Głowa nadmiernie
duża, z rozbudowaną fryzurą, twarz owalna, rysy typowe dla stylu rzeźbiarskiego Czokwe: smukły, cylindryczny tułów, szerokie ramiona, muskularne ręce,
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dłonie umieszczone na poziomie brzucha. Rzeźba nawiązuje stylistyką do postaci Chibinda Ilunga. Dla rzeźby drewnianej Czokwe charakterystyczny jest
niemal realistyczny modelunek ciała, z pewnymi cechami deformacji w postaci
ciężkich i grubych nóg oraz długiej silnie prognatycznej twarzy, którą cechuje
drapieżność. Przedstawienia Chibinda Ilunga są typowymi przykładami stylu
Czokwe. Legendarny myśliwy i bohater kulturowy jest uważany za wzór mężczyzny i taką pełni rolę. Jego postać znamionuje siłę. Muskularne ciało, potężne stopy i dłonie oraz surowe rysy twarzy ukazują sens władzy, podczas gdy delikatne detale: paznokcie u stóp i dłoni dają wrażenie subtelności. Ozdobne nakrycie głowy wskazuje na to, że jest wodzem, a długie włosy i broda są świadectwem jego arystokratycznej pozycji. W prawej ręce trzyma laskę cisokolu,
a w lewej rożek z substancją magiczną używaną przez myśliwych. Duże stopy
i dłonie są aluzją do jego szczególnych kwalifikacji i hartu ducha, które są mu
potrzebne podczas długich wędrówek, a duże uszy symbolizują czujność niezbędną myśliwemu w lesie.
Wyidealizowane przedstawienia przodków i postaci historycznych były wykonywane przez profesjonalnych artystów i służyły do podkreślenia roli i wyjątkowej pozycji wodza. Do dziś ludzie ci są postrzegani jako przedstawiciele boga Kalunga na ziemi. Pośredniczą między światem ludzi i królestwem przodków, są odpowiedzialni za dobrobyt, sukcesy i płodność całej grupy.

Stołki
Stołek (fot. 8) jest wykonany z jednego kawałka drewna, ma płaskie, pełne
siedzisko o kształcie walca, podstawę w kształcie pierścienia, obie części połączone ozdobnym wspornikiem, który tworzą dwie płaskie maski pwo odwrócone do siebie tyłem. Jest to klasyczny przykład stołka wodzowskiego, pełniącego funkcję insygnium władzy.
Wiadomo, że Czokwe skopiowali składane krzesło, używane w Europie,
spotykane zapewne na statkach portugalskich, holenderskich i angielskich,
które pływały do Wybrzeża Angolskiego. Innym modelem, na którym wzorowali się artyści Czokwe, było kwadratowe krzesło, z kwadratowym oparciem.
Dodali jednak własne elementy zdobnicze. Prototyp europejski został ozdobiony figurkami wywodzącymi się z tradycji tego ludu.
W XVII w. na skutek kontaktów z Europejczykami krzesła tego rodzaju stały się dla nich najważniejszym symbolem władzy.
Stołek o płaskim prawie kwadratowym siedzisku z grubej sztywnej skóry jest
umocowany na drewnianej ramie wspartej na czterech nogach (fot. 9).
Końcowe fragmenty każdej z nóg są rzeźbione na kształt figurek charakterystycznych dla stylu Czokwe; w podobny sposób zdobione są także poprzeczki
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łączące nogi. Umieszczono na nich głowę z fantazyjną fryzurą, tułów
mężczyzny i postać męską.
Zaprezentowane przykłady potwierdzają tezę, że sztukę Czokwe można
traktować jako bogatą, pełną ekspresji twórczość artystyczną o własnych
cechach charakterystycznych.
Dominuje tu wprawdzie jedna tendencja w stylizacji, ale widoczna jest także
różnorodność.
Kontakty z Europejczykami w XV–XVI w. nie miały właściwie istotnego
wpływu na tradycyjną sztukę (za wyjątkiem krzesła, którego konstrukcja jest
wzorowana na europejskiej, ale dekoracja pozostaje tradycyjnie afrykańska).
Tańce z udziałem masek są nadal integralną częścią światopoglądu Czokwe.
Maska mwana pwo pełni wciąż podstawową rolę w przekazywaniu wartości
kulturowych, zwłaszcza w kontekście inicjacji męskiej. Pełne energii maskarady
pwo są odbiciem dynamicznej i żywotnej kultury. Mogą być też rozpatrywane
jako bogata i kompleksowa forma sztuki, która wprowadza nowe idee, normy i
wartości. Zgodnie z tradycją także współcześnie maski przybywają na plac
wioskowy, nadchodząc z kierunku, gdzie słońce zachodzi i gdzie leży królestwo
przodków, aby przekazać ich wiedzę nowej generacji.
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Summary
Art of the Chokwe in Collections of National Ethnographic Museum
in Warsaw
The paper presents a description of a small but very interesting Chokwe art
collection from the National Ethnographical Museum in Warsaw. Most of
these items are a part of a donation from Aleksandra and Cyprian Kosinski to
the Museum. The collection contains some valuable masks (wooden masks
called Mwana pwo, representing female ancestors or young beautiful women;
a Cihongo mask, representing a spirit of wealth and power, and a Cikunza
mask, modeled with bark cloth, symbolically associated with fertility and success at hunting), a wooden masculine figure (probably commemorates
Chibinda Ilunga), and two wooden stools (one of them is made following the
example of a European chair.) The author has tried to make a stylistic and
functional analysis of these art items and found an answer to the question
which is the role they play in the present modern Chokwe society.

Jacek Kukuczka
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
Kraków

Afryka zaklęta, magiczna i niewinna.
Kilka uwag o problemach współczesnego
obrazowania Afryki
w wystawiennictwie muzealnym
Problematyka zaproponowana w powyższym tytule dotyczy kwestii związanych z prezentacją kultur Afryki w przestrzeni muzealnej. Szczególną uwagę
poświęcę koncepcjom wystawienniczym, z jakimi można się współcześnie
spotkać zarówno w Polsce, jak i – dla porównania – w wybranych muzeach europejskich. Nim jednak przejdę do omówienia kulturowego obrazu Afryki, jaki
proponują muzealne ekspozycje, wspomnę szerszej niż tylko muzealno-wystawienniczej konwencji mówienia o Afryce.
Olga Stanisławska, współautorka wystawy poświęconej fotografii Kazimierza Zagórskiego, w eseju „Zobaczyć Afrykę to być oślepionym” trafnie zauważa, że wzorce europejskiego patrzenia na ludzką różnorodność wykrystalizowały się wraz z epoką kolonialną1. Zatem także i to, jak patrzymy na Afrykę, jak
postrzegamy jej mieszkańców i wszystko, co z niej pochodzi, ma gdzieś w głębi ten XIX-wieczny filtr. Afryka jest więc na przemian ekscytująca, dzika i nieokiełznana, a także mroczna, tajemnicza i niezrozumiała. Wydaje się, że tylko
taki jej obraz dobrze „sprzedaje się” na wystawach i w – skądinąd nielicznych
u nas – informacjach przekazywanych przez media. Podążajc dalej za myślą
wspomnianej tu autorki, można powiedzieć, że miejsce, jakie Afryka zajmuje
w naszej wyobraźni, jest już zamieszkane przez Murzynka Bambo, Meę i Kalego2. Obraz ten uzupełniają „ikony” 2 poł. XX w., by wymienić tylko Bokassę,
Idi Amina czy Mobutu Sese Seko. Gdy dodamy do tego tragedię wojny domo1

O. Stanisławska, Zobaczyć Afrykę to być oślepionym, „Tygodnik Powszechny”, 2005, nr 42,

s. 8.
2

Tamże.
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wej w Rwandzie, dokonania ugandyjskiej Bożej Armii Oporu Josepha Kony’ego, ciągnący się koszmar w sudańskim Darfurze, epidemię AIDS w wielu
krajach zwłaszcza południowej części kontynentu, okazuje się, że fakty te niemal wyczerpują współczesne postrzeganie Afryki. W świetle tych problemów,
zadanie obrazowania kultur Afryki, mówienie o ich dylematach i rozwoju wydaje się tym bardziej utrudnione. Jednak dla kogoś, kto interesuje się tym kontynentem i kto choć raz zetknął się z nim bezpośrednio, potoczny obraz Afryki
wytworzony na bazie dawnych lektur i współczesnych mediów pozostaje niepełny, zniekształcony i bardzo powierzchowny. Stąd wydaje się dziś oczywiste,
że porzucenie dawnego stylu myślenia opartego na stereotypach i powielanych
opiniach jest nie tyle wskazane, ile po prostu niezbędne. To ponowne „odczytanie” Afryki nie dotyczy jedynie odległego wieku XIX, sfery historycznej i politycznej, ale rozciąga się na zjawiska czasowo i przestrzennie znacznie nam
bliższe, w tym również te, które dotyczą kultury.
Paradoksalnie, upływ czasu niewiele zmienił w postrzeganiu Afryki dnia dzisiejszego. „Płytka głębia ostrości” w postrzeganiu zjawisk kultury, polegająca
na niechętnym zauważaniu tzw. drugiego planu, oraz brak zainteresowania
i zrozumienia dla kultury współczesnej wydają się dominować nie tylko w kolorowych mediach, ale również wśród osób i instytucji zawodowo zajmujących
się Afryką. Powstaje wrażenie, że jedyną wartością i atrakcyjnością kulturowego obrazu Afryki jest utrwalanie go w pierwotnej formie, możliwie nieskażonej
kontaktem i wpływem cywilizacji europejskiej. Wydaje się, że inna Afryka i inny Afrykanin, wymykający się z powyższych ram postrzegania, pozostaje poza
orbitą potencjalnego zainteresowania. Czy słusznie? Czy ciągłe ukazywanie
Afryki jedynie przez pryzmat tradycyjnych kultur nie pociąga za sobą ryzyka
utrwalania stereotypów i zdezaktualizowanych wyobrażeń?
Z pewnością nie jest łatwo podjąć wyzwanie, jakim jest obiektywny, a zarazem interesujący sposób i forma obrazowania współczesnej Afryki, a tym bardziej jej kultury. Wymaga to przede wszystkim ciągłego aktualizowania wiedzy
na temat przemian społeczno-kulturowych w poszczególnych krajach i regionach kontynentu. Potrzeba „bycia na bieżąco” uwypukla się jeszcze dobitniej
w przypadku medium, jakim pozostaje wystawa. Zdając sobie sprawę z powyższych trudności i ograniczeń, warto jednak spróbować znaleźć choć częściową
odpowiedź na pytanie, jaki obraz Afryki ukazuje współczesne wystawiennictwo
muzealne. Czy muzealne wystawy, zarówno te stałe, jak i prezentacje czasowe,
oddziałują na współczesne wyobrażenia o Afryce? Z jakim skutkiem wysiłki
czynione przez środowisko afrykanistów różnych profesji wpływają na postrzeganie tego kontynentu? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest istotne
przede wszystkim dla zrozumienia genezy współczesnego sposobu myślenia
o Afryce. Jest to także problem stawiający istotne pytanie natury moralnej o to,

Afryka zaklęta, magiczna i niewinna…

159

jak postrzegamy dziś Afrykanów oraz jakie są źródła i konsekwencje tego postrzegania.
Niewątpliwie, zgromadzone w muzealnych kolekcjach obiekty, a także archiwalne fotografie obrazujące dawną Afrykę są – z dzisiejszej perspektywy – bezcennym zabytkiem i dokumentem. Spełniają niezastąpioną i niepodważalną rolę w ukazywaniu dziedzictwa kulturowego Afryki. Obrazują kultury, które
w wielu przypadkach nie zachowały się do dzisiejszego dnia w kształcie uchwyconym w zebranych i wykonanych ponad sto lat temu obiektach i fotografiach.
Zarówno jedne jak i drugie stwarzają dziś możliwość ukazania co najmniej
dwóch istotnych problemów. Po pierwsze, dają obraz konkretnych miejsc i kultur, po drugie, ukazują relacje i hierarchie istniejące pomiędzy badaczami (kolekcjonerami, fotografami itp.), reprezentującymi cywilizację europejską
a rdzenną ludnością, pozostającą przedmiotem badań. W takim ujęciu zebrane kolekcje, a przede wszystkim późniejszy sposób ich eksponowania to nie tylko gromadzenie artefaktów i fotografii obrazujących egzotyczne kultury, ale
także zapis ideowych postaw i konwencji myślenia, w jakich odkrywcom, badaczom i podróżnikom przyszło mierzyć się z ówczesną Afryką.
Przypomnienie o tym dwuwymiarowym znaczeniu zachowanego dziedzictwa jest istotne, zwłaszcza że wciąż zbyt mało oczywisty wydaje się fakt, iż etnografia i fotografia to dwie siostry – rówieśniczki dziewiętnastowiecznego dążenia do naukowego obiektywizmu. Jednak zarówno naukowy opis poszczególnych ludów, jak i aspektów kultury, wsparty tysiącami zdjęć oraz zgromadzonymi kolekcjami muzealnymi, służył nie tylko poznaniu, ale także ich uporządkowaniu i hierarchizacji. Warto pamiętać, że swego czasu muzea i wystawy były bardziej istotne dla opiewania zdobyczy kolonialnych niż dla zrozumienia źródeł i wartości różnorodności kulturowej. Zgromadzone w Musée de
Trocadero w Paryżu czy British Museum w Londynie obiekty, eksponowane na
wystawach w porządku ustalonym przez zbieraczy i przez pracowników czuwających nad zgodnością ekspozycji z ówczesnymi kanonami estetyki muzealnej,
tworzyły zadziwiające collage, wzbudzając żywe reakcje i dyskusje nad cywilizacyjnym poziomem rozwoju ich twórców. Ówczesne wystawy pokazywały
przedmioty o charakterze rytualnym, jak maski i fetysze, prezentowane wraz
z instrumentami muzycznymi, bronią i narzędziami pracy, a wykreowane w ten
sposób kompozycje uzupełniano – zgodnie z duchem czasu – trofeami myśliwskimi. Powstał w ten sposób niespotykany nigdzie i nigdy wcześniej w samej
Afryce, konglomerat stylów i konwencji, a przestrzegane w obrębie kultur plemiennych podziały funkcji i znaczeń zostały zatarte przez arbitralny dobór
obiektów. Można przyjąć, że – jak trafnie ujął to prawie sto lat później James
Clifford – kultury prezentowane w tych muzeach jawiły się nie jako dobro,
które trzeba ocalić, ale jako zbiór kodów i artefaktów zawsze podatnych na kry-
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tyczne i twórcze przetwarzanie3. W tym wypadku – na przetwarzanie zgodne
z duchem kolonialnych hierarchii i wartości.
Chociaż przytoczone powyżej fakty dotyczą bezpośrednio końca wieku XIX
i początków wieku XX, to jednak ukazują fundamentalne zjawiska istotne
w procesie kształtowania się współczesnych wyobrażeń o kulturach Afryki. Nie
bez znaczenia pozostaje także wpływ, jaki wywierają na współczesne wystawiennictwo muzealne. Trzeba bowiem pamiętać, że – jak słusznie zauważa
Krystyna Muszyńska – pierwsze fotograficzne reprezentacje, reprodukowane
przez nowe formy wizualne i nowe media, nadal kształtują nasze wyobrażenia4.
Dodać należy, że termin „pierwsze reprezentacje” odnieść można nie tylko do
fotografii. Równie dobrze odnosi się on do kolekcji etnograficznych, w których
– pomimo nieuniknionego upływu czasu – nadal gromadzi się z uporem te artefakty, które w przeważającej większości ukazują możliwie nietkniętą tzw. kulturę tradycyjną. Zwracają na to uwagę także przedstawiciele afrykańskich środowisk muzealnych, słusznie zauważając, że chociaż tzw. kultura miejska
(urban culture) doskonale wyraża współczesną rzeczywistość, to jednak jest często niedostrzegana przez muzealników zajmujących się Afryką. Według ich opinii, europejskie spojrzenie na współczesną Afrykę wciąż zawęża się do przedstawiania jej jako rezerwuaru kultur tradycyjnych5. Tego, co nie mieści się w ich
obrębie, a co jest dowodem na nieuchronność cywilizacyjnych przemian, z reguły na próżno szukać zwłaszcza w polskich zbiorach muzealnych oraz na wystawach.
Reasumując, współczesne myślenie o Afryce i wyobrażenia kształtowane na
podstawie ekspozycji muzealnych, wciąż nacechowane są pewnego rodzaju
sentymentalizmem i selektywnością w doborze kryteriów tego, co dla Afryki
istotne. Dominuje postrzeganie rzeczywistości społeczno-kulturowej Afryki
niemal wyłącznie w kategoriach podziałów plemiennych, etnicznych czy regionalnych. Tak ukazywana kultura (kultury) jawi się jako raz na zawsze zamknięta, dookreślona i niepodlegająca ewidentnym przeobrażeniom. W konsekwencji, niejednokrotnie na wystawach opisujących z założenia współczesność, uzyskujemy obraz świata, którego nie ma, gdyż w tym kształcie należy do definitywnej przeszłości. Ale jeśli nawet przyjmiemy, że taki stan rzeczy wynika
z podstawowego obowiązku muzeów, którym jest rejestracja i ocalanie od zapomnienia zanikających kultur tradycyjnych, to „efektem ubocznym” takiego
3 J. Clifford, The Predicament of Culture. Twentieth–CenturyEethnography, Literature and
Art, Harvard University Press, Cambridge 1988 (cyt za: M. Sznajderman O etnograficznym surrealiźmie, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, XLV, 1991, nr 1, s. 7–9.
4 K. Muszyńska, Afryka zaklęta w fotografiach Zagórskiego, „Fotografia”, 2000, nr 19, s. 91.
5 A. Dawalbeit, Urban Culture: the Dakar Ecomuseum Project, [w:] What museums for Africa?
Heritage in the Future: Benin, Ghana, Togo, November 18 – 23, 1991, ICOM, Paris 1992, s. 265.
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obrazowania Afryki pozostaje fałszywy obraz jej współczesności, a właściwie
brak jakiegokolwiek klarownego obrazu tej współczesności. Innymi słowy,
w większości przypadków Afryka w muzeach i na wystawianych w galeriach fotografiach trwa wciąż jeśli nie w wieku XIX, to gdzieś w połowie wieku XX. Tak
zakomponowane efektowne dioramy, wystawy i wydawnictwa, uzupełnione
starannie wyselekcjonowaną fotografią, podtrzymują wizję archaicznej, niemal
„pierwotnej” kultury, mocno wyidealizowanej, ale niezwykle czarującej. Stąd
słuszne wydają się te głosy, które zwracają uwagę na fakt, że aby dziś zrealizować tę wizję ukazywania Afryki, trzeba usunąć nie tylko aluminiowe i plastikowe naczynia, ale niekiedy także radio czy telewizor. Czy autorzy obawiają się,
że bardziej realistyczna wizja Afryki nie zostanie zrozumiana, czy też w gruncie rzeczy sami ją podzielają i nie chcą innej Afryki6?
Należałoby się zastanowić, czy możliwy jest do przeprowadzenia inny sposób prezentowania kultur Afryki i czy znalazłby on uznanie wśród odbiorców.
Trzeba pamiętać, że wystawy zawsze są propozycją autorską, a więc każda
z nich, niezależnie od zaproponowanej tematyki, stanowi w istocie odzwierciedlenie sposobu postrzegania wybranej problematyki przez kuratora ekspozycji.
Ponadto, na ostateczny kształt wystawy nie bez wpływu pozostają: zasobność
zbiorów własnych, posiadanie wykwalifikowanej kadry prowadzącej badania
własne lub w ramach szerszych projektów naukowo-badawczych oraz możliwości finansowe instytucji, w której realizowany jest projekt wystawienniczy.
Powyższe czynniki wpływają na efekt końcowy, decydując o sile oddziaływania
na wyobraźnię i emocje zwiedzających.
Trudno w tym miejscu o wyczerpujące omówienie wszystkich ekspozycji stałych (nie mówiąc już o wystawach czasowych) poświęconych kulturom Afryki
w Polsce, a tym bardziej o wiele liczniejszych wystaw w wielu krajach Europy.
Chciałbym zwrócić uwagę na stosunkowo mało u nas znane wystawiennictwo
holenderskie. W Holandii znajdują się cztery muzea, w których ukazywane są
kultury Afryki. Są to Tropenmuseum w Amsterdamie, Wereldmuseum w Rotterdamie, narodowe muzeum uniwersyteckie w Leidzie oraz muzeum i „skansen”
afrykański w Berg en Dal. Wszędzie tam kulturze Afryki są poświęcone zarówno
stałe, jak i czasowe ekspozycje. Każde z tych muzeów zasługuje na szczególną
uwagę, gdyż cały czas ulepsza i poszukuje właściwej formuły prezentacji kultur
z obszarów świata pozaeuropejskiego. W tym miejscu chciałbym poświęcić kilka
zdań Tropenmuseum i Wereldmuseum, co nie znaczny, że dwa pozostałe nie zasługują na uznanie.
Tropenmuseum jest częścią Królewskiego Instytutu Tropikalnego, potężnej
instytucji o charakterze naukowo-badawczym. Jest też poniekąd flagową insty6

M. Ząbek, L. Buchalik, Kolorowy Sahel, Żory 2000, „Afryka”, 2001, nr 13, s. 100.
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tucją muzealną i najczęściej odwiedzaną spośród wymienianych powyżej muzeów. Ekspozycja przygotowana w Tropenmuseum stwarza możliwość poznania Afryki zarówno dawnej, jak i tej najbardziej współczesnej. Zwiedzający
wchodzi (poniekąd dosłownie) w tę zrekonstruowaną rzeczywistość, przemykając po podwórkach i zaułkach, wśród rozwieszonego prania, rozgrzebanych
motorowerów i przygotowywanych posiłków. W kontakcie tym nie jest się zdanym tylko na zmysł wzroku – współczesność afrykańskiej ulicy, ten specyficzny
konglomerat dźwięków znany każdemu, kto choć raz odwiedził ten kontynent,
słychać z umiejętnie i dyskretnie zainstalowanych głośników. Tam, gdzie to potrzebne, kontakt z artefaktami wzmocniony zostaje obrazem w postaci projekcji filmowej wyświetlanej na ekranie telewizora wystawionego – zgodnie z tym,
co tak charakterystyczne dla Afryki – na podwórzu lub skleconej na rogu ulicy
kafejce. Tak ukazywana Afryka nie przenosi zwiedzającego tylko w rzeczywistość plemienną, ale w sferę pulsującej, wieloetnicznej i niezwykle dynamicznej
współczesności. Podobnie jak rzeczywistość społeczno-kulturowa ukazana poprzez fragment współczesnego miasta, zaprezentowana została afrykańska
sztuka. Kuratorzy wystawy nie ograniczyli się do pokazania jedynie tradycyjnych masek i rzeźb, lecz ciężar ekspozycji przeniesiony został na współczesność. Obok oryginalnych trumien (tzw. fantastic coffins) w kształcie Mercedesa, samolotu czy wielkiego buta lub kraba, pochodzących z pracowni Paa
Joe’go z Ghany, istotne miejsce zajmuje recyckling art i współczesne malunki
dekorujące szyldy sklepowe, karoserie samochodów czy burty łodzi. W takim
ujęciu, kultury Afryki zostają ukazane jako zjawisko żywe, ciągle się przekształcające, ulegające modyfikacjom, pulsujące nieskrępowaną wyobraźnią i umiejętnie, acz w sposób wybiórczy adaptujące się do wyzwań współczesności.
W Wereldmuseum w Rotterdamie zastosowano z kolei rozwiązanie, które –
nawet jak na warunki wystawiennictwa muzealnego w Holandii – uznać można za projekt rewolucyjny. W muzeum tym przeprowadza się od kilku lat zmiany dotykające zarówno sposobu zarządzania i organizacji pracy, jak i koncepcji wystawienniczej. Dysponujące zróżnicowanymi zbiorami muzeum w Rotterdamie prawie całkowicie zrezygnowało z utrzymanej w Tropenmuseum prezentacji kultur pozaeuropejskich opartej na podziale na kontynenty. Drugą, równie
ważną zmianą wprowadzoną w przeciągu ostatnich lat jest stopniowe odchodzenie od koncepcji tzw. wystawy stałej, na rzecz dynamicznych, rozbudowywanych lub modyfikowanych tematycznych ekspozycji czasowych. Odwiedzającym Wereldmuseum proponuje się poznawanie kultur pozaeuropejskich,
w tym tych z obszaru Afryki, poprzez wystawy problemowe, np. dotyczące kultu zmarłych, sfery wierzeń religijnych, sztuki współczesnej odwołującej się do
tradycji, a jednocześnie czerpiącej z dziedzictwa ogólnoświatowego. W tym
ujęciu eksponowane są te artefakty, które obrazują uniwersalność poszczegól-
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nych zjawisk, zwłaszcza w kulturze współczesnej, gdzie granice polityczne, etniczne i kulturowe stopniowo zacierają się pod wpływem globalizacji. Kierując
się tym wyzwaniem, muzeum w Rotterdamie koncentruje się na ukazywaniu
w pierwszej kolejności problematyki związanej z dynamiką zmian kulturowych.
Na płaszczyźnie tzw. sztuki Afryki, tak popularnej w wystawiennictwie muzealnym, akcent kładziony jest w równej mierze na tradycję, jak i poszukiwania nowych form artystycznej ekspresji. Dotyczy to zwłaszcza współczesnej rzeźby
oraz malarstwa z takich ośrodków, jak Ghana, Benin, Togo czy RPA, skąd pochodzą wybitni twórcy umiejętnie łączący etniczne korzenie sztuki z nowoczesnym i indywidualnym stylem7. Już tylko jako zasygnalizowanie problemu
wspomnieć należy o wykorzystaniu w ramach ekspozycji osiągnięć wciąż chyba niedocenianej u nas antropologii wizualnej. Reasumując, szczególnie wart
podkreślenia jest fakt, że zarówno w amsterdamskim Tropenmuseum, jak i Wereldmuseum w Rotterdamie stopniowo odchodzi się od koncepcji wystawy stałej. Ekspozycję konstruuje się w ten sposób, by co kilka lat móc uzupełniać ją
o nowe wątki, wymieniać obiekty i uaktualniać, biorąc pod uwagę zjawiska charakterystyczne dla współczesności.
Ten krótki z konieczności przegląd zaledwie dwóch ważnych dla współczesnego wystawiennictwa placówek muzealnych znajdujących się w Holandii stanowi punkt odniesienia do analizy polskich ekspozycji poświęconych kulturom
Afryki. Oczywiście jako baza porównawcza mogłyby zostać wykorzystane inne
przykłady, jednak nie o liczbę i lokalizację porównywanych placówek tutaj chodzi. Wnioski, które płyną z poczynionych obserwacji, nasuwają kilka istotnych
refleksji. Przede wszystkim, polskie ekspozycje poświęcone kulturom Afryki (jak
i pozostałym kulturom pozaeuropejskim) sytuują przedstawianą rzeczywistość
w kategoriach „znikającego świata”, by sparafrazować w tym miejscu tytuł wydawnictwa poświęconego fotografiom Kazimierza Zagórskiego. To, co jest eksponowane, zawiera się w terminach: etniczność, pierwotność, przeszłość, dziewiczość. Afryka pozostaje poza czasem, zegar zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. Taki sposób obrazowania Afryki na płaszczyźnie wystawienniczej nie tylko
nie przybliża nas do zrozumienia i poznania jej współczesnego oblicza, ale
przyczynia się – być może wbrew intencjom kuratorów tych ekspozycji – do
ugruntowywania stereotypów odnośnie do artystycznej i stylistycznej jałowości
kultury afrykańskiej. Dlatego uważam, że zasadniczym wyzwaniem, z jakim
prędzej czy później będzie musiało się zmierzyć przede wszystkim wystawiennictwo muzealne, będzie umiejętne ukazanie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej tego kontynentu. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by na
7

Warto w tym miejscu wymienić takich artystów, jak Agbagli Kossi z Togo, Emile Beli z Wybrzeża Kości Słoniowej czy wspomnianego już Paa Joe’go z Ghany.
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dłuższą metę Afrykę dnia dzisiejszego obrazowały tylko i wyłącznie nawet najpiękniejsze fotografie Zagórskiego, efektowne dioramy ukazujące unikatowe
kultury ludów refugialnych czy wreszcie eksponowane jak dzieła sztuki, a pozyskane do zbiorów w niektórych przypadkach przed ponad stu laty, rzeźby
i maski.
Aby sprostać zadaniu przybliżenia afrykańskiej współczesności, konieczna
jest inna optyka postrzegania. Wymaga ona poszerzenia spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, znalezienia właściwych proporcji pomiędzy wciąż jeszcze
żywą tradycją a obrazem wieloetnicznej i wielokulturowej współczesności.
Próby ukazania tej „nowej” Afryki, choć nie na płaszczyźnie wystawienniczej,
można odnaleźć i u nas, np. w tekstach i fotografiach zmarłego niedawno prof.
Jacka Olędzkiego czy podczas festiwalu teatrów lalkarskich8, a także w trakcie
sesji i festiwalu „Rytmy i kroki Afryki”9. Niestety, w postrzeganiu i obrazowaniu kultur Afryki powyższe przykłady należą wciąż do wyjątków.
I choć być może rację mają ci, którzy twierdzą, że próby opowiedzenia
o Afryce są z góry skazane na klęskę, bo zawsze będą zawieszone pomiędzy
prawdą a fikcją10, to jednak warto zmagać się z problemami współczesności,
które jej dotykają. Przemawia za tym fakt, że bez podjęcia kulturowych wyzwań, jakie niesie ze sobą współczesność, sposób ukazywania Afryki pozostanie jedynie nieustannym powielaniem dawnych dokonań. To, czego wymaga
wystawiennicza narracja w mówieniu o kulturach Afryki (jak i jakichkolwiek
obszarach pozaeuropejskich), można streścić jako potrzebę gruntownej przebudowy sposobu myślenia, której nie zastąpią powierzchowne zabiegi kosmetyczne na płaszczyźnie aranżacji. Bez tej jakościowej zmiany obraz Afryki przekazywany w muzealnym i wystawowym wydaniu pozostanie – w najlepszym
przypadku – wyrazem tęsknoty za czasem utraconym bezpowrotnie.

8

Wystawa „Fetysz, nie fetysz” towarzysząca II Międzynarodowemu Festiwalowi Szkół Lalkarskich w Białymstoku w czerwcu 2004 roku, ukazywała zarówno tradycję, jak i współczesność
afrykańskiego teatru lalek, odwołującego się z jednej strony do rytuału, z drugiej do teatru rozwijającego nowe formy sceniczne, aktywne w np. miastach Togo.
9 „Rytmy i kroki Afryki” – II edycja festiwalu „Ciało ludzkie – znak uniwersalny”, Kraków,
maj 2005. Prezentacja obejmowała m.in. przegląd współczesnej choreografii tanecznej zespołów
i solistów z RPA i Angoli.
10 Z. Głowacka, Szukanie Afryki, „Teatr”, 2007, nr 6, s. 76.
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Summary
A Few Observations about the Museum’s Ways of Showing Cultural
Face of Africa
The Museum exhibitions presenting some non-European cultures were and
still are less or more successful reconstructions of a particular culture (or
cultures). In the past, as well as nowadays, exhibitions (and other popularization
works) were a kind of representation of an ideological, methodological and
aesthetic outlook and skills of the curators. This article puts a special emphasis
on different ways and possibilities of showing African cultures, as well as their
consequences.
We have to remember that the way most people look at Africa depends on
the impressions gained thanks to such exhibitions. By means of contact with
artefacts, photographs and catalogues, they often make up their own ideas of
cultural face of Africa, its traditions as well as the modern time. Therefore, it is
a very important task of curators to deal with that appropriately because they
often give people merely one and oftentimes the only chance to meet Africa,
since these may never visit this continent themselves. To consider the above
remarks, the author suggests that curators should pay special attention to the
correct balance between showing the past and contemporary culture while
building up an exhibition. It is necessary to avoid the common stereotype-like
way of thinking that in African culture and society nothing has ever been
changing.

Aneta Pawłowska
Uniwersytet Łódzki
Katedra Historii Sztuki

Zjawisko akulturacji na przykładzie sztuki
z południa Afryki
Do opisywania zjawisk zachodzących w sztuce w okresie postmodernizmu
często stosuje się terminologię zaczerpniętą z psychologii oraz teorii literatury.
Dlatego pojawiają się określenia: subwersja, rekontekstualizacja, dekontektekstualizacja, zawłaszczenie. Dzieje się tak, gdyż królujący obecnie postmodernizm staje po stronie „różnorodnych koncepcji, gier językowych i sposobów życia (Lebensformen), pisze Wolfgang Welsch, nie z lenistwa i taniego relatywizmu, ale w imię historycznego doświadczenia i dążenia do wolności”1. Sądzę
zatem, iż należy podjąć próbę przyjrzenia się współczesnej sztuce afrykańskiej,
stosując powyższe filtry metodologiczne, a rezygnując z kontekstu etnograficznego, w którym rozpatrywano kulturę afrykańską do lat pięćdziesiątych XX w.
Fenomenem najsilniej uwypuklonym w badaniach prowadzonych w ostatnich latach nad sztuką pozaeuropejską stała się tak zwana „sztuka przejściowa” (transitional art). Termin ten wywodzi się z badań antropologicznych nad
akulturacją rozumianą jako proces przejmowania elementów obcej kultury
w sferze zwyczajów, literatury czy religii.
Pojęcie „sztuka przejściowa” wprowadził antropolog Nelson Graburn w połowie lat 70. XX w. Wcześniejszy podział rozróżniał prawdziwą, wysoką sztukę cywilizacji zachodniej oraz sztukę prymitywną Afrykanów, Aborygenów, Eskimosów, Indian itd. zjawiska, które Graburn włączył w nową klasę działań artystycznych określonych jako tak zwana „sztuka turystyczna”, pamiątkarska albo airportart. Termin odnosi się do produkcji artystycznej tej grupy ludności rodzimej, która
znalazła się w kontakcie z cywilizacją zachodnią. W późniejszej publikacji Graburn rozszerzył znaczenie terminu przez włączenie do nurtu akulturacyjnego pewnych niekomercyjnych form artystycznych. Graburn wyraźnie zaznaczył, iż zdefi1 W. Welsch, Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1998, s. 9.
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niowane zjawisko odnosi się do produkcji kulturowej tej grupy ludności Trzeciego
Świata2, którą ocenia jako zasymilowaną z kulturą zachodnią3 i tworzącą wspólnotę określoną przez niego jako „Czwarty Świat”4. Rozważania swe badacz uważał za szczególnie adekwatne w stosunku do „podbitej mniejszości”, skłonnej do
zachowań włączających i podporządkowujących się schematom cywilizacji europejskiej. Co ciekawe, czarni intelektualiści z Ugandy w 1961 r., a zatem dekadę
przed Graburnem, rozpoczęli wydawanie magazynu „Transition”5, nie bez kozery
uznawanego za „jedyne przyzwoite forum dla czarnych intelektualistów” (The
only decent forum for black intellectuals, według „The Village Voice”). Magazyn
prezentował literaturę, kulturę i politykę mieszkańców „Czwartego Świata”. Obecnie problematyka prezentacji tendencji akulturacyjnych, w szerokim kontekście
badań nad sztuką całego kontynentu afrykańskiego, znalazła swe miejsce w pracach: Sidney Littlefield Kasfir – Contemporary African Art, 1999, a także w zbiorowym katalogu Kolekcji Jeana Pigozzi pt. African Art Now, 2005 r. Był to także
istotny wątek wystawy African Remix z 2005 r.6 Ponadto Muzeum Afryki, Oceanii, Azji i Ameryk – Musée du quai Branly w Paryżu jest miejscem ważnych dyskusji o postkolonializmie i akulturacji.
Jakkolwiek fenomen sztuki akulturacyjnej czy przejściowej występuje na obszarze całej Afryki, to jednak zasadniczym przedmiotem niniejszego tekstu będzie sztuka Republiki Południowej Afryki.

Przykłady form sztuki akulturacyjnej
Zjawisko „sztuki przejściowej” na skutek intensywnej kolonizacji holenderskiej, francuskiej i brytyjskiej występuje w Republice Południowej Afryki od wie2 Szerzej: R. Kerkham, Third World perspectives on contemporary art and culture, „Third
text”, London: zima 1998–1999, s. 104–106.
3 Podobne zjawisko asymilacji kulturowej jest widoczne w literaturze afrykańskiej. Por.
J. Krzywicki, Wprowadzenie do imaginarium literatury afrykańskiej Część I. W kręgu tradycji,
Warszawa 2002, s. 132–150.
4 N.H.H. Graburn, Ethnic and Tourist Arts: Cultural Expressions from the Fourth World,
Berkeley 1976, oraz P. Oliver, Books, „Rain”, 1977, nr 22, s. 10–11.
5 „Transition Magazine” – założony przez Rajat Neogy w Ugandzie w 1961 r. Wydawcami
byli: Kwame Anthony Appiah i Henry Louis Gates, Jr.
6 Inne ważne wystawy afrykańskiej sztuki nowoczesnej o akcentach akulturacyjnych: Africa
and the Renaissance: Art in Ivory (1988); Yoruba: Nine Hundred Years of African Art and Thought (1989); Africa Explores: Twentieth Century African Art (1991); Face of the Gods: Art and
Altars of Africa and the African Americas (1993); Fusion: West African Artists at the Venice
Bienniale (1993); Home and the World: Architectural Sculpture by Two Contemporary African
Artists (1993); Memory: Luba Art and the Making of History (1996); Art of the Baga: A Drama
of Cultural Reinvention (1996); Baule: African Art, Western Eyes (1997); A Congo Chronicle:
Patrice Lumumba in Urban Art (1999) oraz Liberated Voices: Contemporary Art of South Africa (1999) Johannesburg.
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ków. Interesująco zagadnienie to ilustruje praca Juliusa E. Lipsa pochodząca
z lat 30. XX wieku, o wymownie brzmiącym tytule – The Savage Hits Back, or
the White Man Through Native Eyes (Rewanż dzikusa czyli biali widziani
oczami autochtonów)7. Nota bene publikacja opatrzona została wstępem wybitnego polskiego antropologa, Bronisława Malinowskiego.
Lips poddaje szczegółowej analizie malowidła Buszmenów z 1913 roku
z Kraju Przylądkowego (Cape Province) z wizerunkiem Królowej Wiktorii. Autor podkreśla, iż „pełny biust Królowej zrobił głębokie wrażenie na murzyńskim
umyśle” oraz wydał się niezwykle stosowny do zaprezentowania wizerunku
„ukoronowanej kobiecości”, należącego do klasycznego imaginarium afrykańskich tematów w rzeźbie (jako Wielka Przodkini czy Pramatka). Co ciekawe –
Lips odnotował, że zachowawczy potomkowie burskich rolników nie mieli nic
przeciwko temu, iż monarchini sportretowana została „raczej z nieinteligentną
twarzą, z małymi oczyma świni i z zuchwale zaciśniętymi ustami”8.
Kontynuacją rozważań nad asymilacją kulturową są badania prowadzone
obecnie na Uniwersytecie Wittswatersrand w Johennesburgu. Potwierdzają one
niezbicie, że czarni rzeźbiarze już na przełomie XIX i XX wieku wykonywali
znaczną liczbę przedmiotów o znaczeniu niesakralnym, w odpowiedzi na
zapotrzebowanie białych odbiorców. W ten sposób tworzyły się podwaliny
akulturacyjnych form wyrazu artystycznego istniejących dziś. Do wczesnych
zjawisk z obszaru zapożyczeń należy przejęcie od białych kolonistów kolorowych szklanych paciorków sprowadzanych do Afryki od XVI wieku. Obecnie
ozdoby wykonane z ich użyciem należą do kanonu w zakresie symboliki stroju
południowoafrykańskiego wśród ludów Zulu, Sotho, Venda9.
W tym miejscu należy przywołać także przykłady oddziaływania sztuki pozaeuropejskiej na stary kontynent – czyli drzeworytu japońskiego na impresjonizm francuski czy sztuki Czarnej Afryki na formalne zdobycze kubizmu, fowizmu i ekspresjonizmu. Uwaga ta jest konieczna, by zasygnalizować, iż wymiana kulturowa zazwyczaj ma charakter dwustronny. Do grupy podobnych zjawisk wymiany kodów informacyjnych pomiędzy stykającymi się kulturami, należą fotografie pochodzące z początku XX w. Ich autorami byli biali globtroterzy i obieżyświaty. Często celowo bywały komponowane i zafałszowywane, by
upamiętnić malowniczy wizerunek „dzikich” na użytek gazet i książek podróżniczych10. Obecnie sami Afrykanie idą jeszcze dalej, tworząc fałszywe wioski
dla turystów z Europy spragnionych niezapomnianych wrażeń. I tak w okoli7

J.E. Lips, The Savage Hits Back, or the White Man Through Native Eyes, wstęp B. Malinowski, London 1937.
8 Tamże, s. 34–37.
9 Por.: N. Leibhammer, Making Links, Johannesburg Art Gallery 1996, s. 13.
10 Tamże, s. 12.
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cach Durbanu (RPA) powstają wioski zuluskie, a np. w Etiopii wioska plemienia Mursi z rotacyjnym „dzikim personelem”11.
Współczesna afrykańska „sztuka przejściowa”, poza Republiką Południowej
Afryki, wiąże się najsilniej z rzeźbą ludu Szona oraz Makonde lub barwnym
stylem tanzańskiego malarstwa Tingatinga12. Zazwyczaj „sztuka akulturacyjna” wywodzi się z ubogich środowisk, gdzie czynnik finansowy determinuje poczynania twórcy. Brak dostępu do „szlachetnych” (czytaj drogich) materiałów
powoduje, iż „sztuka przejściowa” wykorzystuje jako swoje medium drewno,
drut, blachę, plastik, paciorki, miejskie odpadki, reflektory, zwierzęcą skórę, futro. Tu przypominają się słowa Kanadyjczyka Marshalla McLuhana
(1911–1980), iż „środek przekazu jest przekazem”, a zatem że treść ma niemniejsze znaczenie niż struktury mediów. To one bowiem głęboko kształtują
ludzką świadomość. Wszak nowe środki przekazu sprzyjają tworzeniu więzi
i powstaniu nowej społeczności, która przekracza bariery polityczne, sprawiając, że świat staje się „globalną wioską”13. Opinia McLuhana doskonale przystaje do fenomenu współczesnej sztuki afrykańskiej.
Artefakty w sztuce Afryki Subsaharyjskiej to najczęściej rzeźby lub swoiste
instalacje przestrzenne14, choć zdarzają się także obrazy, collage15. Obiektem
zainteresowania Afrykanów są prominentni politycy, wiadomości z pierwszych
11

Informacja na podstawie obserwacji dr Ewy Kubiak z marca 2007 r.
Zjawiska te są już opisane w polskiej literaturze przedmiotu. Malarstwo Tingatinga: J. Koziorowska, Tingatinga. Współczesne malarstwo Tanzanii. Katalog wystawy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Warszawa 2001; E. Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004. Rzeźba Makonde: W. Korabiewicz, Makonde – wielcy rzeźbiarze, „Lud”, t. 42, 58–1959, s. 70–90; Rzeźba Makonde. Katalog Wystawy Pałacu Opatów w Oliwie, oprac. J. Kuniewski, Gdańsk 1988; A. Styczyńska, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Etnograficznego w Łodzi” Seria Etnograficzna, 1989–1990, nr 29; A.K. Wiśniewska, Styl shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde w Tanzanii, Warszawa 2003.
13 W koncepcji McLuhana brak jest nacisku na rozróżnienie między kulturą „wysoką” i „masową”, czyli powszechną, tak zwanych nowych mediów – telewizji. Ponadto McLuhan zauważa,
iż zmiana sposobu myślenia zainicjowana pojawieniem się nowego środka przekazu nie tylko
kształtuje pewien typ postaw wobec świata, ale także pociąga za sobą przemiany w sposobie
organizacji różnych dziedzin życia społecznego. Szerzej: M. McLuhan, Wybór tekstów, red.
F. Zingrone, Warszawa 2001.
14 Często nowoczesne dzieła sztuki afrykańskiej sprawiają wrażenie skomplikowanych maszyn. E.F. Schumacher w bestsellerze Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z załażeniem, że człowiek coś znaczy, zwrócił uwagę, że złożona technologia Zachodu nie spełnia potrzeb Trzeciego Świata i zalecał opracowanie technologii „pośredniej”, która byłaby „prostsza,
tańsza i mniej skrępowana niż technologie krajów zamożnych”. Współczesne dzieła sztuki
z Afryki Subsaharyjskiej wydają się głosem podjętym w dyskusji.
15 Collage to kompozycja wykonana z różnych materiałów (papier, tapeta, gazeta, cerata, fotografie, piasek etc.) naklejonych na płótnie lub innym podłożu, połączonych rysunkiem lub malarstwem.
12
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stron gazet i dzienników telewizyjnych, wizerunki gwiazd scenicznych, rozmaita materia miejska (zarówno wysublimowana, jak i dziwaczna) oraz samoloty,
samochody, zabawki lub telefony. Efektem końcowym działań artystów jest
odwzorowanie ikonologicznej struktury świata Czarnej Afryki ostatnich lat.
Sztukę o tym charakterze tworzą zazwyczaj wielkomiejskie środowiska czarnych artystów16. Jednak pewna liczbaobiektów jest wytworem artystów pochodzących także ze środowisk wiejskich17. Konieczność szybkiej sprzedaży dzieła
z pobudek ekonomicznych wymusza takie łączenie tradycyjnych motywów plemiennych i nowoczesności, aby efekty finalne były przyjemne wizualnie dla
odbiorcy, najczęściej z kręgu cywilizacji zachodniej. Jednocześnie wiele obiektów sztuki akulturacyjnej cechuje antyestetyzm właściwy dla sztuki awangardy
europejskiej.

Dzieło akulturacyjne czy postmodernistyczne?
Dokładna analiza znanego obrazu południowoafrykańskiego twórcy Williego
Bestera (ur. 1956) zatytułowanego Tribute to Biko (Hołd dla Biko), z 1992 r., oddaje dokładnie idee „sztuki przejściowej” i wykazuje, że praca ta równocześnie
„spełnia estetyczne wzorce” dzieła postmodernistycznego. Za wyznaczniki
dzieła postmodernistycznego przyjmuję, za Richardem Shustermanem, m.in.
procedurę zawłaszczenia i powtórnego wykorzystania elementów i wynikające
stąd mieszanie stylów, fragmentaryzację, która jednak nie wyklucza osiągnięcia
jedności. Ponadto, w procesie twórczym objawia się poczucie samoświadomości artystycznej, które polega na wykorzystaniu nowych technologii, odrzuceniu
autonomii i dystansu na rzecz postawy „wnikliwych badaczy rzeczywistości
i nauczycieli prawdy”18. Już sam moment powstania pracy Bestera, czyli okres
pomiędzy datą uwolnienia Mandeli z więzienia na Robben Island w 1990 r.,
a datą pierwszej wolnej elekcji w 1994 r. jest symptomatyczny. Jest to bowiem
moment, gdy reżim apartheidu traci swą moc, lecz jednocześnie czarna większość jeszcze nie zdobyła władzy. Dzieło zostało wykonane w technice collage
– nawiązującej do prac kubistów i dadaistów europejskich. Artysta na tekturze
16 Istnieje znaczna liczba profesjonalnych białych artystów tworzących zbliżone w swym wyrazie formy artystyczne odwołujące się do fenomenu sztuki akulturacyjnej rozumianej zarówno
jako zespół afrykańskich motywów (wzory plemienne, wizerunki czarnych Afrykanów, maski
etc.) jak i środków (drewno, odpady). Ze współczesnych artystów korzystających z kultury czarnej większości należy wymienić: Normana Caterin, Minnette Vari, Jacquesa Coetzera.
17 Można do nich zaliczyć początki twórczości artystów z Rorke’s Drift Center, Jacksona
Hlungwani z Mobokoto i Klein Lethaba. Por. P. Hobbs, E. Rankin, Printmaking in a Transforming South Africa, Claremont 1997, s. 14–16.
18 R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław
1998, s. 285.
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nakleił fragmenty drewna, metalu, plastiku, kości, a nawet kamieni, ponadto
zastosował farbę olejną oraz emalię. Poprzez wklejenie gazet czy reklam (w tym
przypadku jest to reklama oleju samochodowego firmy Castrol). Bester odniósł
się do kubistycznych pomysłów tzw. une certitude – elementów pewności19.
Współczesną ikonografię słynnych postaci RPA tworzą w obrazie antyapartheidowy bohater Steven Biko oraz Pieter Willem Botha – Afrykaner, premier
(1978–1984), a potem prezydent kraju (1984–1989), zwolennik apartheidu. Ponadto na obrazie znajdują się napisy „stop apartheid” i drogowskaz „Pretoria
100 km” – co można rozszyfrować jako przywołanie słynnego marszu kobiet
w obronie praw obywatelskich na budynki rządowe (Union Buildings) w Pretorii z 1955 r. Całości dopełniają: rysunek wozu opancerzonego służb komunalnych (Nood Dienste), wizerunki policjantów, fragment trupa w kostnicy.
Symbole nadużyć i przemocy ze strony apartheidowej władzy artysta skontrastował z odwołaniem do krykieta – typowo afrykanerskiego sportu poprzez
symbol BAT 32 (od numeru często stosowanego do uderzeń kija)20, figurkami
z malowideł buszmeńskich oraz zasiekami z drutu kolczastego – nieodzownego elementu osłaniającego domy białych południowych Afrykanów. Dodatkowo artysta wprowadził cyfry, przypominające o historycznych datach wzajemnych konfrontacji białych i czarnych mieszkańców kraju. Czytelna postawa Bestera jako przeciwnika ideologii segregacji rasowej wynika także z jego wypowiedzi: „Wierzę, że musimy protestować przeciwko temu, co złe. Nie ma od tego ucieczki, pozostawanie apolitycznym to luksus, na jaki po prostu nie mogą
sobie pozwolić obywatele Południowej Afryki”21. Reasumując, dzieło Bestera
choć tematycznie porusza problemy afrykańskie od strony formalnej, najbliższe jest postmodernistycznej koncepcji dzieła plastycznego.
Współcześni południowoafrykańscy artyści zaliczani do formacji „sztuki
przejściowej” mają swe artystyczne korzenie w kilku miejscach. Najczęściej
przywoływane są: nieformalna szkoła plastyczna w domu kultury Polly Street
w Johannesburgu, luterańska misja w Rorke’s Drift w prowincji KwaZulu Natal FUNDA Center w Soweto prywatne studio malarskie – Bill Ainslie Studio
w Parktown – dzielnicy Johannesburga, Community Art Project w Kapsztadzie
oraz warsztaty artystyczne Thupelo w Johannesburgu. Wymienione formacje
19

M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986, s. 71–72 oraz 86.
Gavin Younge podaje interpretacje samej tabliczki (BAT 32), iż chodzi o słynny Batalion 32 (tzw. Bushman Batalion) w Południowafrykańskich Siłach Zbrojnych (South African Defence Force), działający w latach 1975–1989; walczący między innymi na wojnie angolskiej. Por.:
A. Magnani, J. Soulillon, Contemporary Art of Africa, London 1996, s. 156 oraz J. Breytenbach,
Forged in Battle, Johannesburg 1991.
21 A. Magnin, A. de Lima Greene, A. J. Wardlaw, T. McEvilley, African Art Now: Masterpieces from the Jean Pigozzi Collection, London–New York 2005, s. 66.
20
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artystyczne były tworzone przez artystów mających białych nauczycieli malarstwa i rysunku oraz technik graficznych. Ich wychowankami są czarni twórcy,
obecnie niezwykle cenieni. We wspomnianych placówkach oświatowych społeczność czarnych Afrykanów uzyskała możliwość skonfrontowania swej własnej tradycji artystycznej ze zdobyczami sztuki Zachodu22, co dało niezwykle
interesujące efekty23.

Wystawy czarnej sztuki akulturacyjnej
W Republice Południowej Afryki w okresie apartheidu prezentowano wystawy o charakterze etnograficznym lub wystawy rzemiosła afrykańskiego (crafts).
Oficjalny nurt wystawienniczy, jakkolwiek dopuszczał wprowadzanie współczesnych tematów afrykańskich, to najchętniej ograniczał je do specyficznych motywów denotowanych jako tubylcze (wizerunki wodzów, kraal, township) lub
symboli (maska, figura przodka), funkcjonujących jako ozdobniki w twórczości
artystów. „Przejściowa sztuka” po raz pierwszy została ukazana w dużym wyborze w 1979 r. na wystawie zatytułowanej African Tribal Art złożonej z eksponatów pochodzących ze zbiorów Standard Bank Foundation24 w Johannesburgu. We wstępie do katalogu podkreślono, iż rozumie się „sztukę przejściową jako formę artystyczną pomiędzy tradycyjną sztuką plemienną a nowoczesnymi
22

Obecnie do najczęściej prezentowanych artystów tworzących przedmioty znajdujące się na
pograniczu obu estetyk należą: Noria Mabasa, Doctor Phutuma Seoka, Johannes Maswanganyi, Nelson Mukhuba, Mzwakhe Mbata, Billy Makhubele, Jackson Hlungwane. Co ciekawe, niektórzy z nich wciąż wytwarzają tradycyjne prace na użytek społeczności plemiennej, z której pochodzą (Hlungwani, Mbata). Krytycy odwołujący się do tego fenomenu często widzą w estetyce
brzydoty afrykańską odmianę pop-artu.
23 Należy pamiętać, iż podczas ery apartheidu (1948–1994) jedynie biali ludzie w Republice
Południowej Afryki mieli pełny dostęp do formalnego wykształcenia akademickiego (na mocy kolejnych aktów prawnych: Bantu Education Act nr 47 z 1953 r. oraz Extension of University Education Act nr 45 z 1959 r.). Prowadząc konsekwentną politykę ograniczenia dostępu do edukacji
wyższej dla nie-białych Afrykanów, założono wyższe uczelnie przeznaczone wyłącznie dla czarnych
studentów. Nazywane były pogardliwie tribal college czy Bush Universities. Od lat 50. XX w. niezależna czarna prasa oraz stowarzyszenia kulturalne, ośrodki samokształceniowe stały się miejscami spotkań zarówno czarnych, jak i białych obywateli kraju negujących założenia rasistowskiej polityki rządu. Ich założeniami była walka z systemem, jednak w granicach dozwolonych
regulacjami prawnymi, oraz stosowanie biernego oporu, a także – na przekór oficjalnej polityce
państwa – podnoszenie kwalifikacji czarnej większości poprzez jej edukację. Por. A.J. Robinson,
Apartheid, [w:] Africana. The Encyclopedia of African and African American Experience, New
York 1999, s. 118 oraz H. Joseph, Side by Side. A Personal Account of One South African Woman’s Struggle Against Apartheid, New York 1986, s. 89–112.
24 Duże znaczenie miała współpraca od 1978 r. pomiędzy Bankiem a University of the Witwatersrand w Johannesburgu. Ostatnim rozwinięciem współpracy stała się wystawa eksponowana od 30 marca do 1 maja 2004 r.: Voice-overs: Wits writings exploring African artworks, The
Standard Bank Collection of African Art oraz University of the Witwatersrand Art Galleries.
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formami wyrazu artystycznego właściwymi dla obecnej społeczności afrykańskiej”25.
Istotnym zawłaszczeniem praw do opisu i prezentacji kultury dokonanym
na polu czarnej sztuki w Afryce Południowej jest fakt, iż w zasadzie wszyscy kuratorzy wystaw lat 80 i 90. XX wieku byli biali (Steven Sack, Lesley Spiro, Elizabeth Rankin, Anita Nettleton, Christopr Till), jakkolwiek związani z liberalnie nastawionym Uniwersytetem Witwatersrand, jednak ich wybory promowały estetykę świata cywilizacji zachodniej. Sytuację tę doskonale obrazuje wypowiedź malarza-realisty Gerharda Bhengu: „ludzie, którzy cię otaczają, mogą
uczynić cię artystą poprzez aprobatę dla twej pracy. Ludzie żyjący daleko mogą przekształcić cię w maszynę do zarabiania pieniędzy”26.
Dopiero wystawa z 1987 r. Echoes of African Art27 została zorganizowana
przez czarnego kuratora Matsemala Manaka (1956–1998). Ekspozycja przywoływała dawnych artystów z lat 30. XX w., takich jak John Koenakeefe Mohl
(1906–1985), Gerard Benghu (ur. 1910 r.), George Pemba (ur. 1912 r.), Gerard
Sekoto (1913–1993) oraz prezentowała młodsze pokolenie artystów debiutujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. (Sydney Kumalo,
Lucas Sithole, Ezrom Legae, Gladys Mgudlandlu, Ephraim Ngatane, Louis
Maqhubela, Leonard Matsosa, Tshidiso Andrew Motjuoadi, Mslaba Dumile,
Tito Zungu, Azaria Mbatha, Daniel Rakgoathe, Lucky Sibiya, Cyprian Shilakoe, John Muafangejo) ukształtowane przez ruch Black Consciousness28.
W katalogu z wystawy, o której była mowa, kurator Matsemela Manaki zajął
25 Por. Collection of African Art And Selected Works From The University Ethnological. Catalogue: Standard Bank Foundation Collection of Africana Art (1979–1986), Johannesburg
1986, s. IX.
26 M. Manaka (red.), Echoes of African art: a Century of Art in South Africa, Braamfontein- Skotaville, 1987, s. 14.
27 Wystawa odbiła się szerokim echem w prasie. Por. recenzje z wystaw: B. Danilowitz „African Arts” (Los Angeles), 1988, nr 21 (4), s. 84–85; J Alvarez-Pereyre, „Third world quarterly”
(London), 1988, nr 11 (3), s. 263–266; A. Nettleton, „South African Journal of Cultural and Art
History” (Pretoria), 1989, nr 3 (3), s. 287–290; A.W. Oliphant, „Staffrider” (Braamfontein),
1988, nr 7 (1), s. 92–96; F. Harmsen, „South African Journal of Cultural and Art History” (Pretoria), 1989, nr 3 (3), s. 284–286; A. Jephson, N. Vergunst, Imijondolo: Black and White in Gold,
„ADA: Art, Design, Architecture” (Cape Town), 1988, nr 6, s. 24.
28 Black Consciousness [Czarna Świadomość] powstała w związku z działalnością Steve Biko (1946–1977). W 1969 r. założył on South African Students Organisation (SASO). Głównym
celem tej organizacji było organizowanie spotkań politycznych, szkolenie nowych członków oraz
pobudzanie Czarnej Świadomości. Zdaniem Biko, apartheid miał głęboki wpływ na świadomość
Murzynów, przez co naprawdę zaczęli wierzyć w wyższość rasy białej. W połowie 1972 r. Biko
został wydalony z uczelni. Jego polityczna działalność została zauważona przez władze, co było powodem nałożenia na niego specjalnych zakazów. W tym czasie Biko był wielokrotnie aresztowany i prześladowany przez policję. Black Consciousness była organizacją inspirowaną
przez Martina Luthera Kinga i Malcolma X. Jej członkowie uznali, że nie mogą mieć nic wspólnego z białymi. Odrzucili nawet liberalne białe organizacje wspomagane przez Radę Kościołów
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stanowisko ostrożne wobec terminu „sztuka przejściowa”. Podkreślał on, iż
sztuka nie jest statyczna, gdyż ma eklektyczną naturę, a artyści angażowani
w jej rozwój zawsze podlegają pewnym formom przekształcania. Pisał: „[…]
sztuka jest zawsze w stanie przemieszczania się, w ruchu. Jest zawsze w stanie
przejściowym”29. Z drugiej jednak strony skrytykował dość powszechnie używane wówczas określenie township art jako rasistowskie i aroganckie o wyraźnie deprecjonującym zabarwieniu. Podkreślił też, że wielu artystów tak sklasyfikowanych – w pogoni za pieniędzmi – przestaje być artystami, a staje się
„kombinatami wytwarzającymi sztukę”30.
Głębszy namysł nad sytuacją sztuki południowoafrykańskiej skłania do konkluzji, iż jeszcze długo czarni artyści będą w niekorzystnej sytuacji wobec białych kuratorów, którzy są lepiej wykształceni, zamożni i narzucają swój smak
estetyczny choćby poprzez wybór tych, a nie innych dzieł i artystów. Wyrazem
zwiększającej się świadomości ze strony białych kuratorów sztuki bywa korzystanie z pomocy antropologów kultury (Jean Davison, Jan van Schalkwyck) do
rozszyfrowania właściwych znaczeń przedmiotów.

Autentyczna sztuka?
Trwające od 1990 r. przemiany ustrojowe rozpoczęte przez prezydenta Frederika Willema de Klerka doprowadziły do utworzenia w chwili obecnej wielonarodowościowego, nowoczesnego i demokratycznego państwa. Wyrazem
przemian politycznych były kolejne ekspozycje coraz intensywniej ukazujące
oblicze czarnej południowoafrykańskiej sztuki. Były to Johannesburg Biennale,
„Africus” (1995) czy Coexistence: Contemporary Cultural Production in South
Africa z 2003 r. prezentowana w Iziko Museum w Kapsztadzie.
Nowe kategoryzacje dwudziestowiecznej sztuki afrykańskiej zaproponowane przez Susan Vogel, badaczkę Baulé („zanikająca”, „tradycyjna”, „nowofunkcjonalna”, „miejska”, „międzynarodowa”)31 oraz Sydney Littelfield Kasfir
(„sztuka postkolonialna”, „afrykańska pop-kultura”)32 łączą się ze strategią
ożywienia afrykańskiego rynku sztuki i włączenia go w nurt euroamerykańskie(Council of Churches). Podkreślali, iż „black is beautiful”, a czarna kultura jest tak samo dobra
jak europejska. W związku z tym odrzucili myśl o stworzeniu kraju zamieszkałego przez ludzi
wielu ras oraz nie uznawali afrykańskiej partii ANC, ponieważ była ona wielorasowa. W 1977 r.
Biko został aresztowany na podstawie Terrorism Act i zabity w policyjnym areszcie. Na pogrzeb
przybyło ok. 15 000 osób.
29 M. Manaka (red.), Echoes of African art, s. 7.
30Tamże, s. 15.
31 S. Mullin Vogel, African Aesthetics. The Carlo Monzino Collection, New York: The Center for African Art 1986.
32 S. L. Kasfir, Contemporary African Art, London 1999, s. 18 i 166.
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go dyskursu o sztuce. Obok ważkich pism krytycznych południowoafrykańskich artystów i kuratorów, którzy podważają utajony rasizm określany jako
„spojrzenie apartheidowe” (apartheid gaze)33, pojawiają się również dzieła
sztuki odnoszące się do mitu złotego środka, sugerując nową postmodernistyczną wrażliwość. Owa nowa dramaturgia praktyk artystycznych zaczyna
przenikać do nowoczesnej afrykańskiej kultury artystycznej. Zjawisko to występuje poza obszarem galerii czy też przestrzeni instytucjonalnej. Pojawiają się
próby redefinicji odbiorcy, zmiany ustalonych kodów artystycznych, które są
próbą ucieczki od monolitycznego charakteru artystycznej debaty zamykanej
w ramach jednego geograficznego lub kulturowego kompleksu. Zjawisko to
w niezwykle ostrej formie występuje w Republice Południowej Afryki.
Zwiększająca się stale liczba niekomercyjnych instytucji wspierających sztukę, takich jak: Johannesburg Art Gallery, Johannesburg African, Museum Africa, Standard Bank Art Gallery, University of Witwatersrand Art Galery, The
Bag Factory w Johannesburgu czy National Art Gallery w Kapsztadzie oraz
niezwykle istotna i pionierska Collection of The University of Fort Hare w Alice, powoduje, że coraz większą rolę odgrywają placówki o charakterze muzealnym, a co się z tym wiąże, merkantylne wymagania rynku sztuki już nie mają
takiego znaczenia. Jakkolwiek komercyjne, a jednocześnie prowadzone ze
znawstwem galerie (Goodman Gallery, Gallery Momo, The Everard Read Gallery w Johannesburgu) funkcjonują nadal sprawnie, forsując własne ekonomiczne i krytyczne pryncypia. Być może wkrótce zaistnieją okoliczności,
w których artysta nie będzie prowadzony przez kuratora czy dealera, lecz stanie się aktywnym uczestnikiem dialogu z wieloma odbiorcami. Oczywiście modyfikacja wystawiennictwa nowej sztuki południowoafrykańskiej nie może dokonać się jedynie dzięki inicjatywie zachodnich muzeów i sieci kupców. Podstawowy problem, czyli sposób, w jaki artysta zechce działać na publicznej arenie
i którą z nich wybierze, pozostaje otwarty. Czy nowoczesny artysta afrykański
zechce być częścią wewnętrznego kręgu euroamerykańskiej sztuki współczesnej, czy też opowie się za nowym modelem obiegu sztuki, który jest charakterystyczny dla dzisiejszej praktyki artystycznej? Wydaje się, że dla specyfiki kontynentu szczególnie słuszne jest twierdzenie Dana Camerona, krytyka amerykańskiego, iż „należy zapomnieć o różnicy pomiędzy dziełem sztuki a światem,
do którego musi ono w końcu powrócić”34.

33

Por.: C. Richards, About Face: Aspects of Art, History, and Identity in South Africa Visual Culture, „Third Text” 1991, 16/17 jesień/zima, s. 101.
34 D. Cameron, Food for Thought, „Frieze”, 1994, nr 17, s. 52.
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Summary
Art from Southern Africa as an Example of the Phenomenon
of Acculturation
The present article aims – as the title suggests – at giving the answer to the
question about contemporary art of Southern Africa. Some two decades ago
the anthropologist Nelson Graburn had apparently resuscitated the category
„transitional” or „acculturation art”. The artefacts he was referring to involved
the artistic production of those many peoples who have come into contact with
the Whites. Usually those forms have elsewhere been labeled as souvenirs or
airport arts. Later acculturation art also includes certain novel non-commercial
art forms.
In South Africa the term „transitional” seems to have occurred for a long
time. Perhaps its historical guises – ethnic, folk, curio – have made it difficult
to filter through the fine mesh of cultural preconceptions upheld by the
dominant art world.
It is also important to consider the phenomenon of acculturation art
as a form of representation. It appears to have played a significant role in
„liberating” aspects of black visual cultural production for use by the cultural
and economic institutions of the dominant art world. Due to the apartheid
system, black artists in South Africa had extremely limited access to art
education, to art media and technology, to workshops where they could share
ideas and make innovations, and to galleries to promote reaching out to many
people with their creations.
Building upon a new consciousness among some Whites concerning the
merits of black artistic creation, many institutions sprang up as cultural oases
for black artists. The most prominent artists of acculturation art are: Sydney
Kumalo, Lucas Sithole, Ezrom Legae, Gladys Mgudlandlu, Ephraim Ngatane
and Willie Bester. In this context, the representation of visual Black culture in
South African museum practice appears as an expression of a changing and
multicultural society.

Dariusz Kazimierz Skonieczko
Uniwersytet Łódzki
Katedra Historii Sztuki

Ptaki w mitologii i rzeźbie ludu
Szona – Zimbabwe
Istotnym elementem kultury i mitologii ludu Szona z Zimbabwe1 są ptaki.
Ich przedstawienia znaleziono w ruinach Wielkiego Zimbabwe2 – ówczesnej
stolicy państwa. Zostały one odkryte w 1871 r. przez niemieckiego geologa
Carla Maucha3. Figurki pochodzą z XIV i XV w., kiedy państwo Zimbabwe
przeżywało okres prosperity. Do dziś zachowało się jedynie osiem z nich4.
Figurki są niewątpliwie wytworem rąk budowniczych Wielkiego Zimbabwe,
dlatego należy rozważyć kwestię pochodzenia ruin. Na temat ich pochodzenia
– a w związku z tym także i figurek ptaków – od momentu ich odkrycia pojawiło się wiele teorii. Odkrywca Carl Mauch uważał, że są kopią Świątyni Salomona zbudowanej na Górze Moria5. Pojawiały się teorie mówiące, że są one wytworem nienegroidalnej cywilizacji przedchrześcijańskiej, która rzekomo
wzniosła budowle między IX a XII wiekiem naszej ery6. Inna hipoteza zakładała, że twórcami mogła być któraś z cywilizacji rejonu Morza Śródziemnego.
Hipoteza ta powstała na podstawie informacji przekazanych przez Leo Frobe1 Zimba w południowych dialektach oznacza „dom”, natomiast bwa oznacza „kamienie”, co
w połączeniu obu członów oznacza „kamienny dom”. Istnieje jednak możliwość, że pierwsi odkrywcy uprościli pisownię i napisali woye zamiast bwa, które to słowo oznacza „przedmiot kultu”. W takim wypadku mielibyśmy do czynienia ze „świętym domem”. Z. Sokolewicz, Mitologia
Czarnej Afryki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 89.
2 Zostały one odkryte w tzw. wschodnim okręgu ruin Wielkiego Zimbabwe. http://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/SAFA/emplibrary/Dewey,W.Safa2006.pdf (24.09.2007).
3 H. Zins, Historia Zimbabwe, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 19.
4 Figurki rozrzucone są po muzeach całego świata. Jedna z nich znajduje się w Berlinie, jedna w Harare, cztery w Nowym Jorku, jedna w Cape Town i jedna prawdopodobnie w pałacu prezydenta Roberta Mugabe.ttp://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/SAFA/emplibrary/Dewey,
W.Safa2006.pdf (24.09.2007)
5 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, Louis Bolze, Bulawayo 1986, s. 14.
6 Tamże, s. 14.
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niusa7, który pisał, że Erytrejczycy w drodze przez Ocean Indyjski zbadali Afrykę jeszcze przed erą chrześcijańska. Jej zwolennikami byli C. Peters i R.H. Hall8.
Natomiast A.J. Bruwer i G.R. Gayre9. W efekcie badań podjętych na terenach
Wielkiego Zimbabwe uznali, że budowniczymi ruin była antyczna cywilizacja
niewywodząca się z grupy ludów Bantu10. Pojawiały się również teorie podsycane opowieściami portugalskich podróżników o tym, że jest to stolica legendarnego państwa Ofiru11.
Wszystkie powyższe teorie miały charakter pseudonaukowy, nie opierały się
na rzetelnych badaniach historycznych czy archeologicznych. Inspirowane były
twórczością współczesnych pisarzy lub rasistowskim przekonaniem o tym, że
czarna rasa nie mogła stworzyć czegoś podobnego. Dopiero David Randall
MacIver12 w 1906 r. przeprowadził gruntowne badania Wielkiego Zimbabwe,
które doprowadziły go do wniosku, że nie ma tam pozostałości ani nawet śladów po żadnej obcej rasie czy cywilizacji, a ruiny są wytworem rąk rdzennych
mieszkańców tych terenów13. Jego teorię poparła Gertruda Caton-Thompson14
w 1929 r., twierdząc, że budowli o takiej stylistyce nie ma nigdzie indziej na
świecie, a więc ich budowniczymi musieli być miejscowi Murzyni15.
Należy zatem przyjąć, że i figurki ptaków zostały stworzone przez miejscowych mieszkańców należących do grupy ludów Bantu. Wszystkie wyrzeźbione
są z ciemnego steatytu, którego pokłady znajdują się nieopodal ruin Wielkiego
Zimbabwe. Wykonane z tego miękkiego kamienia16 figury mają około 130 cm
7 Frobenius Leo (1873–1938), etnolog niemiecki, przedstawiciel szkoły kulturowo-historycznej, zwolennik dyfuzjonizmu; autor Kulturgeschichte Afrikas. Encyklopedia Popularna PWN,
wyd. 13, Warszawa 1982, s. 221.
8 Teoria C. Petersa i R.N. Halla z 1902 r. Peters uważał ponadto, że Kraina Maszona była antycznym państwem Puntu, do którego ekspedycje wysłała egipska królowa Hatszepsut. Zob. M.
Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 15.
9 Szkocki antropolog udowadniał słowiańskie podłoże etniczne pochodzenia wschodnich
Niemiec i proponował przyłączenie Łużyc do Czech. http://www.majowka.konradki.net/2003/
sprluz.html (24.09.2007).
10 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 15.
11 Tamże.
12 David Randall MacIver (1873–1945), brytyjski archeolog, który wsławił się badaniami
w Abydos, Wielkim Zimbabwe i w górach Inyenga. Zob. http://archaeology.about.
com/od/archaeologistsr/Archaeologist_Biographies_R.htm (24.09.2007).
13 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 16.
14 Gertrude Caton-Thompson (1891–1985), brytyjski archeolog, wsławiła się badaniami
w północnym Fajum, Rodezji i Oazie Kharga. Zob. http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/pqrst/thompson_gertrude.html (24.09.2007).
15 M. Arnold, Zimbabwean Stone Scultpture, s. 16.
16 Twardość steatytu określona jest na 2 i 3 stopień w skali Moha (dziesięciostopiowa skala
twardości kamienia, przy czym minerał o stopniu twardości 2 można łatwo zarysować paznokciem, a o stopniu 3 – miedzianym drutem).
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wysokości, zaś 35 centymetrowe rzeźby ptaków osadzone są na wysokich obeliskach17.
Stylistycznie figurki ptaków można podzielić na dwie grupy18. Pierwszą
z nich przedstawiają ptaki nisko przykucnięte na nogach, które stanowią niejako przedłużenie tułowia. Tułów zakończony jest wysoko uniesioną głową.
Wzdłuż tułowia zarysowane są skrzydła z wyraźnie zaznaczonym upierzeniem
podkreślonym przez poziome i pionowe wyżłobienia. Na uwagę zasługuje również próba realistycznego oddania pazurów zwierzęcia, nie do końca udana,
choć jednak widoczna. Całość wraz z obeliskiem tworzy formę cylindryczną,
stanowiąc nierozerwalną całość wykonaną w sposób bardzo archaiczny.
Druga grupa figurek to ptaki wykonane z większą znajomością sztuki rzeźbiarskiej. Figurka, choć również osadzona na obelisku i tworząca z nim nierozerwalną całość, odcina się od niego poprzez wydzielone z ciała zdecydowanie
ugięte nogi, zakończone wyraźnymi pazurami. Również mocno zaznaczone
skrzydła nie przylegają sztywno do tułowia. Spoczywają wzdłuż ciała, sprawiając
wrażenie luźno ułożonych na plecach. Linia skrzydeł zaczyna się na wyraźnie wyodrębnionym karku. W jednym przypadku linia skrzydeł i karku podkreślona jest
dodatkowym wyżłobieniem. Głowa zakończona dziobem jest ustawiona w taki
sposób, że ptak wygląda jakby spoglądał przed siebie19. Figurki te wykonane są
z większą swobodą i mniejszym schematyzmem niż ptaki w pierwszej grupie.
Do drugiej grupy figurek Marion Arnold zalicza również ptaka wykonanego
w nieco odmienny sposób i inaczej przedstawionego. Ptak jest wyraźnie wydzielony z cokołu przez umieszczenie na nim wzoru szewronowego oraz kół20.
Wyraźnie zaznaczone, podkurczone nogi ułożone są wertykalnie do tułowia
i zakończone pazurami. Skrzydła nie przylegają sztywno do tułowia, lecz spoczywają swobodnie, wyraźnie wystając poza ciało. Słabo zaznaczony tułów
przechodzi w długą smukłą szyję. Głowa ułożona jest w taki sposób, że dziób
ptaka wygląda na wzniesiony do góry. Ponadto nosi znamiona użycia doskonalszych narzędzi. Kolejnym elementem odróżniającym tę figurkę od pozostałych jest eliptyczny otwór wykonany pomiędzy górną częścią nóg a skrzydłami.
Bardzo ciekawe w przypadku tego ptaka jest również to, że na obelisku znajduję się relief przedstawiający krokodyla. Jest to jedyne takie przedstawienie, jakie
znaleziono w Wielkim Zimbabwe.
17

P.S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, tłum. M. Metelska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
Warszawa 1982, s. 154 n.
18 Tamże, s. 155; M. Arnold, Zimbabwean stone Sculpture, s. 1–7.
19 W niektórych przypadkach na istnienie dzioba wskazują zakrzywione w charakterystyczny
sposób usta.
20 Kilka innych figurek ma również wzór koła lub szewronu na kolumnach, jednak nie tak wyraźnie zaznaczony jak w tym przypadku. Na jednej z figurek widzimy także wzór rogów. M. Arnold, Zibwabwean Stone Sculpture, s. 21.
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Z powyższych faktów wynika, że nie można zaliczyć tej figurki do poprzednich grup stylistycznych. Zakwalifikować należy ją zatem do innej, najbardziej
zaawansowanej technologicznie i stylistycznie grupy21. Stopień zróżnicowania
stylistycznego figurek pozwala nam domniemywać, że powstały one w różnych
okresach, a technika ich wykonywania rozwijała się.

Próba interpretacji
Odnalezione w ruinach Wielkiego Zimbabwe figurki można rozpatrywać
dwojako. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy są one schematycznymi przedstawieniami żyjących gatunków ptaków związanych z mitologią i kulturą ludu
Szona, czy też symbolem idei, osób lub bóstw.
Przyjmując założenie, że figurki reprezentują jakiś istniejący gatunek zwierząt, należy mieć na uwadze, że zostały one wykonane w sposób schematyczny, choć niepozbawiony elementów realistycznych.
Pierwsi odkrywcy i badacze ruin mieli na ten temat podobne przypuszczenia.
I tak właśnie J.T. Bent, który odnalazł część figurek, uważał, że prawdopodobnie są one przedstawieniami sokoła lub jastrzębia. Kult tych zwierząt w Zimbabwe jest blisko związany z asyryjskim kultem Astarte lub z Wenus, czyli z żeńskim elementem płodności. Na element seksualności naprowadził go również
falliczny kształt figurek. Bent zauważył, że ptaki odgrywały symboliczną rolę
w Egipcie i Arabii22. Teorię J.T. Benta potwierdza R.N. Hall, który umiejscawia
figurki ptaków z Zimbabwe również w kręgu kultu Astarte i Wenus. Randal
MacIver sądził natomiast, że figurki te są totemami afrykańskich przywódców23.
R.F. Summers24 uważa, że figurki przedstawiają toko czarnogłowego25. Pisze, że będąc we wrześniu 1958 r. w ruinach Wielkiego Zimbabwe, usłyszał donośny głos dwóch ptaków. Zobaczył, że jeden z nich krąży dookoła wieży26,
a drugi – samiec – znajduje się w gnieździe umieszczonym wysoko na drzewie.
21 Zgodnie z założeniami ewolucjonizmu starsze jest to, co proste, niższe i bardziej prymitywne, a młodsze to, co złożone, wyższe i bardziej doskonałe (rozwinięte). H. Zimoń, Monoteizm
pierwotny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 15.
22 M. Arnold, Zimbabwean stone Sculpture, s. 17 n.
23 Tamże, s. 18.
24 R.F. Summers był kustoszem Wydziału Archeologii Muzeum Narodowego w Londynie
w latach 1947–1970. P.S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, s. 13–14.
25 Marion Arnold w swojej książce Zimbabwean stone Sculpture podaje za R.F. Summersem,
że jest to ptak o angielskiej nazwie crowned hornbill, którego łacińska nazwa to Tockus alboterminatus. Natomiast w języku polskim ptak ten nazywa się toko czarnogłowy. Zob.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowned_Hornbill, http://www.iucnredlist.org/search/details.php/
47605/all (24.09.2007).
26 Wieża stożkowa znajduje się w obrębie tzw. budowli eliptycznej na terenie ruin Wielkiego
Zimbabwe.
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Summers stwierdził wówczas, że z tego miejsca można obserwować cały świat.
Znajomi ornitolodzy poinformowali go, że owe ptaki to właśnie toko czarnogłowe. Toko rzeczywiście są ptakami, które w zimie odwiedzają Zimbabwe,
gniazdując tam od kwietnia do października. W okresie lęgowym samce budują gniazda na drzewach do wysokości 12 metrów. Ptaki te mają łeb zakończony rodzajem kasku, zakrzywiony dziób i długą szyję, co przywodzi na myśl
kształt steatytowych figurek z miejscowych ruin27. Sam Summers mówił, że nie
uzyskał żadnych informacji o toko od miejscowej ludności, jak również nie udało mu się znaleźć żadnych dowodów łączących to zwierzę z symboliką i mitologią terenów dzisiejszego Zimbabwe28.
Teoria ta jest dość prawdopodobna ze względu na to, że toko jest ważnym
elementem mitologii ludów Afryki i bardzo częstym motywem rzeźbiarskim.
Na przykład na Wybrzeżu Kości Słoniowej ptak ten jest uznawany za symbol
płodności. Co więcej, inny badacz D.F. McCall zauważa, że toko jest najważniejszym z pięciu świętych stworzeń ludu Senufo. Wśród tych stworzeń jest
również krokodyl, którego wyobrażenie było umieszczone na jednym z obelisków. McCall sugeruje, że krokodyl i ptak symbolizują męski i żeński pierwiastek płodności, co dodatkowo podkreślone jest fallicznym kształtem całego
przedstawienia29. Oczywiście można przyznać McCallowi rację, jednakże gdy
ptak kojarzy się z macierzyństwem i płodnością, to nie musi to być właśnie toko czarnogłowy, o którym miejscowe podania milczą.
Alternatywę dla teorii McCalla podaje D.P. Abraham. Jego zdaniem pierwowzorem ptaka dla figurek mógł być bielik afrykański30. Ten bywalec obszarów
dobrze nawodnionych jest znany w Zimbabwe jako hungwe. Słynie z szybkości
i siły na polowaniu oraz donośnego krzyku. Gniazduje w wysokich drzewach.
Jego szyja jest wydłużona, a dziób krótki i zakrzywiony. W locie z wyciągniętą
szyją bardzo przypomina steatytowe figurki ptaków. Abraham wiąże bielika
afrykańskiego z postacią Chaminuki31, ducha z grupy mhondoro32 będącego
pośrednikiem pomiędzy światem fizycznym a duchowym. Jest to duch,
o którym mówiono, że panuje nad zwierzętami i ma zdolność sprowadzania
deszczu33. Abraham stwierdził, że hungwe wiązany jest przez miejscową trady27 Argumentu tego nie da się z pewnością potwierdzić ze względu na zły stan zachowania figurek.
28 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 19.
29 Tamże.
30 Haliaeetus vocifer. Zob. http://en.wikipedia.org/wiki/African_Fish_Eagle (24.09.2007).
31 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 22.
32 Mhondoro to grupa duchów związanych z danym plemieniem. W hierarchii bóstw ludu
Szona znajdują się niżej niż Mwari. Innym mhondoro jest np. Dziwagura. Tamże, s. XXIII.
33 Media tego ducha były bardzo istotne dla ludu Szona. Myśliwi musieli go prosić o powodzenie na polowaniu. Miał również umiejętność przywoływania deszczu. Uważano, że jest nie-
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cję z ruinami Wielkiego Zimbabwe, a konkretnie z miejscem, w który Bent znalazł figurki ptaków34. Zatem nasuwa się wniosek, że miejsce to wykorzystywane było podczas ceremonii przywoływania deszczu35.
Warto rozważyć również innego przedstawiciela rodziny jastrzębiowatych.
Jest nim kuglarz36, zwany przez tutejszą ludność chapunga. Wiele podań mówi,
że ptak ten jest posłannikiem duchów opiekuńczych i jego pojawienie się
ostrzega przed niebezpieczeństwem. Kuglarz spełniał rolę pośrednika pomiędzy światem żywych a przodkami, dlatego jest on również wiązany z postacią
Chaminuki37.
Jest bardzo prawdopodobne, że figurki znalezione w Wielkim Zimbabwe
przedstawiają żyjące w okolicy zwierzęta. Jednakże ze względu na pewną schematyczność przedstawień oraz niewystarczającą liczbę danych nie można z całą pewnością stwierdzić, jaki ptak był ich pierwowzorem i czy był nim w ogóle
jakiś istniejący gatunek. P.S. Garlake uważa, że figurki są niczym innym jak tylko ideogramami mającymi wyrazić lot w przestworzach38.
Żadnej z powyższych teorii nie można przyjąć jako rozstrzygającej. Hipotezy dotyczące hungwe i chupungu są równie prawdopodobne, przez co nie mogą być brane pod uwagę jako decydujące. Nie można bezsprzecznie stwierdzić,
że kamienne obeliski noszą na sobie przedstawienia konkretnych gatunków
ptaków.

Funkcje figurek
Należy zatem rozważyć, czy steatytowe rzeźby spełniały jakąś rolę symboliczną niezwiązaną z konkretnymi gatunkami ptaków. Można założyć, że
były one wyrazem wartości religijnych, personifikacją bóstwa bądź ważnego
religijnego przesłania. Nie służyły jednak, jak uważa Marion Arnold, bezpośrednim praktykom religijnym39, w których celebrans bądź wierni posługują
się przedmiotem kultu, używając go manualnie, choćby z tego powodu, że
były za ciężkie. W związku z tym spełniały najprawdopodobniej rolę dydaktyczną.
tykalny, tak jak inni zaklinacze deszczu. Zginąć mógł tylko od strzały wypuszczonej przez niewinnego chłopca. Najbardziej znanym medium Chaminuki był Tsuro. Obłaskawiał on węże, antylopy przychodziły do jego chaty bez lęku, jego sławny byk Minduzapasi kładł się, wstawał i szedł
na jego rozkaz. Z. Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, s. 199.
34 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 20.
35 Tamże.
36 http://pl.wikipedia.org/wiki/Gado%C5%Bcery (24.09.2007).
37 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 20–21.
38 P.S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, s. 156.
39 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 21.
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Zanim rozpatrzymy funkcję figurek, konieczne jest odwołanie się do mitologii. Najwyższym bogiem mieszkańców Wielkiego Zimbabwe jest Mwari40 – bóg
nieba i deszczu – związany z kultem płodności41. Jednym z jego imion jest Dziwaguru, czyli „Wielki Zbiornik” ze względu na to, że zapewnia ludziom wodę.
Jest on zarówno kobietą, jak i mężczyzną42. Podczas ceremonii przywoływania
deszczu Szona używali totemu zwanego mutupo. Z totemem mutopo łączy się
kilka postaci zwierzęcych i przedmiotów. Są to m.in.: wydra (nzwidzi), ryba
(howe), hipopotam (mvumu), krokodyl (garwe), trzcina (shanga)43.
Przedstawienie krokodyla umieszczone na jednym z obelisków wskazuje, że
mógł być używany do celów religijnych związanych z kultem płodności. Zatem,
zdaje się potwierdzać teoria głosząca, iż figurki mają związek z kultem płodności i przywoływaniem deszczu. Abraham suponuje, że owalny kształt obelisków
może być symbolem łona i nasienia, a całości dopełniać miałby falliczny kształt
całego przedstawienia. Krokodyl jest również używany w ceremoniach wróżbiarskich ludu Szona. Kość z jego wizerunkiem nazywa się tokwadzima i symbolizuje męskość44. Ponadto motyw krokodyla, jako istoty związanej z terenami podmokłymi, sugeruje, że kult płodności wśród Szona ma związek z wodą.
Dodawszy do tego hipotezy o związku Chaminuki z figurkami z Wielkiego
Zimbabwe oraz fakt, że hungwe i chupunga są ptakami żyjącymi w środowisku
wodnym, należy bardzo poważnie wziąć pod uwagę możliwość używania obelisków w ceremoniach zaklinania deszczu. Tradycja afrykańska uczy zaś, że
każde plemię posiada swego opiekuńczego ducha czy boga. Ich symbolem mogą być zwierzęta, więc także ptaki, a kontakt z nimi odbywa się za pośrednictwem kapłana, który może również spełniać rolę wodza45. Nie jest wykluczone,
że figurki ptaków były używane przez medium Chaminuki, którego miejscowa
ludność do dziś kojarzy z bielikiem afrykańskim bądź kuglarzem.
Co więcej, z tematem płodności jest również związany wszechobecny
w Wielkim Zimbabwe wzór szewronowy46. Symbol taki widnieje na trzech spośród ośmiu obelisków, na których osadzone są ptaki.
B.H. Dickie zauważył podobny element związany z symboliką ptaków
z Wielkiego Zimbabwe. Uważał on mianowicie, że ptaki wpisują się w ceremo40 Najwyższy byt zwany „Wielki w Niebiosach, Wszechobecny i Wszystkowiedzący”, rzadko
ingerował w sprawy ludzkie. Uważany za boga nieba, płodności i sprowadzającego deszcz. Zob.
tamże, s. XXIII.
41 Tamże, s. 21 n.
42 http://whyfiles.org/134africa_sci/5.html (24.09.2007).
43 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 22.
44 Tamże, s. 22–25.
45 Tamże, s. 27–28.
46 Wzór szewronowy możemy spotkać na ceramice, murach, drewnianych zagłówkach
(headrest) czy obeliskach z ptakami. Zob. tamże, s. 25–28.
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nie związane z przywoływaniem deszczu oraz powodują pioruny. Stwierdził, że
miejscowa ludność umieszcza wizerunki ptaków na swoich domostwach, by
„zmylić” pioruny i ochronić się przed skutkami ich uderzenia. Istnieje bowiem
przeświadczenie, że gdy „ptak piorunów”47 widzi swoje przedstawienie, to wydaje mu się, że już tu był i może kontynuować swój lot48. Koncepcję Dickiego
potwierdza J. Walton, który prezentuje swoje spostrzeżenia z wyprawy do Dilli Dilli49. Walton opisuje wizytę w domu miejscowego uzdrowiciela. Pisze, że
dostrzegł kilka drewnianych figurek ptaków. Uzdrowiciel poinformował go, że
figurki te mają odstraszyć „ptaka piorunów” od odwiedzenia jego domostwa50.
Interesujące jest także to, że dzisiejsi mieszkańcy Zimbabwe na szczytach swoich domostw umieszczają skośnie ułożone patyczki, które wyglądają jak wzór
szewronowy. Motyw ten ma odstraszać sowy, które są uważane za sługi złych
mocy.51
Ta ciekawa teoria może znaleźć potwierdzenie w przypadku ruin Wielkiego
Zimbabwe, ponieważ figurki były umieszczone tak wysoko, by były widziane
z dużej odległości. Mogły więc spełniać rolę odstraszania złych mocy. Biorąc
pod uwagę, że Wielkie Zimbabwe najprawdopodobniej nie było budowane
w celach stricte militarnych, a raczej reprezentacyjnych52, wydaje się, że eksponowane miejsce ustawienia figur mogło mieć znaczenie właśnie odstraszające.
Być może były czymś w rodzaju „spirytualnych odgromników” mających zmylić „ptaka piorunów” bądź uchronić przed nieszczęściami.
Z funkcją i powstaniem Wielkiego Zimbabwe związana jest jeszcze jedna teoria dotycząca roli obelisków. Henryk Zins uważa, że budowle były przede
wszystkim wyrazem potęgi państwa i jego władcy. Według niego Wielkie Zimbabwe było jedynie centrum władzy tego rozległego kraju, jego symbolem oraz
symbolem jego króla53. Garlake uważa ponadto, że ruiny mogły spełniać funkcję sakralną54. Twierdzi, że władca był „orędownikiem ludu” przed Mwari55,
47 Marion Arnold użyła stwierdzenia thunder bird, które można przetłumaczyć jako „ptak
piorunów”. Tamże, s. 28.
48 Tamże, s. 26.
49 Dilli Dilli – wieś na południu Basuto (dzisiejsze Lesotho).
50 Tamże, s. 28.
51 Tamże.
52 Henryk Zins pisze, że mimo swoich olbrzymich murów i wież Wielkie Zimbabwe nigdy nie
spełniało funkcji militarnych. Budowle miały tylko symbolizować potęgę króla i państwa. Zins
uważa, że tradycyjna strategia wojskowa ludów afrykańskich w niczym nie usprawiedliwia wznoszenia tak dużych budowli obronnych. H. Zins, Historia Zimbabwe, s. 22–24.
53 Tamże.
54 Różnice w poglądach na temat funkcji Wielkiego Zimbabwe pomiędzy Zinsem a Garlakiem nie wykluczają się wzajemnie, a jedynie są kolejnymi opiniami na temat roli ruin. Mogą być
też uzupełnieniem dla dyskusji na temat ich nazwy.
55 P.S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, s. 227–232.
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którego traktowano jako półboga, a pomyślność państwa zależała od jego
zdrowia. Opinie o traktowaniu władców jako pośredników w kontaktach pomiędzy światem żyjących a światem zmarłych potwierdza Szymon Chodak56.
Te hipotezy nasuwają myśl, że obeliski ptaków Zimbabwe mogą być totemami
kolejnych władców57, którzy pośredniczyli w kontaktach z Mwari. Potwierdza
je fakt, że wśród ludów Afryki panuje przekonanie, aby potomkowie sprawowali urzędy zajmowane niegdyś przez przodków58.

***
Obeliski z ptakami są niewątpliwie wykonane w różnych okresach istnienia
Wielkiego Zimbabwe. Świadczy o tym rozwijająca się technika ich wykonania
i coraz bardziej wybujałe formy rzeźby. Poszczególne kolumny posiadają poza
wspomnianymi powyżej różnicami wynikającymi z przynależności do kolejnych
grup stylowych, także różnice indywidualne, co zauważył Summers59. Garlake
uważa, że te, jak się wyraża, „dodatkowe upiększenia”, takie jak koła, szewron,
bawół czy kopyto, mogły być pomyślane jako element wyróżniający i w związku z tym poszczególne figurki mogły oznaczać coś zupełnie różnego60. Nasuwa się zatem wniosek, że owe ozdoby mogły być wyróżnikami kolejnych władców. Następujące po sobie okresy powstania rzeźb oraz różnice indywidualne
mogą nasuwać myśl, że figurki były czymś w rodzaju „pocztu władców” połączonego z kultem zmarłych. Hipotezę potwierdza fakt, że przedstawienia ptaków pochodzą z XIV i XV w., czyli z okresu największego rozwoju państwa
Zimbabwe. W połowie XV w. państwo Szona przeżyło upadek i utraciło polityczne i gospodarcze znaczenie61.
Kamienne ptaki nie zostały odkryte w żadnym innym ośrodku wczesnego
państwa Szona – tylko w stolicy – Wielkim Zimbabwe. Po jego upadku centrum
państwa przeniosło się do Mutapy62. Marion Arnold zauważa, że po tym, kiedy Wielkie Zimbabwe utraciło swoje znaczenie polityczne w XV w., zapotrzebowanie na wykonywanie takich przedstawień figuratywnych zanikło bądź zostało wyeliminowane63. Wydaje się zatem oczywiste, że steatytowe przedstawienia związane są z istnieniem centrum państwowości ludu Szona. Znaczenia
i funkcji steatytowych figurek nie da się rozstrzygnąć ze względu na brak wy56

S. Chodak, Kapłani, czarownicy, wiedźmy, Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 42–47.
Teoria przedstawiona przez Randalla MacIvera.
58 S. Chodak, Kapłani, s. 45.
59 M. Arnold, Zimbabwean stone Sculpture, s. 28.
60 P.S. Garlake, Wielkie Zimbabwe, s. 160–162.
61 H. Zins, Historia Zimbabwe, s. 24–25.
62 Tamże, s. 25.
63 M. Arnold, Zimbabwean Stone Sculpture, s. 32
57
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starczającej liczby danych oraz zły stan ich zachowania. W związku z uwarunkowaniami historycznymi oraz dostępnymi źródłami dotyczącymi ludu Szona
możemy przyjąć, iż steatytowe figurki ptaków znalezione w Kamiennym Zimbabwe łączą się nierozerwalnie z państwowością, mitologią i ceremoniami
przywoływania deszczu.

Summary
Birds in Mythology and Sculpture of Shona – Zimbabwe
This text deals with the origin and meaning of eight soapstone birds found
in 1871 by Carl Mauch at Great Zimbabwe ruins. Figures, which were discovered
only in this place of the world, were made by early Zimbabweans between XIV
and XV century. The meaning of the figures is not sure because of insufficient
number of facts available. Marion Arnold and Peter Garlake maintain that all
of stone birds belong to two different stylistic groups. My investigations prove
that one of the figures belongs to a more advanced stylistic group.
Development of carver technique means that the figures were carved during
periods which followed one after another.
A few theories have it that the figures presented real species of birds like fish
eagle or crowned hornbill. Another opinion says that stone birds have been
used in rain-making ceremonies or used in the cult of fertility and they were
connected with the ghost of Chaminuka. Yet another theory, the most
probable one, presents the opinion that the figures were the totems of early
Shona kings. They were connected with kingdom mythology and ceremonies in
the fourteenth and fifteenth centuries in Great Zimbabwe.

Anna Nadolska-Styczyńska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Kolekcje i historia.
Rzecz o kilku wybranych zbiorach
afrykanistycznych
Słuchając wygłaszanych przez etnologów i nieetnologów rozmaitych uwag
dotyczących polskich zainteresowań etnologią Afryki oraz polskich osiągnięć
w tej dziedzinie, nie trudno się przekonać, że ogólna wiedza dna ten temat jest
bardzo skąpa i bazuje na nie sprawdzonych opiniach. Odnosi się to zarówno do
charakteru i zakresów prowadzonych badań, jak i polskich kolekcji muzealnych
dotyczących kultur afrykańskich. Chętniej odwiedzamy muzea zagraniczne niż
nasze własne, liczba druków popularyzujących nasze instytucje muzealne jest
wciąż za mała, zatem i wiedza na temat tego, co posiadamy, jest niewielka. Poddajemy nasze muzea i ich działalność krytyce, nie dysponując w gruncie rzeczy
wiedzą na temat ich działalności i charakteru1. Postanowiłam zatem zwrócić
uwagę na pewien aspekt polskiego muzealnictwa afrykanistycznego, adresując
ten tekst do osób, które nie odwiedzają polskich muzeów i nie znają ich dziejów.
Uwagę skupiłam na trzech najstarszych polskich muzeach etnograficznych posiadających zbiory z obszaru Afryki, czyli Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie [PME], Muzeum Etnograficznym w Krakowie [MEK] oraz
Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi2. Wszystkie te muzea mają korzenie przedwojenne, czyli – przynajmniej teoretycznie – powinny dysponować stosunkowo dawnymi, sięgającymi co najmniej początków XX w. kolekcjami.
1 Powyższe zagadnienia mieszczą się w zakresie podjętego przeze mnie parę lat temu długofalowego tematu badawczego dotyczącego kolekcji pozaeuropejskich w polskich muzeach etnograficznych. W artykule wykorzystuję częściowo materiały zebrane w ramach grantu finansowanego
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2005–2007: „Dorobek naukowo-badawczy polskich
muzeów etnograficznych w zakresie poznania kultur pozaeuropejskich” (nr: 1 H01H019 29).
2 Kolekcji afrykańskich w polskich państwowych muzeach etnograficznych i regionalnych jest
kilkanaście. Różnią się te placówki historią, organizacją, sposobem finansowania itd., co wpływa na ich charakter i działalność.
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Ważne jest także, że każda z nich jest zasadniczo odmienna. Na charakter zbiorów i na ich wykorzystanie miały bez wątpienia wpływ różnorodne czynniki,
wśród których wymienić trzeba przede wszystkim historię każdego z muzeów.
Przyjrzyjmy się zatem pokrótce dziejom tych zbiorów.

Pochodzenie zbiorów
Pierwsze z muzeów – warszawskie, najstarsze, gdyż jego początki sięgają roku 1888, miało najbardziej dramatyczną historię3. Do tego muzeum trafiła już
w roku 1890 część dziewiętnastowiecznej kolekcji przywiezionej z wyprawy Stefana Szolca Rogozińskiego do Afryki Zachodniej. Jej ofiarodawcą był jeden
z uczestników tej ekspedycji – Leopold Janikowski4. Zbiory etnograficzne przenoszono do lat 30. XX w. wielokrotnie. Pierwszą ich siedzibą był pałacyk „Bagatela”. Organizacyjnie podlegały one wówczas Warszawskiemu Ogrodowi
Zoologicznemu. W wyniku kłopotów finansowych spółki kierującej Ogrodem
zbiory przeniesiono do siedziby hr. Władysława Branickiego. Po licznych dalszych „wędrówkach” umieszczono je ostatecznie w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa pod nazwą: „Zbiory Etnograficzne przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa”. Poddano je opracowaniu naukowemu i eksponowano. Niestety, kolekcja
ta spłonęła wraz ze wszystkimi zbiorami i dokumentacją naukową we wrześniu
roku 1939. Zatem po wojnie muzeum zaczynało od zera, gromadząc – w ramach programu kumulacji zbiorów pozaeuropejskich w Warszawie – przekazy
z innych muzeów oraz zbiory pozyskiwane z magazynów i muzeów poniemieckich znajdujących się na Ziemiach Zachodnich5. Były to eksponaty pochodzące z rozmaitych stron świata, różnych lat i niestanowiące jednolitej, zwartej ko3 Szczegółowo historię tej placówki omawia m.in. J. Bujak, Muzealnictwo etnograficzne w Polsce (do roku 1939), „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace Etnograficzne, z. 8, Kraków 1975, s. 38–67;
M. Piwocka, Dzieje Muzeum Etnograficznego w Warszawie (1888–1939), [w:] K. Makulski (red.),
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Stulecie działalności (1888–1988), PME, Warszawa 1988, s. 13–24 i M. Parnowska, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w latach
1946–1988, [w:] K. Makulski (red.), Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, s. 25–48;
A. Czyżewski (red.), Zwykłe, niezwykłe, fascynujące kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, Warszawa 2008.
4 Był on jednym ze współorganizatorów warszawskiego muzeum. Pełnił też, nieco później,
funkcję wicedyrektora Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które mieściło wydzielone zbiory etnograficzne. Wspomina o tym m.in. Jan Krzysztof Makulski w artykule 100 lat Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (wczoraj, dziś i jutro), [w:] K. Makulski (red.), Państwowe
Muzeum Etnograficzne, s. 7.
5 Pisze o tym m.in. M. Parnowska, Państwowe Muzeum Etnograficzne, s. 28. Informatory
dotyczące muzeum podają, że: „W ciągu niewielu lat do Muzeum trafiły niemal wszystkie liczące się kolekcje pozaeuropejskie [...]”. J. Skrzyńska, Zarys dziejów. Lata 1888–1939, [w:] Państwowe Muzeum Etnograficzne. Historia, zbiory, wystawy, PME, Warszawa 1997, s. 9.
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lekcji. Trafiały tutaj także obiekty pozbawione dokumentacji i opisu, słabo,
a bywało że wcale niezidentyfikowane. Dotyczyło to także zbiorów afrykańskich6. Warto jednak nadmienić, że w Muzeum Kultur Ludowych7 wyodrębniono jako pierwszy właśnie dział pozaeuropejski.
W kolejnych latach najważniejszym sposobem pozyskiwania zabytków afrykańskich było przejmowanie kolekcji prywatnych. Tak do muzeum trafiły zbiory m.in. dr. Wacława Korabiewicza (około 1500 obiektów), prof. Jerzego Lotha
(300 obiektów)8, Aleksandry i Cypriana Kosińskich (182 obiekty)9 i wielu innych. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny charakter nadany jej przez twórcę
– kolekcjonera. Trzeba także pamiętać, że zbiory zasilili pewną liczbą obiektów
również pracownicy merytoryczni muzeum podczas swoich wyjazdów do Afryki (Mozambiku i Etiopii – w latach 70.–90. XX wieku)10. Ponadto odkupywano i przejmowano w darze pojedyncze obiekty lub niewielkie ich zespoły od
rozmaitych osób i instytucji. Obecnie w zbiorach jest około 10 000 obiektów
z terenu Afryki11. Dział Etnografii Krajów Pozaeuropejskiej jest ważnym działem w strukturze muzeum, a jego działalność widoczna i ciesząca się uznaniem
publiczności.
Kolejnym (chronologicznie rzecz ujmując) jest muzeum krakowskie. Jego
początki sięgają roku 1911 r. Trzeba jednak pamiętać, że już w roku 1868 powstało w Krakowie Muzeum Przemysłowe hrabiego Adriana Baranieckiego
(nazwane wkrótce Muzeum Techniczno-Przemysłowym)12 i to do tej placówki
6 Kopie wykazów i spisów przekazywanych obiektów znajdują się m.in. w Archiwum Działu
Kultur Pozaeuropejskich PME, zespół „Protokoły przekazów z muzeów terenowych”.
7 Taką nazwę muzeum nosiło bezpośrednio po wojnie, a jego siedzibą był pałacyk Brühla
w Młocinach.
8 M. Parnowska, Państwowe Muzeum Etnograficzne, s. 29 i 30.
9 J. Skrzyńska, Zarys dziejów, s.15.
10 B. Kohutnicka, Zbiory i wystawy stałe z obszarów pozaeuropejskich, [w:] K. Makulski
(red.), Państwowe Muzeum Etnograficzne, s.134.
11 Dane uzyskane w Dziale Etnografii Krajów Pozaeuropejskich PME. Informator dotyczący muzeum wydany w roku 2004 podaje, że zbiory afrykańskie liczyły 9930 obiektów: J. Sienkiewicz, Organizacja, zbiory, wystawy, [w:] Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Informator. Historia, zbiory, wystawy, PME, Warszawa 2004, s. 45.
12 Dokładne informacje dotyczące historii Muzeum Etnograficznego w Krakowie i jego kolekcji pozaeuropejskiej przedstawiła między innymi Maria Zachorowska w artykule: Historia
Działu Kultur Ludowych Pozaeuropejskich i zbiorów pozaeuropejskich w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie za lata 1911–1998, „Rocznik Muzeum Etnograficznego
w Krakowie”, XIV, 1998, s. 5–27. Kolekcję afrykańską omówił natomiast Jacek Kukuczka: Zbiory afrykańskie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wartość i znaczenie kolekcji w przybliżaniu kultur Afryki, [w:] J. Łapott (red.), Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich
kultur, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2004. Informacje dotyczące dziejów tej placówki zawiera także opracowanie Katarzyny Barańskiej, Muzeum Etnograficzne. Misje, struktury, strategie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004, s.143–163.
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trafiły najstarsze zbiory afrykańskie pochodzące z kolekcji wspomnianego już
Stefana Szolca Rogozińskiego, pozyskanej na terenie Kamerunu w latach
1882–90. Ostatecznie większość obiektów znalazła się w Muzeum Etnograficznym. Odbyło się to jednak po wielu perturbacjach i wędrówkach przez inne instytucje muzealne. Napływały zatem sukcesywnie – pierwsze zabytki już na początku istnienia tej placówki13, natomiast pewne obiekty przekazywano z Muzeum Narodowego w Krakowie jeszcze w latach 80. XX w.14
Innymi zbiorami, które trafiły do tego muzeum w pierwszych latach działalności, była kolekcja komandora Artura Müldnera (79 obiektów z Maroko, Afryki Południowej i Zatoki Gwinejskiej), kolekcja Antoniego Rehmana (28 zabytków
z Afryki Południowej) oraz zbiór prof. Jana Danysza (Afryka Południowa, Transwal i Natal – 100 obiektów), przekazany pierwotnie Krakowskiej Akademii Umiejętności, a stamtąd, za pośrednictwem Bronisława Piłsudskiego – do powstałego
Muzeum Etnograficznego15. Kolejne zbiory afrykańskie trafiły do tej placówki
w roku 1938 jako przekaz Romana Stopy (90 obiektów z Afryki Południowej).
W latach powojennych (w 1948 r.) do muzeum dotarły pojedyncze
przedmioty ze wspomnianych XIX-wiecznych zbiorów S. Szolca-Rogozińskiego, A. Rehmana i A. Müldnera, zachowane w Muzeum Narodowym, poszerzone o kolekcję broni generała Sefera Paszy-Kościelskiego (Afryka Północna).
Niewiele później słabo określone i pozbawione dokumentacji obiekty zostały
przywiezione z Ziem Zachodnich, a w kolejnych latach (60. XX w.) znowu kolekcje prywatne: Borysa Małkina z Maroko i inż. Stanisława Znatowicza z Afryki Wschodniej16. Zbiory powiększano także poprzez zakupy obiektów od rozmaitych osób w kraju oraz współpracę z afrykanistami – prowadzącymi badania na
terenie tego kontynentu (wyprawy badawcze z lat 80. i 90. XX w.)17. W sumie
w zbiorach znajduje się ponad 1800 obiektów afrykańskich18. Obecnie Dział
Kultur Ludowych Pozaeuropejskich jest jednym z wielu działów muzeum, dysponującym niewielkimi magazynami i borykającym się z kłopotami lokalowymi.
13 Pierwsze kolekcje afrykańskie, w tym część kolekcji Rogozińskiego, dotarły do Muzeum Etnograficznego już w roku 1913, przy zmianie siedziby Muzeum A. Baranieckiego. Po likwidacji
Muzeum Techniczno-Przemysłowego (1948 r.), większość zbiorów tej placówki przypadło Muzeum Narodowemu, a to z kolei przekazało obiekty pozaeuropejskie w kilku partiach do MEK:
M. Zachorowska, Historia Działu Kultur Ludowych, s. 11–12.
14 Charakter wymienionych kolekcji omawia J. Kukuczka, Zbiory afrykańskie, s. 334 n.
15 Był to rok 1914. Kolekcja prof. J. Danysza przez wiele lat była znana pod mylącą nazwą
„dar B. Piłsudskiego”. Jej dzieje i charakter omawiają J. Kukuczka, Zbiory afrykańskie, s. 333
oraz M. Zachorowska, Historia Działu Kultur Ludowych, s. 11.
16 J. Kukuczka, Zbiory afrykańskie, s. 335–336.
17 W jednej z nich – „Afryka Zachodnia 96” – wziął udział Jacek Kukuczka (z ramienia muzeum krakowskiego, zasilając zbiory 56 obiektami.Tamże, s. 336.
18 M. Zachorowska, Historia Działu Kultur Ludowych, s. 23–24.
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Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi powstało w roku 1931,
ale źródła kolekcji sięgają roku 1911, kiedy ze zbiorów prywatnych grupy łódzkiej inteligencji powstało społeczne Muzeum Historii i Sztuki, przekształcone
w latach 20. XX w. w Muzeum Miejskie19. Zbiorów afrykańskich było tam niewiele, a nieliczne obiekty pochodziły głównie z Egiptu20. W latach 30. nastąpił
rozwój kolekcji pod kierownictwem Jana Manugiewicza. Muzeum przejmowało wówczas między innymi zbiory podróżników, działaczy i współpracowników
Ligi Morskiej i Kolonialnej (Jerzy Giżycki, Aleksander Freud, Ludwik Anigstein, Edward i Maria Januszewiczowie). Pozyskane dzięki nim obiekty afrykańskie pochodziły głównie z zachodniej części kontynentu21. W czasie wojny zostały one wraz z innymi obiektami pozaeuropejskimi wywiezione przez okupanta do Niemiec. Po wojnie, w latach 60. udało się odzyskać jedynie część kolekcji i stała się ona zalążkiem Działu Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich. W latach 50. zachowane w Łodzi obiekty przekazano do Muzeum Kultury i Sztuki Ludowej w Młocinach (w ramach wzmiankowanej akcji grupowania obiektów pozaeuropejskich w Warszawie), ale powróciły one do Łodzi po
otwarciu wspomnianego działu (rok 1967)22. Zbiory od tego czasu były uzupełniane poprzez zakupy od osób prywatnych oraz dzięki współpracy studenckich
wypraw naukowych. Warto wspomnieć o znacznym zasileniu kolekcji (w latach
90. XX w.) zbiorami przywiezionymi przez etnologów afrykanistów, co pozwoliło na uzyskanie w miarę pełnych informacji merytorycznych dotyczących tych
obiektów.
Muzeum dysponuje zatem względnie obszernymi zespołami zabytków (po
sto kilkadziesiąt obiektów) pozyskanymi w okresie międzywojennym od Jerzego Giżyckiego oraz Marii i Edwarda Januszewiczów, kolekcją ofiarowaną
przez uczestników Studenckiej Wyprawy Biologów do Afryki Zachodniej (Afryka 76) i zbiorem sztuki Makonde pozyskanej od Jerzego Jasieńskiego. Pozostałe obiekty to zespoły od kilku do kilkudziesięciu przedmiotów odkupywanych
od podróżników i badaczy. Starano się tu między innymi kontynuować linię
19 Zbiory etnograficzne tego muzeum zasiliły ostatecznie kolekcję Miejskiego Muzeum Etnograficznego. Historia tego muzeum była wielokrotnie omawiana. Najobszerniej temat ujęła Teresa Łaszczewska w artykule: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – dzieje – zbiory – działalność, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, nr 21, 1980 (1983), s. 11–33.
20 Charakter kolekcji Muzeum Historii i Sztuki omówiła autorka w artykule: O „egzotycznych” źródłach azjatyckiej kolekcji etnograficznej Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi, [w:] Z. Jasiewicz (red.), Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka, badacze, znaczenie, „Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN”, nr 12,
Poznań 2004, s. 263.
21 A. Styczyńska, Zbiór pozaeuropejski Miejskiego Muzeum Etnograficznego w Łodzi a Liga Morska i Kolonialna, „Lud”, 83, 1999, s. 109–132.
22 Teresa Łaszczewska, Muzeum Archeologiczne, s. 23.
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przedwojenną, pozyskując obiekty z obszarów dawnego Sudanu Zachodniego.
W sumie jest to około 700 numerów inwentarza (obiektów jest więcej)23. Dział
Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich jest jednym z mniejszych działów
Zespołu Etnograficznego. Niestety, w tym wielodziałowym muzeum etnologia
pozaeuropejska została (zwłaszcza w ostatnich latach) wyraźnie zdominowana przez inne dziedziny nauki.

Stan aktualny
Z powyższego omówienia wynika, że w każdym z wymienionych przypadków na kształt, rozmiar i charakter zbioru wpłynęły dzieje muzeum, warunkując zasadniczą odmienność kolekcji.
Warszawa skupia wspaniałą i wciąż jeszcze największą w Polsce kolekcję
afrykańską. Są to zarówno obiekty stare, pochodzące z przełomu wieków, niestety rozproszone geograficznie i często pozbawione własnej historii, jak i nowsze, bardziej zwarte kolekcje. Tak więc mamy tutaj bogaty zbiór sztuki tradycyjnej i XX-wiecznej oraz przedmioty codziennego użytku z terenu całej Afryki,
nierównomiernie jednak reprezentujące obszary kulturowe kontynentu.
Nie ma bezwzględnej konieczności szczegółowego omówienia przedwojennych warunków ekspozycyjnych muzeum, gdyż nie wpłynęły one na współczesny kształt jego działań. Warto jednak wspomnieć, że zbiory pozaeuropejskie,
w tym afrykańskie, były prezentowane przed rokiem 1939 m.in. w salach przy
ul. Krakowskie Przedmieście. Po wojnie muzeum zajmowało początkowo
XVIII-wieczny pałac Brühla w Młocinach. Prezentowano tam wystawę „Sztuka ludowa Afryki Murzyńskiej i Oceanii” (pawilon w parku)24. W roku 1962
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zorganizowano ekspozycję „Afryka nieznana a bliska”25. Od roku 1973 siedzibą muzeum stał się gmach przy ul. Kredytowej. Otwarto wówczas wystawę „Kultura ludów pozaeuropejskich”26 z dużą salą afrykańską. W roku 2004 ekspozycję zamknięto i rozpoczęto przygoto23 A. Nadolska-Styczyńska, Kolekcja afrykańska Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, [w:] J. Łapott (red.), Afryka. 40 lat penetracji, s. 343–346.
24 Podawane tytuły wystaw, zaczerpnięte z zaproszeń, ulotek i informatorów znajdujących się
w moim posiadaniu, są w przypadku wszystkich omawianych muzeów jedynie przykładami
podejmowanych tematów. Nie sposób (ze względu choćby na objętość tego tekstu) i chyba nie
ma potrzeby wymieniać wszystkich ekspozycji afrykańskich zrealizowanych przez opisywane
muzea na przestrzeni ich dziejów.
25 Wystawa ta krążyła później także po innych muzeach kraju. Ekspozycje omawiają wszystkie cytowane przeze mnie informatory i wydawnictwa jubileuszowe, w tym także praca zbiorowa
pod red. Jana Krzysztofa Makulskiego: Państwowe Muzeum Etnograficzne. Historia, zbiory,
działalność, PME, Warszawa 1973, s. 26 n.
26 Autorką scenariusza była prof. Maria Frankowska.
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wania do wystawy nowej, otwartej w 2006 r., zatytułowanej po prostu „Afryka”.
Ona także prezentuje wybrane, różnorodne aspekty kultur kontynentu. Znajdujemy tutaj m.in. stanowiska prezentujące takie zagadnienia, jak typy gospodarki tradycyjnej, role pełnione przez władców monarchii przedkolonialnych,
wróżbiarstwo, muzyka, sztuka, a towarzyszą im aranżacje zabudowań wsi
Afryki Zachodniej i targu27.
Muzeum organizowało i nadal organizuje liczne wystawy czasowe poświęcone kulturom Afryki28. Są to tematy dotyczące sztuki, życia codziennego i rytualnego, tańca itd. („Brat krokodyl, siostra ryba”, „Rytualne maski Czarnej Afryki”,
„Na afrykańskim targu”, „Kobiety Czarnej Afryki”, „W afrykańskim rytmie”),
omawiające kultury wybranego regionu lub kraju („Od Ruwumy do Maputo”,
„Tunezja – Kraj Słońca na Skraju Pustyni – kultura materialna Arabów i Berberów”, „Rzemiosło i folklor w Kraju Piramid – kultura materialna i sztuka współczesnego Egiptu”, „Etiopia – kraj królowej Saby nad Błękitnym Nilem”), ale także ekspozycje poszerzające temat o inne obszary świata, prezentując szersze zagadnienia („Śmierć zapomniana”, „Słoń”, „Broń ludów pozaeuropejskich”)29.
Muzeum krakowskie wyróżnia się najstarszymi, jeszcze XIX-wiecznymi
obiektami, oraz stosunkowo różnorodną kolekcją z pierwszej połowy wieku
XX, co stawia je, mimo niewielkiej stosunkowo liczby zabytków afrykańskich,
w pierwszym szeregu polskich zbiorów etnograficznych pochodzących z tego
kontynentu.
Pomimo że od początku istnienia borykało się z kłopotami lokalowymi, już
w roku 1914 prezentowało w sali na Wzgórzu Wawelskim zbiory pozaeuropejskie, w tym afrykańskie. Salę tę zamknięto dopiero na początku lat 30. Po wojnie siedzibą muzeum stał się Ratusz na Kazimierzu, ale zabrakło tam miejsca
dla stałej prezentacji kolekcji pozaeuropejskiej30. Przez krótki czas w latach 70.
XX w. zbiory te mieściły się w kamienicy przy ul. Sarego 7. Później zmagazynowano je w Ratuszu na placu Wolnica i w kamienicy przy ul. Krakowskiej.
Warto wspomnieć, że dział zajmujący się kulturami pozaeuropejskimi powołano tu dopiero w latach 60. XX w.31 Niestety, ze względu na bardzo duże
kłopoty magazynowe, pomieszczenia, które jak planowano miały pomieścić
27

Autorką scenariusza jest Jolanta Koziorowska.
Tytuły wystaw „afrykańskich” organizowanych w Młocinach podaje Małgorzata Orlewicz
w artykule: Działalność popularyzatorska Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, [w:] Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Stulecie działalności, s. 164.
29 Większość z nich była prezentowana jako wystawa czasowa w PME, a następnie modyfikowana do realizacji w innych muzeach Polski.
30 Warto wspomnieć, że po wojnie pierwszymi przygotowanymi wystawami czasowymi były
właśnie prezentacje zabytków pozaeuropejskich. Wspomina o tym M. Zachorowska, Historia
Działu Kultur Ludowych, s. 16.
31 Tamże, s. 8–10.
28
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wystawę tych obiektów, przeznaczono na przechowywanie zabytków. Zatem te
jedne z najstarszych historycznie zbiorów afrykańskich były i są nadal prezentowane tylko na wystawach czasowych, organizowanych zarówno w gmachu
muzeum, jak i poza nim. Przedstawiają one poszczególne kolekcje, a także dotyczą sylwetek i dorobku kolekcjonerów („Stefan Szolc Rogoziński”, „Buszmeni, Hotentoci – archaiczne kultury z Afryki Południowo-Zachodniej w kolekcji
Romana Stopy”), wybranych zagadnień z zakresu kultur afrykańskich („Sztuka Kamerunu”, „Twórczość plastyczna i rzemiosło Maroka”, „Rytmy i kroki
Afryki”). Omawiają także ogólnie „Kultury Czarnej Afryki”32. Zbiory afrykańskie wykorzystywane są także przy realizacji wystaw dotyczących rozmaitych
kontynentów („Wojownicy. Przeszłość i chwała”33). Ze względu na niewielkie
rozmiary własnej kolekcji Muzeum Etnograficzne często sięga po zabytki innych, zaprzyjaźnionych muzeów, uzupełniając nimi własne ekspozycje34.
Kolekcja łódzka jest niewielka, z ciekawymi, pochodzącymi z lat 20. i 30.
XX w. zbiorami z Sudanu Zachodniego i Liberii oraz późniejszą o czterdzieści
parę lat kolekcją kameruńską (Daba i Guider). Najliczniej reprezentowana jest
Afryka Zachodnia, ale interesujące są także zbiór sztuki z Afryki Wschodniej
(z II połowy XX w.) i znacznie mniej liczne zespoły obiektów o różnorodnym
charakterze pochodzące z innych obszarów kontynentu.
Przed wojną mimo małych powierzchni wystawienniczych (muzeum mieściło się na dwóch piętrach oficyny kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 91) prezentowano stałe wystawy pozaeuropejskie. Zajmowały one 3 sale i w jednej z nich
przedstawiano kolekcję afrykańską35. Po wojnie muzeum zajęło dawny gmach
Magistratu i w roku 1956 zostało połączone w jeden organizm, wraz z Muzeum Prehistorii, w Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. W efekcie, ciągle rosnące zbiory z kilku dyscyplin spowodowały znaczną ciasnotę
i magazynową, i wystawienniczą. Jedynie w pierwszej wystawie zorganizowanej bezpośrednio po wojnie (1945 rok) prezentowano wybór z ocalałych zabytków pozaeuropejskich36. Nawet po utworzeniu Działu Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich (w roku 1967) obiekty pozaeuropejskie (także afrykańskie) były (i są nadal) prezentowane jedynie na nieczęstych wystawach czaso32

Muzeum organizuje także sporo drobnych wystaw fotograficznych, rysunków dziecięcych

itd.
33

Wystawa autorstwa Jacka Kukuczki i Eleonory Tenerowicz była prezentowana także pod
tytułem „Wojownicy. Duma przeszłości – wyzwania współczesności”(MEK 2005).
34 Wystawy muzeum, w tym te o tematyce afrykańskiej, omawia M. Zachorowska, Historia
Działu Kultur Ludowych, s. 16–23.
35 T. Łaszczewska, Muzeum Archeologiczne, s.13.
36 Zabytki pozaeuropejskie zostały odsprzedane w roku 1942 przez władze niemieckie muzeum do innych muzeów Rzeszy. W Łodzi zachowało się zaledwie około 160 obiektów (z prawie
1500 zbiorów przedwojennych). Tamże, s. 14, 16 i 20.
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wych („Sztuka Czarnej Afryki”, „Plony wyprawy naukowej studentów Uniwersytetu Łódzkiego do Afryki Zachodniej”, „Afryka Zachodnia”. Liczba wystaw
zorganizowanych poza gmachem znacznie przewyższa liczbę ekspozycji afrykańskich realizowanych w muzeum37. Dotyczyły one głównie tradycyjnej
i współczesnej sztuki kontynentu.
Widać zatem, że pomimo faktu powstawania początków tych zbiorów
w zbliżonym okresie (na przestrzeni około 30 lat), różnią się one od siebie
w sposób znaczący. Na współczesne wykorzystanie ekspozycyjne powyższych
zbiorów miały natomiast i nadal mają niewątpliwy wpływ także warunki lokalowe poszczególnych muzeów. Z trzech omawianych, jedynie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie prezentuje stałe wystawy afrykańskie. Inaczej
jest w pozostałych muzeach etnograficznych mających zbiory z tego kontynentu. Zaledwie połowa z nich eksponuje w sposób dłuższy przynajmniej część kolekcji. Pozostałe zbiory są prezentowane okazjonalnie podczas ekspozycji czasowych i na wystawach realizowanych poza gmachem.

***
Historia poszczególnych muzeów w sposób zdecydowany ukształtowała nie
tylko charakter posiadanych kolekcji, ale także możliwości i sposoby ich prezentowania. Każde z muzeów stara się przede wszystkim realizować wystawy
oparte na własnych zbiorach, uzupełniając je okazjonalnie cudzymi obiektami.
Nie dziwmy się temu. Upraszcza to sprawę ich organizacji, a w przypadku wystaw wyjazdowych staje się w gruncie rzeczy jej warunkiem. Wypożyczanie na
dłuższy czas obiektów etnograficznych na „cudze” ekspozycje wiąże się z całym zespołem problemów organizacyjnych i konserwatorskich. Co prezentują
zatem te wystawy? Z ich tytułów można wnioskować, że przede wszystkim
obraz dawnych kultur Afryki, kultur tradycyjnych. Brak tutaj może szerszej refleksji nad współczesnością, przemianami kultur afrykańskich. Można zadać
sobie pytanie – dlaczego? Przede wszystkim brak jest w tych muzeach obiektów, które pozwoliłyby ten temat swobodnie, wyczerpująco zrealizować. Trzeba pamiętać także, że wystawy robimy dla publiczności, która odwiedza nasze
muzea, oczekując przeważnie egzotyki i obrazów dawnej kultury. To nastawienie na tradycję nie jest cechą wyłącznie muzealnictwa afrykanistycznego.
Podobnie jest w prezentacjach dotyczących kultury polskiej wsi. Wystawy poświęcone jedynie jej współczesnym przejawom należą do rzadkości. Bezpodstawne byłoby oczywiście zaprzestanie prezentowania dawnych zbiorów i pre37 Dotyczyło to okresu po utworzeniu Działu Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich,
czyli po roku 1967. Najczęściej powtarzające się tytuły to „Sztuka Czarnej Afryki”, „Pamiątka
z Afryki” itd.
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zentacji i kultur Afryki, która już nie istnieje albo znika na naszych oczach. Być
może warto zadać pytanie, czy nie przyszła pora także na Afrykę współczesną.
Ale czy koniecznie w tych muzeach? Pamiętajmy, że te trzy wybrane – najstarsze kolekcje – to nie wszystkie polskie zbiory o tematyce afrykańskiej. Trudno
zatem wysnuwać tutaj szerokie wnioski i odnosić je do całego muzealnictwa
afrykanistycznego w Polsce. Warto natomiast omawiając jego charakter, poznać najpierw konkretne przypadki i przeprowadzić ocenę działalności każdego z muzeów osobno, uwzględniając jego dzieje, dorobek i uwarunkowania, jakim współcześnie podlega. Mówimy – „cudze chwalicie, swego nie znacie”.
Odnosi się to także do polskich kolekcji afrykanistycznych zgromadzonych
w naszych muzeach etnograficznych. Warto zatem te muzea nie tylko odwiedzać, ale poznawać ich historię, bo w sposób zasadniczy wpływa ona na ich
charakter i współczesną działalność.

Summary
The Collections and the History.
Notes about few selected Collections of African Art in Poland
The author presents the characteristics of the African collections of the three
oldest ethnographic museums in Poland: The National Ethnographic Museum
in Warsaw, the Ethnographic Museum in Kraków, and the Archaeological and
Ethnographic Museum in Łódź. The author shows how the history of each
of these museums has determined the largeness and the character of these
collections and the way of using them in museum expositions.

Część IV: Kobieta – kontekst
kulturowy i społeczny

Anna Barska
Uniwersytet Opolski
Instytut Socjologii

Stowarzyszenia kobiece
w Afryce Północnej
W końcu XX wieku w krajach Afryki Północnej – Tunezji, Algierii i Maroku
na fali ruchów społecznych kobiety tworzyły stowarzyszenia i inicjowały różne
formy walki o własne prawa. Ruchy te, stanowiąc konsekwencje transformacji
społecznej, w Tunezji pojawiły się w latach siedemdziesiątych. W Algierii ich
zaistnienie należy łączyć z dyskusją nad kształtem kodeksu rodzinnego w początkach lat osiemdziesiątych. Natomiast w Maroku datę graniczną wyznacza
rok 1992, charakteryzujący się nasilającymi żądaniami demokratyzacji polityki
państwa.
Organizacje kobiece w poszczególnych krajach miały charakter legalny bądź
nielegalny, a w związku z pojawieniem się stowarzyszenia Braci Muzułmanów
również świecki i religijny. Kobiece stowarzyszenia i związki odsłaniają współczesny problem rzeczywistej zdolności negocjacyjnej kobiet jako grupy społecznie autonomicznej o specyficznych prawach i przywilejach1.

Tunezja
W 1958 roku na fali konstytuowania się władzy narodowej pod egidą rządzącej partii Neo-Destour została zawiązana organizacja kobieca – Związek
Narodowy Kobiet Tunezyjskich (l’Union Nationale des Femmes de Tunisie
UNFT). Powołanie stowarzyszenia zastąpiło z jednej strony stare formacje kobiece, utworzone w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku (Muzułmańskie Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich – l’Union Musulmane des Femmes de
Tunisie i Stowarzyszenie Kobiet Tunezyjskich – l’Union des Femmes de Tuni1

Zob.: A. Barska, Sytuacja społeczno-prawna kobiet w Maghrebie, [w:] K. Tomala (red.),
Uniwersalizm praw człowieka. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich, Warszawa 1998, s. 299–314.
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sie), a z drugiej uwidoczniło monopolizację stowarzyszenia kobiet i podporządkowanie go partii rządzącej. Organizacja była postrzegana jako „pas transmisyjny wprowadzania emancypacji kobiet przez państwo”2. Jedno z początkowych zadań UNFT skupiało się na edukacji społeczeństwa w zakresie obowiązków w rodzinie. Zmieniająca się rzeczywistość kreowała nowy typ relacji między mężczyzną a kobietą. Wyzwolenie dla Tunezyjczyków, a jeszcze bardziej dla
Tunezyjek oznaczało narzucenie zasad nowej osobowości, osobowości narodowej będącej opozycją wobec osobowości świata zachodniego.
W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku z wielką siłą na nowo odżyły podnoszone przez kobiety postulaty dotyczące polityki i społeczeństwa obywatelskiego, zasad równości, wolności, eliminacji tekstów i praktyk dyskryminujących, wprowadzenia nowej strategii edukacji i informacji. W propagowaniu idei
ważną rolę odegrało nieformalne Stowarzyszenie Demokratyczne Kobiet Tunezyjskich (Association Tunisienne des Femmes Démocrates – ATFD), zawiązane 6 sierpnia 1979 r., które status legalny uzyskało w 1989 r. W jego skład
wchodziły działaczki z Klubu Kultury Tahar Haddad, studentki, kobiety niezależne finansowo. Rozczarowane brakiem wyraźnych oznak zmian, kobiety ze
środowisk uniwersyteckich postanowiły powołać w 1985 roku Stowarzyszenie
Kobiet Tunezyjskich dla Badań Uniwersyteckich i Rozwoju (Association des
Femmes Tunisiennes Universitaires pour la Recherche et le Développement –
AFTURD), zalegalizowane w 1988 r. Zapoczątkowały one dyskusję nad „przyzwoloną emancypacją”, polityką państwa wobec sytuacji kobiet. Organizacje
stawiały pytania o rolę kobiet i gwarancje stabilizacji społecznej przypadające
kobietom, które wynikają z obowiązku państwa i nabytych przywilejów.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. w ramach grup islamistycznych uwidaczniają się działania kobiet, które żądają m.in. separacji płci, a także zachęcają do noszenia hidżabu, przedstawianego jako strój bardziej elegancki niż strój tradycyjny czy ubranie nowoczesne3.
W latach dziewięćdziesiątych powstało wiele nowych ugrupowań. Kobiety
zatrudnione w przedsiębiorstwach stowarzyszały się w narodowym zrzeszeniu
powołanym 29 czerwca 1990 r., które liczyło 300 członkiń. Rolniczki utworzyły
21 grudnia 1990 r. federację narodową. Powstały wówczas m.in. Światowy Ruch
Matek (Mouvement Mondial des Mères), stowarzyszenia sportowe kobiet, kluby przyjaźni, towarzystwa zawodowe, do których wstępowały prawniczki, lekarki, urzędniczki, naukowcy itd. Towarzystwa te stanowiły mocny impuls dla kobiet zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym i politycznym.
2

I. Marzouki, Les mouvements des femmes en Tunisie, Paris 1993, s.176
Zob.: Z. Daoud, Féminisme et politique au Maghreb. Sept décennies de lutte, Casablanca
1996, s. 100. Hidżab był zakazany na uniwersytetach i w administracji w okresie 1981–1986 i ponownie przywrócony w 1989 roku.
3
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W 1990 roku została zawiązana grupa korporacyjna Zrzeszenie Narodowe
Kobiet Szefów Przedsiębiorstw (La Chambre Nationale des Femmes Chefs
d’Entreprise CNFCE) z inicjatywy Związku Tunezyjskiego Przemysłu, Handlu
i Rzemiosła (L’Union Tunisienne de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat
(UTICA). Dekretem z 21 lutego 1991 r. powołano zależny od Ministerstwa
Spraw Społecznych Ośrodek Badań, Dokumentacji i Informacji o Kobietach
(Centre de Recherche, de Documentation et d’Information sur les Femmes
CREDIF); była to zatem agenda stricte rządowa. Ośrodek ten, określony jako
naukowy organ ministerstwa, miał na celu rozwijanie studiów i badań nad kobietą, zbieranie informacji o sytuacji społecznej, ekonomicznej i opracowywanie tych danych oraz prezentację wyników w raportach wydawanych periodycznie.
15 czerwca 1991 r. powstała natomiast konsultacyjna Komisja „Kobieta
i Rozwój” (La Comission „Femme et Développement” – CFD), utworzona
z 14 członkiń: 7 doradczyń politycznych prezydenta Republiki, 2 profesorów
prawa, 3 adwokatek, 1 teologa i 1 socjologa. Jej rola polegała na przejrzeniu
i nowelizacji artykułów Kodeksu prawa cywilnego i Kodeksu pracy pod kątem
obowiązków i kontraktów, narodowości, procedury karnej. Na podstawie raportu opracowanego przez tę komisję prezydent Ben Ali zaproponował 13
sierpnia 1992 r. nowelizację artykułów kodeksu w zakresie: kontroli i opieki nad
dziećmi, prawa niepełnoletniej do wyrażenia zgody na małżeństwo, udoskonalenia procedury rozwodowej i ustalenia gwarancji alimentacyjnych dla żony
i niepełnoletnich dzieci. Poprawki do ustawy zasadniczej zostały wniesione do
parlamentu między majem a lipcem 1993 r. W tym samym roku zarówno Związek Narodowy Kobiet Tunezyjskich (UNFT), jak i Stowarzyszenie Demokratyczne Kobiet Tunezyjskich (ATFD) powołały odpowiednie agendy udzielające
porad i prawnych konsultacji bitym kobietom4. W wyniku postępujących zmian
powierza się kobietom stanowiska szefów przedsiębiorstw w różnych sektorach, np. w turystyce, przemyśle rolniczym, mechanicznym, elektronicznym
itp.5 Modyfikacje dokumentów prawnych świadczą o spełnianiu większości żądań wysuwanych przez organizacje kobiece. Wydaje się, że spośród krajów maghrebińskich właśnie Tunezja prezentuje się jako najbardziej zaawansowana
w przyznawaniu praw kobiecie.

4 Zob. Z. Daoud, Les femmes tunisiennes. Gains juridiques et statuts économique et social.
Monde Arabe, „Maghreb Macherek”1994, nr 145, s. 36.
5 L. Khaiat, Femmes tunisiennes chefs d’entreprise, „Les Cahiers de l’Orient”1997, nr 46,
s. 75–80; P.N. Denieuil, Femmes et entreprises en Tunisie. Essai sur les cultures du travail féminin, Paris 2005, s. 153–162.
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Algieria
Tuż po odzyskaniu niepodległości (1962 r.) w strukturze rządzącej partii
Front Wyzwolenia Narodowego (Front de Libération National – FLN) został
powołany 19 stycznia 1963 r. Związek Narodowy Kobiet Algierskich (Union
National des Femmes Algériennes – UNFA), który przyjął trzy podstawowe zadania: emancypację kobiet i ustanowienie programu zniesienia podporządkowania kobiety mężczyźnie; udział kobiet w życiu publicznym w celu budowania
socjalizmu; ochronę matki, dziecka i wydziedziczonych. Organizacja ta w latach siedemdziesiątych ewoluowała, ale wewnętrzne konflikty na tle ideologicznym i zależność od partii rządzącej nie pozwalały na działania zyskujące aprobatę społeczną. Brak zaufania wobec UNFA, a także niezadowolenie z sytuacji
społeczno-politycznej kraju uaktywniły niezależny ruch kobiecy, który wypłynął
w początkach lat osiemdziesiątych.
W lutym 1981 r. na Uniwersytecie w Algierze zawiązała się grupa niezależnych kobiet, która podjęła się obrony i walki o własne prawa. Ogłoszony wówczas projekt kodeksu wywołał ostre dyskusje ideologiczne, co doprowadziło do
jej rozłamu i powstania dwóch ugrupowań o odmiennych poglądach: zwolenniczek prawa cywilnego i mudżahedinek – uczestniczek wojny narodowo-wyzwoleńczej. Pierwsze krytykowało inspirację religijną ogłoszonego dokumentu.
Drugie natomiast lansowało pogląd adaptacji kodeksu z „tekstami fundamentalnymi”, obowiązującymi w życiu publicznym Algierii, akceptowało rozwiązania zgodne z prawem szariatu. Wystosowano również list otwarty do prezydenta B. Chadliego z propozycją poprawek, zwłaszcza zniesienia zapisów podkreślających nierówność płci. Żądano wprowadzenia monogamii, bezwarunkowego prawa do pracy, równości w dziedziczeniu, zawieraniu związku małżeńskiego, rozwodu i opieki nad dziećmi opuszczonymi6. Zwycięstwo okazało się
względne, gdyż w połowie 1982 r. wycofano projekt ustawy i bez debaty publicznej i uwzględnienia żądań kobiet opublikowano w 1984 r. Kodeks rodziny.
W tej złożonej sytuacji 16 maja 1985 r. powstała pierwsza niezależna organizacja kobieca pod nazwą Towarzystwo Równości Kobiet i Mężczyzn wobec
Prawa (Association pour l’Egalité des Femmes et des Hommes devant la Loi –
AEFHL), zalegalizowana w 1989 r. Domagała się ona rewizji ustaleń dotyczących: prawa kobiet do pracy, poligamii, praw rozwodowych, podziału dóbr
małżeńskich, opieki nad opuszczonym dzieckiem.
Swoistą eksplozję rozmaitych stowarzyszeń, w tym kobiecych, po 1988 r.
wywołały zmiany ekonomiczne i polityczne: załamanie się systemu socjali6 Zob. M.V. Louis, Les Algériennes, la lutte, „Les Temps Modernes” 1982, nr 432–433,
s. 190.
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stycznego, rozpadanie się jedynej rządzącej partii i kryzys społeczno-kulturowy. Na fali dokonujących się przeobrażeń stowarzyszenia można podzielić na
dwie orientacje: jedne charakteryzowały się przekonaniem o swojej niezależności i sile działania, a drugie dostrzegały możliwości współpracy z osobami wywodzącymi się z partii rządzącej7.
Rok 1989 należy uznać za wyróżniający się szczególną aktywnością kobiet
i bogactwem rozmaitych działań. Ukonstytuowały się wówczas dwie organizacje kobiece: Towarzystwo Emancypacji Kobiet (Association pour l’Emancipation de la Femme – AEF), lansujące ideę upowszechniania informacji o prawach kobiet i Towarzystwo Obrony i Promocji Praw Kobiety (Association
pour Défense et la Promotion des Droits de la Femme – ADPDF), pełniące rolę swoistego rzecznika praw obywatelskich. 2 lipca tegoż roku w Algierze zorganizowano manifestację przed siedzibą Zgromadzenia Narodowego, domagając się reformy szkoły, w tym m.in. koedukacji i zajęć sportowych dla płci
żeńskiej. 23 listopada 1989 roku w wielu miastach (Algierze, Oranie i Antabie)
protestowano przeciwko przemocy i nietolerancji wobec kobiet8.
W 1990 r. AEFHL uległo rozczłonkowaniu; wewnątrz tej organizacji wyodrębniło się Niezależne Towarzystwo Zwycięstwa Praw Kobiet (Association Indépendante pour le Triomphe des Droits des Femmes – AITDF). AEFHL,
AITDF i AEF określały Kodeks rodziny jako antykonstytucyjny i naruszający
zasady równości obywatelskiej, domagały się równocześnie unieważnienia tego
dokumentu i zastąpienia go „prawem cywilnym”9. ADPF przyjmowało natomiast strategię bardziej pragmatyczną, żądając wniesienia poprawek do ustawy zasadniczej. Różnice oceny dokumentu tłumaczą założenia programowe
poszczególnych stowarzyszeń. AEFHL, AITDF i AEF kwestionowały uznanie islamu za religię państwa, a zwłaszcza zapis w konstytucji znowelizowanej w 1989 r.
ADPF opowiadało się natomiast za współczesną interpretacją islamu i prawa
szariatu.
W początkach lat dziewięćdziesiątych ważną rolę odgrywały stowarzyszenia
kobiece działające w ramach struktur religijnej partii FIS (Front Islamique du
Salut). Siostry Muzułmańskie nosząc hidżab, uwalniały się spod kontroli rodzinnej i wspólnoty, ale pełniły swe role wewnątrz ruchu. Można wysunąć hipotezę, iż Siostry Muzułmańskie dzięki swojemu zaangażowaniu dążyły do
7 Zob. M. Kaddour-Remaoun, Le mouvement des droits des femmes entre vision spécifique
et vision, [w:] O. Derras (red.), Le mouvement associatif au Maghreb, „Les Cahiers du CRASC”
2002, nr 5, s.143.
8 Zob. A. Barska, Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku, Opole 1998; Chronologie du mouvement des femmes algériennes de 1962 à 1991,
http://famalalgeriennes.free.fr/documents/femmesDZ.html z dnia 11.05.2006.
9 Être ou ne pas être ... citoyenne, „Algérie – Actualité” 1989, nr 1221, s. 8–9.
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modyfikacji tradycyjnego statusu algierskiej kobiety. Przywileje, jakie nabyły,
wyrażają się swobodą, z jaką mogły poruszać się w obszarze zewnętrznym. Nie
uczestniczyły w podejmowaniu decyzji wiążących, co tłumaczyły tym, iż islam
nie przewiduje, aby kobieta mogła sprawować władzę. W pewnym sensie można jednak zauważyć, iż dzięki zaangażowaniu religijnemu Siostra Muzułmańska mogła zaistnieć jako jednostka i jako osoba10.
Rozporządzenie opublikowane w dzienniku ustaw z 4 grudnia 1990 r. liberalizuje działalność stowarzyszeń i stwarza nowe możliwości aktywizacji. Na
podstawie tegoż dokumentu w 1993 r. zarejestrowano 44 000 rozmaitych stowarzyszeń lokalnych, narodowych, w tym około 70 stowarzyszeń kobiecych11.
Na przełomie XX i XXI wieku istotne są trzy podstawowe kategorie stowarzyszeń kobiecych: islamistyczne, laickie i społeczno-zawodowe12.
Stowarzyszenia kobiece są podzielone i bardzo rozproszone w swojej aktywności. Ogólnie programy zawierają perspektywę równości obywatelskiej
i walkę z kodeksem prawa rodzinnego, inaczej mówiąc dominuje w nich idea
walki o prawa cywilne. Stowarzyszenia świeckie odwołują się często do feminizmu, ale nie używają słowa feminizm, gdyż dla większości towarzystw kobiecych jest ono zakazane – jest to słowo tabu13.
Kobiety kierujące towarzystwami łączy kilka cech: mają wykształcenie średnie lub wyższe uniwersyteckie, są w wieku między 30 a 50 lat i znakomicie wypełniają swoje funkcje. Żadna z nich nie jest gospodynią domową i nie pochodzi ze wsi. Niektóre z nich pełniły funkcję ministra.
Działania kobiet w ramach organizacji formalnych i nieformalnych na rzecz
własnych praw przeszły pewne przeobrażenia w swoich żądaniach14. Początkowo, tzn. w latach 1988–1990 walka koncentrowała się na statusie prawnym,
krytyce kodeksu prawa rodzinnego, natomiast w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku skupiła się na kwestii terroryzmu, integryzmie15 i solidarności z ofiarami dotkniętymi terroryzmem. Pojawiają się wówczas dwa żądania
10

L. Bucaille, L’engagement islamiste des femmes en Algérie. Monde Arabe. „Maghreb Machrek” 1994, nr 144, s. 138 n.; A. Barska, Algierskie kobiety a współczesność, [w:] A. MrozekDumanowska (red.), Kobiety krajów pozaeuropejskich wobec problemów współczesności, Warszawa 1995, s.138 n.
11 S. Boudefa, Femmes et Mouvement associatif en Algérie, „AWAL. Cahiers d’Études
Berbères” 1999, nr 20, s. 68.
12 Tamże, s. 69.
13 Tamże, s. 71.
14 Zob. M. Remaoun, Les associations féminines pour les droits des femmes, „Insaniyat”
1999, nr 8, s. 129–143.
15 Integryzm muzułmański oznacza powrót do religii przodków, Koranu, odrzucenie wartości świata Zachodu. Zob. J.L. Schlegel, Prawo boskie a wolność człowieka. O integryzmach
i fundamentalizmach, Warszawa 2005.

Stowarzyszenia kobiece w Afryce Północnej

207

mocno eksponowane: prawo do życia i separacja religii od polityki16. Pod koniec 1995 i na początku 1996 r. kwestia statusu prawnego zostaje ponownie
lansowana przez niektóre stowarzyszenia, a walka z integryzmem muzułmańskim jest kontynuowana. Wzmaga się dyskusja o unieważnienie kodeksu prawa
rodzinnego, a także przyznania praw obywatelskich kobietom.
W ramach działań o prawa kobiet można wyodrębnić kilka kwestii centralnych, spośród których za najważniejsze należy uznać: status prawny, związek
z religią, związek z integryzmem, związek z feminizmem.
Stowarzyszenia od 1996 roku ulegały radykalizacji, o czym świadczy zastąpienie kodeksu rodzinnego żądaniem równego prawa obywatelskiego17. Jak pisze Kaddour-Remaoun, zaproponowane tezy były przedstawiane już w 1992
roku w artykule opublikowanym na łamach czasopisma „NAQD”, ale nie znalazły zainteresowania w łonie organizacji kobiecych18.
Od 1989 roku wraz z pierwszymi wyraźnymi objawami przemocy fizycznej
stosowanej przez fundamentalistów wobec kobiet, stowarzyszenia kobiece
podnosiły tę kwestię w publicznych manifestacjach i w prasie19, domagając się
od władzy publicznej bezpieczeństwa i ochrony. Stowarzyszenia kobiece walczące z przemocą fizyczną miały wiele zwolenniczek w latach 1989–1990.
W 2003 roku stowarzyszenia kobiece zorganizowały kampanię pod hasłem
„Le code de la famille, 20 ans barakat” („Kodeks rodziny, 20 lat szansy”)20.
Wpisywała się ona w walkę rozpoczętą od momentu ogłoszenia dokumentu
w 1984 roku21. W ramach prowadzonej kampanii organizowano manifestacje,
wyprodukowano CD i klip „Ouech dek”, a zyski ze sprzedaży przekazano stowarzyszeniom uczestniczącym w akcji22.
16

M. Kaddour-Remaoun, Le mouvement des droits de femmes, s.146.
s.151 n.
18 H.M. Zahouane, Téorie de l’optionalité et statut matrimonial en Algérie, „NAQD” 1992,
nr 3.
19 23 listopada 1989 roku zorganizowano w kilku miastach (Algier, Oran, Annaba) marsze
przeciwko przemocy stosowanej przez Braci Muzułmanów wobec trzech kobiet pochodzących
z następujących miejscowości: Annaba, Remchi, Ouargla.
20 W kampanii organizacje algierskie wspierały również stowarzyszenia zewnętrzne m.in.:
APEL (Association pour l’égalité devant la loi), ASFAD (Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates), ATE (Association des Tunisiennes en France), Association 20 ans
barakat, La Maison de femme de Paris, FIL-ACB ( Groupe femme de l’Association de Culture
Berbère), le Mouvement du Planning Familiale français, Le Rajfire, Pluri elles Algérie. Inne grupy wspierają ten kolektyw i kampanię „20 lat Barakat”: La commision Femmes de la FASTI, le
collectif Rupture, CLEF, Casbah Avenir, ALFA (Nantes), ASPA (Evry), http://20ansbarakat.
free.fr/presentationducollectif.htm z dnia 11.05.2006.
21 Zob. Appel pour la campagne « le code de la famille, 20 ans barakat », (http:/www.algeriensdumonde.org/Code_famille.htm) z dnia 11.05.2006.
22 Zob.:http://20ansbarakat.free.fr/presentationducollctif.htm) z dnia 11.05.2006.
17 Tamże,
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Żądanie właściwego miejsca dla kobiet w polityce przedstawia memorandum skierowane do prezydenta republiki A. Boutefliki, a opracowane w czerwcu 2006 r. przez Centrum Informacji i Dokumentacji Praw Dziecka i Kobiety
(CIDDEF) przy współpracy Fonds de développement des Nations Unies pour
la femme (Unifem) i współudziale wszystkich partii politycznych, stowarzyszeń
kobiecych, ministerstw de la Famille, de la Solidarité i parlamentarzystów23.
Tekst prezentowano m.in. w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego,
zwracając uwagę z jednej strony na dyskryminację kobiet w rozdzielaniu mandatów wyborczych, funkcji elekcyjnych i stanowisk decyzyjnych, a także na regresję nabytych doświadczeń, a z drugiej na znakomite przygotowanie kobiet
do życia kolektywnego, ich pragmatyzm i wysokie umiejętności organizacyjne.
Sygnalizowano także kontrowersyjną kwestię zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowniczych, ich nikłą obecność na listach wyborczych24.
Znaczącą rolę odegrały stowarzyszenia kobiece w reformie Kodeksu rodzinnego, który ukazał się jako rozporządzenie nr 05–02 z 27 lutego 2005 r. Opublikowany dokument określany jest jako zapis zachowawczy i tym samym satysfakcjonujący fundamentalistów religijnych. Jak pisze D. Cadasse: „Kodeks
chroni rodzinę, a nie kobietę”25.

Maroko
Kobiety robotnice 22 kwietnia 1962 r. w Casablace zawiązały Związek Postępowy Kobiet Marokańskich (Union Progressiste des Femmes Marocaines –
l’UPFM). W programie zapisano m.in.: sprawiedliwość, wolność polityczną
i ekonomiczną, demokrację; przyznanie kobiecie praw obywatelskich; równość
we wszystkich kwestiach społecznych; poprawę warunków pracy i postęp w życiu społecznym i rodzinnym; nową legislację społeczną26. Oficjalną organizacją kobiecą ukonstytuowaną 6 maja 1969 roku był Związek Narodowy Kobiet
Marokańskich (l’Union Nationale des Femmes Marocaines – UNFM). W mowie inauguracyjnej król Hassan II stwierdził m.in.: „powołanie związku jest potrzebą naszych czasów [...] należy wznieść się ponad zwyczajne działania do23 Dokument popierały: partie polityczne – FLN, FFS, HMS, MDS, PT, RND, RCD, reprezentantki stowarzyszeń – Afcare, Ansedi, Darna, Iqra, Rachda, Femmes en communication,
Planning familial, Club Aspiration i instytucje, takie jak DGSN, ministerstwa: Famille et Solidarité nationale, l’Emploi, Famille et de la Condition féminine. http://www.algeriawatch.org/fr/article femmes ?attente-textes.htm z dnia 15. 10. 2006.
24 S. Lokmane, Dans l’attente des textes d’application, http://www.algeriawatch.org/fr/article femmes ?attente-textes.htm z dnia 15. 10. 2006.
25 D. Cadasse, La femme et le code de la famille au Maghreb, www. tunezine.com/breve.php3 ?id breve (tekst z 25 maja 2005).
26 Z. Daoud, Féminisme et politique, s. 269–270.
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broczynne”27. Prawa do legalnej działalności związek uzyskał na mocy dekretu
z 30 stycznia 1970 r. Aktywność w działaniach na rzecz praw kobiet przejawiały studentki reprezentujące orientację niezależną.
Rok 1985 uchodzi za początek tworzenia stowarzyszeń kobiecych. Powstało wówczas w czerwcu Stowarzyszenie Demokratyczne Kobiet Marokańskich
(Association Démocratique des Femmes Marocaines – ADFM) wywodzące się
z sekcji kobiecej Partii dla Postępu i Socjalizmu (Parti pour le Progrès et le Socialisme – PPS). W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku kobiety
w Marokańskim Stowarzyszeniu w Obronie Praw Człowieka (Association Marocaine pour la Défense des Droits de l’Homme – AMDDH) utworzyły własną
sekcję. Inne kobiety walczące o własne prawa skupiły się w stowarzyszeniach
kobiecych i działały w klubach kobiecych28. ADFM wzbogaca się o 8 sekcji
w Maroku i reprezentowana jest we Francji od marca 1990 roku. Zostaje też
członkiem Międzynarodowej Federacji Demokratycznej Kobiet (Fédération Internationale Démocratique des Femmes – FDIF). Nawiązuje kontakty z innymi organizacjami kobiecymi w Maghrebie, a zwłaszcza w Algierii.
W lutym 1987 roku utworzyła się Organizacja Kobiet „Istiqlalienne” (imię
własne organizacji Oraganisation de la Femme Istiqlalienne – OFI). W mediach zaistniała poprzez konferencję nt. „Czego pragnie kobieta marokańska?”,
która odbyła się 1 lipca 1988 r. OFI organizowało kolokwia, spotkania i konferencje m.in. o Maghrebie arabskim (12.11.1988 roku w Tangerze), o demokracji w Maroku (15.01.1989 w Marakeszu), analfabetyzmie (12.11.1989 w Fes).
Żądania udziału kobiet w polityce należy uznać za ważniejszy problem podejmowany przez OFI.
Ożywienie aktywności na rzecz walki o prawa kobiet przypada na początek
lat dziewięćdziesiątych XX w. Spośród nowych stowarzyszeń pojawiają się
Związek Działań na Rzecz Kobiet (l’Union de l’Action Féminine – UAF), Stowarzyszenie Marokańskie Praw Kobiet (Association Marocaine des Droits des
Femmes – AMDF), które domagają się zmian w obowiązującym dokumencie
i deklarują niezależność polityczną. Żądania kobiet skrytykowali ulemowie,
sympatyzujący z grupami islamistycznymi. Otóż 20 kwietnia 1992 r. ogłoszono
fatwę, w której wyraźnie napisano, że propozycje feministek29 są sprzeczne z islamem i stanowią przejaw odszczepieństwa30.
Począwszy od 1992 r. zauważa się rozkwit stowarzyszeń o charakterze społecznym i zawodowym: Stowarzyszenie Kobiet Artystek (Association des Fem27

Tamże, s. 276
Tamże, s. 310.
29 Feminizm w przypadku kobiet maghrebińskich należy rozumieć jako obronę praw kobiet.
30 M. Al-Ahnaf, Maroc. Le code du statut personel, Monde Arabe. „Maghreb Machrek”
1994, nr 145, s. 13.
28
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mes Artistes – AFA), Komitet Kobiet Dziennikarek (Le Comité des Femmes Journalistes – CFJ), Stowarzyszenie Przestrzeń – Punkt Wyjścia (Association
Espace – Point de Départ – ESPOD) utworzone w celu promocji przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety31, Stowarzyszenie Kobiet Samotnych i Dzieci Opuszczonych (Association Femmes en Détresse et Enfants Abandonnés –
AFDEA), Stowarzyszenie Kobiet i Młodzieży w Środowisku Maghrebińskim
(Association Femmes et Jeunesse dans l’Environnement Maghrébin – AFJEM).
Początek XXI wieku przyniósł zmianę. Otóż król Mahomed VI zainspirował
w parlamencie dyskusję nad nowelizacją kodeksu prawa rodzinnego – Mudawany32. Można stwierdzić, iż znaczącą rolę w tej dyskusji odegrały stowarzyszenia kobiece. Wzorowany na tekście tunezyjskim znowelizowany Kodeks rodziny (Code de la famille) zyskał moc prawną w lutym 2004 r.33 Wydarzenie to
można uznać za rezultat wieloletniej walki kobiet o swoje prawa.

***
W działaniach na rzecz kobiet znaczącą rolę odegrała Grupa 95 – Wspólny
Maghreb (Collectif 95 Maghreb Égalité), utworzona w październiku 1991 r.,
przygotowująca dokumentację na IV międzynarodową konferencję w Pekinie,
która odbyła się w dniach 31 VIII –15 IX 1995 r. Stowarzyszenie miało na celu przygotowanie materiałów o sytuacji kobiet w trzech krajach Maghrebu,
zwłaszcza opracowanie idealnego kodeksu rodzinnego. Uzgodniony projekt
zaprezentowano na forum tego spotkania, w którym uczestniczyły delegatki nie
tylko z Maghrebu i Bliskiego Wschodu, ale również innych krajów. Dokument
informował o prawach kobiet w świecie arabskim.
Wśród 15 członków – założycieli stowarzyszenia Collectif 95 figurują:
• dwie spośród wielu tunezyjskich organizacji kobiecych: L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), Association des Femmes Tunisiennes Universitaires pour la Recherche et le Développement (AFTURD);
• jedyne stowarzyszenie marokańskie: Towarzystwo Demokratyczne Kobiet
Marokańskich (Association Démocratique des Femmes du Maroc – ADFM);
• trzy znaczące stowarzyszenia algierskie: Association pour l’Egalité des
Hommes et des Femmes devant la Loi, Association pour la Promotion des
Droits des Femmes, L’Association pour le Triomphe des Droits des Femmes.
31

Wg ankiety przeprowadzonej w listopadzie 1992 r. 64% kobiet przedsiębiorców miało 35
lat i więcej, 44% więcej niż 40 lat, 36% ukończyło studia wyższe, 25% miało maturę (cyt. za
Z. Daoud, Féminisme et politique, s. 373).
32 Mudawana – polska transkrypcja kodeksu rodzinnego Mudawanat al-usra, obowiązującego w od 2004 r. w Królestwie Maroka.
33 Zob. J. Wronecka, Pozycja kobiety w świetle nowego Kodeksu Rodzinnego Mudawana,
[w:] A. Barska, M. Korzeniowski (red.), Wielokulturowość – międzykulturowość – transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej, Opole 2007, s. 297–313.
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Każdą z tych organizacji wyróżniało hasło programowe. Pierwsza określała
się jako „Równość”, druga – „Promocja”, a trzecia – „Zwycięstwo”.
Stowarzyszenia algierskie domagały się unieważnienia Kodeksu rodziny.
Ich działaczki reprezentowały wobec ruchu islamistycznego postawę dialogu
z jednej strony i postawę bezkompromisową z drugiej. Tunezyjki żądały zmian
dotyczących dziedziczenia. Stowarzyszenie marokańskie ADFM, podobnie jak
inne organizacje kobiece w tym kraju, domagało się reformowania Mudawana,
a najnowsze zmiany, jakich dokonano w 1993 r., uznano jedynie za swoisty retusz, a nie istotną modyfikację. Pozostałe marokańskie stowarzyszenia opowiadały się za koncepcją kodeksu tunezyjskiego, który uważały za najlepszy i godny recepcji.
Ruch stowarzyszeniowy w krajach Maghrebu jest zjawiskiem relatywnie
świeżym i słabo zanalizowanym. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku wyróżniały
się wieloma przedsięwzięciami tworzenia organizacji kobiecych walczących
o własne prawa, zwłaszcza w Tunezji i Maroku. Fakt ten należy również łączyć
z polityką państwa otwartą na działalność organizacji kobiecych.

Summary
Women Associatons in North Africa
This paper presents an outline of a new phenomenon of women associations
and organizations legally and illegally operating in Maghreb countries at the
end of the 20th and the beginning of the 21st century. These organizations
constitute the proof of a real negotiation skill of women as an anatomic social
group with special rights and privileges. Women associations of particular
countries have been distinguished and described (Tunisia, Algeria, Morocco),
also associations operating under Maghreb notion. Ideas of fight included in
women rights, yet understood differently in particular countries, constitute the
central idea, a so called leitmotif, of the presented material. Circumstances in
which the associations were formed are also important, they had secular or
religious character. The religious associations usually were connected with
fundamentalists’ groups. Deep division and great dispersion as far as involvement
of the particular associations is concerned are characteristic for particular
countries. The situation of women in Tunisia and Morocco, among Maghreb
countries, seems to be the most advanced in the area of women rights, what has
to be connected with state policy open to women organizations operations.

Mariusz Kraśniewski
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
Warszawa

Trokosi jako współczesna
forma niewolnictwa
„Niewolnictwo to forma stosunków społecznych oparta na prawie własności i egzekwowanej na tej podstawie władzy nad jednostką. Niewolnik to osoba, wobec której część lub całość władzy związanej z prawem posiadania jest
egzekwowana”. Ta definicja, zawarta w artykule nr 1 Konwencji o Niewolnictwie przyjętej przez Ligę Narodów w 1926 roku, dotyczy zjawiska powszechnego i akceptowanego przez długie stulecia na całym niemal świecie. Zjawisko to
stanowi istotny składnik stosunków społecznych, systemu ekonomicznego,
a niekiedy wręcz boskiego porządku. Niewolnictwo, choć znane wśród ludów
żyjących na różnych szerokościach geograficznych, to właśnie w Afryce najsilniej odcisnęło swe mroczne piętno i nie przypadkiem uznawane jest za jedną
z głównych barier w rozwoju Czarnego Lądu.
Handel ludźmi zanim został oficjalnie zniesiony, spowodował wywiezienie
z Afryki 20–25 milionów ludzi1. Wiadomo jest, że nie jest to tylko zasługą przybywających do atlantyckich wybrzeży Afryki Europejczyków i Arabów, głównych
inspiratorów wypraw transsaharyjskich. W handlu niewolnikami uczestniczyli
także sami Afrykanie – władcy i członkowie politycznych lub ekonomicznych elit,
a samo niewolnictwo było głęboko zakorzenione w społeczności afrykańskiej. Samo pojęcie „winy” może być tematem oddzielnych rozważań, lecz ich wynik nie
1

Około 10 milionów (według szacunków Ralpha A. Austena) szlakami transsaharyjskimi
(w latach 650–1900) i 10 milionów drogą transatlantycką między XV a XX w. (według szacunków Philipa Curtina i Paula Lovejoya). Warto w tym miejscu wspomnieć o licznych rozbieżnościach dotyczących skali tego zjawiska. Obliczenia R. Maunego dotyczące handlu transsaharyjskiego podają liczbę o 4 miliony większą, a obliczenia Owena dotyczące handlu transatlantyckiego, o 5 milionów. Por. R.A. Austen, The Transsaharan Slave Trade: a Tentative Census, [w:]
H.A. Gemery, J.S. Hogendorn, Uncommon Market, New York 1979, s. 23 n., B. Nowak, Handel
niewolnikami, [w:] M. Tymowski (red.), Historia Afryki do początków XIX w., Wrocław 1996, s.
1216, 1223.
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ma i nie powinien mieć wpływu na ocenę tragedii, jaką niewątpliwie był handel
ludźmi, jego rozmiarów i skutków. Wydawać by się mogło, że Afryka jako kontynent, który najbardziej ucierpiał na skutek tego procederu, tym bardziej odetnie
się od niewolnictwa zarówno w wymiarze ekonomicznym, i społecznym, że państwa Czarnego Lądu dołożą wszelkich starań, by cień niewolnictwa nie padł więcej na zmęczone oblicze Afryki. Niewolnictwo wciąż jednak istnieje, zarówno na
szczeblu lokalnym, tradycyjnym, jak i międzynarodowym, stanowiąc tym samym
jeden z najbardziej szkodliwych aspektów globalizacji2. Mimo licznych konwencji i traktatów międzynarodowych, niewolnictwo i handel ludźmi stanowią trzecie, po handlu bronią i narkotykami, źródło nielegalnych dochodów, dostarczając rocznie 32 miliardy dolarów zysku3. Choć sama Afryka przynosi „jedynie”
159 milionów dolarów, to udział tego kontynentu w międzynarodowym handlu
ludźmi wciąż jest duży, a pochodzący stąd niewolnicy często pracują w Ameryce, Azji lub w Europie. Widać to choćby w Norwegii, gdzie Afrykanki stanowią
większość prostytutek pracujących na ulicach Oslo.

Pochodzenie zjawiska
W Afryce, nieopodal dróg, którymi odbywa się współczesny handel ludźmi
i płyną związane z nim wielkie pieniądze, istnieją pozostałości dawnych stosunków
społecznych, niejako „skanseny” niewolnictwa, a wśród nich zjawisko trokosi (co
tłumaczyć można jako „niewolnica boga”, od tro – bóstwo i kosi – niewolnica)4 będące ugruntowaną religijnie i obyczajowo formą niewolnictwa rytualnego związanego z wierzeniami ludu Ewe, zamieszkującego zachodnioafrykański region Volty.
Najwyższym bogiem w panteonie Ewe jest Mawu. To właśnie on stworzył
świat i ulepił z gliny pierwszych ludzi. Przez długi czas mieszkał wśród nich,
a niebo było tak nisko, że można było dosięgnąć go ręką. Ludzie jednak nie
uszanowali boskiego domostwa i dotykali nieba wiszącgo tuż nad ich głowami.
Mawu, rozgniewany ich zachowaniem, oddalił się od swych dzieci pozostawiając je pod opieką swych wysłanników – bóstw nazywanych trowo. Mimo iż do
dzisiaj uważa się, że to Mawu tworzy ludzi, umieszczając gliniane figurki w łonach kobiet5, to właśnie trowo (lp tro) sprowadzają na ludzi dobrobyt lub nieszczęście i informują Mawu, jeśli łamane są jego prawa.
2 Omówienie różnych form niewolnictwa obecnych we współczesnej Afryce znaleźć można
w: M. Kraśniewski, Niewolnictwo we współczesnej Afryce. Zarys problematyki, „Krakowskie
Studia Międzynarodowe”, IV, 2007, nr 1, s. 161–174.
3 Według International Labour Organization (ILO).
4 Choć liczba mnoga w języku ewe to trokosiwo lub trokosio, to nazwę tę stosuje się zarówno na określenie tej tradycji, jak i jej ofiar.
5 S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 30.
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Naturalne jest, że bóstwa, których pomoc jest pożądana, a wsparcie uznawane za skuteczne, cieszą się względami wyznawców. Siła bóstwa przekłada się
na potęgę kultu i pozycję, jaką w społeczności pełnią ich kapłani. Znajduje to
swe odbicie także wśród ludu Ewe. Lud ten, który zamieszkuje obecnie tereny
Ghany, Togo i Beninu, na przełomie XVI i XVII w. przybył ze wschodu z terenów położonych nad Nigrem6, spychany przez bardziej ekspansywnych sąsiadów. W okresie niepokoju wzrastało znaczenie bóstw wojny dających siłę
i opiekę tym, którzy starali się o ich względy. Kapłani byli pośrednikami między
ludźmi a trowo – strażnikami boskiego porządku. Wzrastające znaczenie bóstw
wojny, a w szczególności najpotężniejszego z nich – Togbui Nyingbli, umocniło jego kapłanów do tego stopnia, by mogli domagać się dla swego boga coraz
cenniejszych i bogatszych darów. Należy przy tym pamiętać, że rolą boga nie
jest tylko pomoc śmiertelnikom, a jak pokazuje wiele afrykańskich mitologii,
„byty wyższe” są często kapryśne, a nawet mściwe. Wystąpienie przeciwko prawom boskim pociąga więc za sobą poważne konsekwencje, przed którymi
uchronić może tylko ofiara, która uśmierzy gniew bóstw.
Właśnie to przeświadczenie leży u podstaw zjawiska trokosi mieszczącego
się na styku religijności i prawa zwyczajowego Anlo Ewe. Istotą zjawiska jest
wiara w klątwę, jaka spaść może na rodzinę osoby, która złamała któreś z praw.
Gdy przekleństwo zostanie rzucone, członkowie rodziny zbrodniarza zaczynają umierać w dziwnych okolicznościach. Jedynym sposobem na przebłaganie
bóstwa jest wysłanie małej dziewczynki na służbę do jednej ze świątyń Nyingbli. Taka postawa może dziwić, jeśli postrzega się ją z europejskiej perspektywy,
zgodnie z którą jednostka jest odpowiedzialna za swoje czyny. W Afryce,
zwłaszcza w tradycyjnych społecznościach wiejskich, jednostka postrzegana
jest jako część zbiorowości. A konsekwencją popełnionej przez nią zbrodni jest,
jak mówi jedno z przysłów Akan, jej hańba, ale „hańba jednostki dotyka jej klanu i odbija się na narodzie”7. W tym świetle mniej szokująca wydaje się ofiara,
jaką ponosi wspomniana dziewczynka, by zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie lub wiosce, czyli społeczności, która ukształtowała przestępcę. Okres tego swoistego nowicjatu trwać powinien od trzech do pięciu lat. Zbrodniarz ma
więc czas, by przemyśleć swoje postępowanie, a pobyt w świątyni ma przekształcić dziecko we wzór cnót moralnych, tak potrzebny wśród ludzi, którzy
nurzają się w grzechu, występku i deprawacji. Odbywać się to ma przez naukę
i uczestnictwo w obrzędach oraz służbę w świątyni i domu kapłana. Służba ta
może jednak wykroczyć poza pomoc w domu i w pracach polowych, gdyż ka6

K. Zielnica, Lud Ewe w Afryce Zachodniej, Wrocław 1976, s. 20 n.
Asembone nnsuanso nne obaako animguase; Obaako ahoto sae abusua, fata oman. Zob.
K. Antuban, Ghana’s Heritage of Culture, Leipzig 1963, s. 50.
7
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płan, a raczej bóstwo, którego jest on reprezentantem, ma prawo rozciągnąć te
relacje także na sferę intymną, a poczęte w ten sposób nowe życie nosić ma
w sobie cząstkę boskości8.
Tradycja oddawania dziewcząt na służbę w świątyni znana była wśród ludu
Ewe i istniała zapewne już wtedy, gdy osiedlali się oni w Ghanie. Już w XVIII w.,
Sui, potężny bóg Amlade, w zamian za opiekę i pomoc domagał się służby
młodych dziewcząt, które służyły w świątyni do końca życia, a po śmierci były
zastępowane9. W XIX w. podobny obyczaj (nazywany foasi) wprowadzili kapłani wspomnianego wcześniej boga Nyingbli. W myśl tej tradycji, każdy z klanów Anlo musiał co roku oddawać co najmniej dwie młode kobiety, które miały zostać kapłankami i tymczasowymi żonami Nyingbli10. Przy czym to bóg wybierał swoje żony, które nagle znikały, oddaliwszy się od domostwa. „Małżeństwo” z bogiem trwało od sześciu do dwunastu miesięcy, po tym okresie kobiety wracały do swych osad, by wieść normalne życie, czasem jednak były wzywane do Anloga, religijnej stolicy Anlo Ewe, by uczestniczyć w odprawianych
tam ceremoniach. Obrzęd ten miał bardzo istotne znaczenie dla integracji
i konsolidacji klanów Anlo, skupionych teraz wokół jednego centrum religijnego, prowadził jednak do pewnych nadużyć. W okresie gdy handel niewolnikami wciąż stanowił zajęcie dochodowe i zgodne z prawem, zdarzało się, że kobiety rzekomo zmarłe podczas służby w świątyni, w rzeczywistości trafiały do
ładowni niewolniczych statków11.
Istniały także inne rodzaje związków śmiertelników z trowo12, zazwyczaj
stanowiły one jednak formę zadośćuczynienia za łaskę okazaną przez bóstwo,
a prestiż i szacunek, jakim otaczano kobiety służące w świątyniach, sprawiał, że
nierzadko udawały się one do nich z własnej woli. Jednym z wyjątków jest istniejący po dziś dzień obyczaj trokosi. Dziewczęta poddane tej tradycji nie mają bowiem żadnego wpływu na swój los. Zostają wybrane jako zadośćuczynienie za zbrodnię popełnioną przez krewnego, którego nierzadko nawet nie znają lub który od dawna nie żyje. Dzieje się tak, gdyż jeśli jedna z dziewcząt
umrze, pełniąc służbę w świątyni, jej rodzina zobowiązana jest zapełnić powstałą lukę kolejną dziewicą. „Pamięć ludzka jest zawodna, lecz boska jest
8 R.K .Ameh, Trokosi (Child Slavery) in Ghana: A Policy Approach, „Ghana Studies”, 1998,
nr 1, s. 52.
9 S.E. Greene, Gender, Ethnicity, and Social Change on the Upper Slave Coast. A History
of Anlo-Ewe, London 1996, s. 87.
10 Tamże, s. 87 n.
11 A.C. Bailey, African Voices of the Atlantic Slave Trade. Beyond the Silence and the Shame, Boston 2005, s. 200.
12 Różne rodzaje tych związków znaleźć można w: R.K. Ameh, Trokosi (Child Slavery) in
Ghana, s. 41; M. Kraśniewski, Tro Adherents in West Africa. Tradition and Slavery, „Hemispheres”, 2005, nr 20, s. 142 n.
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wieczna” – to stwierdzenie tłumaczy konieczność płacenia za zbrodnię wciąż
i wciąż, dopóki wina nie zostanie zmazana. Prowadzi to do powstawania swoistych „niewolniczych dynastii”, kiedy to kolejne dziewczęta służą w świątyniach w zastępstwie swych zmarłych sióstr lub kuzynek13.
Zbrodnie, które prowadzić mogą do nałożenia śmiercionośnej klątwy, są
różne. Jedną z najcięższych jest pozbawienie kogoś życia, co wśród Ewe oznacza złamanie niemal najwyższego tabu, lecz są też zbrodnie mniejsze, czasem
tak błahe jak kradzież kolczyków lub drobnej sumy pieniędzy lub tak poważne
jak gwałt. Jak wspomniano wcześniej, dziewczynka mająca stanowić ofiarę wybierana jest spośród członków rodziny zbrodniarza. Wybór ten może prowadzić do konsekwencji potęgujących tragizm sytuacji, jak w przypadku Abli Kotor, która mając lat dwanaście rozpoczęła służbę w świątyni w ramach zadośćuczynienia za gwałt, którego dopuścił się jeden z członków jej rodziny. Osobą
zgwałconą była matka dziewczynki, a sama Abla jest owocem tego niechcianego zbliżenia14.

Współczesna sytuacja trokosi
Widać więc, że sprawiedliwość boska sięga daleko poza odczucia i wykracza
poza możliwości pojmowania zwykłego człowieka, uderzając tam, gdzie rozsądek i litość zakazałyby uderzyć. Przypadek ten może świadczyć o współczesnych kapłanach, wpisując się doskonale w obraz trokosi jako nieludzkiego wyzysku opartego na nadużywaniu władzy religijnej. Sytuacja współczesnych trokosi jest bowiem bardzo trudna, a ich pobyt w świątyniach niewiele ma wspólnego z edukacją i odnową moralną.
Przybywając do świątyni, dziewczyna zobowiązana jest przynieść ze sobą
najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak sztućce, naczynia i matę do spania. Na miejscu odprawia się obrzęd przyjęcia do świątyni i od tego momentu dziewczynka
staje się trokosi. Jest więc własnością boga i jemu jest winna bezgraniczne posłuszeństwo. Reprezentantem boga jest zaś kapłan i on właśnie czerpie z tego
korzyści. Jak wspomnianom, rolą trokosi jest udział w obrzędach i ceremoniach religijnych. Tak też jest w istocie, lecz choć dziewczęta towarzyszą duchownemu, wspierając jego modły klaskaniem i śpiewem, to ich codzienność
wypełniona jest ciężką fizyczną pracą: na polu, w świątyni i domostwie kapłana pracą, za którą nie ma nagrody ani podziękowania, zapłatą, którą nie jest
13

Obrazuje to między innymi nagłaśniany przez media przypadek Mercy Ameyo Senahe.
Por. D. Ayliffe, No Mercy for Mercy, www.in-australia.org.au/pdf/nomercyformercy.pdf z 23.09.
2007.
14 Slavery in Ghana: The Trokosi Tradition, http://www.equalitynow.org/english/actions/
action_1401_en.html z 04.07.2007.
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nawet wyżywienie, albowiem utrzymanie trokosi, w myśl tradycji, należy do jej
rodziny. Często sytuacja tych dziewcząt jest znacznie trudniejsza, albowiem wiele rodzin po kilku latach zapomina o powinnościach wobec osoby, która cierpi
w ich imieniu, lub są zbyt biedne, by łożyć na jej utrzymanie. Zarządzanie plonami rolnymi i innymi wytworami pracy „boskich niewolnic” leży w gestii kapłanów, także żywność przekazywana przez rodziny znajduje się pod ich kontrolą
i mogą dysponować nią wedle uznania15. Sama praca dziewcząt daleka jest od
dobrowolnej ofiary a jakiekolwiek nieposłuszeństwo związane jest z surową karą. Najczęściej butne trokosi są bite lub głodzone, zdarzają się jednak bardziej
wyrafinowane sposoby na wyegzekwowanie posłuszeństwa poprzez ból i cierpienie, jak choćby zmuszanie do klęczenia na potłuczonym szkle lub chłosta.
Widać więc, że ciężka, niewolnicza praca jest jednym z elementów składających się na współczesny obraz trokosi. Kolejnym jest seks, czyli sankcjonowany religijnie gwałt, mający zazwyczaj charakter wymuszony, wraz ze związanymi z nim psychiczną traumą i poczuciem poniżenia. Choć kapłani nie są zobowiązani do utrzymywania seksualnych relacji z kobietami zamieszkującymi
świątynię powierzoną ich pieczy, to wielu z nich (choć nie wszyscy) korzysta
z tego przywileju. Pierwsze zbliżenie następuje często już w trakcie obrzędu inicjacji do świątyni, kiedy to bóstwa, których narzędziem jest kapłan, biorą ciało
dziewczyny w posiadanie także w sensie fizycznym. Jeśli jednak w chwili przybycia do świątyni jest ona wciąż niedojrzała, duchy decydują się zaczekać i posiąść ją dopiero po drugiej lub trzeciej miesiączce. W praktyce może to oznaczać gwałt na dziesięcioletnim dziecku, czyli zachowanie, które zachodnie systemy prawne piętnują jako jedną z najgorszych form pedofilii. Ponadto, jeśli
dziewczynka broni się przed zbliżeniem (którego istoty być może nawet nie rozumie), najprawdopodobniej zostanie także pobita16. Niektórzy duchowni idą
w swym zachowaniu jeszcze dalej i nie tylko wykorzystują seksualnie swoje „kapłanki”, lecz także dysponują ich usługami niczym właściciele domów schadzek, proponując je mieszkańcom wiosek w zamian za osobiste korzyści.
Naturalnym aspektem częstych zbliżeń płciowych w warunkach, w których
antykoncepcja i mające zapobiegać zapłodnieniu techniki seksualne stanowią
puste słowa lub są zgoła nieznane, jest niechciana ciąża. Także to nie stanowi
obiektu zmartwień dla kapłana, albowiem wyżywienie i opieka nad dziećmi leży po stronie kobiety, a nie mężczyzny, który jest ojcem większości z nich. Co
więcej, nie jest on nawet zobowiązany do opieki nad kobietą w okresie ciąży
i połogu, ponieważ tego obowiązku podejmują się zwykle starsze trokosi.
15 N. Ben-Ari, Affanchir les jeunes filles du „trokosi“. Une campagne contre la servitude rituelle au Ghana, „Afrique Relance”, 15, 2001, 4, s. 26.
16 E.Brooker, Slaves of the fetish, „The Independent”, 16 VI 1996.
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Dochodzimy tu do problemu wieku kobiet służących w świątyniach. Jak
wspomniano wcześniej, pobyt w świątyni trwać powinien od trzech do pięciu
lat, po tym okresie odprawiana jest ceremonia wyzwolenia, po której dziewczyna może wrócić do rodziny i, mimo że wciąż związana jest ze świątynią, wieść
z pozoru normalne życie. Rzeczywistość często okazuje się inna, albowiem wielu rodzin zwyczajnie nie stać na opłacenie kosztów tej ceremonii, które mogą
być różne w zależności od świątyni. Jedna z wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się problemem trokosi – International Needs Ghana – organizuje ceremonie wyzwolenia, płacąc 58 dolarów za wyzwoloną „kapłankę”, inna organizacja – Every Child Ministries – zbiera datki w wysokości 200 dolarów, co ma pokryć koszt wyzwolenia kobiety i jej dzieci. Z drugiej strony, ceremonia ta może kosztować „kozła, barana, dwie butelki wódki i dwa miliony cedi”17 (czyli około 1000 funtów). Te spośród trokosi, które nie przejdą tego
obrzędu, muszą pozostać w świątyni. W przypadku śmierci kapłana stają się
„własnością” jego następcy, gdy umrą muszą zostać zastąpione. Tworzy się
w ten sposób błędne koło zależności i zobowiązań. W świątyniach pozostają
najczęściej kobiety pochodzące z biednych rodzin, czyli takich, których nie stać
na wykupienie swojej krewnej18, co często oznacza też, ze nie stać ich na utrzymywanie jej i jej dzieci. Dla kobiet oznacza to życie w ekstremalnej nędzy, bez
dostępu do edukacji, opieki medycznej, a nawet bez swobody poruszania się,
albowiem to także zależy od woli kapłana. On też decyduje o prawie trokosi do
wyjścia za mąż i jeśli wyrazi zgodę, występuje jako ojciec panny młodej, co wiąże się z określonymi przez prawo zwyczajowe korzyściami.
Warto odnieść zarysowany tu obraz trokosi do współczesnej definicji niewolnictwa sformułowanej przez Anti-Slavery International, najstarszą i najprawdopodobniej także i największą organizację pozarządową zajmującą się
zwalczaniem handlu niewolnikami. W myśl tej definicji, niewolnik jest zmuszany do pracy przez fizyczną lub psychiczną przemoc, kontrolowany przez
pracodawcę, może być też przedmiotem handlu lub wymiany19. Te czynniki,
składające się na definicję niewolnictwa współczesnego (w którym prawo
własności znacznie straciło na znaczeniu), znajdują swe odbicie także w sytuacji trokosi, czyniąc zasadnym nazywanie tej praktyki „rytualnym niewolnictwem”. Jest to forma niewolnictwa tym gorsza, że nierzadko akceptowana
społecznie. Dowodzi tego przykład Juliany Dogbadzi, byłej „kapłanki”,
a obecnie aktywistki, która pod egidą założonej przez siebie organizacji Su17

Togbe Charmla, kapłan, w rozmowie z Emmą Brooker, w: E. Brooker, Slaves of The fetish.
Lub też takich, które zwyczajnie tego nie chcą, często z lęku przed bóstwami i ich reprezentantami.
19 What is modern slavery?, http://www.antislavery.org/homepage/antislavery/modern.htm
z 23.09. 2007.
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rvivors for Change walczy w imieniu swych sióstr o prawo do wolności. Jako
trokosi, Juliana Dogbadzi trzykrotnie uciekała ze świątyni, przy czym za
pierwszym razem to rodzice przekazali ją tam ponownie. Wiąże się to z lękiem, jaki zwykli ludzie odczuwają przed potęgą bóstw i klątwą, którą mogą
one rzucić. Sprzeciwienie się woli duchów, czym bez wątpienia jest ucieczka
ze świątyni, może sprowadzić na rodzinę wielkie szkody. Dlatego też uciekają głównie te kapłanki, które w akcie desperacji decydują się na podjęcie ryzyka, czyli te, w których psychice zaszły już nieodwracalne szkody na skutek doznanych krzywd.
Taka postawa tradycyjnego społeczeństwa po części wyjaśnia, dlaczego
zjawisko, które jest jawnym pogwałceniem praw człowieka, wciąż obecne jest
w Ghanie, gdzie niewolnictwo zniesiono już w 1874 roku20. Trudno jednak
określić dokładną liczbę trokosi w Ghanie, Beninie i Togo oraz liczbę świątyń
działających na tych terenach. W roku 2000 w samej Ghanie było ich co najmniej 3721 – osiemnaście w rejonie Północnego Tongu (Adidome), osiem na
terenie Południowego Tongu (Sogakope), pięć w Ketu, trzy w Keta, dwie
w Zachodnim Dangme i jedna w Akatsi. Niektóre organizacje wspominają jednak o większej liczbie świątyń. Rozbieżności dotyczą też liczby przetrzymywanych w nich kobiet. Tradycja nie określa bowiem „limitu” trokosi które mogą
przebywać pod opieką kapłana, a w niektórych z nich znajdować się może nawet 60 dziewcząt. Rozbieżności te są doskonale widoczne, jeśli porówna się
dwa raporty pochodzące z 2004 roku. Wspomniana wcześniej organizacja pozarządowa International Needs Ghana na swej stronie internetowej podawała liczbę 5000 dziewcząt przebywających w świątyniach na terenie Ghany,
podczas gdy Raport Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych szacował
ich liczbę na około 100. Raport ten spotkał się jednak z ostrą krytyką ze strony aktywistów zajmujących się walką z instytucją trokosi, uważających jej
marginalizację i zaniżanie liczby ofiar za działanie utrudniające ich pracę.
Trudno określić czy właśnie sprzeciw lokalnych NGO spowodował, że w opublikowanym w marcu 2007 roku przez Departament Stanu Raporcie Biura ds.
Demokracji, Praw Człowieka i Pracy wspomina się wprawdzie o tym zjawisku,
ale nie precyzuje się liczby trokosi22. Jeszcze gorzej rzecz się ma w odniesieniu
do Togo i Beninu, gdzie zainteresowanie tą problematyką jest dużo mniejsze
niż na dawnym Złotym Wybrzeżu23; według ghańskich organizacji pozarządo20

K.O. Akurang-Parry, Slavery and its abolition on the Gold Coast:Colonial Modes of
Emancipation and African Initiative, „Ghana Studies”, 1, 1998, s. 11.
21 S. Niaga, Children forced to atone the sins of parents, „Dispatch Online”, 16 III 2000.
22 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78737.htm z 20.09.2007.
23 Protectors or Pretenders? Government Human Rights Commissions in Africa, http://www.
hrw.org/reports/2001/africa z 20.09.2007.
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wych może być ich tam nawet trzy razy więcej niż w Ghanie; wspomina się też
o liczbie 30 tysięcy24.

Walka z praktyką trokosi
Kampania na rzecz zlikwidowania szkodliwej praktyki religijnej, jaką jest
trokosi, rozpoczęła się w Ghanie 28 czerwca 1977 roku, kiedy to Mark Wisdom,
nauczyciel języka francuskiego z Tongu, dostąpił boskiego objawienia i postanowił rozpocząć walkę z nieprawością25. Celem założonej przez niego organizacji, nazwanej Fetish Slaves Liberation Movement, było wyzwalanie ze świątyń dziewcząt, których liczbę oceniał na 20 000. Jakkolwiek wysiłki Wisdoma
spotkały się z poparciem organizacji chrześcijańskich, nie znalazły uznania
u władz Ghany. Sprawujący rządy od 1979 r. Jerry Rawlings był porucznikiem
lotnictwa wywodzącym się z ludu Ewe, co tłumaczy jego niechęć do podjęcia
działań przeciwko obrzędom związanym z tradycyjnymi wierzeniami tej grupy
etnicznej. Mimo niekorzystnej sytuacji, krucjata Wisdoma przyniosła jednak
pewne dość istotne korzyści. Przede wszystkim udało mu się dotrzeć ze swym
przesłaniem do kapłanów z tradycyjnych świątyń oraz nagłośnić problem
i przygotować grunt pod działania swoich następców. Na ich skutki trzeba było jednak jeszcze poczekać. Pierwszy artykuł na temat trokosi pojawił się dopiero 6 marca 1993 r. w magazynie „Mirror”; niedługo po nim w różnych czasopismach opublikowano kolejne26. Medialna debata na temat trokosi wkrótce
wykroczyła poza strony gazet i przeniosła się m.in. do parlamentu, gdzie dyskutowano nad objęciem tej instytucji prawnym zakazem. Okres ten wiązał się
też ze zwiększeniem aktywności organizacji zajmujących się ochroną praw
człowieka, zarówno rządowej Ghanaian Commision on Human Rights and
Administrative Justice (CHRAJ), jak i organizacji pozarządowych. Ich wysiłki
spotkały się jednak z silnym oporem obrońców tej praktyki, którzy w imię prawa Afrykanów do własnej odrębności religijnej i kulturowej zabiegali o pozostawienie jej w stanie niezmienionym. Wśród nich byli, co oczywiste, kapłani,
a także intelektualiści oraz działacze związani z Afrikania Mission – organizacją religijną dążącą do skupienia afrykańskich wierzeń i tradycji pod skrzydłami panafrykańskiego kultu, w którym głównym bóstwem jest Amon – Ra27. Według nich, instytucja trokosi ma charakter edukacyjny i pełni rolę taką, jak
24 P. Bibby, For Mercy’s Sake…, „Reportage” (The Australian Centre for Independent Journalism’s web magazine), 2003, s. 1.
25 R.K. Ameh, Trokosi (Child Slavery) in Ghana, s. 43.
26 Tamże, s. 44.
27 Więcej informacji na temat tej organizacji znaleźć można na stronie internetowej
http://www.angelfire.com/zine/conradpc/afrikania_mission.htm z 24.12.2006.
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w tradycyjnym, przedkolonialnym społeczeństwie. Przeczą temu raporty wspomnianych wcześniej organizacji.
W 1994 r. funkcjonariusze CHRAJ udali się do regionu Volty, by zbadać
doniesienia o łamaniu praw człowieka w świątyniach religii tradycyjnych. Wynikiem tych badań było nie tylko dowiedzenie istnienia praktyki nazywanej
trokosi, lecz także potwierdzenie wcześniejszych podejrzeń. Uznano, że trokosi w swej ówczesnej formie działa w sprzeczności wobec Federalnej Konstytucji Ghany z 1992 roku, która gwarantuje m.in. prawo do wolności (art.12 sekcja 2), poszanowania godności i wartości życia ludzkiego (art. 15). Zakazuje
także niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 16 sekcje 1 i 2) oraz praktyk
tradycyjnych, których wynikiem jest psychiczna lub fizyczna krzywda (art.
26 sekcja 2).
Obraz trokosi jako instytucji łamiącej prawa człowieka przedstawiają też ci
spośród kapłanów, którzy na skutek działań Wisdoma i jego naśladowców lub też
własnych przemyśleń zdecydowali się włączyć w działania ruchu abolicyjnego.
Ich wiarygodność jest jednak kwestionowana przez obrońców tradycji, którzy
przedstawiają byłych kapłanów jako ludzi wynajętych przez organizacje pozarządowe, a którzy z tradycyjną religią mają niewiele wspólnego. Ich wypowiedzi mają więc na celu przedstawienie instytucji trokosi w niekorzystnym świetle, co można rozumieć jako próbę ochrony własnych interesów i wzmocnienia wpływów
przez instytucje, których celem istnienia jest walka z przypadkami łamania praw
człowieka i które nie kryją się ze swoimi powiązaniami ideologicznymi z religią
chrześcijańską. Mimo wysiłków obrońców tradycji trokosi, działania na rzecz zlikwidowania tej praktyki postępowały, co jest główną zasługą organizacji pozarządowych, takich jak International Needs Ghana, Equality Now, Every Child
Ministries lub mająca swą bazę w Londynie Anti-Slavery International. W walkę
z negatywnymi praktykami religijnymi włączyły się także instytucje stricte religijne, takie jak Pentecostal Church of Ghana, który w latach dziewięćdziesiątych zabiegał o wyzwolenie kilkudziesięciu dziewcząt. Właśnie wyzwolenia są głównym
i najbardziej widocznym znakiem wskazującym na efektywność wspomnianych
organizacji. W przygotowanych przez nie ceremoniach na przestrzeni lat wolność odzyskało około 4000 dziewcząt i ich dzieci28.
Innym aspektem działalności organizacji pozarządowych jest rehabilitacja
byłych trokosi, które nie mogąc znaleźć dla siebie miejsca we współczesnym
społeczeństwie, nierzadko wracają do świątyń. Także tutaj wspomnieć należy
o działaniach ghańskiego oddziału międzynarodowej organizacji International
28 R. Ocansey, A. Hayhoe, Practice of Trokosi Still Hurting Girls in Ghana, „Ghanaian Chronicle”, 24.08.2004, artykuł dostępny na: http://www.wwrn.org/article.php?idd=7760&sec
=73&con=63 z 24.12.2006.
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Needs, który w swym centrum w Adidome prowadzi edukację byłych niewolnic,
zapewniając im także zajęcia mające na celu przyuczenie do zawodu, jak kursy
kroju, tkactwa lub fryzjerstwa29.
Innym, równie ważnym, a pod pewnym względem nawet istotniejszym działaniem jest praca nad zmianą mentalności społecznej i ukazanie zjawiska trokosi nie jako legendy z przeszłości, lecz jako współczesnego przykładu wyzysku
i poniżenia. Zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku kampania propagandowa i edukacyjna, a niedługo potem także dyskusja medialna
doprowadziły do tego, że sami kapłani zaczęli odchodzić od tego obyczaju, problem w nim dostrzegło społeczeństwo i, co najważniejsze, władze. W 1998 r.
w życie weszło prawo, które jednoznacznie zakazuje niewolnictwa rytualnego,
przewidując karę nie mniej niż trzech lat więzienia za przetrzymywanie kogoś
w niewoli z pobudek religijnych. Prawo to, uznane za spektakularny sukces
przez instytucje pozarządowe, miało jednak niewielki wpływ na sam obyczaj trokosi, gdyż nikt lub prawie nikt nie został na tej podstawie skazany30.
Uwidacznia się to we współczesnej Ghanie, gdzie działania organizacji pozarządowych utraciły dotychczasowy impet, który miały w połowie lat dziewięćdziesiątych. Do tradycyjnych świątyń, znajdujących się pod opieką Afrikania Mission, bardzo trudno się dostać, a tym bardziej zrobić zdjęcie dokumentujące sytuację znajdujących się tam kobiet. Organizacja ta niechętnie wydaje
stosowne pozwolenia31. Można też odnieść wrażenie, że sami Ghańczycy niechętnie rozmawiają o tym problemie, co łatwo zrozumieć, ponieważ jest to instytucja stawiająca w niekorzystnym świetle tradycję jednego z najliczniejszych
ludów w tym regionie32. Nawet zapytani wprost, wykazują pewną nieufność,
starając się dociec przyczyny zainteresowania akurat tym aspektem swojej kultury. Ciekawostką jest, że sam problem trokosi, czyli zjawiska napiętnowanego
przez instytucje międzynarodowe, może się stać orężem konfliktu etnicznego,
co widać chociażby na przykładzie dyskusji nad trokosi, która rozwinęła się na
portalu internetowym Ghana.web przy okazji opublikowania artykułu dotyczącego tego tematu. Dość szybko dyskusja nad treścią publikacji przekształciła
się w plemienną wojnę na wyzwiska.
Organizacje, o których była mowa wcześniej, wciąż jednak działają, zbierają
fundusze na przeprowadzenie ceremonii wyzwoleńczych (International Needs
29

http://www.africaexpress.com/internationalneedsghana z 12.07.2007.
Courts in Preparation. Court on Women on Trokosi: Accra, Ghana, 2003, artykuł dostępny na: http://www.awhrc.org/court%20in%20prep.html, strona otwarta 14.09.2005.
31 P. Pattison, Mission Impossible. November 2006, „The Digital Journalist”, listopad 2006,
artykuł dostępny na: http://www.digitaljournalist.org/issue0611/dis_pattison.html strona otwarta 13.12.2006.
32 W Ghanie, Togo i Beninie żyje około 4 milionów Ewe.
30
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Ghana wydaje nawet specjalne certyfikaty podpisane przez kapłana i właściciela
świątyni) i edukację byłych trokosi. Można więc powiedzieć, że instytucja rytualnego niewolnictwa po latach istnienia wreszcie zanika, jednak to stwierdzenie odnieść można niemal wyłącznie do Ghany. W leżących w pobliżu Togo i Beninie
zmiany te są niewielkie, a organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka mają nikłe wsparcie rządu. Oznacza to, że nawet zupełna likwidacja tego zjawiska
na terenie Ghany przyniesie niewielkie korzyści, jeśli nie będzie się wiązać z edukacją i zmianą punktu widzenia społeczności tradycyjnych oraz odebraniem
możliwości praktykowania szkodliwych obrzędów. To jednak nie nastąpi, jeśli wymienione państwa nie podejmą wspólnych działań na rzecz zniesienia szkodliwej
praktyki religijnej, jaką jest trokosi – współczesna forma niewolnictwa.

Summary
Trokosi as a Modern Form of Slavery
The Trokosi institution is practiced mainly by Ewe and Anlo tribes in Ghana,
Togo and Benin, West Africa. This institution is connected with Ewe beliefs and
the code of social behaviour. The term trokosi means „female slave of the
gods” in the Ewe language, and the base for the definition of this institution
could be drawn from one of the traditional Akan sayings which says that „the
consequence of crime is an individual’s disgrace; but the disgrace of an
individual contaminates his clan and affects his nation”. As a result of this
conviction, people are trying to avoid the negative consequences of crime
committed by a member of their society by quelling the anger of the gods, who
could be called upon by the crime’s victim.
The way to restore safety and stability in the society is to send the girl from
the criminal’s lineage as the servant at the temple of the god of war. Traditionally, the task of this institution was the religious education of young girls, so
they could share their knowledge with the members of the community which
once committed a crime. The reality is far from this image. Modern trokosi
(the term refers also to the institution and its victims) are living in shrines in
slavery conditions with the priest acting as their master. They are forced to
work and, in most cases, also to have sex with the priest or the people appointed
by him. For their work they do not receive any payment. They are denied
access to education, free moving around and medical care. Although since
1998 this institution has been forbidden by the Ghanaian law, it exists until today
because of a great support from the practitioners of the traditional religion.

Iwona Anna Ndiaye
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Instytut Neofilologii

Literatura afrykańska z perspektywy gender.
Współczesna proza senegalska
Epoka postkolonialnego rozwoju Afryki charakteryzuje się przeciwieństwami. Z jednej strony możemy mówić o niepowodzeniach (o czym nieustannie
donoszą media) w procesie rozwoju ekonomicznego większości krajów tego
kontynentu, wolno następującym procesie demokracji politycznej, wzrastającym zadłużeniu zewnętrznym, rozpowszechniających się chorobach i przestępczości, wciąż odradzających się konfliktach etnicznych. Z drugiej – o sukcesach
krajów rozwijających się, wszak bezspornym pozostaje fakt powstawania
i umacniania się niepodległych państw (w tym: procesu wzrostu poczucia
wspólnotowości w granicach państwa i poczucia obywatelstwa, które ma być
gwarantem równości praw politycznych i ekonomicznych w obrębie danej państwowości), zwiększania się liczby ludzi wykształconych.
Wśród wielu dziedzin, które zasługują na uznanie, istotne miejsce zajmuje
literatura. Jednakże życie literackie Afryki, ze względu na jej rozległość terytorialną, bogactwo językowe i etniczne, w naturalny sposób stanowi złożone
i różnorodne zjawisko w sensie kulturowym. W czerwcu 1962 r. w Kampalii
(Uganda) miało miejsce spotkanie literatów afrykańskich pod wielce znaczącym tytułem: „Konferencja pisarzy afrykańskich piszących po angielsku”. Znany nigeryjski pisarz Chinua Achebe1 powiedział wówczas: „Wszelkie próby wy1 Chinua Achebe – określany mianem ojca współczesnej literatury afrykańskiej. Debiutował
w 1958 r. powieścią Things Fall Apart (Świat się rozpada), która sprzedała się w 10 mln egzemplarzy. Achebe jest autorem ponad 20 powieści (m.in. głośnej Anthills of the Savannah), zbiorów opowiadań i poezji. Obecnie ma 76 lat, mieszka w USA. Pomimo częściowego paraliżu ciała wykłada na całym świeci literaturę afrykańską. W swojej twórczości Achebe koncentruje się na
afrykańskiej polityce, porusza problemy rozpadu kultury plemiennej pod wpływem kolonializmu.
W 2007 r. został laureatem prestiżowej nagrody literackiej Man Booker International, przyznawanej raz na dwa lata za całokształt twórczości. Mogą się o nią ubiegać pisarze z całego świata
piszący po angielsku lub tłumaczeni na ten język.
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jaśnienia pojęcia »literatura afrykańska«, odrzucając przy tym złożone i aktualne problemy współczesnej Afryki, skazane są na niepowodzenie. Po tym, jak
na kontynencie afrykańskim raz i na zawsze nastąpi koniec przywództwa białych, powstanie poszczególnych państw narodowych stanie się najważniejszą
wiechą w historii Afryki drugiej połowy XX wieku. Jestem także przekonany, że
rozwój literatury afrykańskiej nastąpi na drodze powstania samodzielnych literatur narodowych”2.
Zasadniczym problemem badaczy zajmujących się literaturą afrykańską, na
co zwracał uwagę także Achebe, pozostają kwestie terminologiczne. Weźmy
sam termin „literatura afrykańska”. Czy rozumiemy przez to książki, które są
pisane w Afryce, czy też te, w których mówi się o Afryce? Czy utwór, należący
do literatury afrykańskiej może poruszać dowolne kwestie, czy też temat winien
oscylować wyłącznie wokół problematyki czysto afrykańskiej? Czy rozprzestrzenia się ów termin na cały kontynent, czy też jedynie na kraje na południe
od Sahary, a może wyłącznie na obszary Czarnej Afryki? Do tego jeszcze dochodzą problemy tożsamości w kontekście wyboru języka. Czy utwory literatury afrykańskiej powinny być pisane w rdzennych językach afrykańskich, czy też
mogą być pisane w języku arabskim, angielskim, francuskim, portugalskim itd.
Nigeryjski krytyk Obi Wali pisał: „Jak się wydaje, największą »zasługą« konferencji jest to, że wyrażone podczas spotkania pisarzy określenie i pojmowanie
»literatury afrykańskiej« niczego jednoznacznie nie precyzuje”3. Stąd możemy
mówić jedynie o literaturach narodowych, bądź etnicznych. Literatura narodowa – to literatura zorientowana na już istniejące lub potencjalne audytorium na
całym jego terytorium. Literatura etniczna jest dostępna jednej grupie etnicznej
wewnątrz kraju, ponieważ tworzona jest w języku danej grupy.
W związku z historycznym rozwojem i niepodległością poszczególnych
państw procesy rozwoju literatury mają swoisty charakter. Na przestrzeni dziesięcioleci ubiegłego stulecia zauważalny jest znaczący wzrost świadomości narodowej. Języki arabski i francuski stały się lingwistycznym fundamentem burzliwie rozwijającej się literatury narodowej w krajach północnoafrykańskich.
W Senegalu Francuzi prowadzili swoją politykę kulturalną długo i konsekwentnie, stąd naturalnym wydaje się fakt, że do największego rozkwitu literatury
afrykańskiej doszło właśnie w tym kraju. Wprawdzie ożywione życie literackie
zaobserwowano w Senegalu w okresie międzywojennym, jednak literatura senegalska w pełnym rozumieniu tego słowa narodziła się dopiero po drugiej
2 Cytat z tekstu prof. Wiktora Chorolskiego nt. afrykańskiej literatury po II wojnie światowej, stanowiącego fragment artykułu   
     

     
XX  , podaję w tłumaczeniu własnym wg: http://www.relga.rsu.ru,
z 05.06.2007.
3 Tamże.
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wojnie światowej, a dojrzała w latach pięćdziesiątych, tj. w okresie największego nasilenia ruchu narodowowyzwoleńczego. Przy czym – jak słusznie konstatują autorzy książki Czarna Afryka – bezpośrednia zależność literatury od rozwoju wydarzeń politycznych nie jest zjawiskiem typowym wyłącznie dla Senegalu. Podobne zjawisko możemy zaobserwować we wszystkich krajach Czarnej
Afryki4.
Istotnym we współczesnym życiu literackim pozostaje także udział piszących kobiet. Stąd za przedmiot analizy badawczej autorka wybrała twórczość
pisarek senegalskich. Dodajmy przy tym, że pozycja kobiet w Senegalu, którego społeczeństwo jest w 94% muzułmańskie, różni się od większości państw islamskich. Prawdziwy zwrot w tym zakresie nastąpił w 1960 r., kiedy kraj ten
uzyskał niepodległość. Narodziny republiki zapoczątkowały decydujące zmiany w sytuacji kobiety senegalskiej w rodzinie, państwie i społeczeństwie. Od tego czasu kobiety wyemancypowały się, są bardzo aktywne, formalnie uzyskały
równe prawa z mężczyznami. Mają swobodny dostęp do nauki i pracy, uczestniczą w życiu społecznym i politycznym kraju.
Podjęta tematyka badawcza zostanie zaprezentowana na przykładzie twórczości przedstawicielek trzech pokoleń senegalskiej prozy, w kolejności: Mariáma Bâ, Ken Bugul, Aminata Zaaria. Wiele ich łączy: wspólne korzenie kulturowe, zbieżne biografie z takimi dominantami, jak bolesne wspomnienia
dzieciństwa (utrata matki), wychowanie w tradycyjnej rodzinie muzułmańskiej,
wykształcenie za granicą, wyemancypowanie, aktywność zawodowa i społeczna. Podobnie jak większość współczesnych intelektualistów wiele lat spędziły
w otoczeniu kultury europejskiej, a w życiu dojrzałym osiadły poza ojczyzną:
Ken Bugul w Beninie, Mariama Bâ i Aminata Zaaria we Francji. Wszystkie wybrały język francuski jako formę przekazu literackiego. Jednak odwołując się do
obrazowego stwierdzenia jednego z najwybitniejszych pisarzy afrykańskich Ahmadou Kourouma5 (Wybrzeże Kości Słoniowej), pisały po francusku, ale my4 Na temat konsekwencji francuskiej polityki asymilacyjnej na obszarze dawnej Francuskiej
Afryki Zachodniej oraz jej skutkach w sferze kultury zob. rozdział IV „Literatura francuskojęzyczna Afryki Zachodniej” pracy:V. Klíma, K.F. Rùžièka, P. Zima, Czarna Afryka. Literatura i język, tłum. z jęz. angielskiego M. Metelska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 96–97.
5 Ahmadou Kourouma (1927–2007) – jeden z najciekawszych frankofońskich pisarzy Czarnej Afryki. Oddzielony od rodziców w wieku siedmiu lat, wychowywany był przez wuja. Oskarżony o zorganizowanie studenckiego strajku, został wydalony z Wyższej Szkoły Technicznej
w Bamako i wcielony do armii kolonialnej. Za odmowę udziału w akcji represyjnej przeciwko
działaczom Demokratycznego Ugrupowania Afryki (RDA) został zdegradowany i wysłany do
Indochin, gdzie pracował w rozgłośni wojskowej. Zwolniony z wojska w 1954 r., studiował
w Nantes i Lyonie. Po otrzymaniu dyplomu w 1959 r. przez dwa lata pracował w Paryżu w towarzystwie ubezpieczeniowym. Po powrocie na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie założył kasę
emerytalną, zaczął studiować pisma z zakresu afrykańskiej etnologii i socjologii. W roku 1963
oskarżony o spisek stracił pracę. W czasie siedmiomiesięcznego bezrobocia napisał swoją pierw-
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ślały po afrykańsku6. W efekcie otrzymujemy oryginalną „zafrykanizowaną”
francuszczyznę (określenie Jerzego Rohozińskiego), pełną analogii, symboli,
przysłów, utrzymaną w charakterystycznym rytmie i oddającą nadrealizm afrykańskiego świata wyobrażeń. Jest to język niezwykle barwny, plastyczny, nacechowany pojęciami świata przyrody.
Wymienione powieściopisarki są znane nie tylko w swoim kraju. O popularności ich utworów, tłumaczonych na wiele języków europejskich (w tym także
polski), zdecydowała odwaga pisarska podejmowania tematów trudnych, niepopularnych, odważnych społecznie i obyczajowo.
Mariama Bâ jest pierwszą w tym barwnym szeregu, prezentowaną tutaj,
przedstawicielką najstarszego pokolenia senegalskich literatek, znaną działaczką feministyczną. Urodziła się w 1929 r. w Dakarze. Ojciec zajmował wysokie
stanowisko w administracji państwowej (minister). Matka zmarła, gdy Mariama Bâ była niemowlęciem. Wychowywała się pod opieką babki w tradycyjnej
rodzinie muzułmańskiej. W 1947 r. została dyplomowaną nauczycielką, w ciągu dwunastu lat pracowała w placówkach oświatowych. Przyczyny zdrowotne
zmusiły ją do rezygnacji z aktywnej pracy dydaktycznej. Dalsza praca zawodowa związana była z obowiązkami pracownika administracyjnego instytucji
nadzorującej placówki oświatowe.
Jak sama podkreśla, jej osobowość twórcza kształtowała się pod wpływem
trzech indywidualności. Przede wszystkim ojca, który przekazał jej zamiłowanie
do literatury, był pierwszym nauczycielem sztuki oratorskiej. Wspomina także
o Berthe Maubert, u której pobierała lekcje języka francuskiego, oraz o nauczysza książkę Les Soleils des Indépendances (Fama Dumbuya najprawdziwszy. Dumbuya na białym koniu), która uważana jest za jedną z najważniejszych powieści literatury Czarnej Afryki.
Odrzucana początkowo przez wielu wydawców, otrzymała prestiżową nagrodę literacką
w Québecu. We Francji ukazała się w 1970 r. i od razu odniosła sukces. Pozostałe utwory:
Monné, outrages et défis (Monné, zniewagi i wyzwania), En attendant le vote des bêìtes sauvages (Czekając na głos wyborczy dzikich zwierząt, 1998). W 1986 r. Kourouma otrzymał z rąk
prezydenta Mitterranda order Legii Honorowej. Zob. Amadou Koné, Efekt rzeczywistości w powieściach Kouroumy, tłum. M. Szymańska, „Literatura na Świecie” 1999, nr 1–2, s. 37–46.
6 Ahmadou Kourouma wyjaśnia: „Francuski to język zdyscyplinowany, wygładzony przez pismo i logikę, wyrosły na podłożu chrześcijaństwa. Mój język ojczysty, w którym myślę, zna wyłącznie wielką swobodę, jaką daje przekaz ustny; »siedzi« w kulturze, w której podstawą jest animizm. [...] Literatura afrykańska jest literaturą ustną. Literatura ta jest nie tylko słowem i ciszą,
lecz również gestem [...]. Celem, do którego dąży pisarz afrykański, jest ułatwienie uczestnictwa
poprzez wywołanie emocji. Osiąga się to rytmem, obrazem i symbolem, które stają się środkami
literackimi [...]. Język francuski jest zaplanowany, układny. Postaci tracą w nim wyrazistość, jaką miały w mowie afrykańskiej. Ich pojawienie się nie wywołuje efektów, które towarzyszyły im
w języku pierwotnym” – podaję w tłumaczeniu Jerzego Rohozińskiego, http://www.radio.com.pl/kultura/kultura.asp?id=751. Por. A. Kourouma, Fama Dumbuya najprawdziwszy.
Dumbuya na białym koniu, tłum. Stolarek, Warszawa 1975.
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cielce ze szkoły średniej Germaine Le Goff (obecnie jedna z najbardziej uznanych szkół średnich – Liceum im. Lamine Gueye w Dakarze).
Debiutowała w 1979 r. powieścią Une si longue lettre (Pewien długi list).
Dorobek literacki Mariama Bâ ilościowo nie przedstawia się imponująco, to
zaledwie dwie powieści. Jednak już pierwsza powieść przyniosła jej ogromny
sukces zarówno w kraju, jak i za granicą. Powieść była tłumaczona na 20 języków, a w listopadzie 1980 roku we Frankfurcie otrzymała prestiżową Nagrodę
Noma. Mariama Bâ podjęła trudną drogę typowego pisarstwa kobiecego. Pod
względem podejmowanej tematyki Une si longue lettre to powieść feministyczna, w której autorka reaguje na sytuację swoich „sióstr”, ofiar tradycji i utartych norm społecznych. Pod względem gatunkowym to powieść epistolarna.
Śmierć męża oraz ceremonia pogrzebu stają się dla Ramatoulaye, bohaterki
i narratorki, okazją do wspomnień ich wspólnego życia oraz pewnych podsumowań całego życia bohaterki, począwszy od lat dziecięcych, szkoły, lat młodzieńczych, szczęśliwego okresu narzeczeństwa, do pierwszych małżeńskich
rozczarowań, rozstania, codziennej walki o przetrwanie. Samotna, bezsilna
wobec losu i tradycji, adresuje długi list do swojej najlepszej przyjaciółki Aissatou. Chronologicznie, narracja powieści kończy się z chwilą zakończenia czteromiesięcznej żałoby. Forma oczyszczającego wyznania w intymnym zapisie
epistolarnym pozwala wylać z siebie całą gorycz, ból i poczucie niesprawiedliwości.
Powieść Mariama Bâ to forma protestu czy raczej procesu wszczętego przeciwko poligamii. Autorka piętnuje postępowanie mężczyzn oraz niektóre praktyki obyczajowe, jak na przykład organizowanie uroczystości rodzinnych „na
pokaz”, upadek obyczajów, problemy edukacji, małżeństwa bez zgody młodych
dziewcząt, naruszenia praw kobiet itp. To nie powieść autobiograficzna, jakby
mogło się wydawać, a w dużej mierze doświadczenia autorki oraz bezpośrednia obserwacja najbliższego otoczenia pozwoliły pisarce zgromadzić materiał
do pracy.
Świetnie zapowiadającą się karierę nagle przerwała śmierć 17 sierpnia
1981 r., na trzy miesiące przed ukazaniem się jej drugiej powieści: Le chant
écarlate (Szkarłatna pieśń). W swojej drugiej powieści pozostaje wierna zasadniczej problematyce. Jest pierwszą w literaturze afrykańskiej powieściopisarką podejmującą zagadnienia pozycji kobiet w społeczeństwie afrykańskim,
otwarcie piętnującą niesprawiedliwość społeczną, której na co dzień doznają
współczesne kobiety. Prozę Mariama Bâ możemy określić jako obyczajowo-społeczną. Złożone tematy emancypacji oraz warunków życia kobiet rozpatrywała przez pryzmat osobistych doświadczeń rozwódki (mąż był posłem do
parlamentu), matki dziewięciorga dzieci, działaczki feministycznej, kobiety wykształconej.
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Wiedza o Afryce, w tym o literaturze Czarnego Kontynentu stopniowo toruje sobie drogę także do polskiego czytelnika. Po 1960 r. (zwanym „rokiem
Afryki”), kiedy kilkanaście krajów uzyskało niepodległość, także w Polsce odnotowujemy ożywiony rozwój studiów afrykanistycznych. Literatura afrykańska, tworzona w językach europejskich, stała się prawdziwym odkryciem7.
Ken Bugul (prawdziwe nazwisko Mariétou Mbaye Biléoma) jest jedną
z nielicznych pisarek, które zaistniały na rynku wydawniczym w naszym kraju. Urodziła się w 1947 r. w Ndoucoumane (wioska w Senegalu), zatem formalnie jeszcze we francuskiej kolonii. W latach 1986–1993 pracowała jako
urzędniczka w placówkach w Nairobi (Kenia), w Brazzaville (Kongo), w Lomé
(Togo). Pełniła funkcję kierownika programu organizacji pozarządowej zajmującej się projektem planowania rodziny w Afryce (International Planned
Parenthood Federation IPPF Africa Region). Od wielu lat mieszka w Porto
Novo w Beninie.
Ken Bugul należy do najbardziej utytułowanych pisarek senegalskich.
Pierwszą książkę Le Baobab fou („Baobab szalony”) wydała w Senegalu
w 1983 roku. Wszystkie następne w Paryżu: Cendres et braises („Popiół i żar”,
1994), Riwan et le chemin de sable („Riwan albo droga z piasku”, 1999), La
Folie et la mort („Szaleństwo i śmierć”, 2000), De l’autre côté du regard („Widziane z drugiej strony”, 2003), Rue Félix-Faure („Ulica Félix-Faure”, 2005),
La pièce d’or („Kawałek złota”, 2006).
Ken Bugul w języku wolof (największej grupy etnicznej w Senegalu) oznacza „tę, której nikt nie chce” i nadawane jest kobietom, które urodziły martwe
dziecko. To obrazowe określenie pisarka przyjęła jako swój pseudonim. Z jednej strony oddaje on charakter uwarunkowań społecznych kobiety w społeczeństwie senegalskim, z drugiej – chronił ją przed konsekwencjami publikacji
odważnej powieści Widziane z drugiej strony, podejmującej problem ubezwłasnowolnienia kobiet w realiach tradycyjnych rodzin muzułmańskich. Powieść
została uznana przez 69 francuskich księgarzy znanej sieci księgarskiej FNAC
za najlepszą powieść 2003 r.
To pierwsza książka Ken Bugul przetłumaczona na język polski (zapoczątkowała nową serię Państwowego Instytutu Wydawniczego: „Spojrzenia”). Autorka gościła na targach książki w Warszawie w 2004 roku8. Debiut Ken Bugu,
– podkreśla Kinga Dunin, – nie okazał się „martwym porodem”. Z racji poru7 Jak słusznie odnotowuje Stanisław Piłaszewicz w książce Religie i mitologia Czarnej Afryki, „również utwory w językach rodzimych Afryki zaczęły wolno wchodzić do obiegu czytelniczego, choć szkoda, że prezentowano je głównie na łamach czasopism literackich i środowiskowych”, wyd. Dialog, Warszawa 2002, s. 5.
8 Zob. Wywiad, rozmowę przeprowadziła Katarzyna Surmiak-Domańska, „Wysokie Obcasy”, 5 VI 2004, http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,78525,2110441.html [20.02.2008].
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szanych tematów tabu wywołał ostry skandal w Afryce i bardzo żywą reakcję
na całym świecie9. Ken Bugul otrzymała nagrodę Grand Prix Littéraire de
l’Afrique Noire (za książkę Riwan et le chemin de sable w 1999 r.), w 1999 r.
Nagrodę UNESCO dla Kobiet Afryki, a w 2003 r. francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji przyznało jej tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury.
Twórczość Ken Bugul to autoterapia pamięci kobiety, która na zawsze zachowała w swoich powieściach ból małej dziewczynki odrzuconej przez matkę.
Jej twórczość to prosty, ale poruszający zapis drogi, jaką trzeba przejść, aby odnaleźć rodzinny dom, połączenie ze zmarłymi przodkami, wreszcie spokój duszy i ukojenie serca.
Aminata Zaaria to najmłodsza przedstawicielka prozy senegalskiej, urodzona w 1973 r. w Thiès, a zatem w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek już
w wolnym, niepodległym kraju. Obecnie jest uznaną dziennikarką, autorką powieści i sztuki teatralnej. Mieszka w Paryżu.
W 2005 r. wydała sztukę teatralną Consulat Zénéral („Konsulat Generalny”). Przede wszystkim jest jednak znana jako autorka powieści La Nuit est
tombée sur Dakar („Noc zapadła nad Dakarem”), która ukazała się w 2004 r.
nakładem paryskiego wydawnictwa Bernard Grasset. Powieść zaczyna się słowami: „Wiem, że ryzykuję ogniem piekielnym, ale jestem gotowa na wszystko,
żeby tylko uciec od biedy. Być może dobry Bóg weźmie pod uwagę moje cierpienia tu na ziemi i to marzenie, a nie moje grzechy. Wystarczy wytłumaczyć
mu, że miałam dosyć przeciętności wokół siebie, aby On obdarzył mnie swoim
bezgranicznym miłosierdziem i łaską. Tym samym w dniu Sądu Ostatecznego
nie pośle mnie w ogień piekielny, gdzie smażą się kobiety, które miały stosunki
seksualne z mężczyznami pijącymi alkohol, spożywającymi wieprzowinę i nie
zachowującymi postu w ciągu świętego miesiąca. Jeżeli mam odwagę łamać
nakazy religijne, to dlatego że podjęłam takie postanowienie wspólnie z moją
najlepszą przyjaciółką Dior Touré”10. Tak zaczyna się opowieść o dwóch siedemnastoletnich Senegalkach, które opuszczają swoją rodzinną wioskę, żeby
dotrzeć do Dakaru i prowadzić „światowe życie”. Aby zdobyć jakieś środki na
przetrwanie, decydują się na uprawianie płatnego seksu z białymi mężczyznami. Tym samym marzenia przeradzają się w koszmar. Jak sama podkreśla
w wywiadzie dla pisma kobiecego „Amina” w czerwcu 2004 r., nie jest pierwszą, którą zainspirował Dakar, stolica, miasto portowe, pełne sprzeczności,
kontrastów, niebezpieczeństw. Miała ochotę opisać rzeczywistość współcze9

K. Dunin, Widziane z drugiej strony, http://gazeta.pl/kultura/1,34169,2090751.html
[06.06.2007].
10 A. Zaaria, La nuit est tombée sur Dakar, Paris 2004, s. 11–12. Podaję w tłumaczeniu własnym i Bary Ndiaye.
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snego afrykańskiego miasta. Nie uważała go za straszny przedsionek piekła.
Właśnie dlatego, że lubiła to miasto, wybrała je na miejsce swojej powieści.
To przede wszystkim historia przyjaźni dwóch młodych dziewcząt, co nie
jest częstym zjawiskiem w kraju, w którym dopuszcza się poligamię, w kraju,
gdzie kobiety patrzą na inne przede wszystkim jako potencjalne rywalki. Autorka bardzo ceni kobiece przyjaźnie. Uważa, że kobieta sama może dokonać ważnych rzeczy, ale kiedy działają wspólnie mogą realizować przedsięwzięcia
o ogromnym wymiarze.
Poza tym Zaaria porusza bardzo ważny społecznie problem prostytucji.
W jej książce prostytucja to świadomy wybór, decyzje wynikające z chęci
podwyższania statusu materialnego, wyobrażenia o świecie europejskim kreowanym poprzez filmy i media. Bohaterki szybko zdają sobie sprawę, że magia
zachodniego luksusu wciąga bezpowrotnie i na zawsze okalecza psychicznie.
Jednakże, aby zrealizować swoje marzenia, gotowe są poświęcić wszystko. Za
marzenia przyszło im zapłacić wysoką cenę. Mają zaledwie 17 lat, a tak wiele
już w swoim życiu przeszły, doświadczyły upokorzenia, głodu, przemocy fizycznej. Poza tym błędy i decyzje młodości będą miały swoje konsekwencje
w całym ich przyszłym życiu. Żaden Senegalczyk nie będzie chciał związać się
z kobietą, która była z białym mężczyzną.
Siłę oddziaływania fikcji literackiej w utworze młodziutkiej powieściopisarki
potęguje sytuacja rzeczywista. W reportażach prezentowanych w ostatnich latach we francuskiej telewizji niejednokrotnie podejmowano tematykę turystyki
seksualnej w Senegalu. Prostytucja istnieje we wszystkich współczesnych społeczeństwach, stąd i w dakarskim porcie nie jest zjawiskiem precedensowym. Fakt,
że Senegalczycy utrzymują kochanki, Aminata Zoaria także uważa za formę
prostytucji. A takie ciche przyzwolenie daje senegalskie społeczeństwo.
Autorka stara się spojrzeć na poruszane kwestie w szerokim społeczno-kulturowym ujęciu. Z jednej strony powieść jest formą przestrogi dla młodych kobiet, które marzą o zachodnim Eldorado. Pokazuje, że marzenia mogą być początkiem życiowych tragedii. Z drugiej – podkreśla, że do takich decyzji mogą
skłaniać radykalne poglądy fundamentalistów afrykańskich, którzy chcieliby
widzieć milczące kobiety, zamknięte w kuchni.
Aminata Zaaria wybrała formę reportażu, który stwarza możliwość oddania
najgłębszych uczyć, emocji, z zachowaniem przejrzystego stylu i prostoty przekazu.

***
Przedstawiony materiał pozwala skonstatować fakt, że w senegalskiej prozie
pojawiła się cała gama wyznań twórczych, w których autorki odkryły przed czytelnikami różnorodność kobiecych uczuć i marzeń. Czytelnikom i krytykom
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przyszło poważniej traktować to, co dotychczas przyjęto określać terminem „literatura kobieca” (początkowo ujmowanym w cudzysłów). Mimo to literatura
kobieca w XX w. w Senegalu nadal pozostała zjawiskiem nieco „egzotycznym”.
Chętnych zignorować to zjawisko było nie mniej niż tych, którzy traktowali je
z powagą i szacunkiem. Pisarki ubiegłego stulecia, poszukujące własnych dróg
w literaturze, zmuszone były pokonać podwójną przeszkodę: z jednej strony –
niedowierzanie nowemu talentowi, z drugiej – niedowierzanie, że ten talent należał... do kobiety.
Niezależnie jednak od tych skrajnych opinii lektura omawianej twórczości
uświadamia nam, że twórczość kobieca – nie jest gorsza (ani lepsza) od męskiej, w istocie jest inna. Jednocześnie przypomnijmy, że już w 1920 r. literatura kobieca na świecie wkracza w fazę odkrywania i manifestowania kobiecości,
poszukiwania pełni człowieczeństwa przejawiającego się w czysto kobiecych
doświadczeniach11. Jednakże autorka niniejszego opracowania nie zamierza
włączać się do dyskusji: „o zasadności w literaturze podziałów uniwersalnych”
czy też opowiadać się po „jednej ze stron”. Za najbardziej przekonywujący należy uznać pogląd, że utalentowana kobieta (podobnie jak utalentowany mężczyzna) jest obecna w swoich utworach nie poprzez „kobiece” lub „męskie”, ale
„ogólnoludzkie” wartości, które reprezentuje.
Kontynent afrykański stanowi arenę zagorzałych sporów o drogi rozwoju,
a pisarki senegalskie starają się odzwierciedlać istotę owych sporów, pokazać
walkę nowego i starego, wzajemne oddziaływanie tradycji i nowatorstwa. Dlatego też najbardziej intrygującą kwestią jest miejsce, jakie zajmuje twórczość
współczesnych pisarek w teorii literatury, a także ewolucja kobiecej świadomości, poszukiwanie środków ekspresji oraz ich roli w przewartościowaniu wypracowanych przez historię literatury sądów. Przyjęty termin „literatura kobieca”
w tym konkretnym przypadku pozwala wyodrębnić spośród bogatej literatury
afrykańskiej grupę tekstów: utwory napisane przez kobiety, odzwierciedlające
kobiece widzenie świata oraz pozwalające dostrzec ciągłość i powtarzalność
pewnych tematów, problemów i postaci. Ten szczególny dorobek literacki,
który odsłania przed nami tajemniczy obraz kobiety, pozwala zrozumieć istotę
„kobiecości”. W tym kontekście najbliższym wydaje się stanowisko reprezentowane przez polską badaczkę kobiecego pisarstwa – Grażynę Borkowską, która
definiuje twórczość kobiecą „jako zbiór utworów kobiecego autorstwa, odwołujących się do kobiecych doświadczeń egzystencjalnych lub też przedstawiających sytuację kobiety w świecie”12. Opinię podkreślającą pewną odmienność
11

Zob. H. Jaxa-Rożen, Kobiety i literatura, „OŚKa. Biuletyn. Pismo Ośrodka Informacji
Środowisk Kobiecych”, 1999, nr 1, http://www.oska.org.pl/biuletyn/b4/jaxa.html [20.02.2008].
12 Zob. H. Jaxa-Rożen, Kobiety i literatura, op. cit., [20.02.2008].
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pisarstwa kobiecego od męskiego wyraża także Wanda Laszczak: „tenże system
wartości akcentuje przeciwną męskiej dominacji nad kobietami żeńską skłonność do partnerskiej współpracy oraz predyspozycję do godzenia intelektu
z wrażliwością i różnorodnością uczuć”13.
Nowe pokolenie przedstawicielek współczesnej prozy kobiecej łączy bardzo
wiele. W ich twórczości możemy dostrzec wspólną tematykę, zbieżne motywy,
nawet stylistykę. Mają podobne inspiracje. Piszą o swoim kraju, domu, rodzinie, o miłości i kobiecości, rzadziej o emancypacji, równouprawnieniu. W swoich utworach autorki podejmują trudne kwestie społeczne i obyczajowe,
otwarcie piszą, jak np. Ken Bugul w powieści „Widziane z drugiej strony”,
o trudnym losie małych dziewczynek, dorastających w warunkach tradycyjnego modelu rodziny islamskiej, o ich bezgranicznej samotności, pozostawieniu
samym sobie, wychowywanych przez starych ojców i niewykształcone kobiety.
Odkrywamy w tej twórczości ogromną uczciwość. Ken Bugul pisze szczerze
i bez patosu.
Analiza dostępnych tekstów pozwala widzieć w literackiej twórczości ważny
i znaczący wyraz świadomości współczesnego pokolenia senegalskich pisarek,
ich stosunku do świata, do aktualnych wydarzeń. W formie prozatorskiej wypowiadają poglądy zarówno w sferze społecznej, obyczajowej, jak i intymne
przeżycia jednostki. Wymierną wagę tej twórczości podkreślają prestiżowe nagrody literackie i wyróżnienia międzynarodowe. Tym samym wpisuje się ona
w dorobek literatury afrykańskiej, wśród której należałoby przypomnieć nazwiska najbardziej znaczących autorek, m.in. Aminata Sow Fall, Were-Were Liking, Fatou Diome, Khadi Hane, Marie Ndiaye, Léonora Miano.
Jednakże współczesna proza afrykańska, w tym senegalska, w znacznej mierze pozostaje nieznana polskiemu odbiorcy. Stosunek krytyki literackiej, zarówno francuskiej, jak i polskiej, do wielu pisarek należy uznać za lekceważący
i krzywdzący. Wciąż stosuje się jedną z najbardziej dotkliwych form psychologicznej presji – przemilczanie. W takich bowiem kategoriach należy traktować
„pominięcie” kobiecych sylwetek literackich w klasycznym już dzisiaj opracowaniu V. Klíma, K.F. Rùžièka, P. Zima, Czarna Afryka. Literatura i język. Ten
stan rzeczy stał się główną inspiracją do zajęcia się tą tematyką. Tę istotną lukę badawczą próbuje wypełnić niniejsze opracowanie. Naturalnie jedynie
w ograniczonym zakresie, jednakże z nadzieją, że podjęta problematyka stanie
się inspiracją do dalszych badań.

13

s. 8.

W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993,
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Summary
African Literature in Context of Gender Study. Contemporary
Senegalese Prose
The African continent constitutes the arena of bitter arguments on the road
to development, as expressed in literature; also in the works of Senegalese
woman writers who try to illustrate appropriately the essence of those disputes
and show the battle between the new and the old, as well as the mutual influence
of tradition and innovation. Therefore, some of the most controversial issues
are the following: position of contemporary women writers in the contemporary
theory of literature, evolution of women’s awareness, finding their own expression
and their role in revising judgments developed by the history of literature. The
established term, in this particular case, constituted rather a practical function
enabling to isolate certain group of literary texts from the rich African literature.
The authoress equates the term „women’s literature” with the work representing
certain „subculture”, understood as the way of life of the self-conscious minority.
Within the authoress’ range of interests remain works written by women, which
reflect women’s vision of the world, and her views on human being enabling to
discern continuity and repetitiveness of certain subjects, problems and characters.
In their works we can notice a shared subject matter, coincidental motives and
even style. They have similar inspirations. In their works the authoresses
discuss significant issues concerning emancipation, equal rights, difficult social
issues and those connected with customs.
To exemplify the undertaken research topic, it is intended to present the
output of the representatives of three generations of Senegalese prose writers,
among others, Mariáma Bâ, Ken Bugul, Aminata Zaaria, those who were not
afraid to deal with difficult and unpopular subjects that touched upon drastic
spheres, both social and those connected with customs.

Nina Pawlak
Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Zakład Języków i Kultur Afryki

Kognitywny obraz ‘matki’ i ‘ojca’
w języku i kulturze Hausa
Wstęp
Pojęcia ‘matka’ i ‘ojciec’ mają charakter uniwersalny i posiadają swoje odpowiedniki leksykalne we wszystkich językach. Pod względem definicyjnym pojęcia te są proste, gdy uwzględniają podstawowe cechy kategorialne właściwe
wszystkim desygnatom klasy ‘matek’ i ‘ojców’. Należy do nich odpowiednio
‘bycie kobietą’ i ‘bycie mężczyzną’ oraz posiadanie dziecka1. Rozumienie pojęć
‘matka’/’ojciec’ ma jednak także wymiar kulturowy. W szczególności posiadanie dziecka może być interpretowane nie tylko biologicznie, ale też społecznie,
prawnie, zwyczajowo, symbolicznie. Odrębności zaznaczają się także w funkcjonowaniu stereotypu ‘matki’ i ‘ojca’ wykształconego w wyniku doświadczeń
kulturowych. Odzwierciedlają one specyfikę struktury społecznej, w której
umiejscowiona jest rodzina, jej tradycje narodowe i religijne. Sposób rozumienia pojęć tworzących wspólne doświadczenie przejawia się najwyraźniej w faktach językowych, które nie tylko nazywają elementy rzeczywistości, ale także
poddają je ocenie z punktu widzenia wartości kulturowych.
Rozumienie pojęć ‘matka’ i ‘ojciec’ odwołuje się najczęściej do podstawowych cech definicyjnych, ale w praktyce komunikacyjnej cechy te mogą być
marginalizowane, a nawet pomijane. W intuicji przeciętnego użytkownika języka polskiego semantyka wyrazu ‘matka’ obejmuje nie tylko cechy „istotne”, ale
także cechy „typowe”, które mają wpływ na sposób używania tego wyrazu w tekstach językowych2.
1

Cechy kategorialne matki, które wymienia J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 153, są tu odpowiednio przeniesione także na ojca.
2 Na poziomie społecznej normy semantycznej w języku polskim matki „prawdziwe” (w odróżnieniu np. od „matek wyrodnych”) charakteryzuje opiekuńczość, czułość. Por. tamże, s. 154.
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Lingwistyka kulturowa, zajmująca się badaniem kultur na podstawie danych językowych, ma w swoim dorobku wiedzę o funkcjonowaniu tych elementów języka, które są ważne dla poznania „językowych sądów o świecie” i „językowego obrazu świata”. Oprócz gramatyki, a zwłaszcza wyrażanych w niej kategorii, uprzywilejowaną pozycję w badaniach o tym charakterze ma słownictwo, które jest „klasyfikatorem społecznych doświadczeń”3. Ważne miejsce zajmują frazeologizmy, kompozycje leksykalne, derywaty językowe z całym mechanizmem ich systemowych relacji. W wyniku ich analizy w językoznawstwie
kognitywnym rozwinęła się koncepcja „prototypu”, wynikająca z powszechnej
w sądach o świecie zasady kategoryzacji i tworzenia modeli. ‘Prototyp’ oznacza „najlepszy egzemplarz czy też najlepszy okaz, najlepszy reprezentant czy
centralny element kategorii”4.
W badaniach lingwistycznych o profilu kulturowym szczególnym zainteresowaniem cieszy się pojęcie ‘matka’5. Stereotyp, ujmujący społeczną rolę matki w kontekście doświadczeń kulturowych, budowany jest na podstawie danych
systemowych oraz sposobu używania odpowiedników leksykalnych tego pojęcia w tekstach. Języki różnią się profilem stereotypu matki, akcentującym mniej
lub bardziej wyraźnie jego cechy definicyjne i cechy wynikające ze społecznej
normy semantycznej. W ujęciu kognitywnym różnice te dotyczą stopnia zakorzenienia w języku różnych modeli matki, które funkcjonują jako typy idealne
(prototypy)6:
– model urodzenia, podstawowy – ‘kobieta, która urodziła’
– model genetyczny – ‘kobieta, która dostarczyła materiału genetycznego
potomstwu’,
– model żywieniowo-wychowawczy – ‘kobieta, która karmi i wychowuje
dziecko’
– model genealogiczny – ‘kobieta, która jest najbliższym przodkiem płci
żeńskiej’.
3

Tamże, s. 13.
G. Kleiber, Semantyka prototypu, kategorie i znaczenie leksykalne (przekł. Bronisława Ligara), Universitas, Kraków 2003.
5 Publikacją podsumowującą dotychczasowe wyniki badań jest: J.Bartmiński, Językowe podstawy; zob. także: G. Lakoff, Classifiers as a Reflection of Mind, [w:] C. Craig (red.), Noun
Classes and Categorization, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1986, s. 13–51;
A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura. Wybór prac, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999; J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na
przykładzie stereotypu matki, [w:] J. Anusiewicz, J. Bartmiński (red.), Język a kultura, t. 12. Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, Wrocław 1998,
s. 63–83.
6 Modele kognitywne pojęcia ‘matka’ przedstawił J. Lakoff, Classifiers; o implikacjach takiej
klasyfikacji zob. A. Wierzbicka, Język – umysł – kultura, s. 33.
4
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Podjęta tu próba analizy stereotypów językowych prowadzi do ustalenia
społecznego modelu rodziny afrykańskiej i ról, jakie są przypisane rodzicom.
Jej celem jest przedstawienie cech ‘ojca’ i ‘matki’ istotnych dla semantyki leksykalnych odpowiedników tych pojęć w języku hausa.

Język i kultura Hausa
Lud Hausa zamieszkuje zwarty teren w strefie półpustynnej na obszarach
północnej Nigerii i południowego Nigru. W okresie przedkolonialnym zaznaczył on swą obecność na mapie politycznej Afryki Zachodniej stworzeniem
niezależnych miast-państw (m.in. Katsina, Zaria), zjednoczonych na początku XIX w. religijną organizacją kalifatu ze stolicą w Sokoto. Język hausa, klasyfikowany wraz z innymi językami czadyjskimi w rodzinie afroazjatyckiej,
używany jest w charakterze języka kontaktowego także przez inne ludy Afryki Zachodniej.
Kulturowy profil języka hausa ukształtował się w wyniku licznych kontaktów
zewnętrznych, jakie społeczność Hausa utrzymywała głównie z powodu aktywności handlowej, a także pod wpływem religii muzułmańskiej, która od wieku
XIV stopniowo wkraczała do różnych dziedzin ich życia. Chociaż w tradycji
i obrzędowości funkcjonuje wiele zwyczajów wywodzących się z czasów przedislamskich (w tym zwłaszcza z kultu bori), normy społeczne podporządkowane
są religii. Islam wywarł ogromny wpływ na styl życia rodzinnego, a zwłaszcza
na pozycję kobiet w społeczeństwie. Nakazy islamu, takie jak utożsamianie
małżeństwa z obowiązkiem religijnym, powszechność poligynii, a nawet „rytualne zamknięcie” kobiet zamężnych tworzą obraz, w którym społeczna rola kobiety jest marginalizowana, a jej godność nie jest należycie respektowana. Stosunki panujące w rodzinie poligynicznej wskazują na pewne nadrzędne cele,
którym służy taki model rodziny. Swoisty system relacji, jaki funkcjonuje w rodzinie afrykańskiej, ma także odniesienie do społecznej roli ojca i matki
oraz cech, które tworzą ich stereotyp językowy.

Leksykalne odpowiedniki pojęć ‘matka’ i ‘ojciec’ w języku hausa
W leksykonie języka hausa wyodrębnia się następujące odpowiedniki pojęć
‘matka’ i ‘ojciec’ (w zapisie fonetycznym samogłoska długa ma znak - lub jest
podwojona jeśli ma ton niski, oznaczony`:
MATKA
uwa- (l.mn. iyàaye-) (Kats.= uwàaye-)
iyà
kamaca, kamacca (Kats. & Z. = uwa-)
mahaif÷- (l.mn. mahàifa-)

OJCIEC
ùba- (l.mn. ùbann÷-)

mahaifiìya- (l.mn. mahàifa-)
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innà (brak liczby mnogiej)
ummà (mmà) (jęz. arabski)
tso-huwa- (‘stara’), l.mn. tsòofàff÷-
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bàaba (brak brak liczby mnogiej)
bàaba-n÷- (jęz. kanuri)
tso-ho- (‘stary’) l.mn. tsòofàff÷-

Definicje słownikowe pojęć tworzą na ogół pary będące wariantami leksykalnymi lub gramatycznymi form męskich i żeńskich, odpowiednio wyrażające
znaczenie ‘matka’ i ‘ojciec’. Reprezentację znaczenia ‘matka’ można jednak
uznać za bogatszą, ponieważ określeniom iyà i kamaca nie można przypisać
odpowiedników męskich. O ile w świetle danych systemowych określenia uwa
i iya można uznać za warianty fonologiczne7, kamaca, kamacca jest dialektalnym odpowiednikiem uwa-, charakterystycznym dla Katsiny i Zarii.
Forma mahaifìiya- (gramatyczny rodzaj żeński) i mahàifi rodzaj męski) są
derywatami nominalnymi od czasownika hàifa- ‘rodzić’ i oznaczają odpowiednio ‘rodzicielka’, ‘rodzic’, ze wspólną liczbą mnogą mahàifa- ‘rodzice’.
Termin innà, podobnie jak jest iyà, jest wprawdzie synonimem uwa- w znaczeniu ‘matka’, ale ze względu na inne konotacje i konteksty semantyczne, w jakich jest używany (o czym dalej), nie jest wariantem zupełnym. Na określenie
ojca odpowiednikiem jest bàaba, który – podobnie jak innà, nie ma formy liczby mnogiej.
Do wyrażenia znaczeń ‘matka’, ‘ojciec’ funkcjonują też w języku wyrazy zapożyczone: odpowiednio z arabskiego ummà (mmà) i z kanuri bàaba-ni, przy
czym ten ostatni znaczy także ‘wujek’, ‘brat ojca’ lub inny mężczyzna z rodziny8.
Spośród form nacechowanych stylistycznie najczęściej spotykana jest
tsohuwa- (‘stara’) dla ‘matki’ i tso-ho- (‘stary’) dla ojca, przy czym warto odnotować, że określenia te są pozbawione konotacji negatywnej.
Mimo wielu odpowiedników, w reprezentacji leksykalnej pojęć ‘matka’ i ‘ojciec’ w języku hausa określenia uwa- ‘matka’ i ùba- ‘ojciec’ zaliczyć można do pojęć podstawowych, m.in. ze względu na neutralne stylistycznie i nienacechowane pod względem komunikacyjnym konteksty, w których się pojawiają. Dość
znamiennie jeden z odpowiedników pojęcia ‘rodzice’ (iyàaye-) jest gramatyczną
formą liczby mnogiej rzeczownika ‘matka’.
Tym, co charakteryzuje w sposób szczególny semantykę przedstawionych
wyżej określeń języka hausa, jest odrębna reprezentacja leksykalna znaczeń
odnoszących się do biologicznej i społecznej roli ‘matki’ oraz ‘ojca’. Swoistą
7

Podobna alternacja charakteryzuje dwa inne wyrazy tego języka wunì i yinì ‘spędzać dzień’.
We współczesnym języku taka alternacja nie zachodzi, co tylko potwierdza fakt oczywisty, że obie
formy, tj. uwa i iya reprezentują bardzo wczesne stadium rozwoju języka.
8 Wg G.P. Bargery, A Hausa-English Dictionary and English-Hausa Vocabulary, Oxford
University Press, London1934.
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definicję innà, akcentującą wychowawczą rolę matki, zawiera następujący
epitet9:
(1) inna, uwa ba da mama ‘innà to matka, która nie karmiła (piersią)’
Symboliczna funkcja innà ma odniesienie do postaci z pogańskiego kultu
bori. Duch o tym imieniu, zwany także Dogwa (Do-gwa-), ma moc wpływania
na stan fizyczny i umysłowy ludzi. Jego działania przynoszą dobre i złe skutki.
Można przypuszczać, że z tego powodu nazwą innà określa się ‘chorobę powodująca paraliż, polio’, co znajduje odzwierciedlenie w następującej frazie:
(2) Inna ta shanye masa afa ‘on ma sparaliżowaną nogę’
W dosłownym tłumaczeniu fraza ta znaczy ‘Inna wysuszyła mu nogę’ lub jeszcze dokładniej ‘Inna wypiła mu soki z nogi’.
Określenia innà w znaczeniu ‘matka’, podobnie jak bàaba ‘ojciec’, używa się
przede wszystkim w kontekstach akcentujących funkcję symboliczną, stąd często pojawiają się one w formach adresatywnych.

Reprezentacja leksykalna a modele kognitywne
Wszystkie modele wyróżnione jako typy (prototypy) matki mogą być rozpatrywane także w odniesieniu do ojca. Różnice znaczeniowe wyznacza kontekst
językowy. Ponieważ status poszczególnych odpowiedników znaczenia ‘matka’,
‘ojciec’ nie jest jednakowy, ich użycie pozwala wnioskować o modelach, jakie
reprezentują. W odniesieniu do pojęć ‘matki’ i ‘ojca’ modele dotyczą pewnej
‘preferencji’ ról społecznych, jakie się z tymi pojęciami wiążą. Stopień zakorzenienia tych modeli w języku, przejawiający się wykorzystywaniem znaczenia
poszczególnych określeń w derywacji słowotwórczej i użyciu metaforycznym,
wskazuje na funkcjonowanie społecznej normy semantycznej, swoistego stereotypu matki i ojca, który charakteryzuje dość wyraźnie nie tylko sam język, ale
także społeczeństwo, jego kulturę i wartości.
Przedstawione wyżej określenia ‘matka’ i ‘ojciec’ w języku hausa reprezentują wyróżnione modele kognitywne w następujący sposób:
Model rodzicielstwa
Model żywieniowo-wychowawczy
Model genealogiczny
Model genetyczny

9

MATKA
mahaifìiyauwa- , iyà, innà
tso-huwa-, uwa-, ummà (mmà)
uwa-

OJCIEC
mahàifï
ùba, bàaba, bàaba-nï
tso-ho-, bàaba
ùba-

Wg R.C. Abraham, Dictionary of the Hausa language, University of London Press, London 1962.
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Model r o d z i c i e l s t w a charakteryzuje się przede wszystkim odrębną
reprezentacją leksykalną. Wszystkie inne modele korzystają w różny sposób
z inwentarza pozostałych określeń, z wyłączeniem mahaifìiya- ‘ta, która urodziła’ i mahàifi ten, który jest biologicznym ojcem’. Tę odrębność wspiera także
praktyka komunikacyjna. Wyróżnianie matki jako tej, która urodziła, odrębnym
określeniem, ilustruje następujące przysłowie:
(3) Mahaifìyarka, ko kuturwa ce, ba ta kankaruwa
‘Ta, która cię urodziła, jest twoją matką i nie zmieni tego fakt, że jest trędowata’
O ile mówienie o matce w sensie ogólnym możliwe jest z użyciem innych
określeń (np. uwa-), to mówienie o matce własnej wymaga posłużenia się określeniem mahaifìiya-. Ilustracją jest przysłowie (4) i zdanie z tekstu opisującego
konkretną osobę (5):
(4) Maraya ba ya shakkar mutuwar uwar wani
‘Sierota nie będzie się martwić, że komuś umarła matka’
(5) ya rasu ya bar mahaifiyarsa da kuma matarsa
‘umarł zostawiając matkę i żonę’
Z tych powodów wyłącznie określeń mahaifìiya-, mahàifi w znaczeniu ‘matka’, ‘ojciec’ używa się w takich typach tekstów, jak życiorys, nekrolog, inne dokumenty oficjalne. Zdanie ‘rozpoczął pracę w firmie handlowej ojca’ (ya fara
aiki a kamfanin ciniki na mahaifinsa) tylko z określeniem mahàifi jest precyzyjne i wskazuje na ojca biologicznego.
Model ż y w i e n i o w o – w y c h o w a w c z y znajduje przekonujące potwierdzenie w bogatej reprezentacji leksykalnej odpowiedników znaczenia ‘matka’, ‘ojciec’, akcentujących nie urodzenie, a wychowanie (żywienie). Reprezentują go dwa podstawowe określenia uwa- i ùba- oraz inne wskazujące na symboliczną funkcję ojca i matki w rodzinie hausańskiej, którą mogą pełnić nie tylko
biologiczni rodzice. Uwa- odwołuje się etymologicznie do ‘rodziny’, ale funkcjonuje też jako człon w określeniach matki przybranej, adoptowanej (uwar ra-na-,
dosł. ‘matka dnia/dziennego zajmowania się’) oraz macochy (uwa-kinta). Z kolei innà i iyà są ekwiwalentami znaczenia ‘matka’ w sensie grzecznościowym
i wyrażają koncepcję ‘matki zastępczej’, osoby pełniącej rolę matki, identyfikowanej często jako ‘ciotka ze strony matki’ lub inna krewna z rodziny. Iyà (‘matka’) jest oficjalnym tytułem nadawanym w stowarzyszeniach kobiecych, tak też
można zwracać się do teściowej lub ciotki ze strony matki.
Podstawowy odpowiednik znaczenia ‘ojciec’ (ùba-) jest członem w określeniu ‘ojczym’ (ùba-kintà). Przede wszystkim jednak symboliczną rolę ojca wyrażają określenia bàaba i bàaba-ni. Dość znamiennie, mogą one także oznaczać
wujka ze strony ojca. Określenie bàaba jest powszechnie stosowane jako forma
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adresu w różnych kontekstach komunikacyjnych. Używa się go jako zwrotu
grzecznościowego w stosunku do mężczyzny równego ojcu wiekiem. Tak można zwrócić się do każdego mężczyzny, który jest w wieku ojca (lub jest od niego starszy), ale nie może to być ktoś wyższy rangą w hierarchii społecznej. Nie
wypada też zwracać się w ten sposób do duchownego muzułmańskiego (któremu przysługuje tytuł malam) ani do nauczyciela w szkole koranicznej. Bàaba
może także służyć jako zwrot grzecznościowy przy zwracaniu się do teścia.
Leksykalnie rozwinięta koncepcja ‘matki’ i ‘ojca’ w jej wymiarze symbolicznym wskazuje na silne więzi w rodzinie hausańskiej i wspólną odpowiedzialność członków rodziny za wychowanie dzieci.
Model g e n e a l o g i c z n y wyraża się podkreślaniem więzi z pokoleniem
starszym i temu celowi służą określenia ‘stary’, ‘stara’, ‘starzy’, używane zwykle dla zaznaczenia bardzo osobistych relacji i szacunku. Tso-ho-, tso-huwaw znaczeniu ‘ojciec’, ‘matka’ pojawia się zawsze z zaimkiem dzierżawczym, np.
tso-ho-na ‘mój ojciec’, tso-huwa-ta ‘moja matka’, także tsòofàffinsù ‘ich rodzice’.
‘Matką’, ‘ojcem’ można też nazwać kogoś, kogo łączy to samo imię ze starszym członkiem rodziny. Dziewczynę, która nazywa się tak jak matka lub babka
ze strony ojca, nazywa się uwa-, a chłopca, który ma takie samo imię jak ojciec –
bàaba. Tu matczyne i ojcowskie odniesienia wynikają z idei dziedziczenia w sensie symbolicznym, z odwołania się do cech, które posiada wskazana osoba.
Wzajemne relacje między członkami rodziny wskazują, że koncepcja ‘matki’
i ‘ojca’ także pod względem pojmowania następstwa pokoleń i więzów pokrewieństwa niekoniecznie odnosi się do przodków w sensie biologicznym. Termin
uwa- oprócz matki określa także babkę ze strony ojca mieszkającą we wspólnym
domostwie, co jest regułą w tradycyjnej rodzinie, ale nie odnosi się do babki ze
strony matki, która nie mieszka z wnukami. Termin ‘brat’ (an uwa-) jest kompozycją leksykalną o dosłownym znaczeniu ‘syn matki’, której używa się także
w znaczeniu przenośnym, wyrażającym kogoś bliskiego, np.:
(6) Wani an uwa daga Abuja ya yi masa waya
‘Kolega (dosł. pewien brat) z Abudży zadzwonił do niego’
Bardziej precyzyjne w swej semantyce jest wyrażenie cikìm mmàta nèe ‘dosł.
‘on jest z mojej matki’ w znaczeniu ‘on jest moim bratem’, gdzie występuje zapożyczone z arabskiego określenie ummà (mmà). W znaczeniu ‘brat’ używa się
także określenia ‘syn ojca’, które odnosi się do pokrewieństwa wynikającego
z posiadania wspólnego ojca i odrębnych matek. Implikacje semantyczne, jakie
to określenie wnosi, polegają na manifestowaniu wrogości, a nie bliskości10.
10

1962.

R.C. Abraham, Dictionary of the Hausa language, University of London Press, London
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Model g e n e t y c z n y w językowym obrazie świata przejawia się nawiązaniem do pochodzenia, urodzenia. W tym kontekście wyróżniają się, podobnie jak w wielu innych językach, nacechowane negatywnie przykłady wyrażeń
obelżywych wymyślających „od maci”. Już uwa-ka i uba-ka przywołujące matkę
i ojca należą do określeń obraźliwych, listę takich określeń znacząco powiększają wyrażenia wskazujące na ‘syna’ takiej lub innej matki, np. an durun uwa
(dosł. syn z pochwy matki’). Warto zauważyć, że leksykalnym nośnikiem takich
obraźliwych określeń jest w hausa nie tylko rzeczownik ‘matka’, ale i ‘ojciec’;
często w tym charakterze funkcjonują wyrażenia alternatywne, np. an cucun
uwa = an cucun uba (dosł. ‘syn choroby matki/ojca’). Obecność w języku
takich określeń, używanych w specyficznych warunkach komunikacyjnych, potwierdza istnienie kulturowego nakazu szacunku wobec matki, własnej i cudzej11, a w hausa obok matki wymieniany jest także ojciec.

Miejsce matki i ojca w systemie semantycznym języka hausa
Rozpoznaniu cech tworzących stereotypowy obraz ‘matki’ i ‘ojca’ służy analiza określeń podstawowych, które są nośnikami znaczeń prototypowych12.
W hausa takimi określeniami są uwa- dla znaczenia ‘matka’ i ùba- dla znaczenia
‘ojciec’. Użycie tych określeń w charakterze nośników znaczeń ogólnych, przenośnych, pojęć abstrakcyjnych, wskazuje na cechy, które funkcjonują na poziomie społecznej normy semantycznej i odzwierciedlają ‘prawdziwe matki’
i ‘prawdziwych ojców’.
W derywatach słowotwórczych pochodnych od ‘matki’ wyróżnia się cecha
pracowitości i zaangażowania, np.:
(6) ya- yi uwa- ‘on był nadgorliwy’ (dosł. ‘wykazał się matkowaniem’)
Nie ma językowych świadectw na serdeczność, ciepło matki, co wynika
przede wszystkim z nikłej obecności dyskursu emotywnego w tekstach tego języka. Pośrednio możemy jednak wywnioskować, że więź z matką jest odbierana inaczej niż relacje z innymi kobietami (opiekunkami z domostwa) czy innymi ‘matkami’ w rodzinie poligynicznej. Obok wspomnianej wyżej różnicy w konotacji semantycznej określeń ‘syn matki’ i ‘syn ojca’, także przysłowie: Alheri
bai so bao ba, a ya cuci matar gida ‘Szczęście nie sprzyja obcemu, syn oszukał żonę ojca, która nie jest jego matką’ wskazuje na bliższą więź emocjonalną
z własną matką niż z inną żoną ojca. Wyrazem tej więzi, którą można rozpa11

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006,

s.154.
12

‘basic level terms in their prototype meanings’ wg W. Croft, D.A. Cruse, Cognitive Linguistics, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 82.
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trywać jako przejaw miłości, jest uczciwość i szczere intencje wobec własnej
matki, co niekoniecznie zdarza się w stosunku do innych żon ojca.
Słowotwórstwo z użyciem określeń uwa- w odniesieniu do matki i ùbaw odniesieniu do ojca jest bogate w płaszczyźnie derywatów semantycznych,
gdzie występują metaforyczne użycia słów ‘matka’ i ‘ojciec’. Uwa- wyraża następujące znaczenia:
a) ‘prawdziwy’, istotny’
Znaczenie to zawiera wyrażenie uwar mata ‘kobieta zamężna’ czyli ‘kobieta
w pełnym tego słowa znaczeniu’, a dosłownie: ‘matka kobiety’, a także wyrażenie uwarsù aya- ‘wszystko jedno’ czyli ‘jedno znaczenie’ (dosł. ‘jedna matka’),
jak w przysłowiu:
(7) da ka yi, da kada ka yi, uwarsu aya
‘wszystko jedno, czy robisz czy nie, sens jest ten sam’
b) ‘największa, najważniejsza część’, ‘podstawa, fundament’
Człon uwa- występuje w nazwach części przedmiotów, obiektów, mechanizmów, gdzie oznacza ich najważniejszą część, istotną z punktu widzenia całości, np. uwar riga (dosł. ‘matka koszuli’) odnosi się do części głównej ubrania
i odpowiada znaczeniu ‘bezrękawnik’, a uwar maera (dosł. ‘matka kuźni’) to
‘kowadło’.
c) ‘zarządzający’, ‘najważniejszy’
W licznych połączeniach z rzeczownikami nazywającymi przestrzeń lub
grupę ludzi uwa- wyraża przywództwo. Specjalną rangę wśród takich określeń
ma uwargida ‘pani domu, gospodyni’, które odnosi się do najstarszej żony, ale
funkcjonuje też (współcześnie) jako forma adresu (=‘pani’). Odpowiednik niższej rangi uwar aki (dosł. ‘pani chatki w domostwie’) oznacza osobę odpowiedzialną za specjalne zadania i może wyrażać znaczenie ‘pani nadzorująca
służbę’, ‘pomoc domowa’. Znaczenie przywództwa, zarządzania jest tu mocno
podkreślone, czego wyrazem są określenia zawierające człon uwa-, a niekoniecznie odnoszące się do kobiet. Przykładem jest uwar garke ‘przywódca stada’ (dosł. ‘matka stada’) oraz uwar yai (dosł. ‘matka wojny’) ‘głównodowodzący, wódz’ (na wojnie)13.
Treścią stereotypu matki jest więc przede wszystkim jej aktywny udział w życiu rodziny, zwierzchnictwo o charakterze organizacyjnym, podstawa funkcjonowania życia rodzinnego.
Jeśli chodzi o ojca, charakter jego emocjonalnej więzi z dziećmi ujawnia się
tylko pośrednio w danych językowych. Do przykładów mających taką wymowę
można zaliczyć metaforyczne określenie pałki, w którym występuje wyraz
bàaba ‘ojciec’, tj. wa ya zagi baba ‘ten, kto obraził ojca’, ‘ten, kto naraził się ojcu’. Może ono wskazywać na pełnienie przez ojca roli strażnika domowego po13

P. Newman, Modern Hausa-English Dictionary, Ibadan 1977.
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rządku (por. polskie ‘dyscyplina’ w odniesieniu do pasa), a użycie odpowiednika bàaba zamiast ùba- może wskazywać na akceptację tej formy karania za
przewinienia.
Wśród połączeń z ùba- wyróżnia się ùbangida- ‘pan domu, gospodarz’.
W tym znaczeniu jest on głową domostwa14. W użyciach metaforycznych ùbajest nośnikiem następujących znaczeń:
a) ‘zwierzchnik, przywódca, wpływowa osoba’
Znaczenie to wyraża uban aki (dosł. ‘ojciec chatki’), odnoszące się do
zwierzchnika szczebla administracji lokalnej, któremu podlegli są wodzowie
w wioskach. Tak można też nazywać osobę, która nie pełni funkcji administracyjnej, ale wyróżnia się posiadanym majątkiem i wpływami w środowisku.
b) ‘Pan, Pan Bóg’
Znaczenie przywództwa duchowego wyraża określenie ùbangijìi, które jest
zleksykalizowanym połączeniem ùba- ‘ojciec’ i gijìi, archaicznej formy wyrazu
o znaczeniu ‘dom’ (=gida-). Starsze teksty i słowniki notują użycie tego wyrazu
w znaczeniu ‘posiadający niewolnika lub dobra materialne’15, współcześnie pojawia się on głównie w tekstach religijnych w znaczeniu ‘Pan’, ‘Pan Bóg’.
c) ‘mistrz’
Na treść stereotypu semantycznego ùba- w hausa składa się znaczenie najważniejszej osoby w grupie, mistrza w wykonywaniu jakiejś czynności. Znajdujemy je
w takich określeniach jak uban dawaki ‘tradycyjny tytuł odnoszący się do koniuszego’ (dosł. ‘ojciec koni’), uban tafiya ‘przewodnik karawany’ (dosł. ‘ojciec
podróży’) czy uban wuta ‘szeryf’, ‘herszt bandy’ (dosł. ‘ojciec ognia’).

Wnioski
Bogata reprezentacja leksykalna określeń ‘matka’ i ‘ojciec’ podkreśla różne
komponenty semantyczne stereotypu ojca i matki w języku i kulturze ludu Hausa. Podstawowe, definicyjne znaczenie odnoszące się do posiadania dzieci wyrażane jest odrębnym określeniem, etymologicznie wywodzącym się ze znaczenia ‘urodzić’, mającym swój odpowiednik zarówno męski, jak i żeński.
Leksykalnie w języku hausa rozwinięta jest koncepcja społecznej roli matki
i ojca, przejawiająca się zarówno liczbą zróżnicowanych określeń służących do
wyrażanie tych pojęć, jak i osób, które można nazwać matką lub ojcem. Bogata
jest także frazeologia oparta na leksykalnych odpowiednikach matki i ojca (odpowiednio uwa- i ùba-). Znaczenia derywowane od ‘matki’ wskazują na jej wyso14 Użycie alternatywnego określenia bàaba w takiej konstrukcji możliwe jest w nazwiskach
(Babangida).
15 G.P.Bargery, A Hausa-English Dictionary, and English-Hausa Vocabulary, Oxford
University Press, London 1934.
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ką pozycję w rodzinie. Znaczenia derywowane od ‘ojca’ akcentują przywództwo
duchowe. W stereotypie kulturowym Hausa matka postrzegana jest jako „kobieta, która rządzi domem”, natomiast ojciec jako „pan domu”. Do tej charakterystyki należy dodać inne cechy odzwierciedlające role rodziców wobec dzieci:
– społeczną rolę matki i ojca pełnią także inni członkowie rodziny, stąd bezpośrednie relacje między rodzicami a dzieckiem są słabo zaznaczone,
– akceptowany jest model matki aktywnej, dominującej, mającej wpływ na
funkcjonowanie domu,
– ojciec jest autorytetem w rodzinie i uczestniczy w wychowaniu dzieci,
– model matki i ojca jest odrębny, ale z punktu widzenia dziecka nawzajem
się uzupełniający (por. uwa--ùba- ‘organizacja patronacka’).

Summary
Cognitive Image of „Mother” and „Father” in Language
and Culture of the Hausa
The paper deals with two notions, namely ‘mother’ and ‘father’ in the
semantic system of the Hausa language. It provides a representation of lexical
equivalents of the two notions which express the semantic components of
these meanings. They are referred to the cognitive models developed in the area
of studies. The features relevant for creation of the linguistic stereotype of the
notions ‘mother’ and ‘father’ are derived from the language phrases, word
compounds, metaphors, and proverbs which contain the basic terms in their
prototype meaning, namely uwa- and ùba-. The cognitive interpretation of these terms provides an explanation of the cultural stereotype of ‘mother’ and
‘father’ in Hausa.

Donata Pawłowska
Dział Kultur Pozaeuropejskich
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Doktryna islamu i muzułmańskie
autorytety wobec praktyki okaleczania
żeńskich narządów płciowych:
przeciwnicy i obrońcy
Muzułmanie stanowią jedną z głównych grup religijnych w Afryce i dominującą na Bliskim Wschodzie, która w szerokim zakresie praktykuje FGM (Female Genital Mutilation1). Współcześnie większość dziewcząt poddanych temu zabiegowi to muzułmanki. Należy jednak podkreślić, że wyrzezanie kobiet
nie jest praktykowane ani przez wszystkich muzułmanów, ani przez wszystkich
1

Termin oznaczający ‘okaleczanie żeńskich narządów płciowych’, upowszechniony przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1990 r. w Addis Abeba w Etiopii na konferencji poświęconej tradycyjnym praktykom. W niniejszej pracy będę również posługiwać się terminem
„wyrzezanie” zapożyczonym od A. Wrzesińskiej (zob. A. Wrzesińska, Kobieta Afryki Czarnej –
dziedzictwo i dzisiejszość, [w:] D. Chmielewska, E. Machut-Mendecka (red.), Być kobietą
w Oriencie, Warszawa 2001, s.135–173. Natomiast w literaturze obcojęzycznej często występują
(oprócz FGM) dwa terminy: ‘circumcision’ (obrzezanie) oraz ‘excision’ (wycięcie, ekscyzja).
WHO wyróżnia cztery typy FGM: I. Ekscyzja (excisio clitoridis) – wycięcie części lub całości
łechtaczki (clitoris). II. Ekscyzja, zwana klitoridektomią (circumcisio labiorum minorum) – wycięcie łechtaczki, z usunięciem części bądź całości małych warg sromowych (labia minora).
III. Infibulacja polegająca na wycięciu małych warg sromowych i strony wewnętrznej dużych
warg sromowych, których skóra zostaje zszyta z pozostawieniem niewielkiego otworu umożliwiającego oddawanie moczu i krwi menstruacyjnej. IV. Nieokreślony – zawierający wszystkie pozostałe okaleczenia zewnętrznych żeńskich organów płciowych, to jest: nakłuwanie, przedziurawianie lub nacinanie łechtaczki i/lub małych i dużych warg sromowych, wydłużanie war sromowych, wypalanie łechtaczki i tkanki ją otaczającej, wprowadzanie różnych substancji lub ziół
w otwór waginalny, aby spowodować krwawienie, zwężenie pochwy oraz wszelkie inne procedury okaleczające w sposób trwały zewnętrzne organy płciowe (zob. S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler au nom de Yahve ou d’Allah, Geneva 1994, http://ame.enfant.org.free.fr/mutiler.html z dnia
15.10. 2004; A.Quack, Obrzezanie, [w:] F. Konig, H. Waldenfels (red.), Leksykon religii, Warszawa 1997, s. 397; WHO, Female Genital Mutilation: on overview, the prevention and the management of the health complications, Geneva 1998.
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Arabów. W takich krajach muzułmańskich, jak Turcja, Iran, Irak, Syria, Jordania, Arabia Saudyjska (poza pewnymi wyjątkami) czy kraje Maghrebu nie
praktykuje się FGM. Zabieg ten wykonywany jest natomiast na Bliskim
Wschodzie (Oman, Jemen, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar),
a także wśród muzułmańskich społeczności imigranckich w USA, Europie
(Niemcy, Francja, Belgia, Szwecja, W. Brytania, Szwajcaria, Włochy), Australii oraz w niektórych krajach azjatyckich: Indonezja, Malezja, Sri Lanka, Bangladesz, Pakistan oraz Indie (sekta muzułmańska Daudi Bohra praktykująca
klitoridektomię). W Afryce są to głównie kraje zaliczane do muzułmańskiej
części Afryki Subsaharyjskiej (tzw. „Róg Afryki” oraz leżące na przeciwległym
krańcu kontynentu tereny dorzecza rzeki Senegal – Mali, Mauretania, Senegal), przy czym w poszczególnych krajach i regionach skala zjawiska jest zróżnicowana2.
Według niektórych muzułmanów praktyka FGM jest prawdopodobnie stosowana od co najmniej 2 tysięcy lat, czyli w okresie zwanym przez samych Arabów al-gahiliyyah (dosł. czas niewiedzy lub barbarzyństwa, ignorancji i ciemności)3. Początkowo obowiązkowe wyrzezanie dziewcząt przejęli tylko szafi’ici4, a malikici5 stosowali je zwyczajowo. W czasach dynastii Omajjadów
(661–750 r.) podczas uczty u kalifa Hiszama, syna kobiety bizantyjskiej Ibn
Abd al- Malika obrzucono wyzwiskami „jako syna kobiety z łechtaczką”6.
Do czasów nam współczesnych zwyczaj ten został tak mocno zakorzeniony
w ludowej tradycji w niektórych muzułmańskich krajach, iż mimo oficjalnych
zakazów, wciąż istnieje. Przykładem może być Egipt, gdzie mimo wydanego
w Kairze w kwietniu 1959 r. zakazu prawnego, zabieg ten nadal jest praktykowany. Natomiast Beduini z Płw. Arabskiego dziewczynę niewyrzezaną uważają za niezdolną do małżeństwa.
2 S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 4; Amnesty International, Female Genital Mutilation,
2005,http://www.amnesty.org/ailib/intcam/femgen/fgm1.htm#a1 z 10.01.2005. R. Wełniak,
Okaleczenie czy rana symboliczna? Tradycyjne obrzezanie dziewcząt wyzwaniem dla współczesności, http://seminarium.org.pl/klerycy/knak/artykuly/008.html z 4.03.2007.
3 Atlas de la sexualite dans le monde, Les mutilation genitales feminines, 2000, http:/perso.wanadoo.fr/enfant.org/eme20.html z dnia 6.10.2004.
4 Zwolennicy ortodoksyjnej sunnickiej szkoły prawniczej Asz – Szafi’ego (776–820 r.). Asz –
Szafi uważał, że prawo powinno respektować tradycję, ale w razie potrzeby powinno się także
oprzeć na kijas (rozumowaniu przez dedukcję lub analogię). Obecnie przeważają w Dolnym
Egipcie, Jordanii, wsch. i pd. Afryce, zach. i pd. Arabii, wsch. Indiach, Malezji. Zob. Y. Thorwal,
Słownik cywilizacji muzułmańskiej, Katowice 2002, s. 291.
5 Zwolennicy sunnickiej szkoły ortodoksyjnej prawa muzułmańskiego, założonej przez Malika ibn Anasa (zm. 795 r.) w Medynie. Malikizm przedkłada osobistą opinię (raj) i rozumowanie
przez analogię (kijas) nad wskazania tradycji. Uznają także idżmę [jednomyślność; teksty (normy) dodane do Koranu, jako uzupełnienie]. Zamieszkują głównie Nigerię, Górny Egipt, Afrykę
Północną, Oman, Bahrajn i Kuwejt. Tamże, s. 177.
6 W. Walther, Kobieta w islamie, Warszawa 1982, s. 43.
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Rodzaje FGM
Współczesny prawniczy język arabski używa wyrażenia khitan odnośnie do
obrzezania chłopców, natomiast słowo khafd lub khifad odnośnie do wyrzezania dziewcząt. Ale w języku potocznym używa się też terminu khitan dla obu
tych okaleczeń lub taharah, co znaczy „oczyszczenie”, gdyż obie te praktyki
uważane są za oczyszczające7.
Muzułmańscy prawnicy bronią wyrzezania kobiet w formie, zwanej sunnah,
tzn. zgodnej z tradycją Mahometa. Jednak nie zawsze jednoznacznie precyzują, na czym ono ma polegać. W związku z tym w ciągu stuleci pojawiało się
wiele odmiennych opinii na ten temat. Na przykład autorstwa Al-Mawardiego,
wybitnego prawnika ze szkoły szafi’ickiej (zm. 1058 r.), według którego obrzezanie sunnah: „Ogranicza się do ucięcia skóry w kształcie pestki, która znajduje się na szczycie organu. Trzeba, więc uciąć naskórek wystający, bez posuwania się do odcięcia całej łechtaczki”8.
Doktor Hamida Al-Ghawabi (mieszkający w Egipcie) twierdzi natomiast, iż
chodzi o wycięcie zarówno łechtaczki, jak i części małych warg sromowych. Jeszcze inni wierzą, że sunna Mahometa – tradycja, czyli tzw. „wydeptana ścieżka”, zaleca usuwanie dziewczynkom jednej trzeciej łechtaczki. Niektórzy twierdzą jednak, że taka sunna nie istnieje. Powołują się przy tym na teksty hadisów,
w których bardzo często Mahomet i jego uczniowie wychwalają kobiecą płciowość i prawo kobiet do przyjemności seksualnej. Dla Mahometa seks w małżeństwie miał przynosić zadowolenie zarówno mężowi, jak i żonie. Szczególnie
miał zachęcać do gry wstępnej: „Kiedy ktokolwiek z was uprawia miłość z żoną, nie powinien czynić tego jak ptaki, lecz powinien być powolny”9.
Z kolei dla innych muzułmanów wyrzezanie kobiet jest traktowane jako czyn
makrumah (czyli wzniosły uczynek) albo, na równi z obrzezaniem męskim, jako wajib (obowiązek). Często jednak się zdarza, że osoby wykonujące FGM nie
zawsze potrafią podać powód, dla którego to czynią10.
Tak więc kwestia wyrzezania sunnah nie jest jasna i stanowi punkt sporny
wśród muzułmanów. Dlatego spotykamy różne formy okaleczania żeńskich
organów płciowych.
7

S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 3.
Tamże, s. 5.
9 G. Brooks, 9 części pożądania, Warszawa 1996, s. 50.
10 Na przykład kobiety z oazy Burajami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (gdzie jeszcze kilka lat temu należało do tradycji usuwanie około pół centymetra łechtaczki u 6-letnich
dziewczynek) zapytane o powód wykonywania tej praktyki, nie potrafiły podać żadnego. Biegłe
w swej religii wiedziały, że w Koranie nie ma wzmianki o tego typu praktykach i zdawały sobie
sprawę, że wiele sąsiednich plemion tego nie czyni. Były jednak przekonane, że zabieg ten chroni cnotę ich córek, a od tej cnoty zależy przecież honor ich ojców i braci. Tamże, s. 48.
8
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W Egipcie szeroko praktykowana jest klitoridektomia i infibulacja (około
84% dziewcząt w tym kraju, w wieku od 3 do 13 lat zostało poddanych infibulacji11. W innych krajach muzułmańskich, jak Sudan i Somalia, również występuje infibulacja, zwana „obrzezaniem faraońskim”, polegająca na wycięciu
łechtaczki, mniejszych i większych warg sromowych, a następnie zszyciu obu
części sromu za pomocą kolców w przypadku Somalijczyków i pozostawienie
małego otworu na krew menstruacyjną i mocz. Podczas nocy poślubnej małżonek musi sam „otworzyć” swoją żonę, najczęściej za pomocą sztyletu. Czasami zdarza się, że kobieta jest zszywana za każdym razem, kiedy mąż wyjeżdża,
i „otwierana” ponownie po każdym jego powrocie. W przypadku rozwodu kobieta jest również zszywana, aby uniknęła kontaktów seksualnych12.
Podobnie w Erytrei, dziewczęta poddaje się zarówno ekscyzji, klitoridektomii, jak i infibulacji. Mimo iż z chwilą uzyskania niepodległości w 1993 r. nowy rząd erytrejski zakazał okaleczania genitaliów i zorganizował serię radiowych programów, w których muzułmańscy mufti (znawcy prawa muzułmańskiego, upoważnieni do oficjalnego wydawania orzeczeń w sprawach wątpliwych) i chrześcijańscy biskupi jasno się wypowiedzieli, że takie praktyki nie są
religijnym obowiązkiem, to nadal są one stosowane. Jedynie na terenach wyżynnych Erytrei, gdzie dominująca ludność chrześcijańska postrzega ten zwyczaj bardziej jako kulturowy obowiązek, infibulacja zaczęła zanikać. Ale na muzułmańskich nizinach sprawa pozostaje bardzo drażliwa. Kobietom często
wmawia się bowiem, iż Koran tak nakazuje. Może dlatego myślą przewodnią
wielu kampanii przeciwnych FGM jest hasło kształcenia kobiet13.
W Kamerunie, gdzie miałam możliwość w 2004 r. prowadzenia własnych
badań nad FGM, wyznawcy islamu (Arabowie Szoa i jeden z ludów hausoidalnych – Kotoko z północnej części tego kraju) praktykują natomiast głównie ekscyzję. Pastor Alix Eloga14 objaśnił, że: „Praktyce ekscyzji poddawane są dziewczęta w wieku od 8 do 18 lat, zazwyczaj w domu rodzinnym dziewczynki,
w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu. Wycinają większą część
łechtaczki za pomocą noża, a krwawienie tamują głównie przy użyciu podgrzanych ziół. Tylko kobiety mogą uczestniczyć w tej ceremonii. Rząd kameruński
walczy z tą praktyką, gdyż szkodzi ona zdrowiu kobiet. Powoduje liczne infekcje, zakażenie wirusem HIV, a nawet śmierć. Ponadto kobiety nie odczuwają
przyjemności w czasie stosunku seksualnego. Dziewczęta, które chodzą do
szkoły, są uświadamiane, że ekscyzja nie jest dobra i pociąga za sobą wiele ne11

W. Dirie, J.D’Haem, Córka nomadów, Warszawa 2003, s. 20.
S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 6.
13 G.Brooks, 9 części, s. 49.
14 Pracownik szpitala w Ngaoundere (Clinical Chaplain of the Protestant Hospital of Ngaoundere).
12
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gatywnych konsekwencji. Dlatego większość z nich sprzeciwia się rodzicom,
którzy chcą, aby ich córki były wyrzezane”.
Podobne informacje uzyskałam od Gogo pracującej w handlu (26 lat)
i Husseiny (28 lat, studentki prawa na Uniwersytecie w Ngaoundere) z ludu
Fulbe: „W Kamerunie praktyka wyrzezania dziewcząt występuje tylko lokalnie.
Nasza grupa etniczna nigdy nie praktykowała FGM, ale słyszałyśmy, że Kotoko i Arabowie Szoa z regionu zwanego Logone Charie na północy kraju wycinają dziewczętom (w wieku od 8 do 10 lat) łechtaczkę, aż do małych warg sromowych, za pomocą małego nożyka. Wyciętą łechtaczkę matka dziewczynki
przechowuje aż do dnia ślubu córki. W dniu ślubu dziewczyna podaje mężowi
(zmieloną na proszek) łechtaczkę podczas ich pierwszego posiłku, wierząc, że
jej nie zdradzi”.

Stosunek do okaleczeń
W Kousseri – północnej, muzułmańskiej części kraju – wielu ludzi wierzy
w to, że niewyrzezana kobieta rodząca dziecko może spowodować jego śmierć.
„Dlatego my im mówimy: spójrzcie, na południu i na innych obszarach naszego kraju nie praktykuje się FGM i kobiety nadal rodzą dzieci. Z kolei oni uważają, że są dobrymi muzułmaninami, gdyż wyrzezują swoje kobiety, ale my wyjaśniamy, że w Mekce kobiet nie poddaje się FGM”– wyjaśnia Fatima Oumate
(członkini APDFC – Association for Advancing Cameroonian Women’s Rigth)15.
W Kamerunie islamskie ugrupowania popierające FGM są bardzo aktywne,
chociaż w ostatnich latach niektórzy imamowie opowiedzieli się za zniesieniem
tej praktyki. Uważają oni, że Koran nie wymaga od kobiet, aby poddawały się
wyrzezaniu. W Kousseri jeden z imamów Bobo Hayatou popiera działania
organizacji FDC (Women and Development in Cameroon), m.in. odwiedzając
okoliczne wioski i przekonując mieszkańców do zaprzestania FGM16.
Wobec tak niejednoznacznej postawy odnośnie do praktykowania FGM,
uczeni islamscy próbują znaleźć rozwiązanie, opierając się na źródłach prawa
muzułmańskiego. Obecnie szczególnego znaczenia nabiera igtihad (idżtihad),
tzn. doktryna muzułmańska szkół prawniczych ukształtowana na przestrzeni
wieków. Każdy muzułmanin dysponujący dostateczną wiedzą prawniczą mógł
stosować idżtihad. Dotyczy to zasad fatwy, czyli opinii muzułmańskich prawników i teologów, którzy wyznaczają drogę postępowania przystosowaną do
15

S. Tetchiada, Cameroon. Breaking witch tradition to protect women, 2003, http://ospiti.
peacelink.it/anb-bia/nr466/e04.html z 9.03.2005, s. 3.
16 Tamże, s. 4.
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woli Bożej. Fatwy wiążą wierzącego i czasami stanowią pierwszy etap do głoszenia lub zmodyfikowania prawa. Fatwy występują w formie pisemnej lub ustnej. Wiele z nich dotyczy obrzezania mężczyzn i wyrzezania kobiet. Często jednak opinie wyrażane poprzez fatwy są różne. W Egipcie 28 maja 1949 r. prawnicy wydali fatwę, w której ogłosili, iż zrzeczenie się tej praktyki nie jest grzechem. Jednak już 23 czerwca 1951 r. wydali kolejną fatwę, w której zalecali
praktykowanie wyrzezania kobiet, gdyż łagodzi ono obyczaje. Trzecia fatwa
z 29 stycznia 1981 r. jest dużo bardziej szczegółowa. Autor fatwy Ali Gad-alHag (Wielki Szejk Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze) orzekł, że nie jest możliwe
wyrzec się nauk Mahometa, na korzyść nauk kogoś innego, nawet lekarza. Odpowiedzialność za wyrzezanie dziewcząt ciąży na rodzicach i na tych, którzy
opiekują się nimi, a ci, którzy tego nie wypełnią, zaniedbują swój obowiązek.
„Jeśli ludzie odmawiają obrzezania mężczyzn i kobiet, szef państwa powinien
wypowiedzieć im wojnę”17. Wyrzezanie kobiet popiera również szejk dr Wahaba Alzohaili z Uniwersytetu w Damaszku: „Uważam, że obrzezanie, które było praktykowane za czasów Proroka, w stosunku do kobiet może być stosowane pod warunkiem, że będzie wykonywane według zaleceń Proroka, czyli nie
radykalny zabieg, a tylko częściowy”18.
Hanbalici (wyznawcy jednej z sunnickich, ortodoksyjnych szkół prawa muzułmańskiego) uważają natomiast, iż mężczyzna może nawet zobowiązać kobietę do wyrzezania, tak jak do modlitwy19.
Często muzułmańscy uczeni szukając poparcia dla FGM, powołują się
na opinie swoich poprzedników – znawców prawa muzułmańskiego. Jednym
z nich jest Al-Jamal (zm.1790 r.), który twierdził, że Abraham był pierwszym
obrzezanym mężczyzną, a Hagar – matka Izraela, pierwszą wyrzezaną kobietą. Ten pogląd popiera wielu klasycznych autorów sunnickich i szyickich:
„Sara trapiona przez zazdrosną Hagar, przysięgła Bogu, że ją okaleczy.
Abraham zaprotestował. Jednak Sara, chcąc wypełnić przysięgę wobec Boga, obrzezała Hagar. Od tego czasu wyrzezanie kobiet stało się normą dla
kobiet”20.
Jednakże istnieją również klasyczne teksty arabskie, które mówią, że wyrzezanie kobiet nie było praktykowane we wszystkich warstwach społecznych. Wyrzezanie zwane ‘nisa’ jest to termin oznaczający kobietę w ogóle, ale są też te17 A. Gad –al-Hag, Khitan al-banat, [w:] Al-fatawial-islamiya min dar al-ifra’al misriyya,
Wazarat al-awqaf, Kair 1983, s. 3119–3125.
18 I. Samir, Obrzezanie kobiet w prawie muzułmańskim,www. muzulmanka.pl z 5.01. 2007,
s. 6.
19 S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 16; F. Robinson, Świat islamu, Warszawa 1996.
20 S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Muslims’ genitalia in the hands of the clergy, Lausanne 1998,
http://www.hraic.org/male_and_female_circumcision.html z 5.03.2004, s. 28.
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ksty, które wyraźnie odnoszą się do wyrzezania zwanego ‘jawari’, tzn. niewolnica. W hadisach często wymienia się kobietę dokonującą tylko „obrzezania”
niewolnic. Na przykład Al-Kalini (zm. 941 r.) cytuje wypowiedź imama Al-Sadiqa (zm. 148 r.): „Obrzezanie chłopców jest sunnah, ale obrzezanie niewolnic
nie jest sunnah (…). Obrzezanie niewolnic jest makrumah, a nie sunnah”21.
Koran i opinia społeczna o okaleczaniu
W podstawowym źródle prawa muzułmańskiego – Koranie – nie ma żadnej
informacji o okaleczaniu genitaliów, jednakże inne źródła szariatu – hadisy –
mówią o praktyce FGM. Przykładem jest opowiadanie o spotkaniu Mahometa
z Um Habibah (Um ‘Atiyyah) – kobietą, która dokonywała wyrzezania niewolnic. Według przekazu Mahomet zapytał, czy nadal wykonuje swój zawód. Odpowiedziała twierdząco, dodając: „chyba żeby to było zakazane i żebyś nakazał mi przerwanie tej praktyki”. Mahomet odpowiedział: „Ależ to jest dozwolone. Zbliż się do mnie, abym mógł cię nauczyć: jeśli ucinasz, nie przesadzaj,
bo to powoduje, że twarz staje się bardziej promienna (ashraq) i to jest przyjemniejsze dla męża”. Natomiast według innych relacji Mahomet miał odpowiedzieć: „Tnij lekko i nie przesadzaj (ashimmi wa-la tanhaki), bo to jest przyjemniejsze (ahza) dla kobiety i lepsze (ahab) dla męża.” Dalej Prorok mówi:
„Obrzezanie jest sunnah dla mężczyzn i makrumah (wzniosły uczynek) dla kobiet”22.
Jednak mimo tych wzmianek, nawet sami obrońcy FGM przyznają, że opowiadania przypisywane Mahometowi o wyrzezaniu kobiet są mało wiarygodne.
Chociaż są i tacy, dla których reguła „wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone” pozostaje punktem wyjścia. W świetle tej reguły, wyrzezanie kobiet
nie będąc wyraźnie zabronione, staje się dozwolone. Ponadto jedna z zasad
prawa muzułmańskiego mówi, że lepiej normę zastosować, niż ją ominąć. Ale
z drugiej strony, to samo prawo pozwala na odejście od zwyczaju, który bazuje na niewiedzy23.
Koran24 mówi o tym w surze 5:104: „A kiedy się im mówi: Przychodźcie do
tego, co Bóg zesłał i do Posłańca! – oni mówią: Wystarczy nam to, co znajdujemy u naszych ojców. Czyżby? Pomimo że ich ojcowie nic nie wiedzieli i nie
byli prowadzeni drogą prostą?”.
Ponadto przeciwnicy FGM zwracają uwagę na to, iż Bóg nie może okaleczać, a skoro to nie jest nakaz Boży, nie należy go stosować. Oparcie dla tego
21

Tamże, s. 11.
S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 10.
23 Tamże, s. 11.
24 Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986.
22

256

Donata Pawłowska

argumentu znajdujemy w samym Koranie, w wersecie 4:119: „I sprowadzę ich
z drogi, i wzbudzę w nich pragnienie, gdy rozkażę im – oni będą obcinali uszy
bydłu, gdy rozkażę im – oni będą zmieniać stworzenie Boga”. W swojej walce
islamscy przeciwnicy FGM powołują się także na inny werset Koranu 32:7:
„On jest tym, który doskonale stworzył każdą rzecz”. Dla przeciwników wyrzezanie kobiet jest deformacją tego, co stworzył Bóg, podczas gdy Bóg jest zadowolony ze swego stworzenia.

Argumentacja zwolenników okaleczania
Jednak w wielu społecznościach muzułmańskich niepoddanie kobiety jakimś zabiegom na jej organach płciowych ma poważne konsekwencje. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że niewyrzezane dziewczęta nie wychodzą za
mąż, są postrzegane jako nierządnice, opętane przez diabła. W egipskiej wsi kobieta zajmująca się „zawodowo” wyrzezaniem, wystawia dokument pozwalający na zawarcie małżeństwa, a egipskie wieśniaczki dziwią się, że ich krajanki
z Kairu nie mają wyciętych zewnętrznych organów płciowych. „Wybuchają
śmiechem przerywanym wściekłymi wykrzyknikami: Naprawdę się tego nie robi?! Dziewczyny takie zostają bez wycinania?!”. Ponadto jedna z egipskich
akuszerek, która wyrzezała ponad 1000 dziewcząt, miała oświadczyć: „Powinno skazywać się bez sądu ojców, którzy sprzeciwiają się tej praktyce, ponieważ
w rzeczywistości oni zgadzają się na to, aby ich córki zostały prostytutkami”25.
Obrońcy FGM sugerują, aby zabieg rozpocząć od recytacji formuły:
„W imię miłosiernego i litościwego Boga”, a następnie oddania chwały Bogu.
Być może taka forma zachowania ma w ich przekonaniu usprawiedliwić tę
praktykę. Osoba wykonująca zabieg powinna być pobożna i znać nauki Mahometa. Klasyczni autorzy prawa muzułmańskiego oświadczają, iż wycięcia zewnętrznych organów płciowych u dziewcząt powinny dokonywać kobiety,
a u chłopców mężczyźni. Czasami tylko pojawiają się opinie, według których
mężczyzna może zostać obrzezany przez kobietę, ale kobieta nie może być
poddana wycięciu przez mężczyznę26.
Badania w Sudanie wykazały, że 64% wyrzezań kobiet było wykonanych
przez tradycyjne akuszerki, 35% przez położne, a 0,7% przez lekarzy27. Zwolennicy FGM nie są zgodni co do wieku, w którym należy wyrzezać dziewczynkę.
Dlatego zabieg ten może zostać przeprowadzony w tydzień po urodzeniu,
w drugim lub siódmym miesiącu albo w 7, 8 roku życia, jak to ma miejsce np.
w Egipcie.
25

S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 17.
S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Muslims’, s. 41.
27 S. Aldeeb Abu-Sahliehl, Mutiler, s. 18.
26

Doktryna islamu i muzułmańskie autorytety wobec praktyki okaleczania…

257

Jak już wcześniej wspomniano, zwolennicy FGM na ogół oświadczają, iż
popierają tylko wyrzezanie kobiet w formie „sunnah”. Między innymi na łamach gazety kairskiej „Al-I’tissan” sformułowano cel obrony okaleczania żeńskich organów płciowych, zgodnego z „sunnah”. Pismo to występuje przeciw
Światowej Organizacji Zdrowia, która według nich „zniekształca” prawdy islamu. Ponadto nawołuje do tego, aby uczeni muzułmańscy podchodzili z dystansem do wszystkich idei przychodzących ze świata zachodniego. Mają je
zwalczać i udowadniać ich bezsens, w celu obrony zwyczajów islamskich.
Obrońcy twierdzą przede wszystkim, że zabieg ten pozwala na utrzymanie czystości. Wspomniany wcześniej doktor Hamid Al-Ghawabi uważa, iż „brzydkie”
zapachy u kobiety nie mogą być inaczej usunięte, jak tylko przez wycięcie łechtaczki i mniejszych warg sromowych. Wyrzezanie to zapobiega wielu chorobom, np. takim jak: nimfomania, która może negatywnie wpływać na psychikę
męża i spowodować jego śmierć; rak pochwy; powiększanie łechtaczki, co z kolei prowadzi do masturbacji lub stosunków homoseksualnych. Ponadto ma
przynosić spokój, co sprawia, że dziewczyna jest mniej nerwowa i staje się piękniejsza oraz bardziej pociągająca dla swojego męża. Chroni moralność, niewinność i honor dziewczyny. A także zabieg ten ma redukować instynkt seksualny u kobiety, co jest odbierane przez muzułmanów jako objaw pozytywny28.

Argumentacja przeciwników okaleczania
Przeciwnicy FGM odrzucają tego typu praktykę, gdyż w Koranie nie ma
żadnej wzmianki na ten temat, a także z powodu jej wielu ujemnych skutków,
które mają różną wagę w zależności od formy zabiegu. Komplikacje spowodowane przez FGM, np. takie jak: krwotok, infekcje, cysty na łechtaczce, bezpłodność, blizny zwężające krocze i utrudniające poród w przyszłości, nerwiak
w okolicy łechtaczki powodujący częste i przykre bóle, przetoki pochwowo-odbytnicze i pochwowo-cewkowe, depresja, psychoza etc. są bardzo niebezpieczne dla życia kobiety29. Szejk Muhammad Szaltut z Al-Azharu stwierdził:
„Ból, który ma spotkać człowieka, nie jest dozwolony, jeśli nie zagwarantuje mu
lepszego życia i dobrych skutków dla niego. W przypadku obrzezania mężczyzn zabieg ten jest korzystny i bezpieczny, ale wyrzezanie kobiet nie jest tak
korzystne jak w przypadku mężczyzn i dlatego nie ma co narażać je na taki ból,
ponadto nie pozawalają na niego ani zasady prawa, ani zasady etyki w islamie”30. Oczywiście obrońcy FGM nie przeczą pojawianiu się tych komplikacji,
28

S. Aldeeb Abu-Sahliehl, Muslims’, s. 31–32.
W. Jaszczyński, Obrzezanie kobiet, Poznań 1995.
30 I. Samir, Obrzezanie, s. 8.
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258

Donata Pawłowska

ale przypisują je sposobowi wykonania zabiegu, zwłaszcza jeśli nie są przestrzegane zalecenia prawa muzułmańskiego.
Chcąc skuteczniej walczyć z FGM, egipscy przeciwnicy przypominają często o pladze haszyszu, która ma miejsce w ich kraju. Jak pisze El-Masry: „Tylko nieliczni mężczyźni mogą seksualnie zadowolić kobietę, która straciła zewnętrzne organy seksualne, dające jej rozkosz. Mężczyzna będzie musiał
wkrótce uznać, że nie potrafi tego osiągnąć własnymi siłami. Jedyną radą jest
haszysz”31. Mężczyźni często są zmuszeni do używania środków odurzających,
gdyż wyrzezana kobieta straciła swoją wrażliwość seksualną. Z badań socjologicznych wynika, że nawet same kobiety proszą swoich partnerów, aby w ten
sposób pobudzali się przed aktem płciowym. Kobieta nie mogąc zadowolić
swoich potrzeb seksualnych, staje się sfrustrowana, a dokonane wyrzezanie zamiast chronić jej moralność, popycha ją do szukania zadowolenia seksualnego
poza małżeństwem32. Jeden z dziennikarzy w kairskiej gazecie „Al-Tahrir” z 20
sierpnia 1957 r. tak pisał: „Jeśli chcecie zwalczyć narkotyki, zabrońcie wyrzezania kobiet”33.
Spory wokół negatywnych i pozytywnych skutków FGM wśród społeczności islamskiej są wciąż żywe. Wielu muzułmańskich lekarzy jest przekonanych
o słuszności wyrzezania sunnah (jest ono bowiem zgodne z ich religią), ale mimo to proponują wprowadzić zakaz wykonywania tego zabiegu ze względu na
jego negatywne skutki medyczne. O znaczeniu i długotrwałości sporu wokół
FGM i MGM (Male Genital Mutilation) świadczy opinia żyjącego w X w., jednego z wielkich muzułmańskich myślicieli i lekarzy – Muhammada Ibn-Zakariyya Al-Razi (zm. 925 lub 935). Był on zdania, że jedynym sposobem zaprzestania okaleczania żeńskich, jak i męskich narządów płciowych jest położenie
kresu wierze w to, iż sam Bóg kiedykolwiek i komukolwiek nakazał czynienie tego. Al-Razi, wierzący muzułmanin, nie zaprzeczał istnieniu Boga, ale odrzucał
jakąkolwiek koncepcję objawienia, która wymuszała na wiernych okaleczanie
genitaliów. Według niego jest to wbrew rozumowi, który przecież dany jest od
Boga wszystkim istotom ludzkim34.

31

S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 27.
Podobny problem pojawił się w Jemenie, gdzie również zauważono związek między FGM
a powszechną narkomanią. Wprowadzenie zakazu (w kwietniu 1957 r.) stosowania haszyszu ,
wywołało szereg manifestacji w Adenie. Nawet kobiety wyrażały swoją dezaprobatę wobec tego
zakazu, uznając, iż uderza on w ich życie małżeńskie. Od 24 czerwca 1958 r. używanie haszyszu
w Adenie jest legalne. Tamże, s. 27.
33 S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 27.
34 S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Muslims’, s. 44.
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***
Powyższe rozważania oczywiście nie wyczerpują tematu związanego z problemem okaleczania żeńskich organów płciowych wśród społeczności muzułmańskiej, ale pozwalają nam dostrzec ich niejednoznaczność i zróżnicowanie
w podejściu do praktyki FGM.
Wiemy, iż dla muzułmanów kwestia obrzezania chłopców jest oczywista.
Jest to usankcjonowane przez Koran, w którym wspomina się o Abrahamie –
prawdziwie wierzącym – m.in. na mocy sury 16:123: „Następnie wyjawiliśmy
Tobie idź za religią Abrahama, prawdziwie wierzącego” oraz 2:136: „Powiedzcie: My wierzymy w Boga i w to, co zostało zesłane Abrahamowi, Izraelowi
i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom, i to, co zostało zesłane Mojżeszowi i Jezusowi, i to, co zostało dane prorokom od ich Pana. My nie robimy różnicy między nimi i poddajemy się Jemu całkowicie”. Odnajdujemy tu regułę prawa muzułmańskiego, według której zasady objawione prorokom wcześniejszym od
Mahometa są zachowane i nie zostały odwołane. Warto również wspomnieć
o tym, że dla Arabów napletek to „miejsce” nieczyste. Nawet w poezji arabskiej
można spotkać się z pogardą wobec tych, którzy nie są obrzezani. Dlatego należy poddać się zabiegowi, bez względu na wiek, jak mawiał Mahomet: „Ten,
kto zostaje muzułmaninem, niech się obrzeza, nawet jeśli jest już w podeszłym
wieku”. Ponadto Prorok mówi: „5 norm należy do fitrah: golenie wzgórka łonowego, obrzezanie, obcinanie włosów, depilacja pach i obcinanie paznokci”35.
Według wyznawców islamu normy fitrah są zasadami, które Bóg dołączył do
stworzenia człowieka. Nie są one obowiązkowe, ale zalecane (mandubah),
z wyjątkiem obrzezania, które jest obowiązkowe (wajib).
Kwestia wyrzezania kobiet jest natomiast bardziej skomplikowana. Pewne
wskazówki dotyczące FGM zawarte w hadisach nie przez wszystkich muzułmanów są uznawane za prawdziwe i wystarczająco wiarygodne, aby brać je
pod uwagę. W dużej mierze może być to spowodowane podziałem muzułmanów na dwa odłamy: sunnitów i szyitów oraz różnorodnością szkół sunnickiego ortodoksyjnego prawa muzułmańskiego (szkoła malicka, hanaficka, szafi’icka, hanbalicka). Szyici odrzucając Sunnę, tym samym odrzucają wszelkie opowiadania w niej zawarte na temat praktyki okaleczania żeńskich narządów
płciowych. W związku z czym spór pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami
pozostaje nadal nierozstrzygnięty na gruncie prawa i tradycji islamu.

35

S. Aldeeb Abu-Sahlieh, Mutiler, s. 10–11.
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Summary
Islam and the Muslim Authorities face to the Female
Genital Mutilation
The most important justification, or argument in favor of, female circumcision
by Muslims who practice it, is found in religion. A further one is the argument
of chastity of girls, which is linked to religious feelings. Then the hygienic and
scientific arguments are evoked. Yet Muslims who do not practice female
circumcision do not agree with these arguments, because there is no reference
at all to either male or female circumcision in the Koran.
Contemporary Muslim authors try to classify the classical positions of
FGM according to the schools of law. So we find the authors who consider
male circumcision as sunnah (conformance to the tradition of Muhammad)
and female circumcison as makrumah (noble deed). The others consider male
circumcision as wajib (obligatory) and female circumcision as sunnah, and the
third group who consider both male and female circumcision as wajib.
Generally female genital mutilation provokes a great controversy among
Muslims. Muslims who do not practice FGM are surprised that such a practice
could exist in Muslim countries. They think that Prophet Muhammad never
recommends female circumcision. Others say that this practice should be
performed because of the tradition that commands every person who becomes
Muslim to be circumcised. Moreover, uncircumcised people, male or female,
are regarded as impure.

Część V: Strukturyzacja
i rozwój społeczny

Bara Ndiaye
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii.
Historia i stan obecny
Pojęcie „frankofonii” było źródłem wielu dwuznaczności, wątpliwości i zwyczajnych nieporozumień. Termin nie doczekał się żadnej semantycznej wykładni i nie figuruje ani w „Słowniku języka polskiego”, ani w najnowszych polskich edycjach encyklopedycznych. Natomiast „Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów” podaje następującą lakoniczną definicję frankofonii: „posługiwanie
się przez jakąś społeczność językiem francuskim”1. Warto przy tym zauważyć,
że w polszczyźnie literackiej, a nawet w potocznym użyciu określenie „frankofon” w miarę klarownie wskazuje osobę posługującą się językiem francuskim,
niekoniecznie mieszkającą we Francji.
Historycznie rzecz ujmując, wprowadzenie pojęcia „frankofonii” przypisuje
się geografowi Onesime Reclusowi (1837–1916). Reclus wprowadził termin
„francophonie” w 1880 roku w swej pracy „France, Algérie et colonies”, szeregującej ludność naszego globu (populations) pod kątem używanego języka.
Obejmuje zarówno narody mówiące po francusku, jak i całość terytoriów, gdzie
język francuski nie jest w użyciu codziennym, ale posiada strategiczne znaczenie wynikające z samej ekspansji kolonialnej Francji. Zatem pierwotnie „frankofonia” oznaczała obszar lingwistyczny zasięgu języka francuskiego.
Nie należy się zatem dziwić, że o ile do lat sześćdziesiątych, czyli do epoki
postkolonialnej, słowo „frankofonia”, ze względu na zawarte w nim imperialne
konotacje, nie zapisało się trwale w republikańskim dyskursie politycznym we
Francji, o tyle postrzeganie stosunków między metropolią a dawnymi koloniami generalnie sprowadzało się do utożsamiania języka i kultury, kultury i narodu, narodu i terytorium, czyli do perspektywy asymilacyjnej wyznaczonej
w XIX wieku.
1

J. Bralczyk (red.), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005, s. 6.
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Frankofonia jako kategoria polityczna
W dobie postkolonialnej, począwszy od lat sześćdziesiątych, termin „frankofonia” wchodzi do języka klasy politycznej i intelektualistów zarówno w samej Francji, jak i w dawnych jej koloniach, nabierając nowych znaczeń. Nie są
one jednak pozbawione dwuznaczności, nieokreśloności lub wręcz przeciwstawnych odniesień. Każda bowiem funkcjonalna definicja, nawet synonimiczna, zawiera różne zabarwienia i konotacje, znacząco wskazujące na kłopoty
z użyciem terminu „frankofonia” w dzisiejszym kontekście zarówno politycznym, językowym, jak i kulturowym2.
Najbardziej dobitny sens, wręcz mityczny, nadaje idei frankofońskiej Leopold Senghor z pochodzenia Serer (jedna z grup etnicznych Senegalu), nauczyciel łaciny i greki w Tours, następnie profesor jednej z wyższych uczelni paryskich, poeta i filozof, były prezydent Senegalu, członek Francuskiej Akademii
Nauk. W latach sześćdziesiątych jego program ideologiczno-kulturowy opierał
się na założeniu, że wśród państw afrykańskich nastąpi stopniowa integracja
grup etnicznych na bazie kultury afrykańskiej wyrażanej językiem francuskim.
Frankofońskie kraje Afryki wtopią się w ogólnoświatową cywilizację „ducha
francuskiego”. To właśnie Senegalczyka Leopolda Senghora można uznać za
współczesnego twórcę koncepcji „frankofonii”. W jednym ze swoich utworów
Senghor pisze: „W 1946 roku proklamowałem we Francji naszą wolę bycia niepodległymi państwami, nawet jeżeli zaistnieje konieczność wyboru drogi siłowej. Jednocześnie wyraziłem naszą wolę udziału we wspólnocie języka francuskiego”3. Powstanie w tym samym roku Unii Francuskiej może być traktowane
jako początek tego, co Senghor nazwał „marszem byłych kolonizowanych narodów wspólnie z Francją ku Frankofonii”4. W listopadzie 1948 roku Senghor
wyraził chęć stworzenia „Commonwealth” w wariancie francuskim. Już pod
koniec lat pięćdziesiątych idea frankofonii, „córki wolności oraz siostry niepodległości”, jak to określił Senghor, powraca w kontekście zjednoczenia wokół
języka francuskiego krajów uwolnionych od dominacji kolonialnej.
Definicja „frankofonii” pojawia się w 1968 roku w obszernym francuskim leksykonie „Quid”, a dopiero od lat siedemdziesiątych w innych słownikach. Karierę rozpoczyna po wprowadzeniu jej do szkół z równoczesnymi próbami zinstytucjonalizowania przez Francję świata frankofońskiego, nie według kryte2 J. Kwaterko, Frankofonia: koncept, ideologia, fakt literacki, „Literatura na Świecie”, nr 1–2,
1999, s. 329.
3 L.S. Senghor, Liberté 3: Négritude et civilisation de l’universel, Ed. du Seuil, Paris 1977,
s. 80. [Wszystkie cytaty podaję w tłumaczeniu własnym – B.N.].
4 L.S. Senghor, Ce que je crois: Négritude, francité, et civilisation de l’universel, Paris 1988,
s. 160.
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riów polityczno-historycznych (byłe kolonie), ale pod względem czysto lingwistycznym5. W sensie cywilizacyjnym pojęcie „frankofonii” pojawiało się już
w 1962 roku, kiedy to w listopadowym zeszycie pisma „Esprit” poświęconym
tematowi „Język francuski na świecie” Leopold Senghor opublikował tekst wychwalający tę ideę: „ten humanizm i symbioza potencjalnych energii wszystkich kontynentów, narodów, kultur i ras, stają się wzajemnie uzupełnionym
i spotęgowanym ciepłem”6. Podczas konferencji w Paryżu w marcu 1985 roku
Leopold Senghor definiuje „frankofonię” w następujący sposób: „Po pierwsze,
ogół państw, krajów i regionów, używających języka francuskiego jako języka
narodowego, oficjalnego, języka komunikacji międzynarodowej albo jako języka roboczego. Po drugie, ogół ludzi używających języka francuskiego w wyżej
wymienionych zakresach. Po trzecie, wspólnota myśli wynikająca z odmiennego zakresu użycia”7.
Paradoksalnie, generał de Gaulle nie był przychylny powstaniu organizacji
zrzeszającej byłe kolonie francuskie, ponieważ, jak podkreślał Pierre Mesmer8:
„De Gaulle uważał, że w latach następujących bezpośrednio po dekolonizacji,
której ostatecznym aktem był dla Francji koniec wojny w Algierii w 1962 roku,
każda organizacja o charakterze frankofońskim byłaby podejrzana o neokolonializm”9. Jednak, jego zdaniem, Organizacja Frankofonii pozostaje w całkowitej opozycji do doświadczeń kolonializmu, a dowodem na to jest fakt, że jej założyciele są Afrykanami.
Agencja Współpracy Kulturalnej i Technicznej – ACCT (Agence de Coopération Culturelle et Technique), późniejsza Międzynarodowa Organizacja
Frankofonii – OIF (Organisatiom Internationale de Francophonie), powstała
w marcu 1970 roku w Niamej, stolicy Nigru. Była to inicjatywa przywódców
afrykańskich, a mianowicie Hamani Diori, prezydenta Nigru, Habib Bourguiba, prezydenta Tunezji oraz Leopolda Sedara Senghora, prezydenta Senegalu.
W 1986 roku w Paryżu François Mitterrand zwołał pierwszy Szczyt Państw
Frankofońskich. Wówczas ustalono, że szczyty frankofońskie będą odbywać się
co dwa lata, każdorazowo pod przewodnictwem innego państwa. Do tej pory
odbyło się 11 szczytów10. Pole działania Organizacji Frankofonii zostało roz5

W. Żelazny , Świat frankofoński, „Przegląd Zachodni”, nr 1, 2000, s. 115–116.
L.S. Senghor, zob. „Esprit”, listopad 1962.
7 R. Gnalega
, Senghor et la Francophonie, „Ethiopiques”, nr 69, 2002, http://www.refer.
sn/ethiopiques z 20.03.06.
8 Pierre Mesmer, premier Francji w l. 1972–1974.
9 Pierre Mesmer, Rideau Rouge, TV5, 16.03.04.
10 Dotychczasowe szczyty: Paryż (Francja 1986), Quebec (Kanada 1987), Dakar (Senegal
1989), Paryż (Francja 1991), Mauritius (l993), Kotonu (Benin 1995), Hanoi (Wietnam 1997),
Montcon (Kanada – Nowy Brunszwik 1999), Bejrut (Liban 2002), Wagadugu (Burkina Faso
2004), Bukareszt (Rumunia 2006).
6
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szerzone o inne działania niż wyłącznie kulturowe. Idea frankofonii opierała się
na takich wartościach, jak: dialog, solidarność, rozwój, kooperacja, wymiana
myśli, wspólny udział w wartościach cywilizacyjnych, wspólnota językowa jako
dziedzictwo różnych kultur.

Międzynarodowa Organizacja Frankofonii
Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (MOF) posiada status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Jest partnerem organizacji kontynentalnych oraz regionalnych, takich jak Unia Afrykańska, Unia Europejska, Wspólnota Narodów (Commonwealth) i in. MOF interweniuje bardzo często, zwłaszcza w Afryce, nadzorując wybory, uczestnicząc w mediacjach i regulowaniu
konfliktów i kryzysów politycznych.
W nomenklaturze Organizacji rola sekretarza generalnego jest decydująca.
Jest rzecznikiem politycznym i oficjalnym reprezentantem Wspólnoty Frankofońskiej, jej „obliczem i głosem”. Jak wynika z Karty Frankofońskiej sekretarz
generalny jako inspirator frankofońskiej współpracy multilateralnej proponuje
priorytetowe wektory działań konferencjom ministerialnym oraz szczytom11.
Należy przypomnieć, że stanowisko sekretarza generalnego powstało znacznie
później niż istnieje sama instytucja. Decyzję o powołaniu tego zaszczytnego
stanowiska szefowie państw i rządów podjęli w 1995 roku podczas szczytu
MOF w Kotonu (Benin). Pierwszym sekretarzem generalnym MOF został wybrany Boutros-Boutros Ghali z Egiptu w listopadzie 1997 roku podczas
VII szczytu w Hanoi (Wietnam) na okres czterech lat. Z powodu terrorystycznego ataku na WTC w 2001 roku, VIII szczyt MOF został odroczony i pozwolono Ghaliemu sprawować tę funkcję rok dłuższej. Podczas szczytu w Bejrucie
(Liban) w 2002 roku Abdou Diouf, były prezydent Senegalu, został wybrany
nowym sekretarzem generalnym Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.
Instytucje Wspólnoty są skupione wokół konferencji szefów państw i rządów
nazywanej również Szczytem Frankofonii. Posiada ona dwa organy decyzyjne:
Konferencję Ministerialną Frankofonii i Radę Frankofonii. Obok tych organów
decyzyjnych istnieją również instancje stanowiące, którymi są specyficzne konferencje ministerialne: CONFEMEN (Konferencja Ministrów Edukacji Narodowej) i CONFEJES (Konferencja Ministrów Młodzieży i Sportu).
Obok wymienionych organów decyzyjnych i stanowiących działają organy
wykonawcze. Głównym organem wykonawczym jest Agencja Międzyrządowa
Frankofonii. Posiada swoją siedzibę w Paryżu, biura regionalne w Lome, Libre11 La Charte de la Francophonie powstała podczas XXI sesji Konferencji Ministrów w Antananarivo, 23 listopada 2005 r.
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ville i Hanoi, biura łączności w Genewie, Brukseli i Nowym Jorku. Komisje
państwowe Frankofonii i sieć korespondentów krajowych zapewniają jej łączność z krajami członkowskimi. Realizuje programy dwuletnie we wszystkich
sektorach współpracy. Jej działania przebiegają w ścisłym powiązaniu z innymi
organami wykonawczymi Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, różnymi
stowarzyszeniami frankofonów i licznymi organizacjami międzynarodowymi.
Jest odpowiedzialna również za ciągłość stosunków pomiędzy instytucjami
MOF i pozarządowymi, międzynarodowymi organizacjami frankofońskimi.

Inne organizacje wykonawcze
• AUF(Agencja Uniwersytecka Frankofonii). Jest to organizacja międzynarodowa, której misja polega na realizacji programów przeznaczonych do kreowania przestrzeni naukowej w języku francuskim w dziedzinach: nauczanie
i kształcenie, promocja naukowa, informacja, promocja języka francuskiego,
rozwój środowiska frankofońskiego. Skupia ponad 600 placówek dydaktycznych oraz szkoły wyższe, a także 300 wydziałów z francuskim językiem wykładowym w 70 krajach.
• TV5. Międzynarodowy kanał telewizyjny języka francuskiego, „eksportuje” Frankofonię na cały świat. Ponad 130 milionów gospodarstw domowych na
pięciu kontynentach ma dostęp do jego programów.
• Uniwersytet Senghora w Aleksandrii (Egipt). Utworzony podczas trzeciego szczytu w 1989 roku w Dakarze. Jest instytucją oferującą studia 3 stopnia.
Kształci kadry i nauczycieli w dziedzinach niezbędnych dla rozwoju Afryki
frankofońskiej, w tym na kierunkach: administracja i zarządzanie, zarządzanie
środowiskiem, nauki o żywności, ochrona dziedzictwa kulturowego.
• AIMF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Merów Frankofońskich). Zajmuje się współpracą między ludźmi kierującymi wielkimi miastami frankofońskimi. Zrzesza ponad sto stolic i dużych miast w blisko 50 krajach. Stanowi forum wymiany poglądów między prezydentami miast oraz tworzy sieć współpracy na rzecz realizacji projektów urbanizacji, poprawy bytu mieszkańców
i modernizacji zarządzania municypalnego.
• Międzynarodowe Zgromadzenie Parlamentarzystów Języka Francuskiego
(AIPLF) stanowi zgromadzenie konsultacyjne.

Francuskie instytucje Frankofonii
Obok międzynarodowych instytucji Frankofonii istnieją instytucje specyficznie francuskie, a w szczególności:
• Wysoka Rada Frankofonii. Ma za zadanie określenie roli MOF i języka
francuskiego w świecie współczesnym. W tym celu zbiera i porównuje dane

268

Bara Ndiaye

z takich dziedzin, jak nauczanie, komunikacja, nauka i nowoczesne techniki.
Podporządkowana kompetencjom prezydenta Republiki, a w jej trzydziestoosobowy skład wchodzą osobistości francuskie i zagraniczne. Wysoka Rada
Frankofonii opracowuje i publikuje „Stan Frankofonii w świecie”.
• Rada Najwyższa Języka Francuskiego stanowi organ pomysłodawczy, doradczy i oceniający, podlega premierowi. Jej zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z używaniem, wzbogacaniem, promocją i rozpowszechnianiem języka francuskiego zarówno we Francji, jak i poza jej granicami,
a także polityka Francji wobec języków obcych. Rada przygotowuje propozycje
i opiniuje kwestie przedstawiane jej przez premiera oraz ministrów edukacji narodowej i kultury.
• Delegacja Generalna ds. Języka Francuskiego. Jej zadaniem jest promowanie i koordynowanie działań administracji oraz organizmów publicznych
i prywatnych mających udział w rozpowszechnianiu, propagowaniu dobrego
użycia języka francuskiego w procesie nauczania, komunikacji, nauce i zastosowaniach technicznych.
Członkami Międzynarodowej Organizacji Frankofonii są nie tylko kraje,
w których język francuski jest językiem urzędowym, ale także takie, które wspierają naukę tego języka. Przystępując do formalnego organizowania przestrzeni
frankofońskiej, państwa – założyciele MOF, przede wszystkim zaś Francja, starali się z oczywistych powodów o przyciągnięcie do świata frankofońskiego jak
największej liczby państw suwerennych. W wyniku tego pojawiło się wiele trudności, które przezwyciężano w rozmaity sposób. Pierwsza z tych przeszkód wynika z zagadnienia podmiotowości prawa międzynarodowego. Przykładowo,
prowincje kanadyjskie Nowy Brunszwik i Quebec czy Wspólnota Francuska
Belgii uzyskały status participant, czyli uczestników w konferencjach frankofońskich, gdyż członkami Międzynarodowej Organizacji Frankofonii są Kanada i Belgia. Ponieważ ani Nowy Brunszwik ani Quebec, ani Wspólnota Francuska Belgii nie są w pełnym znaczeniu podmiotami prawa publicznego, lecz są
suwerenne w swej polityce kulturalno-oświatowej i językowej dzielonej z federacją, mogą, za zgodą swego federalnego państwa i MOF, uczestniczyć w obradach z głosami doradczymi.
Inną kategorią są tu państwa associés, czyli państwa luźno stowarzyszone.
Należą do nich Saint Lucia, Maroko, Mauretania, Egipt, które z powodów politycznych nie chciały przystąpić do MOF jako pełnoprawni członkowie. Jeszcze inną kategorią są invités spéciaux, czyli zaproszeni na specjalnych prawach; należą do nich przykładowo Luizjana (USA), samorząd autonomicznego Regionu Valle d’Aosta (Włochy) czy Mołdawia.
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Byłe azjatyckie kolonie francuskie, takie jak Laos czy Wietnam, gdzie liczba
frankofonów nie przekracza 0,1% ludności, są członkami MOF w wyniku
utrzymywanych, choć szczątkowych, więzi z Francją. Egipt należy do grupy associé z MOF dzięki tradycji kulturowej, związanej głównie z inteligencją koptyjską (do dziś w Egipcie wychodzą dwa dzienniki po francusku, a Aleksandria
jest siedzibą ważnego uniwersytetu frankofońskiego finansowanego przez
MOF). Jednak Egipt nie jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, gdyż francuski, mimo że nie jest tam językiem urzędowym, jest używany
przez znaczną część ludności najczęściej jako nieco „skreolizowana” francuszczyzna. Trudno ustalić, na jakiej zasadzie Bułgaria jest od 1993 roku członkiem MOF. Członkami tej organizacji są również niemal wszystkie byłe kolonie
Francji i Belgii12.

Status członków Frankofonii
Byłe kolonie afrykańskie to najliczniejsi członkowie Frankofonii13. W Europie członkami są: Belgia, a także Wspólnota Francuska Belgii, Bułgaria, Francja, Luksemburg, Mołdawia, Monako, Rumunia, Szwajcaria. W Ameryce Północnej – Kanada (Nowy Brunszwik – rząd prowincji, Quebec – rząd prowincji,
Ontario – obserwator), Dominika, Haiti, Saint Lucia, francuskie terytoria zależne (Martynika, Gwadelupa, Gujana Francuska, Saint-Pierre i Miquelon).
W Azji – Kambodża, Laos, Liban, Wietnam. W Australii i Oceanii – Vanuatu.
Członkowie stowarzyszeni: Albania, Andora, Austria, Chorwacja, Grecja, Macedonia, Węgry, Armenia oraz Gruzja. Natomiast Czechy, Litwa, Polska, Słowacja oraz Słowenia są obserwatorami.
Algieria jest jednym z państw na świecie, w których język francuski zajmuje
priorytetowe miejsce zarówno w świecie nauki i kultury, jak i w dyplomacji.
Można by powiedzieć, że jest ona „ideowo” predestynowana do formalnej
przynależności do Frankofonii. Algieria jeszcze w latach osiemdziesiątych mogła uchodzić za czwarte państwo frankofońskie na świecie, po Francji, Quebecu, Belgii i Szwajcarii. Ale Algieria zaczęła prowadzić na swym obszarze intensywną arabizację. Zastosowała u siebie w zasadzie dokładną kopię ustaleń narodowej polityki Francji, eliminując prawnie z życia wszystkie konkurencyjne języki wobec głównego języka narodowego, czyli arabskiego.
12

W. Żelazny, Świat frankofoński, s.119.
Afrykańscy członkowie MOF: Benin, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Egipt, Gabon, Gwinea, Gwinea Bisau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Komory, Kongo, Madagaskar, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Niger, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Ruanda, Senegal, Seszele, Togo, Tunezja, Wybrzeże
Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.
13
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Jako ciekawostkę można wskazać, że byłe francuskie dominium w Indiach
– Pondichery – jest również dziś w jakimś stopniu frankofońskie, ale nie znaleziono żadnej formuły na przyłączenie Pondichery do Frankofonii, zaś propozycje Francji, by stworzyć tutaj rodzaj kulturowej autonomii frankofońskiej
(jak w Aoście we Włoszech), nie spotkały się z pozytywną odpowiedzią ze
strony Indii.
Budżet MOF składa się ze składek członkowskich państw. Francja wpłaca
46%, Kanada (z budżetu Quebecu i Nowego Brunszwiku) 35%, Belgia (z budżetu Wspólnoty Francuskiej Belgii) 12%; wpłacają one łącznie 93% składek,
a 7% przypada na ponad trzydziestu pozostałych członków, którzy i tak otrzymują zwrotnie w postaci różnych dotacji wyższe sumy od wpłaconych.
Podczas ostatniego szczytu w Bukareszcie w dniach 27–29 września 2006 r.,
którego tematem były „technologie edukacyjne”, Abdou Diouf został ponownie wybrany na stanowisko sekretarza generalnego Międzynarodowej Organizacji Frankofonii.
Obserwatorzy często zadają pytanie: „Frankofonia to wspólnota lingwistyczna czy wspólnota kulturowa?”. Jeżeli frankofonia jest wspólnotą lingwistyczną, to z pewnością jest również wspólnotą przestrzenną. Ale w wypadku
takiej definicji pojawiają się kolejne problemy. Otóż, o ile nie dotyczą one samej Francji czy Belgii, gdzie przestrzeń frankofońska może być określona
w miarę dokładną granicą językową, o tyle wyznaczenie granic lingwistycznych
w Afryce frankofońskiej jest niemożliwe, ponieważ znajomość języka francuskiego ma tu charakter klasowy. W Afryce, jeśli ktoś posiada wyższe wykształcenie, zna również lepiej francuski, to – co za tym idzie – tym wyżej plasuje się
w hierarchii społecznej. Najczęściej są to elity kraju kształcone w byłych metropoliach kolonialnych, w Paryżu i Brukseli.
Można śmiało powiedzieć, że z politycznego punktu widzenia MOF
jest jednym z najważniejszych narzędzi polityki zagranicznej Francji. Francja
wraz z frankofońską częścią Kanady i z frankofońską częścią Belgii (pomijając frankofońską Szwajcarię) to ponad 90% całego potencjału świata frankofońskiego, czyli pozostałych państw należących do MOF. Jednak z formalnego punktu widzenia, w polityce międzynarodowej Francji jest to ponad trzydzieści podmiotów prawa międzynarodowego, na których poparcie może liczyć Francja.
Zrozumiałe jest, że znaczenie polityczne Francji decyduje w pełni o obliczu
świata frankofońskiego w Afryce. Przykładowo, polityka monetarna 14 krajów
frankofońskich przed wprowadzeniem waluty euro we Francji (Benin, Burkina
Faso, Czad, Gabon, Gwinea Bisau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo,
Mali, Niger, Republika Środkowej Afryki, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej) była w pełni uzależniona od Paryża, obowiązujący bowiem wówczas
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w tych krajach frank CFA14 był w pełni wymienialny na franka francuskiego,
a więc automatycznie również kontrolowany i nadzorowany oficjalnie i formalnie przez Bank Narodowy Francji. Są to przecież istotne czynniki, które sprawiają, że język francuski ma i będzie miał coraz bardziej trwałą pozycję w tej
części Afryki.
Liczba 200 milionów frankofonów na świecie15 może budzić wątpliwości,
ponieważ tylko wyższe klasy urzędniczo-gospodarcze poszczególnych państw,
które na co dzień przez prasę, radio i telewizję, zarówno francuską, jak i własną, posługują się akademickim językiem francuskim. Poza tym owe elity są zazwyczaj wielojęzyczne, posługują się francuskim, lecz mówią przecież własnymi językami narodowymi, a dodatkowo najczęściej językiem arabskim, angielskim czy hiszpańskim. Wciąż jeszcze niski poziom oświaty nie pozwala na nauczanie po francusku całej społeczności i nigdy nie dojdzie w Afryce do sytuacji, w której Afryka frankofońska będzie powszechnie używać języka francuskiego. Niemniej jednak to właśnie na Afrykę spogląda się w Paryżu z nadzieją, że
właśnie na tym kontynencie język francuski dokona największych postępów ilościowych, które zresztą systematycznie odnotowujemy. Nie da się tego uczynić,
choćby ze względów demograficznych, ani w Europie, ani w Kanadzie frankofońskiej.

Sporne kwestie Frankofonii
Obecnie istnieje wiele kwestii spornych wynikających z istotnego rozdźwięku między założeniami ideowymi a rzeczywistością. „Frankofonia” znacząco
wybiega poza ramy rzeczywistości lingwistyczno-kulturowej, niejednokrotnie
stając się instrumentem polityki zagranicznej Francji. Dlatego też niektórzy obserwatorzy kwestionują sposób promowania przez Francję Międzynarodowej
Organizacji Frankofonii. Dla przykładu, najbardziej prestiżowe nagrody literackie przyznawane są wyłącznie pisarzom francuskim. Padają także bardziej
wymowne zarzuty. Zdaniem współczesnych obserwatorów życia politycznego
krajów afrykańskich, MOF przyczynia się do pogłębiania podziałów postkolonialnych w Afryce, z jej podziałem na „angielską” i „francuską” strefę wpływów.
Ponadto istotnymi kwetiami pozostają odrębność i tożsamość kulturowa.
Rządy biednych krajów w subsaharyjskiej części Afryki mobilizują się w celu
umacniania języka francuskiego, przy jednoczesnym marginalizowaniu rozwo14

CFA, stworzony 26 grudnia 1945 roku, oznaczał wówczas frank francuskich kolonii Afryki (Franc des colonies françaises d’Afrique), obecnie oznacza wspólnotę finansową Afryki
(Communauté Financière de l’Afrique).
15 Zob. www.francophonie.org [data odczytu 28.09.06].
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ju języków miejscowych. Ponadto rodzą się obawy związane z rozszerzeniem
pola zainteresowania organizacji na kraje, w których się nie mówi po francusku. W ostatnich piętnastu latach, 14 z 21 nowych członków MOF były krajami Europy Wschodniej. Coraz większy wpływ krajów Europy Wschodniej niepokoi członków historycznych Organizacji, zwłaszcza państwa afrykańskie,
które obawiają się, że ich znaczenie oraz otrzymywana pomoc będą maleć.
Jerôme Hounkponou, sekretarz benińskiej sekcji Stowarzyszenia Dziennikarzy
Frankofońskich, uważa, że „groźba pochłonięcia krajów frankofońskich Afryki
wzrasta z dnia na dzień. [...] Afrykańczycy będą musieli podzielić się swoimi
prerogatywami, jak przewodnictwo MOF, z nowymi członkami”16. Abdou Diouf, sekretarz generalny MOF, inaczej patrzy na to zjawisko. Według niego
„zwiększenie rodziny frankofońskiej jest plusem. Z akcesem Bułgarii i Rumunii,
13 z 27 członków UE jest także w MOF; i one pomogą nam przekazać pewne
postulaty”17.
W ramach dziesięcioletniego planu strategicznego, adaptowanego w Wagadugu podczas X Szczytu MOF w listopadzie 2004 roku, określono cele oraz
środki organizacji pozwalające jej wywierać wpływ w sprawach międzynarodowych oraz z powodzeniem przyjąć wyzwania globalizacji.

***
Frankofonia zrzesza mozaikę narodów oraz kultur. Pomimo niewielkiej części ludności światowej, którą reprezentuje, pozostaje jednak realnością, której
nie da się ominąć. Powinna przede wszystkim pozostać okazją do zachowania
wartości przekazywanych przez wspólny język. Jej głównym celem powinna pozostać promocja języka francuskiego, ale nie kosztem języków lokalnych oraz
różnorodności kulturowej i lingwistycznej; poza tym promocja: pokoju, demokracji oraz praw człowieka; edukacji, szkolnictwa wyższego oraz badań; współpracy w służbie trwałego rozwoju oraz solidarności.
Jednakże obecny arogancki i rewizjonistyczny ton dyskursu władz francuskich, wyrazem którego było wystąpienie Nicolasa Sarkozy’ego w Dakarze
26 lipca 2007 roku podczas jego pierwszej wizyty w Afryce Subsaharyjskiej jako prezydenta Francji, nie daje optymistycznych perspektyw dla relacji francusko-afrykańskich, a zwłaszcza rozwoju MOF.

16 L’Afrique inquiète de la montée en puissance de l’Europe dans la Francophonie,
www.lemonde.fr z 28.09.06.
17 Tamże.
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Summary
The Internationational Organization of the Francophonie.
History and Actual State
The word Francophonie was coined in 1880 by the French geographer
Onésime Reclus (1837–1916), to refer to the community of people and countries
using the French language. The International Organisation of Francophonie is
the former ACCT (Agency of Cultural and Technical Cooperation), which was
created in Niamey, the capital of Niger, in 1970 by African leaders, among
others Leopold Sedar Senghor, Hamani Diori, Habib Bourguiba. It was
supposed to be an international organization that gathered French-speaking
countries and governments. Nowadays it comprises fifty-five member states
and governments and thirteen observers. Among the founding members there
are a lot of fears related to the expansion of the field’s organization to countries
in which French language is not really spoken. Especially some African states
expressed their worries. There are afraid of losing influence on organization’s
decisions and diminution of assistance.

Elżbieta Rekłajtis
Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

Afryka Północna: czynniki zmiany
kulturowej
Afryka Północna stanowiąca pewną całość geograficzną jest nią też ze względu na charakter swojej berbersko-arabskiej ludności i kultury; kultura ta, względnie jednolita zarówno językowo, jak wyznaniowo, decyduje o przynależności
tego regionu do tzw. świata arabskiego i do kręgu kultury islamu. Obok krajów
Wielkiego Maghrebu, to jest arabskiego Zachodu z Mauretanią i Libią, w części wschodniej tego obszaru dominantę stanowi Egipt przez Nil związany z Sudanem – potęga w skali Afryki Północnej i zarazem Bliskiego Wschodu1.
W średniowieczu na tej samej zasadzie kulturowej zaliczano do Afryki Płn.
Hiszpanię (Andaluzję), a w pewnym okresie również Sycylię. W literaturze
można spotkać wzmianki o śladowym występowaniu w Tunezji języka maltańskiego do końca XIX w.
Należy pamiętać o tym, że tradycje chrześcijańskie i Koptowie to również
ważna część historii Afryki Północnej. W czasach rzymskich istniało aż 300 diecezji chrześcijańskich na obszarach rzymskiej Libii, czyli w Maghrebie środkowym, wschodnim oraz w Egipcie, z bogactwem faktów i postaci znanych nie
tylko patrologom czy historykom Kościoła. Liczne zabytki i ślady chrześcijaństwa z tego okresu odkrywają wciąż archeolodzy. Żywym świadectwem obecności chrześcijaństwa, choć w skali nieporównanie mniejszej niż niegdyś, są
natomiast Koptowie – czyli Egipcjanie (ten sam rdzeń qpt). „Yes Kopt, but
Egyptian” – to tytuł znanej książki egipskiego profesora Milada Hanny.
Maghreb to obszar tajemnic, niespodziewanych – dojrzewających w głębi
zmian, to ziemia ludzi porywczych, śmiałych, o nagłych zwrotach postaw.
1 W tym kontekście niektórzy, jak np. G. Corm, zwracają uwagę na dwie tradycje różniące do
dziś kraje Bliskiego Wschodu: mezopotamską i egipską,, tak bowiem silny pozostaje tam wpływ
obu tych tradycji.
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Przykładami mogą być słynny biskup Hippony, św. Augustyn lub legendarny
Yugurta, symbol wolności, drogiej mieszkańcom tych ziem. Jego imię uwiecznił, w języku francuskim, Algierczyk – Berber z Wielkiej Kabylii, poeta i pisarz
Jean Amrouche.. Wyrazem niezależności przypisywanej mieszkańcom Maghrebu przez świadków od czasów rzymskich, zwłaszcza jednak przez autorów ery
kolonialnej, miałyby być m.in. skłonność do odstępstw, buntu, a w dziedzinie
religii – przystosowanie i praktykowanie form religijności bardziej odpowiadających potrzebom i temperamentowi tutejszych ludzi. Wskazuje się tu na kolejne herezje na gruncie chrześcijaństwa bądź też takie nieortodoksyjne kierunki
islamu, jak suficki mistycyzm, bractwa, kult „świętych” marabutów itd.
Różnicujące momenty w historii najnowszej przejawiają się w myśleniu, habitusie i zbiorowych działaniach współczesnych mieszkańców Afryki Płn. Przejawiają się w różnym stopniu odwieczne wzory utrwalone w kulturze regionu.
Pewne elementy ich samookreślenia ulegają modyfikacjom w zderzeniu z nowymi faktami endo- i egzogennymi, zyskując lub tracąc na znaczeniu; reakcje społeczne wobec zjawisk i problemów podobnych w poszczególnych krajach Maghrebu i pomiędzy nimi różnicują się. Istotne różnice w przebiegu wydarzeń historii współczesnej i najnowszej, mimo jej wspólnej podstawowej cechy (kolonizacja i jej skutki), znajdują odbicie w dzisiejszej żywej kulturze poszczególnych
społeczeństw i państw tego regionu. Nie zmienia to faktu, że najszerszą wspólną podstawą ich identyfikacji pozostaje kultura arabsko-berbersko-islamska.
Do pozytywnych treści obecnych w życiu oraz świadomości wszystkich społeczeństw Afryki Płn. i podobnie lub identycznie przez nie postrzeganych można z pewnością zaliczyć: poczucie wspólnoty (identyfikację) z innymi bratnimi
krajami arabskimi i krajami muzułmańskimi, solidarność z Bliskim Wschodem
arabskim i Palestyną w szczególności, uznanie znaczącej pozycji i roli Egiptu
w świecie arabskim i w Afryce Płn., kwestie suwerenności państwa i inne. Natomiast negatywne konsekwencje wydarzeń najnowszej historii przedstawiają
się rozmaicie. Różny jest też stopień ich dezintegrującego oddziaływania w poszczególnych społeczeństwach i państwach, co wiąże się z odmiennością miejscowych uwarunkowań politycznych, gospodarczych i nade wszystko kulturowych. Różne postrzeganie tych skutków wewnątrz społeczeństw staje się czynnikiem dodatkowo różnicującym reakcje zbiorowe.

Kolonizacja i ciąg dalszy: różnice uwarunkowań i doświadczeń
Historię najnowszą określają głównie procesy dekolonizacji i neokolonializm współczesny, to jest dyktat neoliberalnych zasad rynku kapitalistycznego.
Narzucają je programy rozwoju nieprzystające na ogół do potrzeb, możliwości
i społeczno-kulturowych tradycji krajów „wspomaganych”, słabszych gospo-
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darczo; dla niektórych z nich ów dyktat światowego kapitału może się okazać
zabójczy. Nietrudno o konkretne przykłady tego rodzaju globalizujących, egzogennych czynników zmiany kulturowej, jak i podobnie działających czynników
endogennych (demograficzne, zdrowotne, klimatyczne i inne). Obok czynników w sposób oczywisty determinujących zmianę kulturową i jej kierunki, należy pilnie zwracać uwagę na czynniki pozornie błahe, czasem jednostkowe
i w makroskali niewidoczne, których udział w procesach zmiany kulturowej
może być jednak istotny.
Różnice doświadczeń obecnych w pamięci społecznej, kształtujących świadomość zbiorową i naznaczających kulturę poszczególnych krajów Maghrebu,
dotyczą przede wszystkim:: stopnia intensywności oraz czasu trwania eksploatacji i zależności kolonialnej; trybu narzucania obcej władzy oraz sposobu zasiedlania i organizacji; stopnia zaburzenia czy w pewnych dziedzinach zerwania ciągłości przekazu lub podcięcia rozwoju komunikacji społecznej w obrębie
rodzimej kultury oraz własnej państwowości. Przedstawię je pokrótce.
W Algierii okres dominacji kolonialnej trwał najdłużej, 132 lata
(1830–1962), a związane z nią doświadczenia były na wszystkich etapach
szczególnie traumatyczne:
• inwazja wojskowa wywołała tu zbrojny opór ludności: po latach zorganizowanej walki2 i po zasadniczej pacyfikacji kraju, jeszcze w ciągu kilkudziesięciu lat wybuchały powstania, z których ostatnie miało miejsce w XX wieku;
• najbardziej wykorzeniający status prawny: trzy „departamenty zamorskie”
Francji;
• administracja bezpośrednia i polityka asymilacji tworząca nowe podziały
kulturowo-społeczne wśród ludności;
• czasowa kolonizacja na ziemiach odbieranych klanom (1 milion „kolonów” w roku 1954).
Wobec tradycyjnej na terenach Maghrebu Środkowego, zarówno wśród
Berberów jak i Arabów, acefalicznej struktury politycznej, zresztą opartej na
swoiście demokratycznej instytucji dżema’a (rada męskich przedstawicieli,
głów rodzin), w chwili inwazji – z morza – nie było tu centralnej organizacji
państwowej, jedynie luźna organizacja, typowa dla prowincji imperium osmańskiego: dej w Algierze, poborcy podatków, szariat. Co więcej, Algieria nie posiadała takich sławnych szkół i uniwersytetów islamskich, jakie działały od wieków w sąsiednich znacznie później zdominowanych protektoratach: uniwersytet al-Qarauiyin w królestwie Maroka (protektorat francusko-hiszpański od ro2

Konfederacja plemion, stara instytucja polityczno-obronna na czas zagrożenia, funkcjonowała sprawnie przez czternaście lat pod wodzą emira Abd el Kadera jako państwo walczące i zarządzające sprawami ludności na bronionych terenach.
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ku 1912), którego dynastyczny władca – sułtan, z szeryfowskiego rodu Alawitów w linii Proroka, był zarazem w swoim państwie „przywódcą wiernych”,
i z którym władza kolonialna dla zachowania pozorów starała się liczyć3 (do
czasu uwięzienia króla Mohammeda V, kilka lat przed uzyskaniem niepodległości przez Maroko w 1956 r.). Warto już teraz podkreślić, jak istotnym atutem
w polityce wewnętrznej wspomnianego władcy Maroka było od początku porozumienie i często zbieżność linii działań z partią narodową Istiklal.
W Tunezji, wyzwolonej nie bez walki zbrojnej pod wodzą Habiba Burgiby,
działał w okresie protektoratu (1883–1956) bez żadnych przerw i zakłóceń, jak
przed wiekami, sławny uniwersytet al-Zajtuna, dbający o ciągłość i promieniowanie wysokiej kultury arabsko-muzułmańskiej, podobnie jak miało to miejsce
w Maroku – nie wspominając o Egipcie z szacownym al-Azharem, muzułmańskim uniwersytetem założonym w IX w.
Społeczeństwo Algierii, którego udziałem stało się, jak mówiliśmy, doświadczenie walki i poddaństwa w ciągu najdłuższego okresu kolonialnego, z ponad
siedmioletnią krwawą, wyniszczającą wojną wyzwoleńczą (1954–1962), zostało też poddane najbardziej bezwzględnej francuskiej polityce asymilacji.

Zmiany kulturowe w rezultacie przemocy symbolicznej
Głównymi narzędziami kolonialnej i neokolonialnej przemocy symbolicznej
były i są obcy język i obcy system edukacji. W praktyce był to, jak o tym świadczą dzisiejsze realia, zwłaszcza Algierii, system degradujący i osłabiający rodzimą kulturę, jej języki, dezintegrujący społeczeństwo. Tak np. funkcja prestiżowa
języka arabskiego, dziś słabo obecnego albo nieobecnego w nauce i nawet
w szkolnictwie, nie tylko wyższym, ma zasięg ograniczony jedynie do tych wąskich elitarnych kręgów zachowawczych lub pojedynczych osób, które obok nowoczesnego wykształcenia typu zachodniego nadal pielęgnują klasyczny język
i tradycyjne nauki arabskie, identyfikując się z tym dziedzictwem. O funkcjach języka arabskiego w procesach rozwoju gospodarczego, promocji społecznej indywidualnej i zbiorowej, integracji społecznej, w badaniach naukowych itd. można
mówić raczej w trybie postulatywnym, potwierdzając potrzebę odzyskiwania
przestrzeni kulturowej niezbędnej do autentycznego życia społecznego w obecnych warunkach. Przestrzeń kulturowa chroniona przez państwo, ewoluująca na
podstawie wartości rodzimych, poddawana jest testom współczesnych wyzwań.
Samoutrwalająca się sytuacja językowa i oświatowa – w przekonaniu Francuzów stanowiąca szczęśliwy los i szansę dla ekskolonialnego społeczeństwa
3 Zob. np. L. Milka, Droga do niepodległości. Polityka Francji wobec Maroka (1944–1953),
Warszawa 1993.
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Algierii – powoduje tam nieodwracalne szkody w sferze społeczno-kulturowej.
Dezintegruje, uzależnia i osłabia społeczeństwo. Wprawdzie globalizacja, Internet i język angielski tworzą nową sytuację, otwierając dostęp do nieograniczonego zakresu informacji i kontaktów, jednak ta nowa sytuacja i ta wolność,
mimo gwałtownie rosnącej liczby użytkowników Internetu, nadal dotyczy tylko
niewielkiej liczby mieszkańców świata, kontynentów i wielu państw.
W czasach kolonialnych konsekwencje zahamowania/zerwania komunikacji
z sąsiednimi i dalszymi krajami tego samego kręgu kultury były ograniczeniem
dotykającym wówczas nawet sułtana Maroka i beja Tunezji. Kontakty Algierczyków i generalnie mieszkańców Maghrebu ze światem arabskim, nawet z sąsiednimi krajami, musiały się dokonywać via Paryż. Tunezja i Maroko dopiero
po swoim wyzwoleniu w 1956 r. mogły świadczyć Algierii pomoc w wojnie
z Francją. Skutki długotrwałej izolacji są nadal trudne do przezwyciężenia.
Polityka prowadzona przez władze kolonialne skłócania między sobą krajów zależnych, podsycanie ich wzajemnych zatargów po uzyskaniu niepodległości, zadawnione pretensje terytorialne i inne nadal nie sprzyjają, mimo wielu prób, regularnym kontaktom i wymianie. (Francja, starając się do ostatniego momentu utrzymać Maroko pod kontrolą, w rozmowach z przedstawicielami administracji sułtana sugerowała przekazanie monarchii części roponośnych terenów Sahary algierskiej.)4 Union du Maghreb Arabe (UMA) została
utworzona w 1989 r., jednak integracja Afryki Płn. postępuje jedynie na szczeblach poniżej Rady Prezydentów. Wini się o to „niedostatki demokracji i brak
woli politycznej rządów”. Wiadomo, że tylko potencjał gospodarczy zintegrowanych krajów Afryki Płn. zdołałby stworzyć taką liczbę miejsc pracy, która
wchłonie bezrobocie (średnia w Maghrebie 20%) i nowe roczniki na rynku pracy. Habib Ben Yahia, sekretarz generalny Unii, powołując się na pracę 114 grup
roboczych, mówi o przygotowaniu do realizacji wspólnego projektu autostrady północnoafrykańskiej (podział odcinków między państwa), rozszerzeniu
sieci telekomunikacji z zastosowaniem włókien szklanych, o przeciwdziałaniu
procesom pustynnienia, o współpracy w dziedzinie zdrowia. Ale integracja regionalna Afryki Płn. nie została skonkretyzowana. Wymiana pomiędzy Algierią, Marokiem i Tunezją wynosi 3%; w porównaniu: handel poza własną strefą
– 60,2%, wymiana z UE – 22,3%, z ASEAN –10,6 w ramach Peco i 19,9% z krajami Mercosur5. Główną przeszkodą jest konflikt o Saharę Zachodnią między
Algierią i Marokiem, od „wojny piasków” w 1963 r., podtrzymujący ich nieufność i wrogość, ożywiający nacjonalizm Maroka (ucieleśniany zarówno przez
4

L. Milka, Droga do niepodległości, rozdz. III–V.
L. Martinez, Euromesco, 59, October 2006, s. 3; L. Martinez, The Arab Maghreb Union
and Regional Integration. Paper 59, October 2006, www.euromesco.com.pt/images/59_eng.pdt
z 31.01.2008.
5
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partię Istiklal, jak osobę monarchy) i umacniający w Algierii władzę armii. Skądinąd ów konflikt pomagał obu tym krajom utrzymywać autorytarne reżimy
polityczne pod przykrywką patriotyzmu; jak sugerują niektórzy, z tego właśnie
względu władze obu państw przedłużają konflikt już 20 lat, zamiast razem
podejmować problemy gospodarcze.

Zredukowany obieg komunikacji w społeczeństwie
a wolność prasy
Z pewnością najważniejszym skutkiem kolonializmu dla przyszłości kultury
było zerwanie pełnego obiegu komunikacji wewnątrzspołecznej przez językowe
wyłączenie z niego rodzimych nowocześnie wykształconych elit (w Maghrebie
w szczególności casus Algierii). To zerwanie oznacza podstawowe zorientowanie owych elit na układ odniesień inny niż kultura i społeczeństwo rodzime,
które w ten sposób zostało pozbawione najważniejszych źródeł identyfikacji
zbiorowej, motywacji i energii twórczej. Jest to sytuacja samoutrwalająca się.
Usytuowanie elity „nowoczesnej” – z natury źródła wzorów zachowań i postaw
– na pozycjach oddalających ją od całości społeczeństwa, siłą faktu przeciwstawiało ją elitom wykształconym głównie w duchu tradycji arabskiej i islamskiej.
Opozycja ta nabierała nieuchronnie znaczenia politycznego i ideologicznego.
Przeciwstawność obu tych systemów norm i wartości reprezentowanych przez
te elity pogłębiał system edukacji przenoszony bez zmian z Europy Zachodniej.
Prezentował się jako nowoczesny i jedyny zapewniający rozwój: laicki, jawnie
zwalczający przejawy religijności jako świadectwo zacofania. Ten czynnik kulturowy tłumaczy zarówno „strukturalne” wrogości w obrębie społeczeństwa,
nierówności na rynku pracy i bezrobocie ludzi z dyplomami, podziały, biedę,
korupcję, frustracje i niezadowolenie społeczne, jak też wielkie możliwości wykorzystywania politycznego tych nastrojów. Stąd już prosta droga do samopotwierdzenia i prób urządzenia się w nieprzychylnym świecie z pomocą islamistycznych grup terrorystycznych, siatek korupcyjnych czy wreszcie – emigracji.
Opcji islamistycznej sprzyja aktualny wzrost opozycji wobec władz, coraz bardziej radykalnej i coraz gwałtowniej zwalczanej, a także „nowy ład świata” po
zimnej wojnie. „Przyjęcie »języka islamistów« przez większość polityków arabskich ma przyczyny głównie tożsamościowe”6. W tej sytuacji mogą zaskakiwać
zarówno potwierdzone sukcesy, również w ekonomii, jak też uczciwość ludzi
i ich obywatelskie zachowania – takich jest wszak ogromna większość!
Ujawniane liczne afery korupcyjne z udziałem wysokich urzędników nie mogą przesłaniać istotnej pozytywnej zmiany, jaką jest sama możliwość ich ujaw6

F. Burgat, L’Islamisme à l’heure d’El Qaîda, Paris 2005, s. 214.
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niania – to zasługa wolności prasy. Powszechnie występująca korupcja skuteczniej jest zwalczana w Maroku. W Algierii dopiero w ostatniej dekadzie pisze się
o odkrywanych aferach i procesach; wielka afera Chalida z udziałem osób
z najwyższych władz jest w toku, ale jednocześnie jest obecna również w mediach.
Zaistnienie wielopartyjności, wolnej prasy oraz dawnych i najnowszych
środków łączności nie zmieniło raczej charakteru autorytarnych rządów (np.
w Algierii starania prezydenta Butefliki o trzecią kadencję na urzędzie), lecz zasadniczo odmieniło atmosferę, dając szansę społeczeństwu obywatelskiemu.
Wzorów i precedensów dostarcza żywa jeszcze historia, np. odważna manifestacja uliczna tłumu zdeterminowanych kobiet w Algierze, w samej końcówce
wojny algierskiej, w jej najtrudniejszym okresie (1961–62)7.

Władze wobec islamizmu
Po kilku dekadach niepodległości władze trzech największych krajów Maghrebu oparły swoje autorytarne reżimy na rodzimym dziedzictwie historycznym.
Wszystkie rządy, mówiąc skrótowo, od czasu do czasu „zachęcają” grupy islamistów do wystąpień przeciw ich rywalom; kiedy indziej stosują wobec nich represje. Jednak i tutaj, w sferze polityki wewnętrznej, widać między nimi różnice. Tunezja bez większych traumatycznych przejść w okresie dekolonizacji, pod
wodzą charyzmatycznego przywódcy i jedynej partii, poszła drogą autorytarnej
modernizacji społeczeństwa. Usunęła twardą, represyjną władzę islamistów
będących dla rządu głównym przeciwnikiem. W Algierii reżim głęboko kontrolujący społeczeństwo stosuje strategię krytyki i oscylacji między tolerowaniem
– zresztą różnicującym poszczególne grupy – a represjonowaniem islamistów.
Jedynie w Maroku długa tradycja państwowości i wcześniej wspomniany atut
ugruntowanej pozycji monarchy dopuszczają pluralizm polityczno-religijny,
przynajmniej do pewnego stopnia. Islamizm, w formach umiarkowanych, ma
przyzwolenie władzy, choć nieusankcjonowane prawnie. We wszystkich trzech
krajach Maghrebu, o których mówimy, islamizm stanowi zbyt wielkie zagrożenie, aby legalizować ruchy i grupy spod tego znaku. Jednak stosunek do nich
jest zróżnicowany. W Algierii pozwala się na większą swobodę grupom „dziedziczącym” po historycznym Front de Libération Nationale (FLN), jak np. były FIS (Front Islamique de Salut); podobnie jest w Maroku8.
7

Ten spontaniczny zryw zaważył na decyzji gen. de Gaulle’a o definitywnym ucięciu działań
wojennych i wycofaniu się Francji, pomimo puczu generałów i oporu miliona francuskich kolonów w Algierii. Kobiety skandowaùy: „sab’a sanawât - halâs!” (siedem lat – dosyć!).
8 Por. Islamism, violence and reform in Algeria: turning the page, „ISG Middle East Report”,
nr 29, 30.07.2007.
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W Egipcie nieuznawani oficjalnie, lecz tolerowani w praktyce Bracia Muzułmanie, stający do wyborów w lutym 2006 r. jako kandydaci niezależni, stali się
drugą siłą polityczną w państwie, zajmując 88 miejsc (1/5) w parlamencie9, co
wzmocniło islamistów także w innych krajach arabskich. Tu również w ostatnich latach miały miejsce i nadal zdarzają się zamachy terrorystyczne10.
W Algierii, gdzie liczba ofiar terrorystów islamskich z roku na rok nie maleje, mimo wciąż ponawianych akcji policji i wojska, w końcu 2005 r. rząd podjął
niebywałą decyzję o amnestii dla bojowników z grup islamistycznych, którzy
w ciągu pół roku zdecydują się ujawnić. Ta etycznie kontrowersyjna decyzja była szokiem dla społeczeństwa, zwłaszcza dla rodzin licznych ofiar zamordowanych przez „bojowników”. Byli to osobnicy dokładnie znani z nazwiska, z dokonanych konkretnych rozbojów, mordów i sadyzmu – teraz nie tyle amnestionowani, ile „uniewinnieni”, z uśmiechem pozujący do zdjęć z prezydentem
państwa. Liczono na ujawnienie się i rozbrojenie wielu tysięcy (do 50 000)
islamistów żyjących w górskich kryjówkach lub za granicą, kusząc przywódców
organizacji bojowych i zdelegalizowanych partii nawet gwarancją ich powrotu
do polityki. Po upływie pół roku od wejścia w życie tzw. „Karty dla pokoju i pojednania” zgłosiło się zaledwie 250–300 osób. Wśród nich wrócili do kraju i do
polityki: osławiony Rabah Kebir; gwałciciele, mordercy niemowląt – Madani
Mezrag i Saâda Benaïcha, teraz asystujacy szefowi państwa przy spotkaniach,
zapraszani przez zbyt gorliwych wali na różne uroczystości oficjalne. Dziennik
„Al Watan” oburza się, podobnie jak jego czytelnicy: „Oto władza, która pada
na kolana przed bandą kryminalistów, ofiaruje im przebaczenie, pieniądze, uregulowanie ich sytuacji prawnej, zaległych opłat. Terroryści chcieli pokazać, że
wolą życie, jakie prowadzą, żyjąc z rozboju i szantażu, od przywilejów Karty.
[...] Ale nie zetrze się krzywd wyrządzonych Algierii Kartą, która ją kieruje ku
republice talibów”11. O realnym zagrożeniu nawrotem przestępczych praktyk
z lat 90. i rygorów islamistycznych w życiu społecznym, zwłaszcza jednak powrotem do polityki ludzi winnych zbrodni, mówią oburzeni krewni ofiar i osób
zaginionych w ciągu ostatnich 15 lat. Ich obawy potwierdza powracająca znów
fala zamachów, jak samobójczy atak – eksplozja ciężarówki w Lahdaria czy
9

Jeden z nich, poseł Alameddin Sakhawi, w swoim artykule nazwał Zgromadzenie „władzą
czysto formalną”, za co musiał stawić się przed komisją dyscyplinarną. „L’Orient-le Jour” (Bejrut), 3.09.2007, s. 10.
10 „Revue de Presse”(Alger), mai-juin 2006, nr 499, s. 12: samobójcze eksplozje przy siedzibie Międzynarodowych Sił Obserwacyjnych (MFO) na Synaju w El Gorah czy zamach przed komisariatem, gdzie siły MFO z 11 krajów nadzorują dyspozycje układu z Camp David 1979 (wycofanie się Izraela z terenów okupowanych od czerwca 1967 w zamian za pokój z Egiptem).
11 „Al Watan”(Algieria), 23.8.2006, s. 32 (cyt. za „Revue de Presse”, sept.-oct. 2006, nr. 501,
s. 4). Amnestia już przed jej ogłoszeniem wywołała duże zaniepokojenie w sąsiednich krajach,
zwłaszcza w Tunezji, ze względu na bliskość i łatwość przekraczania granicy z Algierią.
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atak 50-osobowej grupy wyposażonej w ciężkie uzbrojenie na zaporę wojskową
w Yakuren w górach Kabylii, które wydarzyły się 11 i 14 lipca 2007 r.12 Tydzień
później w wielkiej operacji wojskowej w lasach Yakuren zostało zabitych lub
ujętych 24 terrorystów, lecz teren nie został spacyfikowany13.

Umiarkowany islamizm: działania prospołeczne, edukacyjne,
odnowicielskie
Aktywiści zdelegalizowanej w Tunezji organizacji An-Nahda kontaktują się
w Algierii od roku 2005 z zakazaną tam grupą bojową salafistów14 – Groupe
Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) – obie podlegają AlQaïdzie. Raszid Ghannuszi, szef organizacji An-Nahda, spotkał się z szefem
algierskiego byłego FIS na konferencji intelektualistów arabskich na temat
ewolucji świata arabskiego w 2007 r. Ghannuszi przewidując, że umiarkowana
An-Nahda zostanie zdominowana przez rosnący w siłę „twardy salafizm”, nie
oczekiwał jednak większych wybuchów społecznych, mimo kryzysu wartości
oraz braku wzorców i perspektyw życiowych młodzieży tunezyjskiej – podobnie jak i algierskiej, poważnie zaniepokojonej tym, co dzieje się w Iraku, Palestynie i Libanie. Stwierdził, że młodzież się radykalizuje, potrzebuje pewności,
jest podatna na ideologie upraszczające: tu wierzący, tam niewierni, nieprzyjaciele, demagodzy. W którymś momencie młodzi ulegają i przyłączają się do
siatki walczących salafistów15.
W Maroku, Tunezji czy zwłaszcza w Algierii po fatalnej dla autorytetu rządu próbie „pojednania” i dalszych nieskutecznych akcjach wojska przeciw terrorystom w górach, słabość państwa ujawnia się we wszystkich dziedzinach życia. W Maroku niewydolność partii i niedostatki działań oficjalnych instytucji
rekompensuje wszechobecna i skuteczna aktywność różnych stowarzyszeń,
głównie islamistycznych i innych organizacji pozarządowych. Są to nie tylko
różnego rodzaju grupy charytatywne i samopomocowe, lecz np. zespoły prowadzące naukę czytania i pisania dla kobiet, szkoły, zajęcia dla dzieci zaniedbanych, uczące różnego rodzaju robót, zabaw i zajęć w zespołach, często zastępujące nieudolnych lub niedouczonych pracowników instytucji państwowych, a czasem nawet przejmujące kierownictwo źle funkcjonujących szkół
państwowych. Jest to fenomen ostatniej dekady czy nawet ostatnich lat; nie bez
związku z obserwowanym wśród młodzieży w Tunezji, a także w Algierii
i w Maroku zwrotem ku religii, chęcią odkrywania i dokładniejszego poznawa12

„Al Watan”, 15.07.2007, s. 3 (cyt. za „Revue de Presse”, 2007, 7–8, nr 506, s. 5).
„La Tribune”, 29.07.2007, s. 1, 3 (cyt. za „Revue de Presse”, 2007, 7–8, nr 506, s. 5).
14 W islamie nurt salafiyya darzy szczególnym szacunkiem osiągnięcia i dorobek przodków.
15 „Jeune Afrique” nr 2401, 13–20.01.2007, s. 62.
13
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nia jej różnych aspektów i treści16. Skutkiem ubocznym tych działań, często
podejmowanych w zastępstwie agend państwowych, są m.in. coraz szersza aktywizacja dziewcząt i kobiet w organizacyjnych i intelektualnych rolach pozadomowych. Zaobserwować również można upowszechnianie się samodzielnej
refleksji „zwykłych ludzi” nad różnymi aspektami i elementami historycznej,
kulturowo-prawnej spuścizny islamu i rzeczywistym ich znaczeniem dla dzisiejszych wyznawców.
Jest to jeden z wielu symptomów zasadniczej, dojrzewającej bez rozgłosu
zmiany w społeczeństwach Maghrebu: aktualizacja postaw patriotycznych
i obywatelskich, zwłaszcza coraz bardziej widocznej i już w zasadzie niekwestionowanej aktywności kobiet w życiu społecznym, zawodowym, intelektualnym i religijnym. Zaangażowanie kobiet w różnego rodzaju zadania, najczęściej w grupach islamistycznych o umiarkowanym charakterze, skierowanie ich
świeżej energii i potencjału intelektualnego na poszukiwania w sferze religii,
obyczaju, edukacji, a także czynne poznawanie problemów polityki, ekonomii,
nowych mediów, słowem: realiów dzisiejszego świata, w szczególności ich własnych krajów i społeczeństw, stopniowo wytwarzają nową sytuację. Zdaniem
ekspertów, uzasadnia to nadzieje na szybki rozwój społeczny i gospodarczy regionu17. W Algierii mówi się dziś o społecznym „przebudzeniu” i zaistniałej
w ostatnich latach nadziei powrotu do bardziej normalnego życia po „czarnej
dekadzie” terroru islamistów, niedającego się opanować przez siły rządowe.
Dziś widać niestety, że to jeszcze nie koniec. Jednak wyżej wspomniane pozytywne procesy kulturowe wykazują stałość i niesłabnący dynamizm.

Grupy włączone do siatki Al-Qaidy i inne grupy terrorystyczne
w Maghrebie
Gazety algierskie piętnują brak zdecydowania w zwalczaniu terrorystów
i niezborną politykę tajnych lub jawnych negocjacji prowadzonych z nimi przez
będący u władzy „klan islamo-konserwatywny” razem z politykami b. FIS oraz
bojową grupą islamistów-salafistów18 (GSPC). Piszą też o finansowaniu grup
terroryzujących poszczególne miejscowości i okolice, wciągających młodzież
16

„Orient-Le Jour” (cyt. za „Revue de Presse”, 2007, 1–2, nr 503 s. 12).
Zob. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Gender and Development in the Middle East and North Africa. Women in the Public Sphere, „MENA Development Report” Washington DC 2004; tenże, Unlocking the Employment Potential in
the Middle East and North Africa. Toward a New Social Contract, „MENA Development Report”, Washington DC 2004.
18 Jednak Algierczycy zaangażowani w dżihad w siatkach Al-Qaidy lub wzorowanych na niej
w większości przybywają tu z diaspor w Europie (w tym z Anglii) i z Ameryki Płn. Nie ma dowodów na to, że są członkami grup w Algierii. „ICG Middle East Report” nr 29, Islamism, violen17
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do działań przestępczych przez swoje siatki w całym kraju i Maghrebie. Działający w górach otrzymują 30 000 DA miesięcznie; za podłożenie bomby obiecywana suma jest większa. To ryzykowne zajęcie zleca się młodym nowym „rekrutom”.
Pieniądze z niewyczerpywalnego źródła finansowania dżihadu są przez
„emirów” częściowo „prywatyzowane” i inwestowane w nieruchomości,
w przemyt, w import i inne zyskowne działania na granicy prawa. Pochodzą zaś
w znacznej części z różnych akcji dozwolonych przez Koran jako służące dżihadowi: podatek islamiczny – regularnie płacony pod przymusem przez chłopów, drobnych handlarzy i rzemieślników – to wiele tysięcy dinarów (ofiary tego racketu rzadko powiadamiają służby bezpieczeństwa); kidnapping członków bogatych rodzin (ostatnio rodzina porwanego przedsiębiorcy z wilajatu
Bumerdes musiała zapłacić terrorystom 9 mln DA za jego życie). Zresztą, wg
służb, „emirowie” działają poza wszelką hierarchią, dokonując według swego
uznania akcji dobrych dla ich interesów i dla ich haszia (gwardii osobistej). Jest
to metoda działania Al-Qaidy, która przeniknęła do algierskiej GSPC od chwili oddania się jej krajowego emira pod rozkazy Ben Ladena. Każda grupa sama wyznacza sobie cele i kolejne akcje, skądinąd wykorzystując dla szantażu
nielegalne procedery przy rozmaitych programach rolnych czy budowlanych,
ścigając przedsiębiorców, producentów, urzędników. Pieniądze są potrzebne na
zakup broni. Według raportów służb, przy każdym zabitym znajdują „klash”
(ludowe określenie kałasznikowa)19.
Obserwatorzy zauważają z jednej strony wszechobecny wśród ludności
strach, z drugiej – brak dodającego pewności głosu klasy politycznej oraz efektów walki z terrorystami.

***
Pilna potrzeba reformy – odtworzenia i odbudowy państwa – zdaniem międzynarodowego eksperta jest dziś w Algierii możliwa jedynie w oparciu o zdecentralizowane siatki, z odrzuceniem autorytaryzmu, na bazie wiedzy nakazującej pilne przeorientowanie polityki ekonomicznej i społecznej w całości. W pewnej mierze dotyczy to dwu pozostałych krajów Maghrebu, o których mówiliśmy,
gdzie występują podobne problemy i objawy niewydolności państwa (terroryzm,
brak bezpieczeństwa, korupcja administracji, nielegalna migracja itd.). W wypowiedzi eksperta raczej zaskakuje wskazanie na struktury typu plemion i stowarzyszenia jako na żywotny plan efektywnego zarządzania sferą polityczną i społeczno-ekonomiczną. Administracyjna organizacja przestrzeni często bywa
ce and reform in Algeria, „Algeria – Watch infomappe” 29–30, Januar 2005,www.algeriawatch.org z 25. 02. 2008.
19 „Le Soir d’Algérie”, 22.11.2006, s. 3 (cyt. za „Revue de Presse”, nov.-déc. 2006, nr 502, s. 7).
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źródłem konfliktów i konkurencji; relacje ludzi z przestrzenią życia organizowaną na własny sposób są bardziej harmonijne. Można przyjąć, że to państwo jest
zacofane w stosunku do społeczeństwa, które tworzy reguły umożliwiające mu
funkcjonowanie. Ważne, by odtworzyć własną ‘assabija, solidną „etno-finansową” podstawę wspólnoty, podkreśla ekspert, wówczas dokona się ewolucyjnie
strukturyzacja społeczna, odżyje zmysł przedsiębiorczości. Nowe klasy uformowały się od chwili niepodległości z urzędników wykorzystujących dla własnych
interesów zyski z zasobów gazu i ropy, należne społeczeństwu. Dlatego tak ważna jest kontrola przychodów z bogactw naturalnych, jak też nominacji na te kluczowe stanowiska, w których kandydaci upatrują środek bogacenia się oraz
wzbogacania ludzi dających im wsparcie; nie można na to pozwolić20.
Wyżej cytowaną opinię eksperta można uznać za jeden z symptomów uniezależniania się kulturowych elit regionu Afryki Pn. od zachodnich standardów
myślenia.
Za realną możliwością zmiany w tym kierunku przemawia także czynnik demograficzny. Społeczeństwa Maghrebu, które już teraz wraz z rosnącą świadomością odtwarzają swoją ‘assabija, zmysł wspólnotowy, są młode – mimo wyraźnej tendencji spadkowej stopy przyrostu naturalnego w ostatnich latach.

Summary
North Africa: the Factors of Cultural Change
Berberian-Arabic culture of North Africa clearly belongs to the circle of Arabic-Muslim culture. Local cultural differences are mostly connected with the
course and duration of the colonial period, of decolonization and with the
present situation. The article discusses long-lasting consequences of disruption
or breaking of social communication circulation and lack of continuity of local
culture in the region and its countries. One of these consequences is perceiving
the modernity and progress as foreign elements and opposing them to the
local culture. Other important parts of cultural change in North Africa are:
weakness of the state, policy of the governments towards the militant Islam and
social functions performed by moderate Islamic groups. The symptoms of
change are visible in the sphere of consciousness, civil behavior, acts of
solidarity with the Arabian world in the expanding independence of media and
multiparty system.
20

Abderrahman Mebtoul, „Quotidien d’Oran” (cyt. za „Revue de Presse”, sept.-oct. 2006,
nr 501, s. 7).

Jarosław Różański
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Sekcja Misjologii

Misjonarze wobec rodzimych kultur
Misjonarze, począwszy od pierwszych uczniów Jezusa, stawali przed wyzwaniem głoszenia Ewangelii i różnorodności kultur, do których się udawali.
Od samego początku też zmagali się z trudnością przenikania tejże Ewangelii
do życia – „świata” słuchaczy. Przez wieki towarzyszyły im – w teorii i praktyce – dwie tendencje: zamykania chrześcijaństwa w obrębie którejś z kultur oraz
otwierania go na nowe kultury. Nolens volens misjonarze stawali się antropologami.

Pierwsze dylematy
Chociaż uczniowie Jezusa otrzymali od swego Mistrza wyraźny nakaz rozprzestrzeniania się na cały świat, to jednak pierwsza gmina jerozolimska zamknęła się szczelnie w obrębie własnej kultury żydowskiej do tego stopnia, że
początkowo można ją było traktować jako jedną z licznych wówczas sekt istniejących w łonie judaizmu. Chrześcijanie z pierwszej gminy w Jerozolimie
wiernie zachowywali wszystkie praktyki żydowskie oraz gorliwie uczęszczali do
synagogi i świątyni jerozolimskiej, gdzie modlili się i nauczali. Nieporozumienia w gminie nastąpiły z powodu „hellenistów” – Żydów z diaspory mieszkających poza Palestyną. Ale byli oni bardziej liberalni w poglądach religijnych
i przychylniej odnosili się do pogan. Jednak prawdziwy wyłom w łonie młodego Kościoła przyniosło dopiero przyjęcie do wspólnoty setnika Korneliusza
i jego domowników. Chrzest ten wywołał duże poruszenie wśród współwyznawców w Jerozolimie. Dlatego też, kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, ci,
którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki: „Wszedłeś do ludzi
nieobrzezanych – mówili – i jadłeś z nimi”1. Te słowa dobitnie świadczą, iż poczucie więzi kulturowej i narodowej było wtedy o wiele silniejsze niż więzy wia1

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2000,
Dz 11, 1–3.
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ry w Zmartwychwstałego Jezusa. Piotr musiał się tłumaczyć i wyjaśniać swe
postępowanie. W ten sposób powoli następował proces zrywania więzów Kościoła z synagogą. Proces ten znacznie przyśpieszyła misyjna wspólnota w Antiochii, gdzie nastąpiło faktyczne otwarcie się chrześcijaństwa na narody świata. W jej łonie też pojawiły się pierwsze pytania o wzajemny stosunek wiary
i kultury, gdyż Grecy nie chcieli akceptować niektórych zwyczajów żydowskich,
jak choćby obrzezania. Kłopotliwe kwestie rozstrzygnął tzw. Sobór Jerozolimski (ok. 50 r.), który miał zasadnicze znaczenie z punktu widzenia doktrynalnego, gdyż usankcjonował misję wśród pogan bez konieczności nakładania na
nich Prawa Mojżeszowego. „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie
nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne” – głosi zasadnicza teza Soboru2. W ten sposób nastąpił prawdziwy zwrot w historii Kościoła:
wiara przestała być odtąd związana z jednym ludem, z jedną kulturą, a stawała się uniwersalna, powszechna.

Jedna kultura a otwarcie na różnorodność
Pod koniec I w. Ewangelia była głoszona we wszystkich większych miastach
śródziemnomorskiego Wschodu. Trzecim centrum chrześcijaństwa – po Jerozolimie i Antiochii – stał się zdecydowanie Rzym. Szybko – po tzw. Edykcie
Mediolańskim (313 r.), który dawał w praktyce chrześcijaństwu wolność –
chrześcijaństwo związało się mocno z kulturą grecką, ulegając znacznemu
procesowi hellenizacji. Przejęło także w dużej mierze prawo i sposób organizacji z cesarstwa rzymskiego. Misjonarze ewangelizując Europę, nieśli jej ludom nie tylko Ewangelię, ale także zdobycze kultury grecko-rzymskiej, tworząc jedyną w swoim rodzaju symbiozę, która wraz ze strukturami organizacyjnymi Kościoła oraz z jego instytucjami społecznymi i naukowo-religijnymi
dała podstawy tego, co dzisiaj dumnie nazywamy kulturą europejską. Jest to
z pewnością wielka zasługa misjonarzy wczesnego średniowiecza, głównie
mnichów i mniszek.
W ewangelizacji Europy w różnych miejscach pojawiał się dylemat gminy
jerozolimskiej: na ile chrześcijaństwo jest greckie (język Ewangelii i teologii)
i rzymskie (prawo i struktura Kościoła), a na ile może stać się „barbarzyńskie”.
Tendencja otwierania chrześcijaństwa na nowe kultury była wciąż żywa.
Papież Grzegorz Wielki (540–604), który posłał dwie wielkie wyprawy misyjne na Wyspy Brytyjskie i troszczył się o nie, nie miał wysokiego mniemania
o współczesnej sobie kulturze rzymskiej, uważając ją za dekadencką. Nakazywał natomiast zdecydowanie szacunek dla kultury ludów barbarzyńskich,
2

Pismo Święte, Dz 15, 28.

Misjonarze wobec rodzimych kultur

289

gdyż dostrzegał pewne wartości w religiach plemiennych. Znamienna jest
zwłaszcza jego rada, dana Mellitusowi, misjonarzowi Wysp Brytyjskich, by
„burzyć jak najmniej świątyń pogańskich, ale niszczyć w nich tylko bożki,
świątynie poświęcać wodą święconą, zbudować ołtarze i umieścić relikwie
w budynkach, a jeśli świątynie są solidnie wybudowane, zmienić tylko ich
przeznaczenie, którym był kult demonów, aby tam czczono odtąd prawdziwego Boga. W ten sposób lud, widząc, iż jego miejsca kultu nie są zniszczone,
zapomni o swoich błędach i mając przystęp do poznania prawdziwego Boga,
przybędzie czcić go w tych samych miejscach, w których gromadzili się jego
przodkowie. […] To nie skacząc wspina się na górę, ale idąc powolnym krokiem”3.
W tym samym duchu nauczali Cyryl i Metody, święci apostołowie Słowian
rodem ze starożytnych Tesalonik. Ci współpatronowie Europy zanieśli Słowianom nie tylko Ewangelię, ale także ich alfabet i fundamenty dziedzictwa europejskiego. Stworzyli liturgię w języku słowiańskim. Byli za to wielokrotnie atakowani przez „przedstawicieli kultury kościelnej, przeciwnych tej otwartej wizji”. W Wenecji św. Cyryl bronił odważnie liturgii słowiańskiej, wskazując, że
„liczne ludy wprowadziły w przeszłości i były w posiadaniu liturgii napisanej
i sprawowanej we własnym języku, jak Ormianie, Persowie, Abazgowie, Iberowie, Sugdowie, Gotowie, Awarzy, Tursowie, Chazarowie, Arabowie, Egipcjanie, Syryjczycy i wiele innych”4. Stworzona przez nich liturgia słowiańska oficjalnie została uznana przez Rzym w 885 r. Jednak po śmierci Metodego niemiecki biskup Wiching wpłynął na papieża, by wstrzymał odprawianie liturgii
w języku słowiańskim.

Wielkie wyzwanie Nowego Świata
W średniowieczu dzieło misyjne od początków miało wielkiego przeciwnika
w islamie, który zmiótł Kościół na Wschodzie i w Afryce oraz głęboko wdarł się
do Europy, opanowując Hiszpanię, Sycylię, a nawet częściowo Włochy. W ten
sposób muzułmanie oddzielili świat chrześcijański od „świata pogańskiego”.
Dlatego też 12 października 1492 r. można traktować bez wątpienia jako jedną
z najbardziej symbolicznych i zarazem przełomowych dat w historii świata i historii misji. Odkrycie Ameryki dla Europy przez Krzysztofa Kolumba oznaczało początek ewangelizacji na niezmierzonych i niezbadanych wówczas „krańcach świata”. Ewangelizacji, która towarzyszyła podbijaniu tych ziem przez
3

Grzegorz I Wielki (590–604), Epistola XI, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina, 77, 1215A–1217A. Tłumaczenie własne.
4 Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli (2 czerwca 1985 r.), nr 17, [w:] Encykliki Ojca
Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2003, s. 236.
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Europę. W świat odkrywany i podbijany przez Portugalię i Hiszpanię wyruszali misjonarze, posyłani przez królów Portugalii i Hiszpanii na mocy bulli papieża Aleksandra VI Inter caetera (1493), w której nakazywał wspomnianym władcom, by „ludom, które zamieszkują te wyspy i lądy dać przystęp do religii
chrześcijańskiej [...] oraz do wyżej wymienionych lądów i wysp dalekich i nieznanych przeznaczyć mężów uczciwych i bogobojnych, uczonych i doświadczonych i pełnych umiejętności celem nauczania wspomnianej wyżej ludności
i mieszkańców wiary katolickiej i wdrażania ich w dobre obyczaje, dokładając
wszelkich należytych w tym zakresie starań”5. W ten sposób rozpoczął się długi okres tzw. misji patronackiej, której relikty przetrwały do XX w.
Misjonarze głoszący Ewangelię w ramach tejże „misji patronackiej” byli stereotypowo postrzegani jako zadufani w wyższość kultury europejskiej, aroganccy, pewni siebie, dogmatyczni. Ale to z ich szeregów rekrutują się znani
obrońcy Indian i rodzimej kultury. Już w 1510 r. dominikanie wystąpili przeciw
krzywdzie Indian. Ich przełożony, Antonio de Montesino, z apostolską odwagą mówił o takich nadużyciach w kazaniach głoszonych przed gubernatorem
i urzędnikami. Jako największy obrońca Indian zasłynął Bartłomiej de las Casas, który po dzień dzisiejszy ma swoich wielbicieli i wrogów. W Brazylii wielkim otwarciem na miejscową kulturę zasłynął Manuel da Nóbrega.
Chlubą misjonarzy w Ameryce Południowej jest także system „redukcji”,
czyli osad zamieszkanych wyłącznie przez Indian, a rządzonych przez misjonarzy. W ten sposób chciano ich uchronić od negatywnych wpływów, wyzysku i niewolnictwa grożącego ze strony kolonistów. W „redukcjach” pielęgnowano języki rodzime i rodzimą kulturę. „Redukcje” te upadły pod wpływem
czynników politycznych, a „czarna legenda hiszpańska” przytłumiła osiągnięcia misjonarzy, ukazując tylko jedną stronę – zamknięcie się na kulturę
Indian.
Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, która została utworzona w 1622 r., miała na celu przywrócenie papieskiej zwierzchności nad misjami, starała się o zakładanie seminariów duchownych dla tubylczego kleru, a w 1659 r. wydała instrukcję dla wikariuszy apostolskich udających się do prowincji chińskich,
w której czytamy: „Ze zwyczajów krajowych nie należy niczego usuwać i niczym nie gardzić, chyba że chodzi o rzeczy niegodziwe. Nawet gdy chodzi
o niegodziwe zwyczaje, należy się wystrzegać ataków wprost, a postępować
drogą namowy, rady czy milczenia. Cóż bowiem bardziej absurdalnego niż
przeszczepianie Francji, Hiszpanii, Włoch czy jakiejkolwiek części Europy do
Chin? Nie to, lecz wiarę wnoście, która nie odnosi się z pogardą ani nie rani ry5

Aleksander VI, Bulla Inter caetera (4 maja 1493 r.), [w:] Breviarium missionum. Wybór dokumentów Kościoła dotyczących dzieła misyjnego, oprac. B. Wodecki, F. Wodecki, F. Zapłata,
Warszawa 1979, t. 1, s. 25.
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tów czy zwyczajów żadnego ludu, jeśli nie są zdrożne, a nawet chce, by były
nietknięte”6.
W Indiach doskonałym wyczuciem miejscowej kultury mógł się poszczycić
Roberto de Nobili, z urodzenia rzymski arystokrata, z powołania jezuita.
Wzbudził szacunek dla siebie i zainteresowanie dla chrześcijaństwa wśród braminów, studiując miejscowe języki i kulturę oraz dostosowując je do chrześcijaństwa. Wielkim pionierem misji chińskiej był niewątpliwie o. Mateo Ricci SJ,
który zasłynął jako naukowiec i twórca akomodacji misyjnej: idei dostosowania,
przepowiadania doktryny wiary i życia chrześcijańskiego do miejscowej kultury. Słusznie chciał on dać Chińczykom chrześcijaństwo w chińskiej formie.
O. Mateo Ricci umarł w 1610 r. Jednym z jego najgłośniejszych następców był
m.in. o. Adam Schall von Bell, który na polecenie władcy zreformował kalendarz chiński. Po śmieci o. Mateo Ricci rozgorzały ostre kłótnie o tzw. ryty chińskie oraz spory akomodacyjne. Ostatecznie nastąpiło potępienia rytów chińskich i akomodacji misyjnej.
Afryka miała o wiele mniej szczęścia do misjonarzy odkrywających i doceniających jej kulturę. Już w pierwszych wiekach w Afryce Północnej (dzisiejsza
Tunezja i Algieria) wspólnoty chrześcijańskie posługiwały się łaciną. Po inwazji arabskiej (643) i zajęciu Kartaginy (698) oraz Ceuty (709), Kościół zaczął
podupadać i zanikać tak, że za czasów papieża Grzegorza VII (1073–1085)
w Afryce istniały tylko trzy biskupstwa, które ostatecznie zniknęły ok. XIII w.
Do upadku chrześcijaństwa przyczynił się niewątpliwie donatyzm, który rozbijał jedność Kościoła. Wpłynął na to także najazd Wandalów. Trzeba przyznać
jednak, iż Kościół w Afryce Północnej nie zatroszczył się o przetłumaczenie Biblii na języki berberyjskie czy język fenicki, ani nie zaadaptował elementów
z miejscowej kultury do swej liturgii, by w ten sposób stworzyć miejscowy Kościół północnoafrykański, który byłby w stanie oprzeć się dominacji muzułmańskiej. U szczytu swego rozwoju Kościół ten położył bardziej akcent na kulturę łacińską niż na chrześcijaństwo. W tych właśnie dziedzinach, które wchodzą m.in. w skład procesu określanego dzisiaj mianem inkulturacji, widać podstawową różnicę między Kościołem północnoafrykańskim a Kościołem egipskim. W Egipcie i Etiopii wiara chrześcijańska pojawiła się wcześnie w językach
koptyjskim i gyyz, wraz z tłumaczeniami Biblii i własną liturgią.
Podobnych zaniedbań w inkulturacji dopuścili się Portugalczycy prowadzący misje w Afryce subsaharyjskiej w XV i XVI w. Władze portugalskie, odpowiedzialne za nie na mocy prawa patronackiego, bardziej troszczyły się o rozwój
własnych interesów ekonomicznych niż o rozkrzewianie wiary. Afryka była też
6

Kongregacja Rozkrzewiania Wiary, Instrukcja dla wikariuszy apostolskich, udających się do
prowincji chińskich: Tonkinu i Kochinchiny z 1659 r., [w:] Breviarium missionum, t. 1, s. 52 n.
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przez cały czas traktowana jako przystanek w drodze do Indii. Nie podejmowano specjalnych wysiłków, by przeniknąć w głąb kontynentu. Z wyjątkiem kapucynów włoskich, prowadzących działalność misyjną w Kongo i Angoli, nie
przykładano wagi do nauki miejscowych języków oraz poznania miejscowych
zwyczajów i mentalności.

Urok cywilizacyjny Europy i odkrywanie kultur
Ewangelizacja na przełomie wieków XIX i XX nie była w Afryce postrzegana jako Dobra Nowina rozumiana we współczesny sposób jako wyzwolenie,
rozwój, upodmiotowienie osoby itp. Brakowało poznania miejscowej kultury,
zwyczajów, wartości. Wpływ na to miała z pewnością mentalność tamtego czasu, która nie pozwalała misjonarzom na owocne spotkanie i poznanie mieszkańców Afryki. Dziewiętnastowiecznemu odrodzeniu misji towarzyszyła ekspansja kolonialna mocarstw zachodnich. Kanada, Afryka, Azja stały się terenami walk, kolonizacji i przetargów potęg europejskich. Europa, zapatrzona
w siebie, uważała się za pioniera jedynej dobrej cywilizacji w świecie. Deklaracji Josepha Chamberlaina „wierzę w tę rasę” towarzyszyły analizy ludzi nauki,
usprawiedliwiające europejską ekspansję właśnie ze względu na wyższość cywilizacji tego kontynentu. Ekspedycji Bonapartego do Egiptu towarzyszyło kilkudziesięciu naukowców, pokazując, iż w tym przedsięwzięciu nie chodzi o korzyści finansowe czy religię, lecz o cywilizację. Urokowi temu uległa także antropologia7.
Teoria i praktyka misji na przełomie XIX i XX w. trafiła niejako na szczyt powiązania chrześcijaństwa z kulturą europejską i sformalizowaną formą wyznawania tej wiary. Przyczyniły się do tego tendencje reformatorskie Soboru Trydenckiego. Sobór Watykański I umocnił natomiast tendencje centralistyczne,
traktujące Kościół katolicki jak jedną wielką diecezję zarządzaną przez biskupa
Rzymu.
Misjonarze najczęściej podzielali panujące wówczas przekonania i oprócz
Ewangelii „nieśli światło cywilizacji”. Mimo to nie zabrakło wśród nich odważnych i rzeczywistych obrońców ludu. Można to zauważyć choćby przy wciąż nie7 Problemy „cywilizowania” jako celu kolonizacji zostały szeroko omówione na międzynarodowej konferencji w Brukseli w 1890 r., gdzie 89 na 100 przyjętych artykułów mówiło o problemach cywilizacji: postanowiono wówczas wyrugować handel niewolnikami oraz omawiano zasady solidnej organizacji administracyjnej, sądowej, religijnej, wojskowej, rozwoju sieci komunikacyjnej (drogi, koleje, żegluga, telegrafy), dzięki której ludy „prymitywne” mogłyby korzystać
z dobrodziejstw cywilizacji. Por. E. Kange, La politique dans le système catholique romain en
Afrique, Paris 1976, s. 399. Por. także spojrzenie antropologii na kultury Czarnej Afryki : G. Leclerc, Athropologie et colonialisme, Paris 1972; E.B. Tylor, La civilisation primitive, Paris 1876.
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docenianych, a przecież niemałych zasługach misjonarzy, zwłaszcza kard. Charlesa Lavigerie, dla zniesienia niewolnictwa. Jego uczniowie, wchodząc coraz dalej w głąb Afryki, mieli obowiązek nauki miejscowych języków i poznawania kultury. Pozostawione przez nich gramatyki, sprawozdania, notatki są do dzisiaj
niewykorzystanym dobrze zbiorem bezcennych wiadomości o kulturze Afryki.
Z szeregu osiągnięć misjonarzy w badaniu kultur korzystają antropologowie, podobnie zresztą jak i z koncepcji wielu filozofów. U progu XX w. kilku misjonarzy publikuje dzieła niezwykle istotne dla antropologii kulturowej, m.in.
H.A. Junod i Erwin Smith w Afryce, R.H. Codrington i M. Leehhardt w Oceanii. Werbista, o. Wilhelm Schmidt w 1906 r. założył zasłużone dla antropologii
czasopismo „Anthropos”.
Jednak sposób przygotowania misjonarzy do pracy i rozpowszechnione
w ich rodzimych społeczeństwach przekonania znacznie zdominowały praktykę misyjną przełomu stuleci. Znalazły one odzwierciedlenie w koncepcji kulturalnej tabula rasa, której założeniem było zniszczenie lokalnego pogaństwa –
a wraz z nim i miejscowej kultury – w imię niesienia cywilizacji zachodniej i nowości Ewangelii, ale w wydaniu zachodnim. Pisał o tym z bólem na początku
stulecia A. Le Roy, przełożony generalny Zgromadzenia Ducha Świętego, autor pierwszej gramatyki ki-swahili oraz „La religion des Primitif”8: „Każdy lud
posiada swą cywilizację, […] swój sposób rozumienia życia, […] To dlatego
nie ma na ziemi ściśle mówiąc Dzikich, grup ludzi, którzy nie znają żadnego
prawa, żadnej rodziny, żadnych więzi społecznych: dzikich spotkać można tylko w społecznościach cywilizowanych, i to cywilizacja ich takimi czyni”9. Do
misjonarzy zaś pisał: „Misjonarzom brakuje często formacji naukowej, ducha
krytycznego, zwyczaju poszukiwań i pracy intelektualnej, czasu, pieniędzy, koniecznej zachęty”10.
O. Placide Tempels – belgijski franciszkanin, w swoim przełomowym dla
odkrywania kultur Afryki dziele „La philosophie Bantou” jeszcze w 1949 r.
wspomina metodę tabula rasa, mówiąc o tym, iż misjonarze podchodzą do tubylców, jakby mieli do czynienia z nicością. Myślą, iż wszystko należy oczyścić,
by na gołej ziemi położyć zdrowe fundamenty. Są przekonani, iż trzeba uporać
się z niedorzecznymi zwyczajami, śmiesznymi wierzeniami – z gruntu złymi
i pozbawionymi wszelkiego sensu. Wydaje im się, iż trzeba wychowywać dzieci, „dorosłe dzieci”11.
8

A. Le Roy, La Religion des Primitifs, Paris 1909.
Cyt. za: Ph. Laburthe-Tolra, Pourqoi et comment un lien inextricable existe entre anthropologie et mission chrétienne, [w:] O. Servais, G. Van’t Spijker (red.), Anthropologie et missiologie
XIXe–XXe siècles. Entre connivance et rivalité, Paris 2004, s. 21.
10 Tamże, s. 22.
11 Por. P. Tempels, La philosophie bantou, Paris 1949, s. 111–113.
9
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Koncepcja inkulturacji chrześcijaństwa
Pomimo dominującego przekonania o wyższości kultury europejskiej metoda akomodacji w Afryce nie została zarzucona. Punktem przełomowym w stosunku refleksji teologicznej do miejscowej kultury był z pewnością okres między I i II wojną światową, kiedy to idee akomodacji podkreślały, iż misjonarz
powinien adaptować się do miejscowego sposobu życia, zwyczajów, obyczajów, pokarmu, stroju itd. Postulowano wykorzystanie tych elementów w sztuce
i architekturze sakralnej.
Idee akomodacji misyjnej wyparła koncepcja inkulturacji chrześcijaństwa12.
Odkrycie rzeczywistości „kultury”, które – zdaniem wielu antropologów – było
najbardziej znaczącym osiągnięciem antropologii pierwszej połowy XX w.,
szybko przekroczyło granice antropologii kulturowej, przenikając do wielu innych dyscyplin humanistycznych, w tym także do misjologii13. Najbardziej znaczący postęp katolickiej myśli misjologicznej łączy się z Soborem Watykańskim
II. Kultura stała się jednym z ważnych tematów podczas obrad Soboru Watykańskiego II. Pojęcie „kultury” przeniknęło także – poprzez konstytucje i dekrety Soboru Watykańskiego II – do dokumentów Kościoła. Dzięki temu rozwinęła się świadomość teologicznego znaczenia kultury podkreślająca, że Bóg objawił siebie przez wydarzenia historyczne, które z jednej strony są zawsze zakorzenione w jednej kulturze, z drugiej zaś posiadają transcendentne znaczenia.
W ten sposób świadomość ta zdecydowanie przełamywała odwieczny dylemat
uniwersalności i partykularności chrześcijaństwa.
Tendencjom inkulturacji chrześcijaństwa w Afryce sprzyjały coraz częściej
pojawiające się pytania o tożsamość kulturową kontynentu. Od pierwszych
Kongresów Czarnych Pisarzy i Artystów (Paryż 1956, Rzym 1959) oraz od głośnej książki „Des Prêtres noirs s’interrogent”14 na kontynencie wciąż powraca
pytanie o tożsamość afrykańską w wymiarze świeckim (négritude) i kościelnym
(„indygenizacja”, „adaptacja”, „inkulturacja”, „afrykanizacja”). Przy czym o ile
12 Chociaż pojęcie „inkulturacja” trudno zdefiniować za pomocą prostej formuły, można –
za encykliką Jana Pawła II Redemptoris missio, nr 52 – określić ją jako „wewnętrzne przekształcenie autentycznych wartości kulturowych przez ich integrację w chrześcijaństwie i zakorzenienie chrześcijaństwa w różnych kulturach. Jest to zatem proces głęboki i całościowy, który dotyczy zarówno orędzia chrześcijańskiego, jak też refleksji i konkretnej działalności Kościoła. Jest to
również proces trudny, ponieważ nie może w żadnej mierze naruszyć specyfiki i integralności
wiary chrześcijańskiej” Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 571.
13 Pierwsza katedra misjologii powstała na Uniwersytecie w Edynburgu w 1867 r. Jednak za
twórcę nowoczesnej misjologii uznaje się niemieckiego teologa protestanckiego Gustava Warnecka (1834–1910). W misjologii katolickiej pionierem był Joseph Schmidlin, historyk Kościoła
z Münster, który refleksję misjologiczną przesunął w kierunku historii i teorii misji.
14 Wyd. Cerf, Paris 1967.
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świecka koncepcja négritude opiera się przede wszystkim na afirmatywnym powrocie do przeszłości i jest raczej tworem intelektualistów, o tyle koncepcje inkulturacji biorą także pod uwagę zmianę kulturową oraz wszystkie współczesne trendy. Inkulturacja w założeniach ma obejmować rzeczywistość kościelną,
uwzględniającą szeroko pojętą rzeczywistość świecką. Nie mogła pominąć żadnego ze swych wymiarów, przede wszystkim zaś wymiaru teologicznego, liturgicznego, katechetycznego, pastoralnego, prawnego, politycznego, antropologicznego czy komunikacyjnego15. Tak pojmowana inkulturacja nie pomija zainteresowania wymiarem społeczno-politycznym życia w Afryce. Łączy się bowiem z nią ściśle także troska o człowieka w kontekście wszystkich jego problemów, w szczególności zaś troska o uciśnionych i ubogich. A zatem ma ona pośredni wpływ także na życie społeczno-gospodarcze i polityczne kontynentu.

Summary
Missionary and the Local Cultures
Missionaries of all times, starting with the first disciples of Jesus, had to
face the challenge of proclaiming the Gospel among diverse cultures wherever
they went. They also struggled with the difficulty of the penetration of the
Gospel into the life and „world” of their listeners. Through centuries, in theory
and practice, there developed two tendencies: of closing Christianity within
a given culture, or keeping the attitude of openness to new cultures. Nolens
volens, missionaries had to become anthropologists. The first dilemma – of
closing Christianity within Jewish culture or opening into Hellenistic reality –
was resolved by the so-called Jerusalem Council (ca. 50). The same dilemma
turned up at different places in the evangelization of Europe. To what extent is
Christianity Greek (the language of the Gospel and early theology) and Roman
(law and the structure of the Church), and to what extent can it be „barbarian”?
The tendency of opening Christianity to new cultures was practiced through
centuries. In Europe one can see that in the teaching of Pope Gregory the
Great as well as Cyril and Methodius, the holy apostles of the Slavic peoples.
In Latin America it was continued by Antonio de Montesino, Bartholomew
de Las Casas, Manuel da Nóbrega and Jesuits from so-called „Paraguayan
reductions”. In India the perfect example of integration into the local culture
was Roberto de Nobili. In China, we are proud of Mateo Ricci and his
followers. It was similar in Africa with people like Cardinal Charles Lavigerie,
15

Por. Message final du Synode des évêques d’Afrique, [w:] M. Cheza (red.), Le Synode
africain. Histoire et textes, Paris 1995, s. 222.

296

Jarosław Różański

Fr. A. Le Roy, Fr. Placide Tempels and others. Discovery of the reality of
„cultures” in the first half of the 20th century resulted in a quick crossing of the
borders of cultural anthropology, permeating to Missiology and to missionary
activity. This is seen in the concept of inculturation of Christianity.

Małgorzata Szupejko
Polska Akademia Nauk
Zakład Krajów Pozaeuropejskich

Globalizacja kulturowa a wyznaczniki
tożsamości u progu XXI w.
Kontekst afrykański
Globalizacja jest pojęciem znanym i zdefiniowanym przez wielu badaczy,
odnoszącym się do procesu, który toczy się już od wieków. Niemniej nie jest on
ani jednorodny, ani jednokierunkowy i obejmuje wiele sfer życia ludów, społeczeństw i narodów. Anthony Giddens określił globalizację jako „intensyfikację
ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od siebie miejsca
w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wydarzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa”1.
Powszechnie podzielane jest przekonanie o tym, że epoka odkryć geograficznych w XV i XVI w. zapoczątkowała proces poznawania świata przez Europę. Pasja poznawcza człowieka i zdobyte doświadczenia podróżników sprawiły, że świat przestał być postrzegany jako niedający się ogarnąć ludzką wyobraźnią bezkres. Przyczyniło się do tego niewątpliwie odkrycie Ameryki oraz
drogi do Indii wokół kontynentu afrykańskiego. Następowała międzykontynentalna dyfuzja kultur, której pierwszymi sprawcami byli podróżnicy, żeglarze,
misjonarze i kupcy. Era kolonialna, która później nastąpiła, naznaczona była
asymetrycznością kontaktów: narzucaniem nowych wzorów kulturowych, eksploatacyjną wymianą handlową oraz przemocą. Tę przemoc nieśli ze sobą zarówno zdobywcy, jak i osadnicy poszukujący nowych miejsc do życia, np.
w Afryce Południowej czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powstanie ekspansywnych kompanii handlowych: Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej,
Brytyjskiej Kompanii Afryki Wschodniej czy jej odpowiednika – Niemieckiej
1

Anthony Giddens, Rethinking Globalizatin, Politics, Action, Peter Lang, New York–Oxford,
s.18, cyt. za: E. Wnuk Lipiński, Świat międzyepoki, Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004, s. 28.
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Kompanii Afryki Wschodniej, sprawiło, że relacje odległych od siebie światów
polegały przede wszystkim na eksploatacji podbitych terytoriów przez Europejczyków. Ten etap uznawany jest za pierwszą fazę globalizacji.
Następująca po tych powszechnie znanych wydarzeniach druga fala globalizacji łączona jest z rewolucją przemysłową i związaną z nią industrializacją
w drugiej połowie XIX w. Przewaga militarna i przemysłowa kilku państw, na
czele z Wielką Brytanią, stymulowała proces budowania i rozrastania się imperiów kolonialnych, które objęły niemal cały świat. Ruchliwość siły roboczej
w tamtym czasie jest porównywana z ruchliwością kapitału trzeciej fali globalizacji, która nadal postępuje. Koncentracja kapitału i siły roboczej w państwach silnie rozwiniętych gospodarczo spowodowała nierówności ekonomiczne pomiędzy regionami świata, pogłębiając asymetrię relacji między nimi. Są to
zasygnalizowane jedynie wielkie procesy ekonomiczne, które mają również
swój społeczny i kulturowy oddźwięk. Afryka również w nich uczestniczy, aczkolwiek w sposób szczególny uwidaczniają się tam zmiany zachodzące w sferze tożsamości jednostkowej czy zbiorowej. Nie jest to proces harmonijny ani
kompleksowy, w różnym bowiem stopniu zachodzące zmiany dotykają różnych
obszarów tożsamości. Siła związku z tradycją bywa ważniejsza od wzorów płynących z zewnątrz, lecz i presja zewnętrznych czynników sprawia, że określenie
własnej tożsamości staje się trudne i prowadzi często do dramatycznego zakłócenia spójności osobowości, której gwarantem były niegdyś normy tradycji.
Pojęcie tożsamości kulturowej niełatwo poddaje się próbie uściślenia, tym
bardziej jeśli traktujemy ją w kategoriach dynamicznych – jako proces, który toczy się nieustannie. Okazuje się wówczas, że treści kulturowe (wzory, wartości,
wierzenia, obyczaje), które jednostka uznawała za własne, ulegają zmianie.
Tożsamość jest więc zmieniającą się orientacją na treści kulturowe, a trudność
wynika z wielości rozmaitych czynników mających swój udział w formowaniu
jej obrazu. Dotyczy to zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej tożsamości.
Czynnik czasu odgrywa ważną rolę jako wymiar sprzyjający dynamice niektórych elementów funkcjonujących w przestrzeni kulturowej. Pojęcie przestrzeni kulturowej utworzone na użytek zinterpretowania interesującego nas
procesu przemian tożsamościowych obejmuje swoim zakresem egzystujące
obok siebie różnorodne elementy pochodzące ze świata tradycji i współczesności, wraz z zachodzącymi pomiędzy nimi relacjami. W tak rozumianej przestrzeni kulturowej dochodzi do zmian, które mogą przybrać charakter mniej
lub bardziej radykalny i mogą dotyczyć rozmaitych dziedzin najogólniej pojętego życia społecznego i osobniczego.
Tożsamość kulturową należy więc wiązać z nieustanną zmiennością i różnorodnością tworzących ją elementów. Na gruncie afrykańskim szczególnie interesować nas będą te aspekty tożsamości kulturowej, które wynikają z faktu
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„bycia Afrykaninem” uwikłanym w skomplikowane realia współczesnego świata. Realia te to przede wszystkim poszerzenie się świata i zmienność fizycznej
przestrzeni, w której toczyło się dotąd życie Afrykanina. Przestrzeń ta dotąd zakreślona była granicami rodowymi i plemiennymi, które zostały rozchwiane lub
zniszczone procesami przemian gospodarczych i politycznych. Szczególną rolę odegrały tu migracje spowodowane różnymi czynnikami – przede wszystkim
ekonomicznymi. Spowodowały przemieszczenie rodzin w zupełnie nowe warunki, jakie stwarza środowisko miejskie lub, w wypadku migracji okresowych,
doprowadziły do rozproszenia niektórych jej członków. Także uchodźctwo –
współczesny fenomen afrykański powoduje daleko idące konsekwencje widoczne w przemianach tożsamości. Jest to życie, w którym odpowiedzialność za
przetrwanie spada przede wszystkim na osoby będące organizatorami pomocy,
a tym samym zakłóca wspólnotowy charakter tradycyjnej odpowiedzialności.
Zmieniające się realia życia łączą się również z wieloma rozmaitymi zdarzeniami decydującymi o kształcie społeczeństw – pojawieniem się gospodarek
nowego typu (plantacyjnych) oraz nowych zawodów (obcych tradycyjnym kulturom afrykańskim). Implikacjami tych innowacji jest coraz wyraźniejsza obecność elementów obcych kultur. Dotyczy to również sposobu komunikacji pomiędzy członkami społeczności i jej zasięgu: droga wiedzie tu od bezpośredniości przekazu do pośredniości za pomocą przekaźników w przestrzeni medialnej.

Czas i przestrzeń jako wyznaczniki tożsamości
Kształt współczesnej afrykańskiej tożsamości, i nie tylko afrykańskiej, jest
efektem oddziaływania wielu czynników. Jak można badać tożsamość w perspektywie upływającego czasu, który ją nieustannie modyfikuje? Metoda, którą
można się posłużyć w tym przypadku, polega także na poszukiwaniu znamion
interesującego nas zjawiska utrwalonych w bezpośrednich wypowiedziach intelektualistów na ten temat oraz w literackich obrazach kreowanych przez afrykańskich twórców. Wiąże się z nią konieczność dokonania pewnych wyborów
w ich ogromnym dorobku. Opierając się na źródłach literackich, warto również
korzystać z wiedzy zgromadzonej przez antropologię kulturową, historię, filozofię. Dziedziny te są nieocenione w procesie poznawania realiów, w których
powstaje dzieło czy przekaz literacki, oraz czasu i okoliczności, do których się
odnosi.
Problematyka tożsamości może się zatem znaleźć w polu zainteresowań badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki. Stała się ona zagadnieniem
ważnym i często podejmowanym jako konsekwencja coraz bardziej komplikującego się obrazu świata. Wpływ procesów zachodzących w skali globalnej na
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płaszczyznach ekonomicznej i politycznej nie omija również sfery kulturowej
i społecznej. Życie w zmieniającym się świecie, tym bardziej współczesnym,
zmusza do ciągłego określania siebie na nowo. Dzieje się tak wskutek zmieniających się relacji z własną społecznością i z szerszą zbiorowością, w którą każdy człowiek chcąc nie chcąc wkracza.
Czas i przestrzeń są dwoma parametrami wyznaczającymi trajektorię tożsamości rozumianą jako splot okoliczności mających obiektywne znaczenie dla
formowania się osobowości jednostki, przy jednoczesnym uwzględnieniu jej
świadomych i subiektywnych wyborów, w przestrzeni pewnej swobody, jaką dopuszcza jej własny system kulturowy. Należy zastrzec, że przestrzeń również
ulega zmianom, zarówno ograniczeniu, jak i poszerzeniu. W toku ludzkich
dziejów można przeanalizować wzajemne powiązania tych dwóch czynników –
czasu i przestrzeni – oraz ich wpływ na losy jednostek i społeczności, a także
na wyobrażenia związane z autoidentyfikacją. Przystępując do analizy tego
problemu; warto zatrzymać się nad przemyśleniami Anthony Giddensa, który
zagadnieniu tożsamości poświęcił wiele uwagi2.
W tych rozważaniach szczególnie inspirujące jest jego stwierdzenie dotyczące kultur przednowoczesnych. I chociaż przedmiotem naszej refleksji jest
współczesność, to zrozumienie pewnych mechanizmów działających w przeszłości będzie miało znaczenie dla zrozumienia tego, co związane jest z teraźniejszością, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z kulturą, a właściwie z kulturami odległymi znacznie w perspektywie przestrzennej od świata kultur europejskich.
„W większości kultur przednowoczesnych, włączając średniowieczną Europę, czas i przestrzeń przenikały się z domenami bogów i duchów oraz były
związane z »prymatem miejsca«. Wspólnie, ta charakterystyczna dla przednowoczesnych kosmologii wielość systemów kulturowych i form świadomości
tworzyła naprawdę rozproszony zbiór wspólnot ludzkich. Późna nowoczesność, przeciwnie, wytwarza sytuację, w której pod pewnymi względami ludzkość to »my« – z naszymi problemami i szansami w świecie bez »innych«”3.
A. Giddens podkreśla zatem w tej wypowiedzi, iż wielość systemów kulturowych funkcjonujących niezależnie od siebie była możliwa na skutek braku ścisłego związku pomiędzy czasem i przestrzenią, a właśnie „prymat miejsca” nad
czasem kieruje naszą uwagę na tę bardzo istotną cechę kultur przednowoczesnych. Wydarzenia, w których uczestniczyła jednostka jako członek wspólnoty
krwi i pochodzenia, były, z jej punktu widzenia, prostą konsekwencją związku
z całą społecznością żyjącą na określonym terytorium i podlegającą systemowi
2 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2002.
3 Tamże, s. 39.
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religijnemu, który definiował cały jej kosmos. We wspólnocie tej nie było na
ogół szansy na indywidualizm – jednostka była tym, kim przypadło jej być z racji urodzenia, miejsca wynikającego z pełnionej roli społecznej, politycznej, posiadanych umiejętności, wieku i płci, aczkolwiek w niektórych systemach kulturowych działały mechanizmy sprzyjające mobilności pionowej. Związane one
bywały z instytucją klienteli, która bazując na ściśle określonych relacjach pomiędzy osobą posiadającą władzę i jej wasalem, umożliwiała przemieszczenie
jednostki w obrębie rodowo-plemiennej struktury władzy. Taki mechanizm
funkcjonował na przykład u Bagandów z terytorium współczesnej Ugandy,
u których posiadanie władzy, czyli bycie mwami 4, było najbardziej pożądaną
wartością wśród dorosłych mężczyzn, a przysposabianie do tej roli odbywało
się od najmłodszych lat poprzez „zasługiwanie się” młodych chłopców w domach ich rodowych zwierzchników. Przemieszczenie jednostki w sensie fizycznym mogło się wiązać z przemieszczeniem w sensie społecznym. Indywidualizm wkalkulowany był w mechanizm systemu społecznego i nie rozsadzał jego
spójności. Orientacja skierowana była niezmiennie na własną grupę pokrewieństwa: ród, klan lub wspólnotę polityczną, jaką tworzyło plemię. Proces
identyfikacji odczuwany był poprzez postrzeganie „własnej wspólnoty” w kontekście systemu kosmologicznego właściwego tylko nam, trwanie całej wspólnoty związane było z miejscem na określonym terytorium.
Współczesność czy „późna nowoczesność”, jak określa ją A. Giddens, stwarza sytuację pokonywania barier czasowych tak, że przestrzeń przestaje być dla
nas progiem nie do pokonania lub trudnym do pokonania.

Tożsamość jako refleksja współczesnych Afrykanów
W społeczeństwach współczesnych zależność, o której była mowa, powoli
ustępuje miejsca postrzeganiu siebie w kontekście szerszym: my jako uczestnicy tego samego wydarzenia, którym jest życie na wspólnej planecie z naszymi
problemami. Granice kosmosu kulturowego rozszerzają się i obejmują teraz in nych tak, że stają się oni pod wieloma względami uczestnikami wspólnego
świata. Jest to możliwe dzięki coraz bardziej ułatwionemu obiegowi informacji
– to samo wydarzenie może być poznane i komentowane niemal równocześnie
na antypodach.
Wracając jednak do zagadnienia uświadamianej tożsamości, należy pamiętać, że budują ją nie mniej ważne elementy pochodzące również z ponadlokalnych źródeł wartości. I chociaż kluczowe dla jednostki jest poczucie bezpieczeństwa – wynika ono z akceptacji przez grupę i współuczestnictwa w jej ce4

Zob. M. Szupejko, Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój, Semper, Warszawa 1992.
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lach – nie oznacza to, iż nie może ona być współuczestnikiem wydarzeń
toczących się poza jej światem czy być współtwórcą kultury o zasięgu bardziej
uniwersalnym aniżeli jej własna. Wydaje się, iż pomiędzy dwoma skrajnymi postawami: orientacji na grupę pokrewieństwa i otwartości na świat zewnętrzny,
jest długa droga do przebycia, a na jej przebieg mają wpływ różnorodne czynniki. Nie musi to oznaczać jednokierunkowego aktu wyboru. Tożsamość nie
jest nigdy efektem finalnym, zamkniętym. Następuje tu raczej kumulacja doświadczeń z przeszłości – „danych” wzorów kulturowych, które współgrając
z „nabytymi” formują jej aktualny obraz.
Refleksje te odnoszą się również do istoty całego zmieniającego się systemu
kulturowego. Na konsekwencje tego zjawiska zwraca uwagę James Ngugi5,
uważany za najważniejszego, żyjącego jeszcze, pisarza kenijskiego, w jednym
ze swoich esejów poświęconych kulturze „Towards a National Culture”:
„Żadna żyjąca kultura nigdy nie jest statyczna. Istoty ludzkie walczą wspólnie, ażeby poskromić środowisko fizyczne, a ten właśnie proces kreuje środowisko społeczne. Zmiana w środowisku fizycznym lub, dokładniej rzecz ujmując, zmiana natury tej walki będzie zmieniać instytucje społeczne, a więc wpływać na sposób ludzkiego życia i myślenia. Nowy sposób życia i myślenia oddziałuje w efekcie na te instytucje i ogólne środowisko”6.
James Ngugi postrzega to jako proces dynamiczny. Uważa również, że głębokie zmiany w sposobie gospodarek oraz zmiany miejsca zamieszkiwania
związane z handlem i migracjami wywierają zasadniczy wpływ na organizowanie życia społecznego. Zmieniają się bowiem idee i wartości. Jako przykład
przytacza fakt, że handel transsaharyjski i przeniesione tą drogą innowacje
technologiczne wpłynęły na urynkowienie niektórych społeczeństw Afryki Zachodniej. Z kolei, ukierunkowanie wędrówek dotąd pasterskiej ludności na południe wzdłuż Nilu sprawiły, że zaczęła zajmować się ona rolnictwem, zmieniając stopniowo swój sposób życia i system wartości. Za ilustrację tego ogólnego
procesu przytacza zmiany postawy ludności Luo w stosunku do ziemi. J. Ngugi twierdzi, że początkowo ludność ta nie przywiązywała do niej tak wielkiej wagi, jednak tylko do czasu, kiedy było jej pod dostatkiem do wykarmienia stad
i do uprawy. Zmiany nastąpiły z dwóch powodów: południowe migracje Nilotów zabrały ze sobą niektóre grupy ludności na obszary zalesione, gdzie stosowniejsza była gospodarka rolnicza. W rezultacie, w miarę przesuwania się na
5 Ngugi wa Thiong’o (James Ngugi) urodził się w 1938 r., kenijski profesor, pisarz, eseista
i dramaturg. Pochodzi z plemienia Kikuju. Więcej na temat jego życia i twórczości. Zob. M. Szupejko, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej
twórcy, ASKON, Warszawa 2007, s. 170–172.
6 Ngugi wa Thiong’o, Homecoming, Essays on African and Caribbean Literature, Culture
and Politics, Heineman Educational Books, London, Ibadan, Nairobi 1972, s. 4–5.
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południe od Sudanu ubywało stad w pasterskim świecie Nilotów. I tak na przykład u większości kenijskich Luo, którzy tradycyjnie byli bardziej związani z pasterstwem aniżeli z uprawą ziemi, nastąpiło znaczące przewartościowanie. Ziemia stała się wartością w tym stopniu, że obecnie każda rodzina ma poczucie
więzi religijnej i duchowej z ziemią swoich przodków7.
James Ngugi z całą mocą podkreśla również fakt, że Afryka, w przeciwieństwie do mitów i fikcji tworzonych przez jej zdobywców, zawsze była w wirze
zmian wraz ze swoimi rodzącymi się i upadającymi imperiami, a jej tradycyjne
struktury i kultury nie były ani statyczne, ani jednolite. W ten sposób jednoznacznie opowiedział się, między innymi, przeciw popularnej swego czasu
wśród antropologów i socjologów koncepcji Claude Lévi-Straussa historii stacjonarnej i czasu mechanicznego oraz historii kumulatywnej i czasu statystycznego8. Stereotyp życia w Czarnej Afryce płynącego powoli i niezmiennie w małych wioskach, odmierzanego zmianą pokoleń i regulowanego zegarem obrzędów, został przełamany wizją Afryki dynamicznej, której ludność stale przemieszczała się, tworząc kolejne struktury plemienne bądź plemienno-państwowe.
A zatem postrzeganie własnej inności to nieuchronny efekt kontaktów z innymi, ale świadomość „bycia Afrykaninem” jest również związana z tradycyjną
orientacją klanową, która nie utraciła automatycznie swej ważności wraz z pojawieniem się Europejczyków.

Wyznaczniki tożsamości
W rozważaniach dotyczących wyznaczników tożsamości jako najbardziej
istotne należy wymienić: przemiany religijne, rozpowszechnienie zachodniej
edukacji, westernizację zawodową oraz „dualizm lojalności” (wobec tradycji
i nowych autorytetów) związany z przemianami obyczajowymi i społecznymi.
Gruntem sprzyjającym oddziaływaniu tych czynników jest w ogromnej mierze
miasto. Czynnik polityczny, aczkolwiek bardzo ważny, jest tutaj podkreślany jedynie ze względu na to, że nadaje on wymiar ponadlokalny procesom świadomościowym: obok świadomości „bycia Afrykaninem” odczuwanie „obywatelskości” jako uczestnictwa w większym, ponadlokalnym organizmie politycznym, w opozycji do innych, a także niekiedy wobec reszty świata. Etniczność
natomiast, będąca wyrazem solidarności grupowej, jest niekiedy wyraźnie obecna jako jeden z ważnych czynników sprzyjających społecznym konfliktom.
Konflikty te często przybierają drastyczne formy, np. zbrojnych, długotrwałych
7

James Ngugi przywołuje przypadek Luo, cytując go za: B.A. Ogot, History of the Southern
Luo, Vol. I, (EAPH), Nairobi 1967, s. 3.
8 C. Lévi-Strauss, Rasa a historia, [w:] L.C. Dunn, O. Klineberg, C. Lévi-Strauss, Rasa a nauka, PWN, Warszawa 1961, s.125–180.
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rebelii i wojen, aczkolwiek zazwyczaj mają one również ekonomiczne podłoże.
Inni jawią się wówczas jako ci, których postrzega się w kontekście konfliktu interesów i odpowiedzialności za doznane krzywdy.
Jednakże aspektem najważniejszym tych rozważań są przebiegi procesów
tożsamościowych, będące zarazem efektem przywiązania do świata kultury
tradycyjnej, jak i opozycji wobec niego. Opozycja ta rodzi konflikty, ale nie musi prowadzić do pełnej akceptacji wszystkiego, co jest symptomem „kultury Zachodu”. Występuje w tym wypadku pewna ambiwalencja postaw: akceptacja
i krytyka zarazem. Tożsamość kulturowa kształtuje się w efekcie tych oddziaływań.
Tożsamość jednostki sama w sobie jest trudna do zdefiniowania i rozważana jest tutaj jako ciągle toczący się proces, aniżeli niezmienny stan świadomości. Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt tego procesu, na który z kolei zwraca uwagę Hamer9 w swoim artykule o bardzo znamiennym tytule: „Identity,
Process, and Reinterpretation. The Past Made Present and Present Made
Past”. John H. Hamer, jak sam podkreśla, był jednym z ostatnich studentów
Mevilla J. Herskovitsa. Rozwija jego antropologiczną koncepcję dynamiki kulturowej, która jest jego zdaniem użytecznym narzędziem przy wyjaśnianiu
przemian tożsamości. Chodzi mianowicie o to, że wszyscy współcześni ludzie
na całym świecie są, jak nigdy dotąd, przedmiotem różnorodnych doświadczeń
kulturowych. Z tego też względu muszą poszukiwać odniesienia historycznego
sensu swojej tożsamości. Afrykanie również uczestniczą w takich doświadczeniach. Dla nich samych, jak i dla „afrykańskiej kultury” ma to dość znamienne
konsekwencje: pomimo presji owych doświadczeń kulturowych inspirowanych
czynnikami zewnętrznymi, Afrykanie „nie przestaną być sobą”, lecz czerpiąc
nieustannie z zasobów innych kultur, modyfikują własną „złożoną kulturę”
(composite culture) i ją kreują10. Kultura jest zatem w stanie ciągłej zmiany,
a jej uczestnicy stają ciągle przed problemem określenia swojej tożsamości.
W procesie globalizacji kulturowej uwidocznia się coraz bardziej wpływ
wartości i wzorów przenoszonych dzięki intensyfikacji kontaktów międzykulturowych i przepływowi informacji. Rozmaitość doświadczeń z tym związanych
sprawia, że tożsamość kształtuje się jako efekt pewnej konfiguracji zachowań
i postaw wobec nich. Współcześnie, w tym względzie, coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać media, a wśród nich również Internet. Jaki jest więc rezultat
tych doświadczeń i oddziaływań, jaki typ osobowości wyłania się w ich efekcie?
Które z czynników współgrających w tym procesie mają najistotniejsze znacze9

J.H. Hamer, Identity, Process, and Reinterpretation. The Past Made Present and Present
Made Past, „Anthropos”, t. 89, 1994, s. 181–190.
10. M.J. Herskovits, The Human Factor In Changing Africa, Alfred A. Knopf, New York
1962, s. 291–293.

Globalizacja kulturowa a wyznaczniki tożsamości u progu XXI w. …

305

nie? To najważniejsze pytania, jakie nasuwają się w związku z omawianym problemem. Te pytania stawiał również swego czasu John S. Mbiti11, wyrażając je
w sposób następujący:
„Po dziś dzień nie znam nikogo, kto by rzeczywiście wiedział, o co właściwie chodzi w koncepcji »osobowości afrykańskiej«. Czy mamy ją głosić, popierać lub śnić ją jak piękny mit? I kiedy właściwie »osobowość afrykańska«
rzeczywiście stanie się afrykańską? Jakie są jej granice przestrzenne i historyczne?
Czymkolwiek jest osobowość afrykańska lub cokolwiek się z nią czyni, stała
się ona jednym z pól, na których rozsypana jest afrykańska diaspora, poszukująca nowej ojczyzny, tożsamości, poczucia bezpieczeństwa i sensu życia”12.
Można się więc zastanawiać, czy w takim razie teoretyczna refleksja ma jakikolwiek sens w sytuacji, kiedy diagnoza stanu rzeczy jest tak skomplikowana.
A jednak wątpliwości te rozwiewają sami myśliciele i twórcy, a więc ci, których
problem ten bezpośrednio dotyczy, dla których sprawa określenia tożsamości
jest fundamentalna ze względu na poszukiwanie i określanie nie tylko własnego miejsca we współczesności, ale i całej Afryki.
Większość afrykańskich intelektualistów, pisarzy i artystów ma za sobą doświadczenia emigracji. Zetknęli się więc oni także z innymi kulturami poza
swoim krajem. Doświadczenia te odcisnęły znaczące piętno na ich psychice
i osobowości. Mają one jednak również swój pozytywny wydźwięk: w części są
to doświadczenia inspirujące, wzbogacające, a w efekcie sprzyjające również
ich twórczości, niezależnie od podejmowanych tematów. Fizyczny dystans do
własnej kultury pozwala często realniej ocenić ją samą i zrozumieć siebie samego, zrozumieć, co jest naprawdę ważne i dokąd się zmierza. Pozwala również
porównywać świat własnych korzeni z tym nowym, który niekoniecznie musi
pozostać obcym i nieprzyjaznym.
Refleksja Afrykanów nad ich własną „afrykańskością”, nad „osobowością
afrykańską” nie jest wcale nowa. John Mbiti już dawno temu zauważał, że:
„Prawie każdy z protagonistów osobowości afrykańskiej ma swój własny jej
obraz i definicję. Jak się zdaje najbardziej odpowiednim miejscem dla tej ideologii jest dziedzina sztuki”13.
Mówiąc to Mbiti przywoływał wówczas także opinię Ezekiela Mphahlele14,
który uważał, że nie ma nic mistycznego w fakcie poszukiwania tej osobowości
11

John S. Mbiti (ur. w 1931 r.) kenijski filozof.
J.S. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980,
s. 332–333.
13 Tamże, s. 331.
14 Mphahlele Ezekiel urodził się w 1919 r. w slumsach Pretorii. Jest prozaikiem i eseistą południowoafrykańskim, ale również poetą. Wychowywał się bez rodziców u krewnych. Ukończył
12
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przez artystę, jeśli posługuje się w tym celu „afrykańskimi wątkami, rytmami i językiem”, lecz nie powinien z poszukiwania „osobowości afrykańskiej” czynić hasła bojowego, ani tym bardziej ulegać presji w tym kierunku, gdyż będzie się to
odbywało ze szkodą dla jego własnej sztuki15. Świadomość ustalania swojej
tożsamości jest, zdaniem Mphahlele, procesem ewolucyjnym, wymagającym wysiłku i usamodzielnienia się poprzez własną sztukę. Usamodzielnianie się – to
odchodzenie od niemal obsesyjnego mitu „czarnej Afryki”, który, jak podkreśla
to Mbiti, nie uwzględnia nawet faktu, że większość ludów afrykańskich jest brązowa, a nie „czarna”. Jest to wyraźne dystansowanie się od przekonania, że, jak
mówi, bycie „czarnym” jest czymś mistycznym, jest zaletą i jakością, która powinna być powodem do dumy. Znacznie bardziej twórcze jest spoglądanie
w przyszłość i dostrzeganie różnorodności.
Ten punkt widzenia podziela również E. Mphahlele, kiedy po z górą czterdziestu pięciu latach wyraził swój pogląd na tę sprawę: „nic nie jest tylko w tym
kolorze lub w tamtym kolorze”, mając tym samym na myśli wielką różnorodność i złożoność świata. Uważał także za sprawę wielkiej wagi prowadzenie
dialogu, który wiódłby do wzajemnego poznania.
E. Mphahlele poprzez swoje wykształcenie związany był z kulturą Zachodu.
Będąc wykładowcą języka i literatury angielskiej, zarówno na uniwersytetach
afrykańskich, jak i w Stanach Zjednoczonych, przez niemal całe swoje życie zachował dystans wobec tego, co przyniosła ze sobą zachodnia cywilizacja:
podział na życie wiejskie i miejskie, a wraz z nim całą jego materialną otoczkę.
Społeczeństwo konsumpcyjne, konsumpcjonizm, któremu należy stawić czoła,
uważa za wyzwanie dla przyszłości: dla afrykańskiego humanizmu i dla afrykańskiej literatury.
Ten motyw wydaje się jednym z ważniejszych, zwłaszcza w twórczości
współczesnych afrykańskich pisarzy i poetów. I chociaż różne są ich doświadczenia historyczne i kulturowe, to ważniejsze jest dostrzeganie wspólnych
problemów nie tylko dla Afrykanów, ale i dla wszystkich ludzi. Istnieje zatem
świadomość kształtowania się jednostki w przestrzeni szerszej niż krąg rodzimej kultury. Jest to w różnym stopniu uświadamiana konsekwencja procesu
globalizacji kulturowej. Jest to również wybór drogi i stosunek do przeszłości,
to także ważny motyw we współczesnej poezji afrykańskiej, i nie tylko jej
czarnych twórców. Daje temu wyraz Mike Nicol w swoim wierszu:

szkołę podstawową w Pretorii i średnią z internatem w Johannesburgu (St Peter Secondary School).
W autobiograficznej powieści Down Second Avenue (1959) opisał swoją walkę skierowaną przeciwko reżimowi apartheidu i krzywdzącemu ludność bantu systemowi segregacji szkolnictwa.
Więcej na temat jego życia i twórczości zob. M. Szupejko, Afrykańska tożsamość, s. 168–170.
15 J.S. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, s. 332.
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Turysta16
Za bezkresnym horyzontem
państwowa droga zwalniająca między domami
nie była dla mnie niespodzianką
oczekiwałem motelu,
chat pokrytych blachą falistą,
a wyżej kościelnych iglic
w kolosalnym błękicie.
Wieczór na tych brukach
odległy gwizd pociągu
na skrzyżowaniu ulic,
ciemności zapełniają pokoje
za otwartymi drzwiami.
Stare kobiety na kanciastych stołkach,
nie rozmawiają,
lecz pochylone do przodu,
wytrzeszczają oczy na ulicę.
W tym pokoju jest wszystko:
żółte lustro, przyćmione światło
na końcu sznura.
Lecz ja nie chcę spędzić tu przyszłych nocy.
Okno patrzące bokiem przez zarośla,
szorstkie ręczniki,
słonawa woda w dzbanku.
Albo słychać, wczesnym rankiem,
przejeżdżające przypadkowe samochody.
Nie. Wybiorę inną drogę
napiszę inne imię.
Z nowego okna zobaczę
nową drogę.
To miejsce wie, co pozostawiłem
i co zamierzam.
Nie pójdę więcej tą drogą.

Wiersz ten jest symbolicznym zerwaniem z przeszłością. Jedyną wskazówką
określającą przyszłość jest konieczność zmiany, a refleksja nad dotychczasowym
życiem – impulsem wyznaczającym cel.

16 Mike Nicol, Tourist, w: Michael Chapman [ed.], The Paperbook of South African English
poetry, AD.DONKER/PUBLISHER, Creda Press Ltd, Cape Town, 1986, s. 217.
Nicol Mike urodził się w 1951 r. w Cape Town, żyje w Południowej Afyrce, jest poetą, powieściopisarzem i eseistą, jadnym z najważniejszych anglojęzycznych autorów w tym kraju. Opublikował wiele książek, m.in.: The Invisible Line (2000); Sea-Mountain, Fire City: Living in Cape
Town (2001).
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***
Dotychczasowe rozważania prowadzą nas do konkluzji, że za najistotniejsze wyznaczniki nowej tożsamości należy uznać:
– czas, który jest wymiarem sprzyjającym dynamice niektórych elementów
funkcjonujących w przestrzeni kulturowej;
– poszerzanie się świata – fizycznej przestrzeni życia jednostek i społeczeństw;
– wpływ zachodniej edukacji, przemiany religijne;
– przemiany obyczajowe czerpanie z ponadlokalnych źródeł wartości (przy
zachowaniu „dualizmu lojalności” – wobec tradycji i nowych autorytetów);
– postrzeganie własnej inności (efekt kontaktów z obcymi);
– ambiwalencję postaw (akceptacja i krytyka jako efekt przywiązania do
świata kultury tradycyjnej, jak i opozycji wobec niego);
– westernizację zawodową;
– czynnik polityczny: nadawanie wymiaru ponadlokalnego procesom świadomościowym (obok świadomości „bycia Afrykaninem”, odczuwanie „obywatelskości” jako uczestnictwa w większym, ponadlokalnym organizmie politycznym, w opozycji do innych, a także niekiedy wobec reszty świata);
– spoglądanie w przyszłość: dostrzeganie różnorodności, prowadzenie dialogu z innymi;
– przenoszenie wartości i wzorów dzięki intensyfikacji kontaktów międzykulturowych i przepływowi informacji multimedialnych.

Summary
Cultural Globalisation and Indicators of Identity at the Beginning
of the 21st Century. An African Context
In this article an attempt was made to answer the question of the indicators
of identity at the beginning of the 21st century. Modern identity, not only African,
is shaped by many different factors as well as by the passing time. Hence, the
question arises: how can we study identity and what conclusions can we come
to? I tried to define the indicators of modern African identity on the basis of
such sources as literary production and interviews with African intellectuals. Of
course, it was necessary to make a selection from this rich output. Literary
sources were my point of departure for further research in which I also used
other sources provided by anthropology, sociology and history. In conclusion,
I highlighted the following factors: time, expansion of the world, perception of
one’s otherness – in opposition to the ‘others’ and to the rest of the world in
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a wider perspective; ambivalence of attitudes: acceptance and critique
resulting from the attachment to the world of traditional culture and from the
opposition to it; looking at the future, recognizing diversity and conducting
a dialogue.

Ryszard Vorbrich
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Etniczność a trybalizm w Afryce
Przez długie dekady XIX i XX wieku w centrum refleksji etnologów znajdowały się pytania o istotę kultury. Klasycy ewolucjonizmu, funkcjonalizmu
i strukturalizmu, obojętnie czy koncentrowali się na systemach pokrewieństwa,
gospodarce, religii lub kulturze symbolicznej, zajmowali się de facto elementami kultur wyrwanymi z kontekstu etnicznego.
Dopiero w dyskursie poststrukturalistów (i ich krytyków) centralne miejsce
zajęły „etniczność” i jej pochodne (grupa etniczna itp.). W ostatnich dekadach
XX w. pojęcie „etniczności” stało się wręcz terminem kluczowym etnologii i antropologii kulturowej, wypierając niekiedy „plemię” z literatury przedmiotu
i zajmując w dyskursie teoretycznym niegdysiejszą pozycję „kultury”.
Podobnie wśród etnologów-afrykanistów od lat 80. ubiegłego stulecia rozwija się dyskurs o istotę afrykańskiej etniczności. Skrajne opinie sugerują nawet, iż kategoria etniczności nie ma zastosowania we wszystkich epokach
i wszystkich społeczeństwach.
Europejskie doświadczenie etniczności (ogromnie zresztą zróżnicowane)
ujmuje ją najczęściej w kategoriach terytorialnych, zgodnie z którymi poszczególne jednostki etniczne (narodowe) rozwijały się wokół centrów (stołecznych
metropolii), przeciwstawianych „zacofanym” peryferiom, w których duch separatyzmu podtrzymywał „etniczność” w postaci „przednarodowej”1.
Odmienne jest także doświadczenie amerykańskie (i w ogóle tzw. Nowego
świata) wynikająca ze specyfiki procesów integracyjnych i dezintegracyjnych
związanych z migracją transoceaniczną.
W efekcie, koncepcje etniczności – wypracowane na gruncie euroamerykańskim – okazały się mało adekwatne w odniesieniu do Afryki. Ignorują one bowiem specyfikę tamtejszych procesów historycznego rozwoju i kontekstu kultu1 W. Żelazny, Zarys porównawczy problematyki etniczności w stanach Zjednoczonych, Francji, Rosji i w Czarnej Afryce, „Przegląd polonijny”, 2003, t. 22, z. 2, s. 75–103.
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rowego. W realiach afrykańskich zawodne okazały się założenia odnoszące się
do zindustrializowanych, posiadających długą tradycję piśmienności społeczeństw świata zachodniego.
O specyfice afrykańskich procesów etnicznych przesądziły takie czynniki, jak
zdecydowanie niepiśmienny charakter miejscowej kultury i związane z nią formy socjalizacji etnicznej, skala i stopień „zamknięcia” znacznej części społeczeństw afrykańskich z jednej strony, a z drugiej mało kontrastowy układ kompleksów kulturowych. Ważnym czynnikiem w kontekście afrykańskim był także
ograniczony przestrzennie i jakościowo rozwój miejscowych form państwowości oraz ich długotrwałe współistnienie ze strukturami typu plemiennego.
Specyfika krajów Trzeciego świata, w tym i Afryki, sprowadza się – mówiąc
najkrócej – do zupełnie odmiennych dróg historycznego rozwoju, prowadzących do ukształtowania się miejscowej struktury etnicznej. Najważniejszym
czynnikiem, stanowiącym o differentia specifica problematyki etniczności
w Afryce, jest „epizod” kolonialny, przecinający historię kontynentu i burzący
zasadniczo wcześniejszy obraz stosunków i procesów etnicznych.
Zasadniczy spór dotyczący afrykańskiej etniczności koncentruje się jednak
nie tyle wokół jej specyfiki, ile raczej wokół kwestii: czy w ogóle możemy mówić
o istnieniu tego zjawiska w okresie przedkolonialnym.
Inaczej mówiąc, spór dotyczy oceny realiów sytuacji przedkolonialnej – plemiennej, nie tylko trudnej do odtworzenia, ale uwikłanej w mało rozpoznane
i pełne kontrowersji procesy historyczne.
W rzeczywistości afrykańskiej wyraźnie ujawnia się związek pomiędzy etnicznością a „plemieniem” traktowanym metaforycznie, co zbliża nas automatycznie do kategorii trybalizmu. W ocenie genezy afrykańskiej etniczności, a co
za tym idzie i trybalizmu, rysują się dwa stanowiska: konstruktywistów i primordialistów.

Koncepcje konstruktywistów
Konstruktywiści stoją na stanowisku, iż w okresie przedkolonianym etniczność, jako zjawisko powszechne, w zasadzie jeszcze nie istniała. Typ
świadomości określanej jako „etniczna” miał się pojawić dopiero w epoce kolonialnej.
Stanowisko to wyrażane jest na trzy, częściowo zbieżne sposoby. Określić je
można jako opowiadające się za koncepcją „wynalezienia” (invention), „wymyślenia” („wyobrażenia”) (imagination) oraz „narracji” (narration)2.
2

R.F., Fardon, »Destins croises«: historie des identités ethniques et nationnales en Afrique
de l’Ouest, „Politique Africaine”, nr 61, mars 1996, s. 75–97.
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Koncepcja „wynalezienia tradycji”, zaproponowana w odniesieniu do Afryki przez Terence Rangera (1983), była oparta na analizie mechanizmów efektów przenoszenia przez władze kolonialne zachodnich wzorów kulturowych
(np. systemów władania ziemią) i typów tożsamości (w tym i tożsamości etnicznych) na społeczności „tubylcze”. Budując swą dominującą pozycję i pragnąc „zapanować” nad „rozmaitością plemion”, kolonizatorzy manipulować
mieli tradycją, przystosowując ją do „nowoczesnego”, „europejskiego modelu
rządów”3.
Powodowało to „redefinicję” relacji między rządzącymi a rządzonymi, pojawienie się nowych zwyczajów, nowych rodzajów samooceny i samoidentyfikacji pozwalających na włączenie Afrykanów w sfery aktywności wytworzone
przez świat „Białych”.
Koncepcja „wymyślenia” („wyobrażenia”) wypracowana przez Benedicta Andersona4 odnosi się z kolei do zbiorowości, których członkowie zaczynają postrzegać siebie jako części jakiejś grupy. Obejmuje ona jednak przede
wszystkim społeczeństwa odmienne od tzw. „społeczności małej skali”, czyli takie, które z racji swej liczebności nie mogą bazować na relacjach bezpośrednich
między swymi członkami. Zamiast tego członkowie zbiorowości wytwarzają
pewien rodzaj duchowego „wyobrażenia” ich pokrewieństwa (mental image of
thier affinity). Według Andersona naród „jest wynaleziony (wyobrażony), ponieważ członkowie nawet najmniejszego narodu nigdy nie poznają (osobiście)
większości swych rodaków, nie spotkają ich lub nawet nie usłyszą o nich, a mimo tego w umyśle każdego z nich istnieje obraz ich wspólnoty”5.
Zgodnie z koncepcją B. Andersona, „wymyśleniu” poszczególnych wspólnot etnicznych sprzyjało w Europie wynalezienie druku, które pozwoliło na
gwałtowne zwiększenie cyrkulacji tekstów zapisywanych już nie tylko po łacinie,
ale w językach „wernakularnych”6. Logicznym rozwinięciem koncepcji Andersona jest teza, iż etniczność i trybalizm mogły pojawić się w Afryce dopiero
w epoce kolonialnej, w epoce upowszechnienia oświaty, kultury piśmiennej
i nowoczesnych środków komunikacji społecznej.

3 T. Ranger, Tradycje wynalezione w Afrycie kolonialnej, [w:] E. Hobsbawm, T. Ranger
(red.) Tracycje wynalezione, Kraków 2008, s. 211–262
4 B. Anderson, Imagined Communities, London 1983.
5 Tamże, s. 6–7.
6 Rewolucja gutemberowska, którą B. Anderson określił mianem print-capitalism, pozwoliła
na gwałtowne zwiększenie cyrkulacji myśli-tekstów Nie bez powodu, zauważa Anderson, pierwsze europejskie państwa narodowe uformowały się wokół ich „narodowych języków drukowanych” (national print-languages). Właśnie istnienie standaryzowanych i upowszechnionych
dzięki wynalazkowi druku, języków sprawiło, iż narody mają „określone, choć elastyczne granice, poza którymi znajdują się inne narody” (tamże, s. 7).
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Koncepcja „narracji”, wyartykułowana przez hinduskiego filozofa – Homi
K. Bhabha7 – zbudowana na teorii poststrukturalistów (takich jak J. Derrida
i M. Foucault) – wychodzi z założenia, iż zasadniczo kraje Trzeciego Świata
odznaczają się dość homogenną tożsamością. Narodowość (etniczność) natomiast jest rezultatem swoistej narracji, strategii narracyjnej posługującej się
metaforą, rzec można metaforą wspólnoty krwi, przeniesioną na skalę narodową8. Pomimo pewnych niuansów, poszczególne koncepcje konstruktywistów
łączy jeden paradygmat – etniczność, a w ślad za tym grupy etniczne zostały
„sfabrykowane”, są efektem działania państwa kolonialnego, jego struktur
i agentów.
Teza ta została najdobitniej wyeksponowania przez – sławną już i do dziś
pobudzającą dyskusję – pracę francuskich etnologów wydaną pod redakcją Jean-Loup Amselle i Elikia M’Bokolo: Au coeur de l’ethnie: ethnies, tribalisme,
et l’Etat en Afrique (Paris 1985)9. Ich zdaniem „wynalezienie” grup etnicznych
jest wspólnym dziełem administratorów kolonialnych, profesjonalnych antropologów i tych, którzy połączyli te dwie kategorie kompetencji i ról społecznych
(… de ceux qui combinent les deux qualifications)10. Często do tej listy „winowajców” dodaje się także misjonarzy i wyedukowane przez kolonizatorów miejscowe elity11. Najdobitniej krytykę efektów działań kolonizatorów wyraził jednak Jean-Pierre Chrétien. „Wynalazł” on nawet nowy typ etniczności, któremu
nadał nazwę „świadomości neoetnicznej”. Miała ona zostać „ukuta przez europejskich ojców duchowych (bons pères) i agentów terytorialnych”12.

7

Homi K. Bhabha urodzony w Bombaju, wykształcony w W. Brytanii i działający w USA filozof, koncentruje się na krytyce systemów kolonialnych i postkolonialnych.
8 Koncepcja „narracji” postrzega narody Trzeciego Świata – w tym i Afryki – jako rezultat
działania siły państwa i „polityki różnic”. Można zatem przeciwstawiać „stare postimperialistyczne, metropolitalne narody” – „nowym i niepodległym narodom peryferii”, gdzie postęp, homogeniczność i organiczność kulturowa są efektem narracji wyznaczającej kulturowe granice narodu. H.K. Bhabha, Nation and Narration, New York 1990.
9 Co prawda, wcześniej wątpliwości co do adekwatności koncepcji etnicznych do realiów krajów pozaeuropejskich podnosił już M. Godelier (1973), ale czynił to z pozycji marksistowskiej
metodologii i odnosił je do kategorii pokrewnych grupie etnicznej – w specyficznej tradycji etnologii francuskiej utożsamianej z plemieniem.
10 J.-L. Amselle, Ethnies et espaces: pour une antropologie topologique, [w:], J.-L. Amselle, E. M’Bokolo (eds.), Au coeur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris 1985,
s. 22.
11 B.J. Berman, Ethnicity, Patronage and the African State: the Politics of Incivil Nationalism, „African Affairs”, nr 97, (1998), s. 305–341.
12 J.P. Chrétien, L’alibi ethnique dans la politique africaine, „Revue Esprit” nr 7–8 (1981),
s. 111. W swej analizie genezy tragedii rwandyjskiej ten sam autor postawił tezę, iż „etniczność
(w wypadku Rwandy) odnosi się mniej do tradycji lokalnych, a bardziej do iluzji przeniesionej
przez zachodnich etnografów na świat zwany zwyczajowym (J.P. Chrétien, Hutu et Tutsi Au
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Koncepcje konstruktywistyczne znajdują też duże poparcie wśród nowego
pokolenia badaczy afrykańskich, którzy – jak Malijczyk Jacky Boulu – zarzucają swym starszym europejskim kolegom (w tym M. Griaule i G. Dieterlen)
tworzenie etnocentrycznej fikcji, w ramach której budowano obraz afrykańskich grup etnicznych – np. Dogonów – jako „homogennych, autonomicznych i
trwałych […] jednostek oddzielonych od innych łatwymi do wyznaczenia
granicami kulturowymi”13.
Słowa Malijczyka oddają najzwięźlej podstawowy argument konstruktywistów: zbiorowości afrykańskie doby przedkolonialnej ani w skali lokalnej, ani
w skali regionalnej nie były na tyle homogenne i izolowane, a ich kompleksy kulturowe na tyle skontrastowane, aby mogła wśród nich wykształcić się więź oparta na wspólnocie kultury. Już w 1942 r. S.F. Nadel w przełomowym A Black Byzantium zwrócił uwagę, iż kompleks kulturowy przypisywany nigeryjskim Nupe
wykracza znacznie poza obszar definiowany jako grupa etniczna. Typowe dla
Nupe formy organizacji społecznej i politycznej, ich wierzenia religijne itd. były
podzielane przez grupy sąsiednie, a nawet zamieszkujące dalsze regiony strefy
Sudanu. W konsekwencji rzeczywistość etniczna Nupe objawiała się w coraz to
większych zespołach, a jako jednostka klasyfikacji „krystalizowała się pod formą
kultury plemiennej…”14. Konkluzja S.F. Nadela zwraca nas ku plemieniu – jako
jednostce identyfikacji zbudowanej głównie na więzach pokrewieństwa.
Także zdaniem nigeryjskiego politologa – Petera Ekeha – w przedkolonialnym społeczeństwie afrykańskim dominowały więzi pokrewieństwa, ponieważ
państwo (afrykańskie) było zbyt słabe, aby zapewnić bezpieczeństwo, nie było
zdolne chronić swych poddanych przed niewolnictwem15.
Kwestię relacji struktury grup pokrewieństwa z ciągłością struktury jednostek
etnicznych, zwłaszcza w wymiarze przestrzennym, naświetla dobrze przykład
Somba, grupy heterogennej, składającej się z co najmniej trzech etnosów: Betammaribe, Betiabe i Besorube, a do tego podzielonej na liczne, rozczłonkowane rody, nadzwyczaj dynamiczne w przestrzeni fizycznej. Zetknięcie z rzeczywistością Somba skłoniła Paula Merciera do sformułowania twierdzenia o charakRwanda et Burundi, [w:] J.-L. Amselle, E. Mbokolo (des.), Au coeur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris 1996, s. 129–165. (Jest to poprawione wydanie pracy z 1985 r.)
13 J. Boulu , La culture dogon : de l’ethnologie coloniale à l’anthropologie réciproque contemporaine, „Clio en Afrique”, nr 10, lato 2003, s. 2. Zob też. J. Boulu, Tradition et identité. La
tradition dogon entre traditionnalisme rural et néo-traditionnalisme urbain, „Enquête”, Les usages de la tradition, nr 2 (1995), s. 95–117.
14 S.F. Nadel, A Black Byzantium. The Kingdom of Nupe in Nigeria, London 1942. Cytat
pochodzi z wydania francuskiego książki S.F. Nadela, Bizance Noire. Le royaume des Nupe, Paris 1971, s. 46.
15 P. Ekeh, Social Anthropology and Two Contrasting Uses of Tribalism In Africa, „Comapartive Study of Society and History”, 32 (4) (1990), s. 660–700.
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terze bardziej ogólnym. „Grupa etniczna (ethnie) […] jest tylko segmentem socjogeograficznym, zespołem szerszym i nie powinno się jej rozważać izolująco
[…] (lecz) umiejscawiać w szerszym, regionalnym zespole pejzażu etnicznego,
ujmowanego w perspektywie historycznej, […] a koncept przynależności etnicznej wyraża w wielkiej części teorię wypracowaną przez daną populację”16.
Uwaga P. Merciera przyżbliża nas do amsellowskiej koncepcji afrykańskich
społeczeństw przedkolonialnych, ujmowanych jako „zespoły nieciągle”,
a w konsekwencji także do tez primordialistów17.

Koncepcja primordialistów
Primordialiści stoją na stanowisku, iż etniczność jest czymś pierwotnym, istniejącym niezależnie od skali i stopnia złożoności ludzkich zbiorowości. Zwolennicy stanowiska primordialistycznego (lub postawy zbliżonej) nie są jednolici w swych opiniach. Po tej stronie dyskursu można spotkać się zarówno
z ostrą krytyką konstruktywistów, jak i z opiniami bardziej stonowanymi próbującymi wyważyć racje i wskazać na złożoność realiów etnicznych krajów afrykańskich.
Wśród tych pierwszych należy przede wszystkim miejscu wymienić Bernarda Lugana, autora kontrowersyjnej książki o pozornie optymistycznym tytule
God Bless Africa. Tezę, iż „plemiona afrykańskie nie istniały do czasu europejskiej okupacji kontynentu z końcem XIX w.”, uznaje on za „absurdalne twierdzenie”18.
„Jak naukowcy mogą pisać – dziwi się – że to kolonizacja stworzyła Tutsi
i Hutu w Ruandzie, grupy Darod i Saab w Somalii, Zulu i Khosa w Afryce Południowej…”19. Według B. Lugana za tezami konstruktywistów kryją się w rzeczywistości dwa różne cele.
Po pierwsze – co dotyczyć ma głównie Afroamerykanów – u podstaw negowania istnienia świadomości etnicznej w przedkolonialnej Afryce kryje się „żądanie przynależności do mitycznego »czarnego ludu«, który miał istnieć w tym
»straconym raju«, którym była Afryka przed przybyciem Białych”20.
16 P. Mercier, Tradition, changement, les „Somba” du Dahomey septentrional, Paris 1968,
s. 73, 75–76.
17 J.-L. Amselle, Sur l’objet de l’antropologie, „Cahiers internationaux de sociologie”, LVI
(1974), s. 91–114
18 B. Lugan, God bless Africa, Contre la mort programmée du Continent noir, Chatou 2003,
s. 237.
19 Tamże.
20 Idea jedności kulturowej kontynentu – ta „piękna utopia’ jak ją nazywa B. Lugan (tamże,
s. 237) – stała się w ten sposób podstawą ruchu panafrykanizmu, dając nadzieje licznym politykom afrykańskim na pokonanie podziałów na ich kontynencie.
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Po drugie – co dotyczyć ma głównie „historyków paradygmatu” – jak nazywa B. Lugan Europejczyków, którzy powodowani „nieczystym sumieniem”,
związanym z handlem niewolnikami, skłonni są popierać tezę o kolonialnej
proweniencji etniczności i trybalizmu afrykańskiego, co ma uzasadniać opinię,
że wszystkim problemom Afryki winny jest kolonializm.
Jako koronny argument przeczący tezom konstruktywistów przywołuje
B. Lugan ogólnie znany fakt, iż granice kolonii (a obecnie postkolonialnych
państw afrykańskich) przecinają wielokrotnie terytoria etniczne, a zatem afrykańska etniczność i tamtejsze grupy etniczne powstały i istnieją także wbrew intencjom i działaniom kolonizatorów.
Bardziej kompromisowe stanowisko w kwestii genezy etniczności afrykańskiej zajmuje Richard Fardon. Ustosunkowując się do tez konstruktywistów, nie
odrzuca ich a priori, lecz zwraca uwagę słabe punkty wywodu i na zbyt częste
upraszczanie (lub pomijanie) przez nich faktów im „niewygodnych”. Wskazuje
na przykład, iż narracja wynika z samej istoty opisu. Można „opowiadać swoje opowieści w sposób bardziej dokładny, jeśli używać się będzie »własnych«
słów”21. Sam zaś spór o – prowokacyjne jego zdaniem – koncepcje „wynalezienia” i „wymyślenia” nie zasługuje w zasadzie na taką uwagę, wymaga bowiem
jednoznacznej odpowiedzi, opowiedzenia się „za” lub „przeciw”. Etniczność –
w tym afrykańska, jak twierdzi – jest kategorią dynamiczną, jest wielopostaciowa i może przybierać szczątkowe formy.
Rozwijając myśl R. Fardona, można powiedzieć, iż antropolodzy opisując
jako pierwsi obserwatorzy zewnętrzni daną im rzeczywistość etniczną, nie zważając na wielopostaciowość zjawiska, posługiwali się aparatem pojęciowym –
odwoływali się do „słów kluczy” wypracowanych w „ich” rzeczywistości. Tak
jak w opisie przestrzeni mitycznej buduje się narrację mityczną: „za siódmą
rzeką, za siódmą górą”, tak w narracji antropologicznej porządkowano przestrzeń kulturową, używając „słów kluczy”: „za grupą X”, „na wschód od grupy
Y”, „przed grupą Z”. W tym sensie antropolog-narrator chwytany był w „narracyjną maszynę” – jak to nazywa R. Fardon, a jego słowa były deszyfrowane
w sposób bezpośredni, lecz nie zawsze adekwatny do kontekstu kulturowego 22.
Jeśli przyjmiemy za J.-L. Amselle, że etniczność jest wielopostaciowa i może przybierać formę szczątkową, to łatwiej będzie nam uchwycić (znaleźć) elementy afrykańskiej więzi etnicznej sięgające epoki przedkolonialnej.
Już J. Richard Molard zauważył, iż u „Czarnych prymitywnych z lasu […]
zespół etniczny jest obszarem pokoju między zbiorowościami spokrewnionymi
rzeczywiście lub fikcyjnie, relacje są [tu] mniej napięte niż pomiędzy zbiorowo21
22

R. Fardon, Destins croisés, s. 79.
Tamże.
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ściami sąsiednich grup etnicznych”23. W opisie Molarda odnajdujemy
w szczątkowym zakresie atrybuty grupy etnicznej zarysowane szerzej nieco
później (1969) przez F. Bartha24. Jednak to Molard jako pierwszy w afrykanistyce podjął próbę wytyczenia granicy pomiędzy embrionami grup etnicznych,
posługując się kryterium stopnia intensywności i charakteru relacji społecznych
(pokojowych bądź nacechowanych konfliktami)25.
Można powiedzieć, iż grupy etniczne z buszu lub dżungli afrykańskiej samookreślały się, odwołując się do intensywności i charakteru relacji łączących (lub dzielących) je z sąsiadami. Mówiąc językiem F. Bartha, Afrykanie
używali swej tożsamości do kategoryzowania samych siebie i innych w celach
interakcji26.
Literatura przedmiotu daje nam liczne przykłady relacji o charakterze etnicznym między zbiorowościami zamieszkującymi Afrykę w okresie przedkolonialnym. Najczęściej przybierały one postać wernakularną. Znamy też przykłady tożsamości etnicznej natury o horyzoncie przekraczającym skalę lokalną.
Przykładu pierwszego typu dostarczają tzw. mikrogrupy etniczne (microethnies) wyodrębnione przez etnologów wśród „pogańskich” wspólnot północnego Kamerunu i sąsiedniej Nigerii, obejmujące pojedyncze wsie lub zespoły osadnicze liczące od kilkuset do kilku tysięcy osób. Przykład drugiego typu etniczności odnajdujemy u pasterzy Fulbe, którzy żyjąc w rozproszeniu, wśród „pogańskich” ludów rolniczych, wykształcili specyficzne kryteria samooceny i formy tożsamości etnicznej opartej na kodeksie honorowym – pulaaku – budującym ich poczucie wyższości kulturowej i rasowej.
Aby wyjaśnić tę dwoistość afrykańskiej etniczności, możemy odwołać się do
koncepcji J.-L. Amsella, dzielącej przedkolonialne społeczeństwa Afryki subsaharyjskiej na sociétés englobées i sociétés englobantes27.
23 J.R. Molard, Groupes ethniques et collectivites d’Afrique noire, „Les Cahiers d’Autre
Mer”, V, nr 17 (1952), s. 14.
24 F. Barth, Introduction, [w:] F. Barth (ed.), Ethnic groups and boundaries, Oslo 1969, s.
9–37
25 Należy tu jednak zaznaczyć, iż podobną myśl wyraził jeszcze wcześniej M. Fortes, który
zauważył, że grupa etniczna kończy się tam, gdzie osłabia się komunikacja między jednostkami.
Zob. M. Fortes, The Dynamice of Clanship among the Tallensi, London 1945.
26 Por. F. Barth, Introduction, s. 13–14. Owe interakcje wymagają jednak inicjatywy wykraczania poza skalę lokalną, co może tworzyć sieć relacji bezpośrednich i pośrednich zamazujących granice etniczne. Świadomy tego J.-L. Amselle w celu zarysowania konturów grupy etnicznej posiłkuje się zatem, zapożyczonym od C. Lévi-Straussa, pojęciem „progu”. Próg z natury
rzeczy jest linią „do przekroczenia”, co ten autor wykorzystał w swojej koncepcji sieci jako alternatywę dla grupy etnicznej. Por. J.-L. Amselle, Ethnies et espaces, s. 21. Koncepcję tę przedstawiam nieco dalej. Por. J.-L. Amselle, Ethnies et espaces, s. 21.
27 J.-L. Amselle, Ethnies et espaces, s. 29–30 . Francuskie terminy zaproponowane tu przez
autora są trudne do przetłumaczenia na inne języki. W literaturze przedmiotu najczęściej podaje się je w wersji oryginalnej.
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Tak zwane sociétés englobées – co, trochę niezręcznie, można przetłumaczyć jako: „społeczeństwa objęte”– to względnie proste społeczeństwa, pozbawione szerszych i ściślejszych struktur polityczno-terytorialnych. Mogły się one
reprodukować jedynie na terenach pozostawionych im przez sąsiednie organizmy państwowe lub protopaństwowe. Egzystowały bądź w enklawach na marginesie społeczeństwa dominującego na terytorium państw przedkolonialnych
bądź – częściej – schroniły się na terenach refugialnych w masywach górskich
strefy Sudanu (czego przykładem są: Dogonowie w Bandiagara, Kirdi w Mandara, Somba w Atakora) lub na odstręczających pustyniach Afryki Południowej, a także w niedostępnych puszczach centralnej Afryki, jak to zrobili Pigmeje, Buszmeni lub niektóre grupy Bantu.
Społeczeństwa tego typunie zdołały – zdaniem J.-L. Amselle – wykształcić
w okresie przedkolonialnym świadomości ani struktur społecznych lub politycznych, które uzasadniałyby stosowanie w stosunku do nich terminów plemię
lub grupa etniczna.
Tak zwane sociétés englobantes – co już łatwiej można przetłumaczyć jako
„społeczeństwa obejmujące”, to typ społeczeństw państwowotwórczych, czyli
grupy zorganizowane w ściślejsze struktury polityczne – królestwa i wodzostwa.
Miały one zdolność ściślejszego samookreślenia się i delimitacji przestrzeni oraz
reprodukowania się w ramach stworzonych przez nie szerszych struktur politycznych. Społeczności tego typu, takie jak Fulbe, Mosi, Bariba lub Mamprusi
i Zulu, nie tylko potrafiły definiować się w opozycji do „obcych”, ale akceptowały podziały wewnętrzne, właściwe strukturom segmentarnym.

Dlaczego afrykańska etniczność przybrała postać trybalizmu
Skoro już pokazaliśmy. jak wielopostaciowa może być afrykańska etniczność, spróbujmy odpowiedzieć na kolejne pytanie odnoszące się do tytułowych
kategorii. W jakich okolicznościach i dlaczego afrykańska etniczność przybrała
postać trybalizmu?
W dyskursie naukowym dominuje teza o kolonialnej proweniencji trybalizmu. W opisie i ocenie szczegółów oraz mechanizmów, które doprowadziły do
skrajnych form zjawiska, pojawia się jednak cały wachlarz poglądów.
Stanowisko skrajne – piętnujące kolonializm – akcentuje okoliczność, iż poprzez sposób zarządzania terytorium, wykorzystującym lub nawet kreującym
tożsamość etniczną, a co najmniej mobilizującą tożsamość kulturową, pozostawił, po sobie „bombę z opóźnionym zapłonem”28.
28 J.L. Amselle, L’Afrique : un parc à thèmes, „Les Temps modernes”, août-nov. 2002,
nr 620–621, s. 46–60.

320

Ryszard Vorbrich

W centralnym nurcie tego spektrum opinii odnaleźć można postawę przepełnioną fatalizmem, taktującą trybalizm afrykański jako swoistą „determinację historyczną”29.
Na przeciwległym krańcu spektrum spotkać się także można ze skrajnie pesymistycznymi opiniami w których dominuje obraz Afryki jako kontynentu
„pierwotnego barbarzyństwa, jedynie chwilowo zastopowanego przez kolonizację europejską i grożącego wznowieniem z chwilą niepodległości”30.
Większość badaczy podziela pogląd łączący trybalizm z pojawieniem się
państwa – początkowo kolonialnego, potem postkolonialnego.
W epoce przedkolonialnej czynnik etniczny, pod formą struktur pokrewieństwa, był w wielu regionach Afryki ekwiwalentem struktur politycznych, zwłaszcza wobec słabości lub wręcz braku scentralizowanej władzy państwowej.
Już ks. Placide Temple w swej Filozofii Bantu zwracał uwagę na widoczną
u Afrykanów potrzebę bycia członkiem jakiejś wspólnoty, co miałoby być warunkiem zaistnienia, rozpoznawania się i bycia rozpoznawanym31.
Wraz z pojawieniem się państwa kolonialnego – superstruktury politycznej
o charakterze terytorialnym, struktury istniejącej jednak także w przestrzeni
społecznej i symbolicznej – wspólnoty oparte na związkach pokrewieństwa
(rzeczywistych i mitycznych) stały się strukturami konkurencyjnymi, zwłaszcza
w sytuacji (dość częstej w pierwszych dekadach niepodległości Afryki) pojawienia się idei „państwa-narodu” – modelu zapożyczonego przez młode elity afrykańskie z odmiennej rzeczywistości europejskiej.
Problem bowiem w tym, iż kolonializm nie reprodukował w Afryce pełnego
zestawu europejskich instytucji i norm kulturowych, lecz raczej doprowadził do
przemieszania się rodzimych – afrykańskich i importowanych – europejskich
form organizacji życia społecznego.
W ten sposób w państwie afrykańskim, które stało się superstrukturą organizującą produkcję i dystrybucję, świadomość etniczna zaczęła być wzmacniana przez kulturowo zdefiniowany interes grupowy. Prowadziło to do manipulacji politycznych i używania czynnika etnicznego we współzawodnictwie politycznym i ekonomicznym.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że tożsamość kulturowa – trybalizm
– nie zawsze musi być tak samo jadowity i destrukcyjny.
29

Por. J. Amougou, Le tribalisme au Cameroun: une institution politique?, Yaounde 1986.
W opracowaniach europejskich afrykanistów trybalizm kojarzony jest często z takimi zjawiskami jak korupcja i ludobójstwo. Skrajnie krwawe ekscesy (np. masakry w Burundi) dały nawet niektórym autorom pretekst do określenia afrykańskiego trybalizmu mianem „tropikalnego
nazizmu”. Zob. J.L. Amsselle, L’Afrique …
31 P. Temple, La Philosphie Bantoue, Elizabethville 1945.
30
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Dyskurs tożsamościowy mający miejsce na poziomie lokalnym – zwany niekiedy „moralną etnicznością”32 – „wyradza” się w „trybalizm” z chwilą przeniesienia go na poziom przestrzeni narodowej. Staje się wówczas wehikułem
umożliwiającym rozdział bogactwa narodowego w sposób akceptowany i traktowany jako sprawiedliwy przez znaczną część Afrykanów.
W tym miejscu dochodzimy do kwestii stosunku społeczeństwa afrykańskiego, a zwłaszcza jego elit, do zjawiska trybalizmu. W oficjalnym dyskursie elit
trybalizm był od zarania niepodległości stygmatyzowany jako wróg nr 1 projektu budowy narodu (definiowanego jako wspólnota polityczna). Pojawiał się
bowiem dylemat: jak pogodzić inkluzyjny charakter tożsamości heterogenicznego „narodu” z ekskluzywnym charakterem świadomości typu plemiennego.
Rozwiązaniem miało stać się hasło wyrażone przez prezydenta Mozambiku –
Samora Machela – Aby naród mógł żyć, plemię musi umrzeć33.
Walka o „jedność” stawała się w warunkach afrykańskich rodzajem legitymizacji politycznej, uzasadniającej autorytarne formy ustrojowe, z systemem monopartyjnym i bez końca ciągnącymi się rządami prezydenta – „Ojca narodu”
– na czele.
Rytualne denuncjowanie trybalizmu przez elity afrykańskie nie przeszkadza
jednak w jego ustawicznym odradzaniu się pod nowymi postaciami. Mobilizacja tożsamości kulturowych maskowana jest często pod postacią regionalizmów. Przykładem może być Kamerun, gdzie prawnie usankcjonowano (Dekret 82.407 z 7 IX 1982 – o równowadze regionalnej) praktykę uzupełniania
składu rządu (obsady ministerstw) przez osoby pochodzące z regionu, z którego pochodził minister ostatnio zdymisjonowany – choć nominat niekoniecznie
trafia na to samo stanowisko. Pojawiają się „zastępcze etnonimy” definiowane
geograficznie (lub lingwistycznie): „Sudist” – „Nordist”, „Anglofon” – „Frankofon”, opozycje typu „Autochton” „Alochton” (Nkwa – „ludzie wybrzeża”
i Graff – „ludzie hal”) oraz akcje afirmatywne – odwołujące się do ideologii ruchów tubylczych, np. Kirditude w Kamerunie34.
Do ujawnienia tożsamości etnicznych przyczyniło się znacznie – datowane
od lat 90. – upowszechnienie pluralizmu politycznego (i systemów wielopartyjnych). Demokracja afrykańska stała się – jak to ujął jeden z moich kameruń32 Moralna etniczność to „wewnętrzny standard cnoty obywatelskiej, wobec której my mierzymy nasz osobisty szacunek i odróżniany zupełnie od politycznego trybalizmu”. Zob. J. Lonsdale, Moral Ethnicity and Political Tribalism, [w:] P. Kaarsholm, J. Hultin (eds), Inventions and
Boundaries: Historical and Anthropological Approaches to the Study of Ethnicity and Nationalism, Roskilde 1994, s. 131.
33 B.J. Berman, Ethnicity, s. 306.
34 Por. R. Vorbrich, Trybalizm a wieloetniczne państwo afrykańskie, „Sprawy narodowościowe. Seria Nowa”, 1999 , z. 14–15, s. 183–193 oraz tenże, Kirditude – Ideologia uciskanej większości Kamerunu, „Afryka”, nr 13 (2001), s. 1–17.
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skich znajomych – „ogrodem trybalizmu”, w którym pod postacią rywalizacji
politycznej ukrywa się współzawodnictwo etniczne. Dopuszczenie pluralizmu
racji podważyło dominujący dotychczas w Afryce paradygmat konsensusu i wizję homogennej kulturowo wspólnoty, jako warunku równowagi społecznej
i środowiska tworzącego instytucje nowoczesnego państwa.
Przykład dostarczyć może ideologia „pluralizmu moralnego” lansowana
przez elity kameruńskie. Promuje ona zasady demokratyczne, poprzez odwoływanie się do idei „wspólnotowego liberalizmu” – dostosowującej procedury demokratyczne do afrykańskiego pojmowania wspólnoty35. W efekcie, wbrew oficjalnemu odżegnywaniu się od skazy trybalizmu, wybory w Kamerunie, jak
i w innych krajach Afryki jawią się jednak jako zmodernizowany rytuał odtwarzania tradycyjnych typów tożsamości, odwołujących się do tradycyjnego kryterium wspólnotowości. Analiza wyników wyborów pokazuje, iż walka o głosy
wyborców reprodukuje podziały etniczne, maskowane jedynie nazwami multiplikujących się partii politycznych36.
Dynamiczny charakter i wielopostaciowość afrykańskiego trybalizmu sprawia, iż – mimo rytualnych egzorcyzmów – pozostaje on ciągle skutecznym operacyjnie środkiem obrony interesów grupowych na scenie narodowej.

Summary
Ethnicity and Tribalism in Africa
The notion of the ethnicity became a key idea for an ethnology and
a cultural anthropology in the last decades of the 20th century. It sometimes
forced out ‘a tribe’ from the literature of the subject and replaced the former
position of ‘a culture’ in the theoretical discourse. As the classics of the
evolutionism, the functionalism, and the structuralism focused on the matters
of the essence of ‘a culture’, nowadays the central place has been taken by the
‘ethnicity’ and its derivatives.
In this discourse one can observe two basic stands: the constructivists (the
ethnicity is a later ‘invention’ in Africa – an import, the category created in
colonial epoch) and the primordialists (the ethnicity is something primary,
aboriginal, we can notice it in pre-colonial Africa, but under one condition – it
is necessary to assume that it is a multiform phenomenon and it may appear in
35

P. Biya, Communal Liberalism, London 1987.
H.-L. Mentong, Vote et communautarisme au Cameroun: »un vote de ceur, de sang et de
raison«, „Politique africaine”, nr 69, mars 1998, Des élections »comme les autres«, s. 40–52.
36
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a residual form). The Amselle’s idea of sociétés englobantes i sociétés
englobées can be seen as a supplement of the extreme stands.
The African ethnicity is nowadays an empirically approachable reality –
independently from the dispute over its origins. It takes a form of a tribalism in
Africa – it uses ethnical sentiments in an economic and political rivalry within
a multiethnic state. This phenomenon has a diverse and dynamic character. It
manifests itself in a form of an ideology (e.g. ‘a moral pluralism’), in the
affirmative actions of minority or autochthon groups (e.g. ‘Kirditude’), in
constructing political structures – parties – or associations on a basis of an
ethnical criterion (economic or educational support groups).

