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Arkadiusz Żukowski
Instytut Nauk Politycznych

uniwersytet Warmińsko-Mazurski w olsztynie

Problematyka kobiet na świecie stanowi, od przynajmniej kilku dekad, modny temat 
w mediach oraz coraz częściej w badaniach naukowych. Jest ona ważna nie tylko z punktu 
widzenia jej popularyzacji, lecz także naukowego poznania. 

Niniejszy, trzeci tom Ex Africa semper aliquid novi odnosi się bowiem, w sposób wielo-
wątkowy, do sytuacji kobiet we współczesnej Afryce. Treść tomu można z powodzeniem 
uznać za interdyscyplinarną. W dużej mierze stanowi ona novum w spectrum zaintereso-
wań współczesnej polskiej afrykanistyki. Artykuły charakteryzują się oryginalną tematy-
ką, poruszaną rzadko lub w ogóle nieporuszaną w polskiej literaturze przedmiotu.

Autorzy artykułów reprezentują różne krajowe ośrodki akademickie i naukowe (uni-
wersytet Adama Mickiewicza w  Poznaniu, uniwersytet Gdański, uniwersytet Jagielloń-
ski, uniwersytet Łódzki, uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, uniwersytet 
Pedagogiczny w  Krakowie, uniwersytet Szczeciński, uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w olsztynie oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Elblągu). Dwóch autorów pracuje i tworzy za granicą (Francja i Szwajcaria). Również 
generacyjnie badacze są zróżnicowani, reprezentowane jest zarówno młode, średnie, jak 
i starsze wiekowo pokolenie, co cieszy w wymiarze ciągłości badań i wymiany doświad-
czeń oraz inspiracji naukowych. 

Autorzy mają także różne doświadczenie w badaniach Afryki. Dla zdecydowanej więk-
szości z nich afrykanistyka jest podstawową dziedziną aktywności naukowej i wielokrotnie 
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odwiedzali kontynent afrykański. Dla innych stanowi poboczny obszar ich badań, ogniskują-
cych się wokół gender studies oraz literatury i sztuki. Autorzy artykułów reprezentują zróżni-
cowane podejście metodologiczno-teoretyczne.

opracowanie pod względem tematycznym podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, 
pt. Status, prawa, emancypacja oraz partycypacja polityczna i wyborcza – wymiar ogólno-
afrykański, zawiera pięć artykułów, które zostały uszeregowane według stopnia ich ogól-
ności związanej z problematyką polityczną, społeczną, ekonomiczną i kulturową kobiet we 
współczesnej Afryce, a w szczególności w Afryce Subsaharyjskiej. Część tę otwiera artykuł 
Degefe Gemechu dotyczący statusu kobiet we współczesnej Afryce. Problem badany jest 
przez pryzmat ich kariery i barier w polityce, nauce i biznesie. Joanna Laskowska przybliża 
prawa kobiet w Afryce w wymiarze prawnym i praktycznym, zwracając uwagę na trud-
ności w ich promowaniu i przestrzeganiu. Paweł Górzny, badając znaczenie problematyki 
emancypacji kobiet w Afryce Subsaharyjskiej, sięga do analizy rodziny afrykańskiej, uwa-
runkowań kulturowych, pełnionych przez kobiety ról społecznych. Tomasz Bichta zajął 
się partycypacją polityczną kobiet w Afryce Subsaharyjskiej, zwracając szczególną uwagę 
na czynniki wpływające na jej poziom (zmiany społeczne, polityczne i kulturowe w Afry-
ce). Partycypacja polityczna kobiet ukazywana jest przez ich udział w wyborach i członko-
stwo w partiach politycznych. Edward Jaremczuk na wybranych przykładach prezentuje 
success stories współczesnych kobiet afrykańskiego establishmentu. Arkadiusz Żukowski, 
nawiązując do problematyki artykułu T. Bichty, przedstawia i analizuje systemy kwotowe 
dotyczące partycypacji wyborczej kobiet i ich reprezentacji politycznej w parlamentach we 
współczesnej Afryce Subsaharyjskiej. 

W części następnej, pt. Sfera polityki i społeczna – studia przypadku, na którą składa 
się sześć artykułów, zawarto konkretne przypadki afrykańskiej rzeczywistości społecz-
no-politycznej odnoszące się do problematyki kobiet. Jacek Łapott w sposób autorski 
analizuje dyskurs dotyczący przemówienia prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego 
z 2007 r. i repliki Adame Ba Konaré z Mali, przy uwzględnieniu wątków polskich. Joan-
na Bar szczegółowo omawia status kobiet w polityce rządu Rwandy (kwestie politycz-
ne, edukacyjne, zdrowotne). Podkreślając awans społeczny kobiet w Rwandzie, zwraca 
uwagę na istniejące problemy i zagrożenia. urszula Róg zajmuje się diametralnie innym 
aspektem problematyki kobiecej w Rwandzie, mianowicie próbuje wyjaśnić rolę kobiet 
w ludobójstwie w tym państwie w 1994 r. na podstawie działalności polityczki i „mini-
sterki” Pauline Nyiramasuhuko. Dwa kolejne artykuły związane są z sytuacją kobiet we 
współczesnym Sudanie. Katarzyna Grabska na podstawie badań terenowych analizuje 
procesy i konsekwencje powrotu przesiedlonych z południowego Sudanu nuerskich ko-
biet w wyniku konfliktu w  latach 1983–2005, tworząc koncept wojennych przesiedleń 
jako katalizatora zmian społecznych. Martyna W. Nowak społeczną aktywność kobiet 
w Sudanie przed podziałem państwa i po nim prezentuje poprzez ruchy kobiece i formy 
ich aktywności mające na celu poprawę warunków życia społeczeństwa, którego są czę-
ścią (prawa człowieka, edukacja i służba zdrowia, opieka socjalna, a także wzrastająca 
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aktywność w sferze politycznej i religijnej). Natomiast Katarzyna Meissner na podsta-
wie wyników badań terenowych z Mali przybliża aktywność dogońskiego stowarzysze-
nia kobiecego budu kuru jako przykładu lokalnej inicjatywy rozwojowej oraz oddziaływa-
nia zewnętrznych czynników pomocowych i relacji „biorca” – „darczyńca”. 

Część ostatnia, pt. Literatura i  sztuka – historia i  współczesność, obejmuje sześć 
artykułów i  poświęcona jest szeroko pojętej kulturze w  odniesieniu do kobiet afrykań-
skich. Selim Chazbijewicz nakreśla sytuację społeczną i kulturową białej kobiety w Afryce 
na podstawie prozy Paula Bowlesa i Karen Blixen, posługując się głównie analizą kompa-
ratystyczną. Magdalena Horodecka, wykorzystując komparatystkę literacką i kulturową, 
charakteryzuje kobiety Rwandy, analizując obrazy ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r. pro-
ponowane przez współczesnych reporterów: Ryszarda Kapuścińskiego, Jeana Hatzfelda 
i  Wojciecha Tochmana. Aneta Pawłowska na  przykładzie Republiki Południowej Afryki, 
badając sztukę tworzoną przez kobiety, odpowiada na pytanie, czy jest to sztuka kobiet, 
czy sztuka feministyczna (analiza obejmuje okres od XIX w. do współczesności poapar-
theidowej i  twórczość najbardziej znanych artystek). Następny artykuł autorstwa Anity 
Bednarz sięga do nadprzyrodzonych korzeni (m.in. duchów przodków) marionetek w Togo, 
będących podstawą do analizy aktywności artystycznej dwóch trup marionetkarek togij-
skich o nazwach Bouam i Evaglo, które zostały założone w 1998 r. w celu afirmacji toż-
samości kobiet jako artystek. Artykuł Sławomira Szafrańskiego dotyczy sztuki Beninu 
z XVI  w., a studium przypadku jest historia, znaczenie i symbolika Królowej Matki na dwo-
rze władcy Beninu w świetle symboliki brązowej rzeźby głowy Iyoby, eksponatu ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Szczecinie. Tę część kończy artykuł Ewy Prądzyńskiej, wynik 
badań terenowych, traktujący o wizerunku kobiety w teatrze lalek sogo bò społeczności 
Bamana z Mali.

W intencji redaktora tom ten stanowić ma ważny, pokongresowy głos polskiej afry-
kanistyki w światowym dyskursie naukowym na temat sytuacji kobiet we współczesnej 
Afryce. Nie bez znaczenia jest także intencja popularyzowania wiedzy o Afryce w Pol-
sce i za granicą oraz integrowania środowiska polskich afrykanistów i tworzenia forum 
współpracy badawczej ośrodków akademickich i naukowych nad współczesnymi proble-
mami Afryki. 

Autorom artykułów składam podziękowania za ich twórczy wkład w  ten tom oraz 
cierpliwość w oczekiwaniu na druk. 

Czytelnikom życzę miłej lektury oraz twórczej inspiracji.
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Women’s issues all over the world have been a popular media topic for at least a cou-
ple of decades and more and more frequently a topic of scientific research. Those is-
sues are not only important from the point of view of their popularisation, but also from 
the point of view of the scientific cognition. 

The third volume of Ex Africa Semper Aliquid Novi refers on various levels to the situ-
ation of women in contemporary Africa. Its contents can be deemed as interdisciplinary. 
It is mainly a novum at the spectrum of interests regarding modern Polish African studies. 
The articles are characterised by an original subject matter, which is rarely or not even 
mentioned in Polish literature at all.

The authors of the prepared articles represent different national scientific and aca-
demic institutions (Adam Mickiewicz university in Poznań, university of Gdańsk, Jagiel-
lonian university, university of Łódź, Maria Curie-Skłodowska university in Lublin, Peda-
gogical university of Cracow, university of Szczecin, university of Warmia and Mazury 
in  olsztyn, National Museum in Szczecin and The State School of Higher Professional 
Education in Elbląg). Two authors work and write abroad (France and Switzerland). The re-
searchers are further diversified by generation, there are young, middle and older gen-
erations, which is beneficial due to the continuity of research, exchange of experiences 
and scientific inspirations.

They also have different levels of experience of researching Africa. For most of them 
African studies is the primary field of scientific activity and they have visited Africa on nu-
merous occasions. For others, it is a secondary area of studies focusing on gender studies, 
literature and art. The authors of the prepared articles represent various methodological 
and theoretical approaches. 
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The volume is divided into three parts. The first part titled “Status, prawa, eman-
cypacja oraz partycypacja polityczna i wyborcza – wymiar ogólnoafrykański” (Status, 
Rights, Emancipation and Political and Electoral Participation – Pan-African Perspec-
tive) contains five articles which have been arranged according to their general subject 
matter, referring to political, social, economic and cultural issues of women in contem-
porary Africa and especially in Sub-Saharan Africa. This part is opened by Degefe Ge-
mechu’s article concerning the status of women in contemporary Africa. The problem 
is investigated from the perspective of their career and barriers in politics, education, 
and business. Joanna Laskowska describes the rights of women in Africa in a legal and 
practical aspect, drawing attention to difficulties in promoting and observing those 
rights. Paweł Górzny, while exploring the  issue of women’s emancipation in Sub-Sa-
haran Africa, analyses the African family, cultural conditions and women’s social roles. 
Tomasz Bichta deals with women’s political participation in Sub-Saharan Africa, paying 
special attention to the factors affecting its level (social, political and cultural changes 
in Africa). The political participation of women is revealed by their participation in elec-
tions and membership of political parties. Edward Jaremczuk, based on selected exam-
ples, presents success stories of women in the contemporary African establishment. 
Arkadiusz Żukowski, meanwhile, referring to T. Bichta’s article, presents and analyses 
quota systems relating to women’s electoral participation and their political represen-
tation in parliaments of contemporary Sub-Saharan Africa. 

The next part titled “Sfera polityki i społeczna – studia przypadku” (Political and Social 
Sphere – Case Study), which contains six articles, describes specific cases of African socio-
political reality relating to women’s issues. In an original way, Jacek Łapott analyses the 
discourse of the French president Nicolas Sarkozy in 2007 and the answer from Adame Ba 
Konaré from Mali, taking Polish motifs into consideration. Joanna Bar describes in detail 
the position of women in Rwandan government policy (political, educational and health 
issues). Emphasising the social advancement of Rwandan women, she pays attention to 
existing threats and issues. Then urszula Róg deals with a completely different aspect 
of women’s issues in Rwanda: the author tries to explain the role of women in the geno-
cide that took place in 1994, based on the activities of the politician and minister Pauline 
Nyiramasuhuko. Two subsequent articles are related to the situation of women in mod-
ern Sudan. on the basis of field research, Katarzyna Grabska analyses both the processes 
and consequences of the return of Nuer women who were resettled from the southern 
Sudan as a consequence of the 1983-2005 conflict, creating the concept of warlike reset-
tlements as a catalyst for social changes. Martyna W. Nowak presents the  social ac-
tivity of women in Sudan before and after the division of the country through wom-
en’s movements and their efforts to improve living conditions in the society which 
they belong to (human rights, education and health services, social welfare, but also 
increasing activity in politics and religion). Katarzyna Meissner, based on the results 
of field research from Mali, highlights the activity of the Budu kura Dogon women’s  
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association as an example of a local developmental initiative and the influence of exter-
nal aid factors, as well as the “recipient” – “donor” relation. 

The last part titled “Literatura i sztuka – historia i współczesność” (Literature and Art 
- History and Contemporary Times) includes six articles and is devoted to broadly defined 
culture in relation to African women. 

Selim Chazbijewicz describes the social and cultural situation of white women in Af-
rica on the grounds of Paul Bowles’s and Karen Blixen’s prose, using a mainly compara-
tive analysis. using comparative literature and culture, Magdalena Horodecka character-
izes Rwandan women, analyzing the images of genocide in Rwanda in 1994 presented by 
the contemporary reporters: Ryszard Kapuściński, Jean Hatzfeld and Wojciech Tochman. 
Aneta Pawłowska, using the example of South Africa while researching women’s art, an-
swers the question whether this is the art of women or the art of feminists (the analysis is 
based on the period between the 19th century and modern post-apartheid times and em-
braces texts of the most popular female artists). The next article written by Anita Bednarz 
refers to the supernatural roots (i.e. spirits of ancestors) of marionettes in Togo, which 
constitutes a basis for analysis of the artistic activity of two Togolese marionette troupes 
named Bouam and Evaglo, established in 1998 in order to affirm women’s artistic iden-
tity. Sławomir Szafrański’s article discusses 16th century Benin art. The case study here 
is the history, significance and symbolism of the Queen Mother in the court of Benin’s 
ruler in the light of the symbolism in the bronze head sculpture Iyoba, which is an exhibit 
at the National Museum in Szczecin. This part closes with an article by Ewa Prądzyńska, 
in which the author discusses the image of a woman in the puppet theatre sogo bò of the 
Bamana community from Mali, based on her field research.

It is the editor’s intention that this volume should constitute an important, post-con-
gress voice of Polish African studies in the world’s scientific discussion on the situation of 
women in contemporary Africa. Another significant goal is to popularise knowledge about 
Africa both in Poland and abroad, as well as to integrate Polish specialists in this field, 
and create a platform for research cooperation between academic and scientific centres 
regarding the contemporary problems of Africa. 

I would like to thank the authors cordially for their creative contributions to this vol-
ume, as well as for their patience while awaiting the print.  

I wish the readers a pleasant reading and creative inspiration.
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Degefe Kebede Gemechu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Status kobiet we współczesnej 
Afryce: kariery i bariery w polityce, 
nauce i biznesie

Przejawy dyskryminacji kobiet w społeczeństwie afrykańskim są wielorakie. Niniej-
szy artykuł koncentruje się głównie wokół problematyki kobiet w Afryce w osiąganiu 
równości w  zakresie udziału w  polityce, nauce i  przedsiębiorczości. obecne regulacje 
prawne w  zdecydowanej większości państw Afryki przewidują równość kobiet wobec 
prawa. W praktyce jego zastosowanie pozostawia jednak wiele do życzenia. Niemniej 
w ostatnich dekadach można zaobserwować konkretne postępy. Kobiety w Afryce za-
czynają pełnić najwyższe funkcje polityczne, m.in. w parlamencie, w rządzie i  również 
jako głowy państw. Ich udział w nauce i biznesie także dynamicznie się zwiększa. Ran-
king reprezentacji kobiet w parlamencie krajowym niektórych państw afrykańskich wy-
przedza reprezentację kobiet w parlamentach wielu państw na świecie, w tym również 
w Europie. 
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Afrykańskie kobiety w polityce

W 1946 r. organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Komisję ds. Statusu Ko-
biet w celu zapewnienia rozwoju i równouprawnienia kobiet. Przedstawiono też zalecenia 
w sprawie przeszkód dotyczących praw kobiet, przede wszystkim w dziedzinach politycz-
nych, gospodarczych, obywatelskich, społecznych i edukacyjnych1. 

od 1975 r. organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała wiele światowych kon-
ferencji dotyczących problemów kobiet. Najważniejsze z nich były cztery, które odbywały 
się w2:

1) Meksyku (1975) – Międzynarodowy Rok Kobiet (International Women’s Year); 
2) Kopenhadze (1980);
3) Nairobi (1985);
4) Pekinie (1995).
Czwarta Światowa Konferencja w Pekinie należała do największych ze wszystkich 

wyżej wymienionych konferencji przygotowanych przez oNZ w sprawie kobiet. W kon-
ferencji tej brały udział delegacje 189  państw oraz ponad 17 tys. uczestników, w  tym 
6  tys. rządowych  delegatów, ponad 4 tys. przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i 4 tys. dziennikarzy3.

W ostatnich latach wszelkie próby podejmowane na kontynencie afrykańskim w celu 
rozwiązania  problemu nierówności płci  i wzmocnienia pozycji kobiet zasługują na  godne 
pochwały. W systemie prawa wewnętrznego wiele państw przewidziało rewolucyjne zwięk-
szenie zakresu prawnych i politycznych możliwości uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, 
politycznym i ekonomicznym. okazuje się również, że mimo poprawy systemu prawnego 
można obserwować poważne bariery natury kulturowej. 

Z jednej strony istnieją dowody, że w wielu państwach afrykańskich kobiety sprawowały 
i sprawują najwyższą władzę w państwie w przeszłości, jak i współcześnie, a z drugiej strony 
codzienna praktyka nie potwierdza istnienia realnej równości płci. Współcześnie jednak pró-
by zwiększenie roli kobiet są obiecujące. Wśród nich można wymienić realizację postanowień 
idei Dekady Kobiet, która powstała 1975 r. z inicjatywy organizacji Narodów Zjednoczonych 
podczas Pierwszej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Meksyku. od tego czasu afry-
kańskie kobiety uczestniczyły i nadal uczestniczą w międzynarodowych konsultacjach na te-
mat praw kobiet i równości płci. 

Afrykańskie kobiety uczestniczyły w debatach w kolejnych konferencjach kobiet w Ko-
penhadze (1980), Nairobi (1985) oraz Pekinie (1995). Ministrowie państw unii Afrykań-
skiej (uA) do spraw płci i kobiet w grudniu 2008 r. w Maseru (Lesotho) na nadzwyczajnym  

1  United Nations Commission on the Status of Women, 60 Years of Work for Equality, Development and Peace, http://
www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS (dostęp z 3.01.2013).
2  Historical Overview on the World Conference on Women, http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_s&id_arti-
cle=1725 (dostęp z 4.02.2013); Global issues, Women, http://www.un.org/en/globalissues/women (dostęp z 4.02.2013).
3  Ibidem.
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spotkaniu wezwali tę organizację do ogłoszenia lat 2010–2020 Dekadą Afrykańskich Ko-
biet. Postanowiono realizować tę koncepcję w dwóch etapach, pierwszy w latach 2010–
2015, a drugi w latach 2015–2020.

Celem Dekady Afrykańskich Kobiet jest postęp w równości płci poprzez przyspieszenie 
realizacji postanowień podjętych w Dakarze i Pekinie. Dalszy cele Dekady Kobiet afrykań-
skich obejmują wdrażanie uzgodnionych globalnych i  regionalnych zobowiązań w sprawie 
równości płci i równouprawnienia kobiet. Szczególny nacisk położony jest m.in. na wspar-
cie kobiet w uczestnictwie w życiu społecznym, wprowadzenie przez uA zasady parytetu 
zgodnego z polityką płci tej organizacji i zapewnienie osiągnięcia celu dotyczącego równości 
szans kobiet w podejmowaniu decyzji i  zajmowaniu stanowisk politycznych, np. w parla-
mencie, sądownictwie itp.4.

Dobitnym przykładem realizacji tej polityki jest udział kobiet w parlamencie w Tanzanii, 
gdzie wprowadzono system kwotowy dla kobiet.

tabela 1. Podział mandatów i reprezentacje kobiet w wyborach parlamentarnych  
w Tanzanii w 2010 r.

Ugrupowanie polityczne 
Suma 

manda-
tów

Bezpo-
średnio 
wybrany 

Repre-
zentacja 
kobiet

Mianowany-
(Zanzibar)

Rewolucyjna Partia Tanzanii (CCM)  259 186 67 6

Partia na rzecz Demokracji i Rozwoju 
(Chadema)

48 23 25 0

Zjednoczony Front obywatelski (CuF) 36 24 10 2

Krajowa Konwencja o Budowie i Re-
formie – Maguezi (NCCR-Mageuzi )

4 4 0 0

Wielka Partia Demokratyczna (uDP)  1 1 0 0

Tanzańska Partia Pracy (TLP)  1 1 0 0

Źródło: United Republic of Tanzania Bunge (National Assembly), http://www.ipu.org/parline-e/reports/2337_E.
htm (dostęp z 4.02.2013)

ustawowo określony system kwotowy wprowadzony został także w  niektórych 
innych państwach Afryki, m.in. ugandzie i  Rwandzie5. W  ten sposób ustalony mandat 
dla kobiet w parlamencie przesądza o liczbie kobiet niezależnie od liczby kandydujących 
i ewentualnie mających szansę wejścia do parlamentu6. 

4  The African Women’s Decade Theme: Grassroots Approach to Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), 
http://wgd.au.int/en/sites/default/files/African%20Women’s%20Decade%20-%20English.pdf (dostęp 6.03.2013).
5  A. Tripp, The Global Impact of Quotas: On the Fast Track to Increased Female Legislative Representation, „Compara-
tive Political Studies”, t. 41, marzec 2008, nr 3, s. 355.
6  Ibidem, s. 346.
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tabela 2. Reprezentacja kobiet w niższej izbie parlamentu państw Południa Afryki  
(członkowie SADC) (stan na listopad 2010 r.)

 

Państwo Rok
odsetek  

reprezentacji kobiet 
(w proc.)

Angola
2008 37,4

1992 9,5

Botswana

2009 6,56

2004 11,48

1999 18,18

1994 9,09

1989 5,26

Demokratyczna 
Republika Konga

2006 8,4

Lesotho

2007 25

2002 11,67

1998 3,8

1993 4,6

Madagaskar

2007 9,45

2002 3,75

1998 8

1993 brak danych

1989 brak danych

1983 1,48

1973 brak danych

1970 5,61

Malawi

2009 20,83

2004 14,44

1999 9,33

1994 5,65
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Mauritius

2010 18,84

2005 17,14

2000 5,71

1995 7,58

1991 3,03

1987 7,14

1983 5,71

1982 4,55

1976 4,28

Mozambik

2009 38,40

2004 35,60

1999 29,20

1994 25,20

Namibia

2009 22,22

2004 25

1999 25

1994 18,1

1989 6,9

Seszele

2007 23,53

2002 29,41

1998 24

1993 27,3

Republika  
Południowej 

Afryki 

2009 43

2004 32,75

1999 30

1994 27,75

Suazi

2008 18,6

2003 16,4

1998 3,6

1993 3,1
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Tanzania

2005 29,97

2000 21,51

1995 16,73

1990 8,68

1985 9,62

1980 3,59

1975 6,28

1970 4,64

1965 3,28

1961 7,59

Zambia

2006 14

2001 12,67

1996 10,67

1991 6,67

Zimbabwe

2008 14,29

2005 16,67

2000 9,33

1995 14,67

1990 14

1985 8

1980 9

Źródło: Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, http://www.eisa.org.za/EISA/moz.htm (dostęp 
z 4.02.2013)

Niektóre państwa Afryki w kategorii reprezentacji kobiet do parlamentów krajowych 
zajmują czołowe miejsca na świecie. W 2005 r. w ponad 40 państwach świata wprowa-
dzono system kwot wyborczych w  konstytucjach i  innych aktach prawnych. W  ponad 
50 innych państwach główne partie polityczne dobrowolnie wprowadziły system kwot 
dla  kobiet kandydujących w  wyborach. Wśród przodujących w  tym względzie państw 
można wymienić: Argentynę, Kostarykę, Mozambik, Rwandę i Republikę Południowej 
Afryki. Można je w tej kategorii porównywać z państwami skandynawskimi, które przez 
wiele lat znajdowały się na  szczycie rankingu w  kategoriach najwyższej reprezentacji 
kobiet w parlamencie7.

7  http://www.idea.int/publications/wip2/upload/4._Increasing_Women’s_Political_Representation.pdf (dostęp 
z 6.03.2013).
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tabela 3. Ranking reprezentacji kobiet w parlamentach narodowych w wybranych  
państwach na świecie (stan na lipiec 2013 r.)

Państwo 
ogólna liczba  

mandatów  
w parlamencie 

Liczba mandatów  
uzyskanych przez 

kobiety

odsetek  
reprezentacji kobiet 

(w proc.)

Rwanda 80 45 56,3

Andora 28 14 50,0

Kuba 612 299 48,9

Szwecja 349 156 44,7

Seszele 32 14 43,8

Senegal 50 64 42,7

Finlandia 200 85 42,5

RPA 400 169 42,3

Nikaragua 92 37 40,2

Źródło: SADC Gender Monitor, Harare 2013, s. 28

Kobiety afrykańskie również znalazły się na liście w rankingu znanych kobiet w skali 
globalnej – magazyn „Forbes” w 2012 r. wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet w świa-
towej polityce umieścił8:

•	 Joyce Bandę – prezydent Malawi (71. miejsce);
•	 Ellen Johnson-Sirleaf – prezydent Liberii (82. miejsce);
•	 Ngozi okonjo-Iwealę  – byłą minister finansów i  spraw zagranicznych Nigerii 

(81. miejsce).
Podkreśla się tezę, że ogólny rozwój kontynentu afrykańskiego nie jest możliwy bez 

udziału kobiet. Dlatego unia Afrykańska uznała, jak wcześniej wspomniano, lata 2010–
2020 za Dekadę Afrykańskich Kobiet. Po raz pierwszy w historii współczesnej Afryki ko-
bieta została wybrana na przewodniczącą unii Afrykańskiej – 15 czerwca 2012 r. Nkosaza-
na Dlamini-Zuma, która była ministrem spraw wewnętrznych i  lekarzem pochodzącym 
z Republiki Południowej Afryki, obecnie kieruje unią Afrykańską, skupiającą 53 państwa 
kontynentu. Można to uznać za nową jakość w polityce afrykańskiej i złamanie długolet-
niego stereotypu. Potwierdza to nadejście ery, w której kobiety zaczynają sprawować wła-
dzę na szczeblu krajowym i na najwyższych stanowiskach na szczeblu kontynentalnym. 
W  swoim przemówieniu N. Dlamini-Zuma stwierdziła, że „Kobiety w  Afryce stanowią 
ponad 50% populacji kontynentu i nie można zapomnieć, że dają życie 50% mężczyzn”9.

8  The World’s 100 Most Powerful Women, http://www.forbes.com/power-women/list (dostęp z 5.02.2013).
9  M. Nsehe, I chronicle Africa’s success stories and  track its richest people, http://www.forbes.com/sites/mfono-
bongnsehe/2012/12/06/the-20-youngest-power-women-in-africa-2012 (dostęp z 6.02.2013). 
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Chociaż jeszcze daleka droga do całkowitej równości kobiet i mężczyzn na kontynencie 
afrykańskim, są jednak realne znaki wskazujące na poprawę ich dotychczasowej sytuacji. 
Kobiety obecnie sprawują władzę na  różnych stanowiskach w  Afryce, m.in. jako głowy 
państw. Z  drugiej strony w  społeczeństwach afrykańskich kulturowo dominują patriar-
chalne więzi społeczne, a role przywódcze pełnią mężczyźni. Afrykańskie kobiety stara-
jące się o  rolę przywódcze napotykają uprzedzenia, stereotypy, seksizm i  nietolerancję. 
W związku z tym kobiety w Afryce, które chcą zajmować stanowiska kierownicze, mają 
ograniczone doświadczenie. Dlatego właśnie afrykańskie kobiety muszą być wyposażone 
w uprawnienia umożliwiające odgrywanie ważnej roli w społeczeństwie na równych zasa-
dach z mężczyznami10. 

Afrykańskie kobiety w nauce

Edukacja jako instytucja społeczna niewątpliwe jest instrumentem, który umożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie i  rozwój struktury społecznej. udział kobiet w  tym procesie 
na równych zasadach z mężczyznami odgrywa ważną rolę. W Afryce ta równość nie była 
możliwa z  różnych powodów, w  tym zwłaszcza kulturowych. Wyniki badań w  ostatnich 
latach pokazują poprawę, ale też wciąż istniejącą różnicę w zakresie wykształcenia kobiet 
względem mężczyzn. 

W Afryce koncepcja współczesnych systemów edukacji jest wzorowana na świecie za-
chodnim i oficjalnie są one oparte na zasadach równości płci w zakresie dostępu do wykształ-
cenia i kariery naukowej. Systemy te wydają się jednak de facto niesprzyjające dla żeńskiej 
części społeczeństwa z powodu braku prostego i łatwego dostępu do edukacji i nauki oraz 
niekorzystnych uwarunkowań kulturowych. 

Według Ann Holden Ronning głównym problemem dla  środowiska akademickiego 
jest brak efektywnie funkcjonującego systemu politycznego zdolnego do  rozwiązywania 
problemów płci, który urzeczywistnia działania instytucji demokratyzacji życia społeczne-
go11. Właśnie władza polityczna odgrywa istotną rolę w tym względzie, zwłaszcza gdy edu-
kacyjne nierówności są analizowane w ramach dynamicznego rozwoju procesu historyczne-
go12. Samo uznanie równego dostępu nie przekłada się na faktyczną równość płci w procesie 
edukacji bez dodatkowych praktycznych wysiłków realizacji tej zasady.

Trwałe zakończenie problemu nierówności płci w  zakresie edukacji wymaga również 
realizacji porozumień międzynarodowych oraz zaangażowania poszczególnych państw 
stron w celu realizacji przyjętych zasad. Rzeczywiście, państwa afrykańskie podpisały różne  

10  K. ogunsanya, Women and Elections in African Politics, „Conflict Trends”, 2006, nr 2, s. 14.
11  A.H. Ronning, Gender Culture and Power-sharing in Academia, [w:] Women, Power and the Academy: From Rhetoric 
to Reality, red. M.L. Kearney, uNESCo, Paris 2000, s. 99.
12  N. Assié-Lumumba, Empowerment of Women in  Higher Education in  Africa: The Role and  Mission of Research, 
„uNESCo Forum occasional Paper”, Series Paper, lipiec 2006, nr 11, s. 4.
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konwencje międzynarodowe na szczeblu regionalnym i kontynentalnym, m.in. organizacji 
Jedności Afrykańskiej (oJA) wcześniej, a obecne unii Afrykańskiej (uA), a także ogólnoświa-
towych organizacji, które zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia równości płci 
w poszczególnych sferach życia, takich jak edukacja i praca zawodowa. Przykładem takim 
może być Konwencja o zwalczaniu dyskryminacji w edukacji, która została przyjęta przez 
organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (uNESCo) 14 grudnia 
1960 r., a weszła w życie 22 maja 1962 r. określała ona etapy systematycznego dostosowy-
wania prawodawstwa w zakresie edukacji dotyczącego równości płci13. Wprowadzenie tej 
konwencji w życie w Afryce było o tyle istotne, że w wielu państwach tego kontynentu dzie-
ci, w tym zdecydowanie większość dziewcząt, nie uczęszczały i nie uczęszczają do szkoły. 
Edukacja często była błędnie postrzegana jako przywilej w wielu państwach rozwijających 
się, w tym afrykańskich. Należy podkreślić, że jest to jedno z wielu praw człowieka. 

Edukacja jest jednym z najlepszych sposobów, aby wydostać się z ubóstwa, a także jest 
to potężna broń w walce z AIDS. 67 mln dzieci w najbiedniejszych krajach świata, w tym 
57% dziewcząt, odmawia się jednak nawet wykształcenia podstawowego, chociaż każde 
dziecko ma prawo do edukacji podstawowej. Mimo że powszechna odpowiedzialność za za-
gwarantowanie tego prawa jest dzielona pomiędzy różne instytucje, to największy obowią-
zek spoczywa na rządach państw – mają wspólnie z rodzicami zapewnić, ułatwić i stworzyć 
warunki do posyłania dzieci do szkoły14.

Rosnące znaczenie roli kobiet w rozwoju społeczeństwa, a z innej strony brak polityki 
rozwoju do przestrzegania sprawiedliwości w zakresie roli kobiet spowodowały pojawienie 
się ruchów kobiecych i jeszcze wyraźniejszej formy feminizmu w Europie Zachodniej i Sta-
nach Zjednoczonych. otworzyło to nowe formy i  perspektywy aktywności w  tym wzglę-
dzie. Poza zasadniczymi żądaniami równości kobiet sięgających około 1900 r. ruchy kobiece 
walczyły o równe prawa w edukacji, prawach wyborczych oraz skupiały się także na psycho-
logicznych korzeniach dyskryminacji społecznej, seksualnej i kulturowej15.

Po powstaniu oJA w 1963 r. liczne niezależne państwa afrykańskie podpisały lub ratyfi-
kowały wiele wiążących umów o charakterze międzynarodowym, m.in. porozumienie pod-
pisane w stolicy Gambii w Banjul, tzw. Kartę Praw Człowieka, która została później przyjęta, 
27 czerwca 1981 r., przez oJA i weszła w życie 21 października 1986 r.16. Konwencja w spra-
wie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) w artykule 10 wyraźnie określa,  
że „Strony podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu likwidacji dyskryminacji kobiet, 
aby zapewnić równe prawa z mężczyznami w dziedzinie kształcenia, w szczególności w celu 
zapewnienia zasad równości mężczyzn i kobiet”17.

13  Convention against Discrimination in Education, 14.12.1960, Paris 1960.
14  „D+C Development and Cooperation”, maj–czerwiec 2000, nr 3, s. 13–16. 
15  Give a Child Education Now, http://www.actionaid.org.uk/about-us/education (dostęp z 3.09.2013).
16  African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted on 27 June 1981, oAu doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 
I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 october 1986.
17  United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW/C/TuN/3–4, 
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Światowe Forum Edukacji, które odbywało się od 26 do 28 kwietnia 2000 r., przyjęło 
ramy działania z Dakaru, tzw. Edukację dla Wszystkich (EFA). Wspólne oświadczenie uczest-
ników Światowego Forum Edukacji w Dakarze w Senegalu w kwietniu 2000 r. potwierdziło, 
że edukacja jest ściśle związana z prawami człowieka. W tym oświadczeniu uznano, że:18

•	 edukacja jest prawem zapisanym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
•	 edukacja jest warunkiem sine qua non dla wszystkich podmiotów gospodarczych 

i społecznych w ich rozwoju i zapewnia sprawiedliwy dostęp do korzyści płynących 
z globalizacji; 

•	 edukacja odgrywa zasadniczą rolę w promowaniu obywatelskiego pokoju, jak rów-
nież wzajemnego poszanowania kultur i narodów.

W przypadku Afryki kolejna konferencja dotyczących Edukacji dla Wszystkich (EFA) od-
była się w Johannesburgu, a celem było wypracowanie planu działania zobowiązań przyję-
tych wcześniej. 

Na sesji plenarnej Światowego Forum Edukacji w Dakarze przyjęto plan działań zobo-
wiązujący rządy do realizacji Edukacji dla Wszystkich (EFA) oraz opracowano cele i zada-
nia dla każdego obywatela i każdego społeczeństwa. Plan ten przewiduje wspólne zobo-
wiązania do działania i implementację mechanizmów określonych w prawie krajowym, 
regionalnym i międzynarodowym w celu koordynacji światowego nacisku na Edukację 
dla Wszystkich. uczestnicy tego forum zobowiązali się również do znalezienia wsparcia 
finansowego dla państw zaangażowanych w realizację Edukacji dla Wszystkich19. 

Przyjmując plan działania z Dakaru, uczestnicy Forum potwierdzili również realizację 
wizji deklaracji światowej Edukacja dla Wszystkich, która została przyjęta 10 lat wcze-
śniej  na Światowej Konferencji na  temat Edukacji dla  Wszystkich w  Jomtien (Tajlan-
dia). Stwierdzili również, że edukacja jest podstawowym prawem człowieka i kluczem 
do zrównoważonego rozwoju i pokoju oraz stabilności państw. uczestnicy Forum w Da-
karze wspólnie zobowiązali się  do osiągnięcia sześciu konkretnych celów związanych 
z EFA. Są nimi:

•	 konieczność skoncentrowania się na  najbardziej wykluczonych dzieciach oraz 
na edukacji dziewcząt i kobiet; 

•	 zapewnienie, że do 2015 r. wszystkie dzieci, zwłaszcza dziewczęta, dzieci w trudnej 
sytuacji oraz te należące do mniejszości etnicznych, będą miały dostęp do całkowi-
cie darmowego i obowiązkowego kształcenia początkowego dobrej jakości;

•	 zapewnienie odpowiedniego kształcenia wszystkim młodym ludziom i dorosłym 
oraz zagwarantowanie sprawiedliwego dostępu do  odpowiednich  programów 
uczenia się i umiejętności życia; 

•	 osiągnięcie 50-procentowej poprawy kształcenia dorosłych na wszystkich po-

2.08.2000 (dostęp z 3.09.2013).
18  World Education Forum Dakar, 26–28.04.2000, s. 44.
19  Ibidem, s. 38.
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ziomach do 2015 r., szczególnie dla kobiet, oraz sprawiedliwy dostęp do szkol-
nictwa podstawowego i ustawicznego dla wszystkich dorosłych; 

•	 wyeliminowanie różnic w kształceniu między płciami w szkołach podstawowych 
do 2005 r. oraz osiągnięcie równości płci w edukacji do 2015 r., ze szczególnym 
naciskiem na zapewnienie dziewczętom równego dostępu do szkół podstawo-
wych i osiągnięcie wyższego poziomu edukacji dobrej jakości; 

•	 poprawa wszystkich aspektów jakości kształcenia i zapewnienie doskonałości 
tak, aby uznawane i wymierne efekty kształcenia były osiągane przez wszyst-
kich, szczególnie w zakresie umiejętności liczenia i podstawowych umiejętności 
życiowych. 

*

W Afryce Subsaharyjskiej dziewczęta stanowią 54% z 32 mln dzieci w wieku szkol-
nym. Dla wielu ubogich rodzin prace porządkowe w domu lub prace przynoszące dodat-
kowy dochód przewyższają długoterminowe korzyści z wysyłania córek do szkół. W re-
zultacie dziewczęta są bardziej narażone na brak uzyskania wykształcenia niż chłopcy 
w  tym samym wieku szkolnym. 12 mln dziewcząt w  Afryce Subsaharyjskiej nigdy nie 
zapisuje się do szkół, w porównaniu z 7 mln chłopców. Wiele dziewcząt, które nie chodzą 
do szkół, albo rezygnują z nich, często w okresie dorastania, albo nie są zdecydowane 
na kontynuację nauki na kolejnych poziomach edukacji. 

Badania wykazują, że dziewczęta wykształcone zbyt późno wychodzą za mąż, mają 
mniej dzieci i potrafią inwestować w ich zdrowie i edukację. Są one również lepiej wypo-
sażone w umiejętności znajdowania pracy, a często są bardziej samodzielne od rodziny 
oraz bardziej aktywne w swojej społeczności niż kobiety niewykształcone.

W państwach afrykańskich znacznie zwiększyła się liczba dzieci zapisanych do szkół 
podstawowych w ciągu ostatniej dekady i poprawie uległa jakość kształcenia w szko-
łach podstawowych, jednak gros z  nich skończyło edukację na  szkole podstawowej, 
a liczby osób liczby zapisujących się do szkół średnich i wyższych był dużo wolniejszy20.

W ostatnich latach w  niektórych państwach Afryki zanotowano postęp w  dziedzinie 
edukacji, a przede wszystkim wykształcenia kobiet. Potwierdza to raport Komisji Gospo-
darczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (uNECA). Poza tym organizacje pozarządowe 
w Afryce informowały, że ich rządy rozpoczęły lub już realizują powszechną darmową edu-
kację na poziomie podstawowym.

20  Africa’s future is female, http://www.one.org/c/international/hottopic/3812 (dostęp z 6.02.2013).
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tabela 4. Stan dokumentów międzynarodowych w zakresie równych praw dla kobiet 
ratyfikowanych przez państwa Afryki Zachodniej

Państwo

Data/rok ratyfikacji 
Konwencji w sprawie likwi-

dacji wszelkich form dyskry-
minacji kobiet (CEDAW)

Data ratyfikacji Protokołu 
Unii Afrykańskiej 

w sprawie praw obiet

Benin 12.03.1992 13.10.2005

Burkina Faso 28.11.1984 9.08.2006

Wyspy Zielonego Przylądka 5.12.1980 22.07.2005

Wybrzeże Kości Słoniowej 18.12.1995 nie ratyfikowało

Gambia 16.04.1993 6.09.2005

Ghana 1986* 20.07.2007

Gwinea 17.07.1981 nie ratyfikowała

Gwinea Bissau 1985* 14.10.2008

Liberia 17.07.1984 15.07.2008

Mali 10.09.1985 3.02.2005

Niger 13.09.1999 nie ratyfikował

Nigeria 1985* 18.02.2005

Senegal 5.02.1985 30.01.2005

* Dokładna data ratyfikacji nie została podana
Źródło: Gauging Africa’s Progress: 20052009, Adoption of International and  Regional Human Rights Instru-
ments, The Africa NGO Task Force on Beijing +15 and Regional and Sub-regional Women’s Organizations and Net-
works, Nairobi 2009, s. 12

W Beninie i Togo podjęto bezpłatną edukację przedszkolną jako jedno z istotnych praw 
człowieka. Niektóre państwa mają programy umożliwiające bezpłatną edukację dla uczniów 
szkół średnich, a inne wprowadziły plan daleko idącego wsparcia i motywacji na wyższych 
uczelniach, np. w ugandzie, Rwandzie i Kenii.  Istnieją jednak w dalszym ciągu wyzwania 
w zakresie realizacji tych zadań, jak i w zakresie wciąż utrzymujących się nierówności płci 
w obszarze edukacji.

W Beninie inicjatywa bezpłatnej edukacji została zakwestionowana, ponieważ wystąpił 
niedobór nauczycieli z wymaganymi umiejętnościami i kompetencjami w związku z rosną-
cą liczbą uczniów. Pomoce dydaktyczne i infrastruktura szkolna były w tym względzie nie-
wystarczające, zwłaszcza w szkołach wiejskich. W związku z tym zbyt duża liczba uczniów 
w klasie stała się przeszkodą w ich odpowiedniej edukacji. W Senegalu również zanotowa-
no brak nauczycieli w szkołach podstawowych oraz niewystarczające środki na tę edukację, 
co miało ogromny wpływ na jakość kształcenia. Mimo że w Gambii darmowa edukacja do-
prowadziła do parytetu płci w niższych klasach szkół podstawowych, pojawiły się obawy  
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o jakość nauczania na wyższych poziomach kształcenia. organizacje pozarządowe alarmo-
wały o rosnącej potrzebie ochrony dziewcząt i nauczycielek, które były narażone na mole-
stowanie i  wykorzystywanie seksualne. W  Senegalu i  w  ugandzie podjęto zdecydowaną 
walkę z przemocą, gwałtami oraz molestowaniem seksualnym w szkołach, np. w ugandzie 
w listopadzie 2009 r. przyjęto ustawę o przestępstwach seksualnych, chociaż zanim weszła 
w życie, upłynął długi czas. Tymczasem Togo, Benin i Burkina Faso przyjęły prawo dotyczące 
karania molestowania seksualnego i przemocy seksualnej w szkole21.

tabela 5. Wskaźniki zarejestrowanych chłopców i dziewcząt w szkołach podstawowych 
w Etiopii (w proc.)

Rok szkolny Chłopcy Dziewczęta Łącznie

1996/1997 29,5 20,0 24,9

1997/1998 43,0 28,0 36,0

1998/1999 44,9 31,9 39,5

1999/2000 51,2 36,6 44,0

2000/2001 55,7 41,7 48,8

Źródło: P. obanya, Promoting Basic Education for Women and Girls, uNESCo, Paris 2004, s. 15

Konstytucja Etiopii z 1995 r. przewiduje równość w edukacji kobiet i mężczyzn. Prawo to 
jest zapisane w 12 punktach i dotyczy różnych dziedzin wyrównania szans i rozwiązywania 
problemów, w których zakorzeniona jest dyskryminacja kobiet. W związku z tym zwrócono 
szczególną uwagę na następującą problematykę22:

1) kobiety i ubóstwo;
2) edukacja i szkolenia dla kobiet;
3) kobiety i zdrowie;
4) przemoc wobec kobiet;
5) kobiety i konflikty zbrojne;
6) kobiety i gospodarka;
7) kobiety u władzy i w podejmowaniu decyzji;
8) mechanizmy instytucjonalne na rzecz awansu kobiet;
9) prawa kobiet;
10) kobiety i media;
11) kobiety i środowisko;
12) problemy dziewczynek.

21  The Africa Women’s Regional Shadow Report on Beijing +15, The African Women’s Development and Communication 
Network (FEMNET), November 2009, s. 26.
22  P. obanya, op. cit., s. 15.
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Poza wymienionymi tematami przyszłe plany mają na  celu zagwarantowanie ko-
bietom równych praw z mężczyznami; zmianę przepisów, które niekorzystnie wpływają 
na pozycję i  rolę kobiety w społeczeństwie pod względem kulturowym i gospodarczym; 
wyeliminowanie uprzedzeń i  szkodliwych praktyk zwyczajowych; poprawę możliwości 
zatrudnienia dla kobiet; rozpoznanie i wyjaśnienie problemów dyskryminacji kobiet; uła-
twienia dostępu kobiet do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja. 
ostatecznym zadaniem jest włączenie kwestii równych praw dla kobiet w funkcjonowanie 
struktur rządowych i zakładanie we wszystkich ministerstwach i organizacjach rządowych 
oddziałów powołanych do ich realizacji23. 

Przeprowadzone badania ujawniają zależności pomiędzy edukacją a płodnością kobiet 
w Afryce. Według badań poziom płodności pozostaje stosunkowo wysoki, mimo znaczą-
cego wzrostu poziomu edukacji wśród kobiet. Jednocześnie stwierdzono, że wykształcone 
matki znacząco zwiększyły szanse swoich dzieci na przeżycie24.

tabela 5. Wykaz mężatek i lata nauki spędzone w szkole w wybranych państwach  
afrykańskich 

Lata edukacji i liczba kobiet zamężnych (w proc.)

Wiek 0  1–3  4–6 7+

Nigeria

15–19 70,4 3,7 19,6 6,3

20–24 63,6 7,7 18,4 10,3

25–29 72,2 6,5 14,9 6,4

30–34 78,6 5,9 11,4 4,1

35–39 82,8 5,3 9,0 2,8

40–44 88,7 4,6 5,1 1,6

45–49 92,7 3,1 3,6 0

Ghana

15–19 48,0 5,3 8,3 38,8

20–24 37,2 3,9 9,3 49,6

25–29 46,3 3,4 9,6 40,7

30–34 64,0 3,5 9,4 23,2

35–39 75,9 2,4 8,4 13,3

40–44 79,4 2,7 8,6 9,3

45–49 87,6 2,1 2,5 7,8

23  Ibidem, s. 10–11.
24  P. Kanea, L. Ruzicka, Women’s education and the demographic transition in Africa, „Supplement to Health Transition 
Review”, t. 6, 1996, s. 102.
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Kamerun

15–19 40,1 9,2 38,9 11,8

20–24 35,4 9,5 41,2 13,9

25–29 50,2 8,9 29,7 11,3

30–34 71,1 5,2 18,1 5,6

35–39 79,8 6,4 10,7 3,2

40–44 88,6 5,4 4,4 1,6

45–49 92,0 4,9 2,6 0,5

Źródło: P. Kanea, L. Ruzicka, Women’s education and  the  demographic transition in  Africa, „Supplement to 
Health Transition Review”, t. 6, 1996, s. 102

Badania pokazują również, że wykształcona kobieta ma szansę stać się bardziej 
odpowiedzialną matką, ma wiedzę na temat planowania rodziny, jest bardziej zaradna 
i lepiej zarabia25. 

Doświadczenie Suazi różni się od innych państw afrykańskich z  różnych przyczyn. 
Z  czasem kobiety w  społeczeństwie Suazi przyzwyczaiły się do  bycia głową rodziny 
w gospodarstwie domowym w wyniku migracji mężczyzn do kopalni w Afryce Południo-
wej. W ten sposób nabywały podstawowe umiejętności potrzebne do ich nowej i zmie-
niającej się roli. Próbowały one również przekazać i  przygotować dziewczynki do  ich 
przyszłych dorosłych ról w społeczeństwie.

Dane dotyczące zapisów do  szkół podstawowych w  Suazi pokazują, że różnica 
między zapisami chłopców i dziewczynek jest niewielka. Mimo że kobiety w tym spo-
łeczeństwie stanowią większość, ich przewaga liczebna w  populacji dzieci w  wieku 
szkolnym jest mniejsza w statystykach rekrutacji dotyczących szkół podstawowych. 
Polityczne decyzje podjęte w tym kraju po 1985 r. pozwalają na osiągnięcie powszech-
niej edukacji podstawowej na bazie równości płci. od czasu tych decyzji można stwier-
dzić, że polityka rozwoju szkolnictwa podstawowego w Suazi jest mniej lub bardziej 
neutralna wobec płci26.

Liczba chłopców i dziewcząt w państwach członkowskich Wspólnoty Rozwoju Afry-
ki Południowej (Southern Africa Development Community, SADC) na poziomie podsta-
wowej edukacji jest zbliżona. Jednak na wyższych poziomach kształcenia liczba rekru-
towanych dziewcząt dramatycznie spada. W większości państw SADC liczba dziewcząt 
i chłopców w szkołach podstawowych jest obecnie równa. Duże różnice w tym względzie 
występują w dalszym ciągu w Angoli i Demokratycznej Republice Konga. 

odnosząc się do ogólnej sytuacji w wykształceniu kobiet i mężczyzn w państwach 
SADC, można wyciągnąć następujące wnioski27:

25  Ibidem.
26  P. obanya, op. cit., s. 27–28.
27  Introducing SADC Gender and Development Index, SADC Barometer, Johannesburg 2011, s. 81–82.
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•	 w ostatnich latach w szkołach podstawowych jest więcej dziewcząt niż chłopców, 
np. Lesotho, Namibii i Seszeli; 

•	 siedem państw SADC ma większą liczbę kobiet niż mężczyzn na poziomie szkol-
nictwa wyższego według stanu na 2011 r.; 

•	 we wszystkich państwach SADC, z wyjątkiem Malawi i Mozambiku, w edukacji 
podstawowej i kształceniu na poziomie szkoły średniej nie ma praktycznie różnic 
w liczbie między chłopcami a dziewczynami;

•	 stereotypy dotyczące płci nadal są brane pod uwagę w  podejmowaniu decyzji 
dotyczących programów nauczania i materiałów dydaktycznych oraz w wyborze 
przedmiotów;

•	 walka z przemocą wobec kobiet w szkołach pozostaje głównym wyzwaniem.

tabela 6. Rekrutacja w szkołach podstawowych w Suazi w 2000 r.

Klasa Mężczyzny Kobiety Suma Liczba kobiet 
(w proc.)

1 20 033 17 675 37 708 46,88

2 18 678 16 401 35 079 46,75

3 18 625 16 544 35 169 47,04

4 15 820 15 343 31 213 49,32

5 14 097 14 187 28 284 50,16

6 12 592 12 600 25 196 50,03

7 10 59 10 738 21 337 50,33

Suma 110 444 103 542 213 986 48,39

Źródło: P. obanya, Promoting Basic Education for Women and Girls, uNESCo, Paris 2004, s. 30

Dane dotyczące rekrutacji w Mozambiku obejmujące siedem lat kształcenia podsta-
wowego, z 2001 r., pokazywały, że wśród pierwszoklasistów 46% zarejestrowanych stano-
wiły dziewczynki. odsetek dziewcząt jednak zmniejszał się stale w wyższych klasach, spa-
dając do wartości 39%28.

Afrykańskie kobiety w biznesie

Sieć Przedsiębiorczości Kobiet Afrykańskich (African Business Women’s Network, 
ABWN), uruchomiona w styczniu 2009 r., jest rodzajem partnerstwa między afrykańskimi 
kobietami, liderami biznesu i partnerami lokalnymi, przede wszystkim ze Stowarzyszeniami 

28  Ibidem, s. 39. 
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Przedsiębiorczości Kobiet Afrykańskich (African Business Women’s Associations, ABWAs). 
Sieć Przedsiębiorczości Kobiet Afrykańskich działa w celu przyspieszenia wzrostu gospodar-
czego dla kobiet oraz w celu poprawy jakości życia na tym kontynencie. Realizacja takich 
działań odbywa się dzięki wspieraniu rozwoju organizacyjnego lokalnych partnerów, na pod-
stawie programów i  usług dla  przedsiębiorców.  Poza tym Sieć Przedsiębiorczości Kobiet 
Afrykańskich wspomaga partnerów w budowie potencjału kobiet przedsiębiorców, przygo-
towując lokalne i międzynarodowe warsztaty, programy szkoleniowe i doradztwo, oraz dzia-
ła na rzecz możliwości dostępu do rynku dla kobiet przedsiębiorców.

W współpracy tej uczestniczą m.in.: Sieć Przedsiębiorczości Kobiet Kamerunu, Klub 
Równouprawnienia Kobiet w  Ghanie, Kenijskie Stowarzyszenie Kobiet i  Biznesu, Kobiety 
w Zarządzaniu, Biznesie i usługach Publicznych w Nigerii, ugandyjskie Stowarzyszenia Ko-
biet Przedsiębiorców oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kobiet Południowej Afryki29. 

Państwa założycielskie SADC w ciągu zaledwie półtora roku we wszystkich sześciu pań-
stwach podjęły różnorodne działania dotyczące wyrównywania szans kobiet w  biznesie, 
m.in. poprzez zmiany uregulowań prawnych i polityki rządów, opracowywanie rocznych pla-
nów strategicznych na poziomie kraju i regionu, badania równości płci w biznesie, realizację 
co najmniej jednego programu na poziomie ogólnokrajowym, zatrudnianie kobiet w kadrze 
kadry kierowniczej30.

tabela 7. Dziesięć najbogatszych kobiet w Afryce 

Imię i nazwisko Wartość majątku  
(w dol.) Państwo

1. Isabel dos Santos 1 mld Angola

2. Folorunso Alakija  600 mln Nigeria

3. Hajia Bola Shagaya  600 mln Nigeria

4. Ngina Kenyatta  500 mln Kenia

5. Wendy Appelbaum  259,3 mln Republika Południowej Afryki

6. Wendy Ackerman  190,2 mln Namibia

7. Irene Charnley  150 mln Republika Południowej Afryki

8. Bridget Radebe 100 mln Republika Południowej Afryki 

9. Sharon Wapnick 43,1 mln Republika Południowej Afryki 

10. Elisabeth Bradley 32 mln Republika Południowej Afryki 

Źródło: Top-10 richest women in Africa, http://www.therichest.com/rich-list/nation/top-10-richest-women-in-
africa (dostęp z 10.05.2013)

29  Africa Business Women’s Network, http://www.vitalvoices.org/node/142 (dostęp z 7.03.2013).
30  Ibidem.
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organizacja Liderów Kobiet Biznesu Afryki (Leading Women of Africa, LWA) powstała 
w Republice Południowej Afryki. Rozpoczęła działalność w maju 2008  r. i  szybko stała 
się jedną z wiodących organizacji kobiecych skupiających się na wsparciu ekonomicznym 
kobiet w skali kontynentu. organizacja ta prowadzi również szeroko pojętą współpracę, 
tworząc globalną sieć z  instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, samorządami, ko-
bietami biznesu, firmami korporacyjnymi, inwestorami i fundatorami z całego świata31.

Główne programy tej organizacji polegają na łączeniu badań, szkoleń i tworzeniu sie-
ci, aby osiągnąć cele statutowe. Poza tym umożliwia ona dostęp do biznesu dla kobiet 
na szczeblu krajowym, regionalnym i kontynentu. Głównym celem działania tej organi-
zacji jest zachęcanie kobiet do większego uczestnictwa w odbudowie i rozwoju Afryki po-
przez dostęp do handlu, możliwości rozwoju infrastruktury i zwiększenie ich umiejętności 
i zatrudnienia. Ten cel jest bezpośrednio zgodny z Milenijną Strategią Rozwoju dla Afryki, 
opartą na równości płci, a przede wszystkim równouprawnienie kobiet, i dążącą do stwo-
rzenia globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju32. 

Kobiety Afrykańskie w Inicjatywie Gospodarczej (African Women in Business Initiative, 
AWBI) koordynują strategię rozwoju sektora prywatnego z naciskiem na sprawę roli kobiet 
w biznesie, aby wzmocnić pozycję kobiet przedsiębiorców, przede wszystkim w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, dzięki lepszemu dostępowi do środków finansowych. 

Plan działania inicjatywy dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet skupia się na nastę-
pujących celach33:

•	 ma przyczynić się do bardziej sprawiedliwego otoczenia biznesu dla kobiet przedsię-
biorców i zwiększyć ich wkład w rozwój gospodarczy;

•	 ma służyć opracowaniu instrumentów finansowych i mechanizmów w celu wzmoc-
nienia rynku finansowego i  udzielenia pomocy finansowej kobietom przedsiębior-
com; 

•	 ma podnieść świadomość zainteresowanych stron i  służyć mobilizacji kluczowych 
podmiotów w zakresie promocji AWBI;

•	 ma prowadzić analizy, rozwiązywać problemy, stwarzać warunki sprzyjające do pro-
mowania przedsiębiorczości w celu rozwoju nowych i innowacyjnych inicjatyw gospo-
darczych dla kobiet w Afryce;

•	 ma dostosować swoją politykę w celu włączenia konkretnych inicjatyw na rzecz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw należących do kobiet w poszczególnych państwach 
Afryki;

•	 ma organizować odpowiednie seminaria i konferencje na szczeblu krajowym, regio-
nalnym i międzynarodowym;

•	 ma wzmacniać świadczenia z zakresu pomocy technicznej dla kobiet przedsiębiorców;

31  Leading Women of Africa, http://www.leadingwomenofafrica.com (dostęp z 10.05.2013). 
32  Ibidem.
33  African Women in Business Initiative, http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-
women-in-business-initiative (dostęp z 10.05.2013). 
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•	 ma wzmacniać zdolności instytucjonalne i techniczne krajowych stowarzyszeń śro-
dowiska biznesowego kobiet, które wspierają powstawanie i rozwój małych i śred-
nich przedsiębiorstw będących własnością kobiet;

•	 ma poprawić dostęp do krajowych, regionalnych i międzynarodowych sieci handlo-
wych będących własnością kobiet;

•	 ma zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Realizację tych celów-działań umożliwia współpraca i aktywne partnerstwo z siecia-

mi krajowych i regionalnych stowarzyszeń przedsiębiorców w Afryce. 
Afrykańskie kobiety nadal napotykają wiele trudności w sferze polityki, edukacji i biz-

nesu z  powodu uwarunkowań kulturowych. Mimo wszystko widoczne są ogromne po-
stępy w zakresie odgrywania przez nie coraz większej roli w polityce, nauce i w zakresie 
przedsiębiorczości. Rządy państw afrykańskich oraz organizacje kobiece w Afryce muszą 
jednak zwiększyć swoje starania, aby wspierać działania dotyczące pełnego udziału ko-
biet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym bez jakichkolwiek dyskryminacji, 
zwalczając dotychczasowe negatywne stereotypy. Zmiany regulacji prawnych w zakresie 
równości szans kobiet i  mężczyzn w  krótkim okresie czasu nie likwidują ad hoc wielo-
wiekowych problemów i  barier. Istotnym czynnikiem sprzyjającym równości kobiet jest 
stopniowa zmiana mentalności społeczeństw afrykańskich. udział kobiet we wszystkich 
aspektach życia politycznego, społecznego i  ekonomicznego na  równych zasadach jest 
gwarancją szybkiego rozwoju kontynentu afrykańskiego.
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the Status of women 
in contemporary Africa: 
career and barriers in Politics, 
education and business

(abstract)

This article mainly focuses on the problems faced by women in Africa in achieving 
equality in terms of participation in politics, education and entrepreneurship. Discrimi-
nation of women in African society is manifold. Currently, constitutions of the majority 
of African states provide women’s equality under law. However, in practical applications, 
it leaves much to be desired. In recent decades much can be seen in elevating women’s 
rights. Women in Africa are beginning to play a political role in parliament, governmental 
institutions, as well as heads of state. Their participation in education and in business 
is also developing dynamically. The ranking representation of women in the national par-
liament of some African countries, compared to the international standard, is higher than 
in many countries around the world, including Europe. Even though there is still much to 
be done to achieve gender equality, the current progress in contemporary Africa is a posi-
tive phenomenon moving in the right direction.
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Prawa kobiet w Afryce

Prawa kobiet to uprawnienia i  wolności należące do  kobiet i  do dziewcząt. „Prawa 
człowieka”, w tym również prawa kobiet, to termin wieloznaczny, rozpatrywany głównie 
na płaszczyznach moralnej i prawnej1. W wielu państwach nadal dyskryminuje się ludzi, 
a zwłaszcza kobiety, i często dochodzi do łamania praw człowieka na dużą skalę2. Przykła-
dem na kontynencie afrykańskim mogą być ostatnie wydarzenia m.in. w Darfurze i Demo-
kratycznej Republice Konga. Niektóre państwa, jak Demokratyczna Republika Konga czy 
Rwanda, oraz regiony, jak Biafra czy Darfur, stały się polem konfliktów etnicznych, masakr 
i ludobójstwa3.

Prawa kobiet są zinstytucjonalizowane, a kwestie najczęściej z nimi wiązane zawie-
rają m.in. prawo do: integralności i  autonomii cielesnej, do  czynnego i  biernego  prawa 

1  P. Bała, A. Wielomski, Prawa człowieka i ich krytyka, Przyczynek do studiów o ideologii czasów nowożytnych, Warszawa 
2008, s. 11. Na temat pojęcia praw człowieka m.in. zob.: G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i Unii 
Europejskiej, Warszawa 2007, s. 11–20; B. Banaszak, Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] System ochrony praw 
człowieka, red. B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, Kraków 2005, s. 13–17.
2  R. Wieruszewski, Wolność czy bezpieczeństwo – dylematy na tle 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka ONZ, [w:] Dylematy praw człowieka, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Toruń 2008, s. 18.
3  W. osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011, s. 261.
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wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej płacy, rów-
nej płacy mężczyzn, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności 
w  dziedzinach rodzinnej, rodzicielskiej i  religijnej. Ważnym problemem krajów afrykań-
skich pozostaje sposób tradycyjnego traktowania kobiet4. 

Współczesna sytuacja kobiet jest w  każdym kraju afrykańskim inna i  nie da się jej 
jednoznacznie zdefiniować jako dobrej lub złej. Nie jest to tylko rezultat podziału na spo-
łeczeństwa bogate i biedne, ponieważ w relatywnie bogatych krajach Afryki kobiety mają 
mniej wolności niż w  biednych. Kobiety afrykańskie w  znacznie mniejszym stopniu niż 
mężczyźni korzystają z praw i wolności obywatelskich, zwłaszcza takich jak prawo do edu-
kacji czy też prawo do własności. Jak wynika z raportu Programu oNZ do spraw Rozwoju 
(United Nations Development Programme, uNDP)5 z 2002 r., przyczyną dysproporcji w kra-
jach afrykańskich są normy i stereotypy społeczno-kulturowe, a także niektóre tradycyjne 
wartości i praktyki, które nadają kobietom niski status społeczny. 

W krajach afrykańskich nierówność płci tkwi głównie w prawie zwyczajowym. Istotny 
wpływ na współczesną sytuację kobiet afrykańskich ma nie tylko polityka państwa, lecz tak-
że styl napływający ze świata rozwiniętego, w głównej mierze – z Zachodu. Niektóre z nich, 
np. moda, styl życia, idee, w tym prawa kobiet, często transmitowane są przez organizacje 
międzynarodowe. Mimo to pozycja kobiet afrykańskich budzi w świecie wiele kontrowersji, 
często opartych na kulturowych uprzedzeniach, niekiedy wynikających z niewiedzy. Nega-
tywne skojarzenia z Afryką mają swoje źródła w przekazie medialnym. Po części jest to ko-
munikat wspomagany i kreowany przez organizacje pomocowe i misyjne. 

W wielu społeczeństwach na świecie obserwuje się zachowania kobiet, które bardziej 
świadczą o akceptacji porządku, dającego im drugoplanowe role społeczne, gospodarcze 
i polityczne, niż o buncie tej drugoplanowości. Kobiety często jednak cechuje specyficzny, 
„kobiecy” sposób myślenia, ukierunkowany na opiekę nad innymi oraz pokój. Sprawia to, 
że kobiety akceptują swój niższy status społeczny i nie wykorzystują w pełni swojej ener-
gii do działania na rzecz równouprawnienia. Nie wyklucza to jednak funkcjonowania w ich 
świadomości istnienia przysługujących im praw w tym zakresie6.

Niekiedy równouprawnienie płci ma dla Afrykanek mniejsze znaczenie niż dla kobiet 
z Zachodu, ponieważ ich historia jest zupełnie inna7. Priorytetem kobiet żyjących na Czar-
nym Lądzie w tradycyjnych społecznościach nie jest walka o podwyższenie statusu spo-
łecznego, lecz o wypełnienie codziennych obowiązków, dbanie o  rodzinę i borykanie się 
z przeciwnościami losu. Dlatego też Afrykanki z reguły nie przejawiają postaw rywalizacji 

4  G. Michałowska, Problemy ochrony praw człowieka w Afryce, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J.J. Milew-
ski, W. Lizak, Warszawa 2002, s. 370.
5  Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (uNDP) jest agendą oNZ powołaną w 1965 r., która tworzy globalną 
sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie uNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału 
oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych 
do poprawy jakości życia, zob.: http://www.undp.org.pl/o-nas/uNDP-na-Swiecie (dostęp z 5.05.2012). 
6  M. Humm, Słownik teorii feminizmu, tłum. B. umińska, J. Mikos, Warszawa 1993, s. 119.
7  Ibidem, s. 196.
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z mężczyznami i walki o lepszą pozycję od tej, która została im przyznana. Co wcale nie 
oznacza, że nie negocjują jej w razie potrzeby8. Feministki, takie jak Andre Lorde, ujmują 
długowiekową stagnację zniewolenia kobiet w kategoriach milczenia, które od niedaw-
na zaczęło przekształcać się w język, działanie oraz odkrywanie na nowo świata i kobie-
cej tożsamości9. Kobiety afrykańskie o  różnej tożsamości etnicznej, które po przybyciu 
do miast znalazły się w trudnej, zresztą podobnej sytuacji życiowej. Różnice kulturowe 
zaczęły wówczas tracić na znaczeniu, a wspólne problemy, np. brak wykształcenia czy też 
problemy związane z uzyskaniem prawa do własności, wpłynęły na kształtowanie nowej 
świadomości kobiet. Stała się ona wspólną inicjatywą niesienia sobie wzajemnej pomo-
cy, która z czasem przekształciła się w bardziej sformalizowane zrzeszenia i organizacje. 
Niewielki odsetek pań z  tych środowisk zdecydował poświęcić swoje życie na działania 
o charakterze społeczno-politycznym na rzecz kobiet. 

Prawa kobiet należą do niezbywalnych praw ludzkich, których ochrona należy do po-
szczególnych państw, organizacji oraz instytucji stojących na straży konwencji międzyna-
rodowych. Na przestrzeni ostatnich lat szczególnie aktywne stały się organizacje poza-
rządowe ukierunkowane na poprawę sytuacji kobiet w Afryce i podniesienie ich poziomu 
społecznego. obecnie ponad 150 pozarządowych organizacji praw człowieka ma status 
konsultacyjny przy organizacji Narodów Zjednoczonych10. Do zadań organizacji pozarządo-
wych należy wywieranie wpływu na system edukacji w poszczególnych krajach i zwiększa-
nie świadomości społecznej w zakresie praw człowieka11. 

Podpisana Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym doku-
mentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn, a także promującym nie-
stosowanie przemocy. 

organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy promują równo-
prawne uczestnictwo kobiet w  realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju i  bez-
pieczeństwa oraz pełnego poszanowania ich praw. Na świecie i w wielu regionach Afryki 
kobiety traktowane są jako obywatelki drugiej kategorii: 

•	 kobiety i dziewczęta stanowią 3/5 populacji najbiedniejszych mieszkańców Ziemi;
•	 co najmniej 60 mln dziewczynek nie narodziło się wskutek aborcji, ponieważ są 

traktowane jako mniej wartościowe niż chłopcy;
•	 70% dzieci nieobjętych nauką szkolną to niestety dziewczynki, co oznacza, że 

73 mln dziewczynek nie umie czytać ani pisać;

8  E. Puchnarewicz, Perspectives of woman and family studies in Africa, „Africana Bulletin”, 2000, nr 48, s. 105. 
9  M. Humm, op. cit., s. 132.
10  Trudno określić liczbę organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw człowieka. Z oNZ współpracu-
je 1300 organizacji pozarządowych mających status konsultacyjny. W każdej sesji Komisji Praw Człowieka uczestniczy 
około 150 organizacji, przy czym są to wyłącznie organizacje o tym statusie. Światowe konferencje gromadzą zazwyczaj 
przedstawicieli kilkuset NGo-sów. 
11  A. Florczak, Międzynarodowe organizacje pozarządowe, [w:] Organizacje w  stosunkach międzynarodowych, red. 
T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004, s. 406.
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•	 30% kobiet w ciągu swojego życia doświadczyło różnych form przemocy12.
W kontekście Afryki jednym z poważniejszych problemów jest migracja tysięcy kobiet 

z Afryki do Europy13. od lat postuluje się, by unia Europejska szerzej otworzyła swój rynek 
dla produktów z Afryki, co pozwoliłoby stworzyć tam więcej miejsc pracy i pozwolić Afry-
kanom bogacić się u siebie14.

Wprawdzie oNZ wydała wiele rezolucji wzywających do zwiększenia wysiłków ma-
jących na  celu eliminację przemocy wobec kobiet, imigrantek oraz handlu kobietami. 
W dalszym ciągu jednak ofiarami handlu ludźmi są w głównej mierze kobiety afrykańskie. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje się przede wszystkim w feminizacji ubóstwa, bez-
robociu, brakach w wykształceniu oraz dyskryminacji ze względu na płeć w krajach pocho-
dzenia ofiar. Właśnie na ludzkiej nędzy, braku perspektyw, pozbawieniu środków do życia 
i dyskryminowaniu w kraju „żerują” handlarze, kierując się chęcią zysku. Interpol, oNZ oraz 
inne międzynarodowe instytucje potwierdzają, że handel kobietami jest o wiele bardziej 
dochodowy niż handel bronią i narkotykami, przy czym kary za ten pierwszy są niższe od 
kar za dwa pozostałe łącznie. W roku 1998 powołano w ramach oNZ Komitet ds. opraco-
wania Konwencji. Efektem jego pracy stało się przygotowanie projektów czterech między-
narodowych instrumentów prawnych w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną: 
Konwencji przeciwko transnarodowej przestępczości zorganizowanej oraz Protokołu o za-
pobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dzieć-
mi. Walka z handlem kobietami wydaje się tym trudniejsza, im większe różnice występują 
w świecie w zakresie ochrony praw człowieka w różnych społeczeństwach15.

Światowa organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHo)16 w 2005 r. opraco-
wała raport na temat stanu zdrowia kobiet m.in. w Afryce oraz przemocy stosowanej wobec 
kobiet – ich zmagania z chorobami i głodem wydają się „nie mieć końca”17. ubóstwo w kra-
jach afrykańskich najsilniej uderza bowiem w kobiety. Często z powodu długotrwałego kry-
zysu gospodarczego w niektórych krajach afrykańskich ubóstwo ma charakter dziedziczny. 

Zasługę na polu walki z ubóstwem kobiet afrykańskich należy przypisać organizacjom 
pozarządowym. W ostatnich latach przyczyniły się one do znacznej poprawy ich sytuacji. 
Programy tych organizacji okazują się bardzo skuteczne, ponieważ udzielają one wsparcia 
kobietom w postaci kredytów, szkoleń zawodowych oraz poradnictwa prawnego. Progra-
my tego typu są znacznie lepsze od doraźnej pomocy humanitarnej, która w dłuższym 
okresie nie wyzwala kobiet z ubóstwa. Z kolei Fundusz Narodów Zjednoczonych finan-
suje działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, udziela wsparcia technicznego 
oraz pomocy w zgromadzeniu środków potrzebnych do implementacji krajowych planów 

12  M. Wojciechowska, Kobieta na krańcu świata, Warszawa 2010, s. 6. 
13  M. Rębała, Szturm na Europę, „Newsweek”, 13.03.2001, nr 10, s. 58–61. 
14  Ibidem, s. 61. 
15  I. Pospiszyl, Handel ludźmi, [w:] I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Warszawa 2008, s. 276. 
16  World Health Organization, http://www.who.int/gho/mortality burden disease/en/index.html (dostęp z 3.05.2012).
17  P. Walewski, Świat się leczy, „Polityka”, 29.07.2006, nr 30, s. 4–12. 
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działań. Ponadto zespoły przedstawicielstw oNZ w krajach afrykańskich prowadzą krajowe 
i lokalne inicjatywy dotyczące kwestii przemocy wobec kobiet. 

Prawa kobiet w  Afryce są kwestią szczególnie subtelną, ponieważ większość ludzi 
żyjących w  tzw. cywilizowanym świecie jest przekonana, że ludy Afryki kompletnie nie 
szanują kobiet. Są to jednak bolesne w skutkach stereotypy, które w dużej mierze przy-
czyniają się do tego, jak kobieta jest postrzegana i przede wszystkim traktowana przez 
mężczyzn. Dlatego międzynarodowa organizacja Amnesty International od kilku lat pró-
buje pokazać za pomocą warsztatów czy zajęć edukacyjnych w szkołach, jak negatywne 
dla społeczeństwa jest zjawisko przypisywania danej płci pewnych zachowań. 

Innymi problemami Afryki są szybka urbanizacja i przyrost naturalny. Zjawisko coraz 
silniejszej urbanizacji i powstawanie aglomeracji miejskich stwarza mieszkańcom Afryki 
poczucie anonimowości, a  ta daje coraz większe poczucie swobody seksualnej, mogące 
prowadzić do  przemocy seksualnej, której ofiarami w  dużej mierze są kobiety. W  wielu 
krajach Czarnego Lądu notuje się wysoki przyrost naturalny. Fundusz Ludnościowy Na-
rodów Zjednoczonych poinformował, że ludność całego kontynentu przekroczyła miliard 
i liczba ta wciąż rośnie, np. w Kenii w ciągu przeszło 10 lat przybyło 10 mln mieszkańców. 
Taki przyrost liczby mieszkańców stanowiłby problem nawet dla dobrze rozwijającego się 
państwa europejskiego, a co dopiero dla kraju walczącego z głodem, chorobami i korupcją. 

od ponad 20 lat działacze organizacji międzynarodowych walczących o prawa czło-
wieka dążyli do  zmiany konstytucji kenijskiej, tuż po odzyskaniu niepodległości przez 
Kenię w 1963 r. Po długiej agitacji o prawa kobiet ostatecznie Kenijczycy weszli na drogę 
demokratycznych wyborów i  zdecydowaną większością głosów zatwierdzili referendum 
w sprawie praw kobiet 4 sierpnia 2010 r. Konstytucja gwarantuje kobietom równe prawa 
do własności, dziedziczenia, spadku, majątku i ziemi po zmarłym mężu. 

Często kobiety żyjące w ubóstwie pozbawione są dostępu do takich kluczowych środ-
ków i  zasobów, jak chociażby woda, ziemia, kredyt czy też wyżej wspomniany spadek. 
Ich praca jest bardzo często niedoceniana i  nienagradzana18. Afrykanki nie przywiązują 
większej uwagi do potrzeb zdrowotnych i żywieniowych. Bardzo często nie mają dostępu 
do edukacji oraz usług, a  ich udział w podejmowaniu decyzji w domu jest znikomy, po-
dobnie jak w obrębie społeczności lokalnej. Im większe ubóstwo panuje w danym kraju 
afrykańskim, tym niższa i gorsza jest pozycja społeczna kobiet. 

Wielkim problemem Afryki pozostaje stan zdrowotny ludności, a zwłaszcza kobiet. 
od 1955  r. WHo organizuje światowe akcje zwalczania chorób zakaźnych, m.in. cholery, 
czarnej ospy, gruźlicy i malarii19. organizacja ta aktywnie działa przy rozwiązywaniu proble-
mu HIV/AIDS. Aktywizacja WHo w zakresie HIV/AIDS stała się podstawą do ujawnienia 

18  UNIC Warsaw, Ośrodek Informacji ONZ w  Warszawie, http://www.univ.un.org.pl/rownouprawnienie/empowering.
php (dostęp z 2.04.2012).
19  A. Nowak, Organizacje wyspecjalizowane systemu ONZ, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Istota – 
mechanizmy działania – zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2004, s. 103. 
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skali zachorowań i dynamiki rozprzestrzeniania się choroby w krajach Trzeciego Świata20. 
Istotną rolę w kwestii walki z epidemią HIV/AIDS odgrywają państwa rozwinięte. Efektem 
ich zaangażowania i współpracy w tym zakresie jest powołany w 2002 r., w porozumie-
niu oNZ, Światowy Fundusz na rzecz Walki z HIV/AIDS, Gruźlicą i Malarią. Szerokie pole 
działania funduszu oraz jego otwarty, skoordynowany charakter służą mobilizacji środ-
ków finansowych na rzecz walki z HIV/AIDS. Według szacunków z 2001 r. ponad połowa 
populacji Afryki cierpi z powodu malarii, z czego osobami narażonymi na najcięższe formy 
choroby, łącznie z anemią, są kobiety ciężarne. Brak funduszy na opłacenie pomocy me-
dycznej i zakup leków skazuje je i ich dzieci na śmierć. Poza tym migracja ludzi z terenów 
wiejskich do miast, a potem jeszcze za granicę przyczynia się do gwałtownego rozprze-
strzeniania chorób do rejonów bardzo odległych od miejsca swego pochodzenia21.

Stan zdrowotny ludności, a w szczególności kobiet afrykańskich, według uNDP jest 
podstawowym wyznacznikiem rozwoju społecznego krajów afrykańskich. oprócz naj-
ważniejszego wymiaru humanitarnego ma on również aspekty ekonomiczne i polityczne 
dla samych krajów Afryki. Epidemia HIV/AIDS ma również katastrofalny wpływ na system 
oświaty w wielu dotkniętych tym problemem krajach afrykańskich, choroba szybciej zabija 
nauczycieli, niż są oni w stanie zdobyć niezbędne kwalifikacje22. Podobnie jak w przypad-
ku walki z ubóstwem, na tym polu najskuteczniejsza okazuje się pomoc lokalnych orga-
nizacji kobiecych, które przeprowadzają akcje uświadamiania społeczeństwa na  temat 
przestrzegania ważnych zasad higieny, sposobów zarażania wirusem HIV/AIDS. Z uwagi 
na skalę problemów zdrowotnych pomoc ta jest jednak niewystarczająca. Przy zwalczaniu 
AIDS największym problemem jest bardzo kosztowne i nie zawsze skuteczne leczenie23. 
od 2005 r. coraz częściej podkreśla się zagrożenie dla ludności Afryki wynikające z rozpo-
wszechnienia się wirusa HIV. 

Rozprzestrzenianie się zakażeń HIV w niektórych regionach przybrało rozmiary pande-
mii. Każdego dnia na świecie wirusem HIV zakaża się ponad 7 tys. osób, z czego około tysią-
ca stanowią dzieci, a około 6 tys. osoby powyżej 15. roku życia. około 45% zakażeń w tej gru-
pie dotyczy osób między 16. a 24 rokiem życia, a prawie 50% zakażonych stanowią kobiety. 

Każdego dnia na świecie z przyczyn związanych z HIV/AIDS umiera około 5 tys. osób24. 
Kobiety stanowią około połowy z  40 mln ludzi żyjących z  HIV/AIDS na  całym świecie, 
z których 95% to mieszkańcy krajów rozwijających się, w tym 70% to mieszkańcy Afryki 

20  WHO and UNAIDS announce recommendations from expert consultation on male circumcision for HIV prevention, 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr10/en (dostęp z 5.05.2012). 
21  K. Mingst, Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006, s. 295–296.
22  World Bank, Education and HIV/AIDS: A Window of Hope, http://www.worldbank.org/developmentnews/stories/
html/050802a.html (dostęp z 3.05.2012). 
23  E. Cziomer, Ochrona środowiska i zdrowie, [w:] Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, 
L. Zyblikiewicz, Warszawa 2004, s. 200–201. 
24  Krajowe Centrum ds. AIDS, http://www.aids.gov.pl/files/epidemiologia/Sytuacja_epidemiologiczna_na_swiecie-
_w_2008_r.pdf (dostęp z 5.05.2012).
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Subsaharyjskiej25. Ponadto na kontynencie utrzymuje się, a na niektórych obszarach wręcz 
rośnie, zachorowalność na  gruźlicę, malarię, choroby przenoszone z  wodą oraz chronicz-
ne niedożywienie. Na tym tle cierpienie wiąże się nie tylko z samą chorobą; jednocześnie 
na barkach kobiet spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie gospodarstwa domowego 
i wykonywania prac polowych. W Afryce ponad 7 mln robotników rolnych, z których większą 
część stanowiły kobiety, zmarło w wyniku pandemii AIDS. W tym przypadku kobiety i dziew-
częta są wyjątkowo bezbronne i najbardziej narażone na dramatyczne skutki tej sytuacji26. 
Niestety z  powodu braku prewencji, lekarstw i  częstego występowania konfliktów regio-
nalnych choroba ta stała się największą przyczyną śmiertelności w Sudanie, Angoli i Demo-
kratycznego Republice Konga. Aby skutecznie walczyć z epidemią AIDS, należy ograniczyć 
ubóstwo, ale także politykę nierównego traktowania kobiet. W Afryce ciągle jeszcze większą 
część prac w domu i w polu wykonuje kobieta. od najwcześniejszego dzieciństwa, już w wie-
ku pięciu, sześciu lat, zaczyna ona nabierać przeświadczenia, że żyje dla innych.

Tak bardzo wczesna odpowiedzialność niespodziewanie czyni ją dorosłą i wprowadza 
w  bezmiar obowiązków, które będą trwały przez całe życie. Kobieta afrykańska zaczy-
na dzień o świcie. Pierwsza jej czynność to wędrówka w towarzystwie innych kobiet po 
wodę27. Musi ona ponadto przynosić drewno na  opał i  pracować na  polu. W  niektórych 
regionach Afryki kobiety noszą najcięższe bagaże na głowie. Jeżeli wszystko idzie dobrze, 
dziewczynka może skończyć szkołę podstawową, czasami szkołę średnią, natomiast ma 
już bardzo ograniczony dostęp do szkolnictwa wyższego. Ponadto nawet po zakończeniu 
edukacji kobiety często nie znajdują możliwości zatrudnienia. 

od 2002  r. notuje się wzrost liczby kampanii społecznych na  rzecz walki z wszelki-
mi formami tego patologicznego zjawiska. Kampanie te prowadzone są na szeroką skalę 
przez organizacje pozarządowe, które starają się przekonać rządy państw afrykańskich 
do  eliminowania przemocy stosowanej w  rodzinie oraz do  ułatwienia wszczęcia postę-
powania sądowego na  rzecz rozstrzygania tego typu spraw. Ma to podkreślić, że prze-
ciwdziałanie przemocy wobec kobiet jest konieczne dla postępu w takich kwestiach jak 
ograniczenie ubóstwa czy rozwój. 

Pozytywnym akcentem dotyczącym sytuacji kobiet w Afryce jest kampania prowa-
dzona na rzecz aktywacji środowisk kobiecych w celu walki z problemem przemocy sto-
sowanej wobec kobiet. Kampania ta nawiązuje do trzeciego z Milenijnych Celów Rozwoju: 
promowania równości płci i społecznego statusu kobiet. Do 2015 r. ma ona na celu zwięk-
szenie liczby państw mających krajowe plany działań dotyczące zapobiegania przemo-
cy, odpowiednie ustawodawstwo oraz oferujących pomoc dla wykorzystywanych kobiet 

25  Sytuacja epidemiologiczna na świecie w 2008 roku, http://www.univ.un.org.pl/rownouprawnienie/empowering.php 
(dostęp z 2.04.2012).
26  uNAIDS, 2008 Report on the global AIDS epidemic, http://www.unic.org.pl (dostęp z 5.05.2012).
27  A. Wrzesińska, Afrykańska koncepcja dziecka. Z badań nad edukacją tradycyjną w Bantandu, [w:] Afryka. 40 lat pre-
zentacji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie 18–19 kwietnia 2002 roku, red. J. Łapott, Szczecin 2004, s. 128. 
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i dziewcząt w krajach afrykańskich. Kampania ma także przyczynić się do wzrostu świa-
domości społecznej oraz do zwiększenia liczby środków przeznaczonych na zapobieganie 
oraz przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt. 

Kolejnym problemem, z którym zmagają się afrykańskie kobiety, jest analfabetyzm. 
W ostatnich latach liczba dziewczynek rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych 
w krajach Afryki Subsaharyjskiej i Afryki Północnej wzrasta szybciej niż liczba rozpoczyna-
jących naukę chłopców. Mimo to liczba dziewcząt kończących edukację na szczeblu pod-
stawowym w dalszym ciągu pozostaje mniejsza od liczby chłopców. Analfabetyzm wśród 
kobiet wynika z wielu powiązanych ze sobą przyczyn. W wielu krajach Afryki Subsaharyj-
skiej, Afryki Północnej i Środkowej od dziewczynek oczekuje się pomocy w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, co uniemożliwia im regularne uczęszczanie do szkoły. umie-
jętność czytania i pisania, szczególnie w przypadku kobiet, jest jednym z najważniejszych 
warunków, jakie trzeba spełnić, aby osiągnięcie zrównoważonego i dostępnego dla obu 
płci rozwoju warunków stało się możliwe. 

Powszechnie wiadomo, że kobiety wykształcone mają wyższe dochody, a co za tym 
idzie – większe możliwości zapewnienia opieki i wsparcia swoim rodzinom. Jak pokazują 
dane oNZ, wykształcone kobiety mają mniej dzieci, ale mogą zapewnić im lepsze warunki, 
lepiej rozumieją potrzebę posyłania swoich dzieci do szkół28. Badania dowodzą, że jednym 
z głównych czynników mających wpływ na śmiertelność wśród dzieci w wieku do pięciu lat 
jest poziom wykształcenia matki. Z tego powodu edukacja kobiet jest niezbędnym wa-
runkiem realizacji czwartego Celu Milenijnego, w którym jest mowa o zmniejszeniu o 2/3 
wskaźnika umieralności dzieci w wieku do pięciu lat. Wykształcone matki lepiej rozumieją 
ponadto potrzeby żywieniowe swoich dzieci oraz potrzebę opieki medycznej dla siebie i dla 
nich. Niestety w dalszym ciągu w niektórych krajach afrykańskich uważa się, że edukacja 
nie jest kobietom niezbędna czy też wręcz jest postrzegana jako sprzeczna z tradycyjnym 
wizerunkiem roli kobiety. 

Czynniki kulturowe i społeczne mają tutaj ogromne znaczenie, ale to głównie ubó-
stwo stanowi decydującą barierę na  drodze do  edukacji, zwłaszcza dziewcząt. Studia 
chłopców bardzo często opłacane są z  pieniędzy otrzymanych od szwagrów za siostry. 
A gdy przychodzi czas zaręczyn i małżeństwa, kobieta posiada tzw. przywilej bycia wybra-
ną. W Namibii to rodzice wybierają męża dla córki i musi się ona temu podporządkować. 

W niektórych krajach afrykańskich, zwłaszcza mających niski stopień urbanizacji, co 
dziesiąta kobieta staje się żoną w wieku 15–16 lat. Kobiety takie nie tylko kończą edukację 
na poziomie podstawowym, lecz także często wykonują więcej prac domowych, są bar-
dziej poddane mężom, utrzymują mniej kontaktów społecznych, a  także wiedzą mniej 
o środkach antykoncepcyjnych29. 

28  W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, red. K. Górak-Sosnowska, Łódź 2009, s. 175.
29  K. Górak-Sosnowska, Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Warszawa 2007, s. 104. 
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Kobiety niejednokrotnie są traktowane jak „uprawne pola” wzięte w dzierżawę, któ-
re muszą przynosić dochody rodzinie. Aby ją utrzymać, kobieta afrykańska pracuje 13–14 
godzin dziennie. 80% prac na roli jest dziełem jej rąk. Ponad 90% produktów sprzeda-
wanych przez kobiety na targach jest wyprodukowane przez nie same. W małżeństwie 
nie ma również wspólnoty dóbr, więc w  przypadku śmierci męża kobieta pozostaje 
prawie bez środków do życia. Poniżające warunki życia kobiet oraz ich ubóstwo prowadzą 
do jeszcze innych upokorzeń, takich jak przemoc, m.in. bicia czy gwałtów.

Mimo że różne organizacje narodowe i międzynarodowe walczą o prawa człowieka, 
są świadome tych i innych nadużyć oraz potępiają je, sytuacja kobiet w Afryce pozostaje 
jednak wciąż daleka od satysfakcjonującej. Przyczyniają się do  tego również władze 
państwowe, które zbyt łatwo wykorzystują niechlubną tradycję i dawne zwyczaje na ko-
rzyść mężczyzn. Przeciwko tej niesprawiedliwości kobieta, kierując się miłością do dzieci 
czy też strachem przed odrzuceniem i samotnością lub po prostu z powodu nieznajo-
mości prawa, nie odwołuje się do sądu. W związku z tym funkcje rzeczników i strażni-
ków ich praw przejęły międzynarodowe i  lokalne organizacje pozarządowe. odgrywają 
one kluczową rolę w umacnianiu pozycji społecznej, politycznej i ekonomicznej kobiet, 
udzielając im wsparcia: finansowego, medycznego, prawnego, logistycznego oraz psy-
chicznego.

Na początku lat 90. XX w., w odpowiedzi na małą skuteczność działań dotyczących 
reprezentacji kobiet w  parlamentach krajów afrykańskich, powstał ruch tych kobiet. 
Przejął inicjatywę zmierzającą do wyrównania statusu prawnego obu płci oraz uświa-
domienie społeczeństwu ogromu problemów, które uniemożliwiają kobietom emancy-
pację. Współpraca i  wsparcie takich organizacji międzynarodowych jak: uNICEF, uNI-
FEM i MoP, oraz stowarzyszenia dziennikarek z Kenii, ugandy, Zambii oraz Etiopii, mają 
na celu zwalczenie zjawisk tzw. wyrzezania dziewcząt, zmuszania dzieci do prostytucji 
oraz stosowania przemocy wobec kobiet starszych. 

W końcu XX w. w krajach Afryki Północnej – Tunezji, Algierii i Maroku – na fali ru-
chów społecznych kobiety tworzyły stowarzyszenia i  inicjowały różne formy walki 
o  własne prawa30. organizacje kobiece w  poszczególnych krajach miały charakter le-
galny czy też nielegalny, a  nawet świecki i  religijny. Kobiece stowarzyszenia i  związki 
odsłaniają współczesny problem rzeczywistej zdolności negocjacyjnej kobiet do grupy 
społecznie autonomicznej, o specyficznych prawach i przywilejach31. Afryka demokraty-
zuje się w swoich debatach oraz praktykach politycznych i coraz więcej uwagi przywiązu-
je do wartości wolnościowych. Przykładem jest działalność organizacji Wspólnota Roz-
woju Afryki Południowej, założonej przez dziewięć krajów, które do 2015 r. postanowiły 
powierzyć kobietom 50% stanowisk decyzyjnych w swoich krajach. 

30  A. Barska, Stowarzyszenia kobiece w Afryce Północnej, [w:] Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo, red. 
J.J. Pawlik, M. Szupejko, t. 1, Warszawa 2009, s. 201.
31  A. Barska, Sytuacja społeczno-prawna kobiet w Maghrebie, [w:] Uniwersalizm praw człowieka. Idea a rzeczywistość 
w krajach kultur pozaeuropejskich, red. K. Tomala, Warszawa 1998, s. 299–314.
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W ostatnich latach nastąpił bardzo znaczący wzrost świadomości na temat statusu 
praw kobiet i  równości płci w  Afryce w  ogóle. Stan ten znalazł odzwierciedlenie w  Ak-
cie unii Afrykańskiej (uA). Powstanie unii Afrykańskiej32 było ukoronowaniem pewnego 
procesu – poszukiwań bardziej adekwatnych rozwiązań wobec wyzwań zmieniającego 
się świata, odzwierciedlającego jednocześnie wolę odgrywania bardziej samodzielnej roli 
przez kobiety w krajach afrykańskich33. 

W 2003 r. przyjęto dodatkowy protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów 
w sprawie praw kobiet i równości płci w Afryce. Protokół ten jest przełomowym instru-
mentem prawnym, który odniósł się do  faktu, że udział kobiet i  ich wolności musi być 
akceptowany i przestrzegany bez wahania przez wszystkie rządy lub instytucje między-
rządowe. Gospodarcze i społeczne dobro kobiet jest uzależnione od prawa do  równości, 
zdrowia, edukacji i  polityki w  kategoriach gospodarczych, instytucji wyborczych i  praw 
zwyczajowych. Kobiety są podstawą rozwoju gospodarczego Afryki.  Według ostatnich 
szacunków, stanowią one około 70% siły roboczej w  rolnictwie i  produkują około 90% 
całej żywności.

Tempo aktywności kobiet w Afryce jest jednym z najwyższych w porównaniu z innymi 
regionami świata (w tym w krajach oECD)34. Kobiety są tam jednak głównie zatrudnione 
w  sektorze nieformalnym lub na  stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewystarczający dostęp do kluczowych zasobów, takich 
jak edukacja i zdrowie. Według Centrum Rozwoju oECD podstawowa edukacja kobiet jest 
nadal na niskim poziomie. Milenijne Cele Rozwoju zakładają osiągnięcie powszechnego 
nauczania do roku 201535. Nierówność płci, instytucji społecznych jest mierzona w czte-
rech wymiarach: Kodeksu rodzinnego,  praw własności, integralności fizycznej i  swobód 
obywatelskich. Poligamia jest obecna w wielu krajach Afryki i prawa majątkowe o ziemię 
nie są udzielane w równym stopniu mężczyznom i kobietom. Mimo że kobiety mogą mieć 
prawo do uzyskania kredytu bankowego, to jednak nadal uniemożliwia się im równy do-
stęp do kredytów w wielu obszarach wiejskich w Afryce. Inne tradycje, takie jak okale-
czanie żeńskich narządów płciowych – które w niektórych krajach są zgłaszane u więcej 
niż 95% wszystkich kobiet (np. w Gwinei, Mali, Egipcie, Somalii i Erytrei) – to nie tylko 
naruszenie podstawowych kobiecych praw człowieka, lecz także obciążenie dla ich stanu 

32  unia Afrykańska, ang. African Union, fr. Union Africain, organizacja międzynarodowa, skupiająca państwa afrykań-
skie, powołana 9 lipca 2002 r. na konferencji w Durbanie, w miejsce organizacji Jedności Afrykańskiej; http://encyklope-
dia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3991296 (dostęp z 6.05.2012).
33  W. Lizak, Powstanie Unii Afrykańskiej, [w:] Afryka u progu XXI wieku. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze, red. 
D. Kopiński, A. Żukowski, t. 2, Warszawa 2009, s. 188. 
34  http://www.oecd.org/newsroom/lackofsupportformotherhoodhurtingwomenscareerprospectsdespitegainsineduc
ationandemploymentsaysoecd.htm (dostęp z 5.05.2012).
35  Tłumaczenie celów szczegółowych zob.: Milenijne Cele Rozwoju, http://www.sprawiedliwyhandel.pl (dostęp 
z 6.05.2012). opisy stopnia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, zob.: The Millennium Development Goals Report 2007, 
uN, New York 2007 oraz Milenijne Cele Rozwoju: czas pomóc innym!, http://www.un.org.pl/rozwoj (dostęp z 6.05.2012).
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zdrowia i w konsekwencji zmniejszenie szans na rynku pracy36. Raport uNAIDS wskazu-
je na znaczenie struktury podziału władzy (zmonopolizowana czy rozdzielona), ponieważ 
może ona wpłynąć na stopień nierówności społecznej37. 

Więcej niż 2/3 analfabetów w Afryce to kobiety. Kobiety są traktowane z reguły jako 
gorsze od mężczyzn i nie oczekuje się od nich aspirowania na tak wysokie stanowiska, 
jak piastują mężczyźni, zwłaszcza w dziedzinach, które uważa się za męskie (technika, 
informatyka, architektura, medycyna itp.). Wynika to w dużej mierze z założenia, że dzięki 
edukacji kobieta stanie się zbyt niezależna. Poza tym kiedy rodziny napotykają problemy 
materialne, wolą inwestować swoje ograniczone zasoby w edukację chłopców niż dziew-
cząt, które ostatecznie pobierają się i nie wykonują swoich zawodów. Nawet gdy rodzice 
są przekonani o wartości wysyłania córek do szkoły, pozostaje problem udzielenia pomo-
cy i wsparcia rodziny dziewczyny do czasu ukończenia jej studiów. Koszty nauki, wymóg 
noszenia mundurków, duże odległości pomiędzy domem a szkołą, brak wody i urządzeń 
sanitarnych w znacznym stopniu ograniczają dostęp dziewcząt do edukacji38.

Tabela 1 pokazuje, że w Afryce, Azji Południowej i państwach arabskich ogólny wskaź-
nik alfabetyzacji kobiet jest znacznie niższy niż mężczyzn, a  różnica ta nie zmniejszy się 
gwałtownie. Różnice między tymi trzema regionami a resztą świata mogą wynikać z różnic 
w poziomach wydatków publicznych na edukację oraz czynników społeczno-kulturowych.

tabela 1. umiejętność pisania i czytania w populacji w wieku 15 i więcej lat na świecie (w %)

Regiony świata
1990 2000

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Afryka Subsaharyjska 59,8 36,1 70,2 49,6

Państwa arabskie 64,3 38,0 73,1 50,6

Ameryka Łacińska 
i Karaiby

86,4 83,0 89,7 87,3

Azja Wschodnia 85,7 66,4 90,0 75,4

Azja Południowa 59,1 32,2 66,2 41,2

Kraje rozwinięte 97,4 96,1 99,0 98,0

Źródło: Overall status of women in  Africa, http://archive.unu.edu/unupress/unupbooks/uu37we/uu37we0t.
htm (dostęp z 3.05.2012)

36  http://www.oecd.org/dev/povertyreductionandsocialdevelopment/womeninafrica.html (dostęp z 6.05.2012).
37  P. Moore, Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki, Warszawa 2009, s. 269.
38  WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation, 2010, http://www.who.int/wa-
ter_sanitation_health/publications/9789241563956/en/index.html (dostęp z 6.05.2012).
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W Afryce Subsaharyjskiej ponad 56 mln osób w wieku 15–24 lat nawet nie ukończy-
ło szkoły podstawowej. W dalszym ciągu w krajach Afryki Subsaharyjskiej około 30 mln 
dzieci wciąż nie uczęszcza do szkoły podstawowej, a 22 mln nastolatków z  liceum jest 
obarczonych brakiem kluczowych umiejętności zawodowych potrzebnych w przyszłej pra-
cy. W Ghanie w 2008 r. około połowy młodych kobiet i 1/3 młodych ludzi nie mogło odczy-
tać zdania, mimo że spędzili sześć lat w szkole39. 

Kobiety stanowią w Afryce niewielki odsetek pracowników w nowoczesnych sekto-
rach gospodarki, co jest związane z  ich poziomem wykształcenia.  W przemyśle kobie-
ty mają na ogół niewielkie umiejętności i wykonują nisko płatne prace o ograniczonych 
możliwościach awansu. Bardzo niewiele kobiet jest menedżerami i chociaż obecnie więcej 
kobiet zajmuje wysokie stanowiska naukowe i zawodowe, nadal stanowią bardzo mały 
odsetek osób zatrudnionych w tej kategorii. Nauka i nowoczesne technologie w Afryce 
zostały zdominowane przez mężczyzn. Różnice w liczbie pracujących kobiet w dziedzinach 
technicznych mogą wynikać z różnych przyczyn, m.in. zakorzenienia w kulturze i historii 
danego kraju lub uprzedzeń na temat ich umiejętności.

Z drugiej strony sytuacja kobiet w Afryce powoli się zmienia. Coraz więcej kobiet włącza 
się w formalny sektor gospodarki (znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym), aplikuje 
na studia wyższe, znajduje pracę w sektorze zarządzania. Zaczynają one wykonywać zawody 
dotychczas zdominowane przez mężczyzn; coraz więcej kobiet pracuje na własny rachunek. 

unia Afrykańska dokonała dużego postępu, promując równość płci w  obsadzaniu 
najwyższych stanowisk decyzyjnych w tej organizacji. W 2003 r. pięć kobiet zostało wy-
branych na komisarzy. W strukturach organizacyjnych unii kobiety stanowią 25% ogólnej 
liczby pracowników. W 2011 r. 51 z 53 państw członkowskich uA ratyfikowało Konwencję 
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW), przyjętą w 1979 r. przez Zgroma-
dzenie ogólne oNZ40. Ponad 15 krajów afrykańskich regularnie wywiązuje się ze swoich zo-
bowiązań sprawozdawczych w ramach CEDAW41. Kraje Afryki Północnej pozostają z kolei 
w czołówce państw arabskich pod względem postępów w zrównywaniu kobiet i mężczyzn 
w kwestii praw politycznych i społecznych42.

Pomimo osiągnięć i poczynionych postępów przed Afrykankami stoją duże wyzwa-
nia i przeszkody. Na przykład podstawowe strategie rozwoju w wielu krajach, znane jako 

39  http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/one_third_of_young_people_in_sub_saharan_
africa_fail_to_complete_primary_school_and_lack_skills_for_work  (dostęp z 4.05.2012). 
40  Convention on the  elimination of all Forms of Discrimination against Women, http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw.htm; http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm (dostęp z  6.05.2012); 
Sprawozdania okresowe z realizacji postanowień konwencji (CEDAW) w poszczególnych krajach, http://www.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/sessions.html; http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw (dostęp z 6.05.2012). 
41  The Africa Women’s regional shadow report on Beijing +15. A regional analysis on the Status of Women Fifteen years 
after the adoption of the Beijing Declaration and platform for Action, The African Women’s Communication Network 
(FEMNET), November 2009, s. 3. 
42  A. Frątczak, Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, Kraków 2009, s. 98.

Jo
an

na
 A

le
ks

an
dr

a 
La

sk
ow

sk
a 

 P
ra

w
a 

ko
bi

et
 w

 A
fr

yc
e



50

strategie ograniczania ubóstwa, nadal nie biorą pod uwagę różnic w dochodach między 
kobietami a  mężczyznami, hamując wysiłki na  rzecz finansowania programów, które 
zmniejszają nierówności płci. Ponadto większość afrykańskich kobiet ma nadal ograniczo-
ny dostęp do edukacji i zatrudnienia, a tym samym ma ograniczone możliwości w handlu, 
przemyśle i udziale w rządzie. Dyskryminacja i brak pełnego równouprawnienia są zarów-
no przyczynami, jak i skutkami tych problemów, np. brak równego dostępu do edukacji jest 
jedną z przyczyn ubóstwa kobiet, a życie w ubóstwie zmniejsza ich szanse na edukację43. 

Dla wielu afrykańskich kobiet istotne są pozytywne zmiany w  ich codziennym ży-
ciu. W dużej mierze pozostają one na dole hierarchii społecznej. Mają ograniczony dostęp 
do ziemi, kredytów, zdrowia i edukacji. W rezultacie ubóstwo w Afryce nadal nosi twarz 
kobiety, afrykańskie kobiety są o  wiele uboższe niż mężczyźni. Na przykład w  Beninie, 
Burkina Faso, Mauretanii, Maroku, Namibii, Sudanie, Tanzanii i Zimbabwe kobiety rzadko 
mają dostęp do własnej ziemi. Często ich ziemia jest mniej urodzajna, a gospodarstwa są 
zazwyczaj mniejsze niż gospodarstwa mężczyzn. 

Najbardziej jednak hamującym czynnikiem wyrównywania szans Afrykanek jest od-
mawianie im wykształcenia. Jest to często jedyny bilet wyjścia z ubóstwa. Warto jednak 
odnotować, że edukacja dziewcząt uległa znacznej poprawie w takich krajach, jak: Benin, 
Botswana, Gambia, Gwinea, Lesotho, Mauretania i Namibia. W Beninie, na przykład, edu-
kacja zmniejszyła różnice między płciami dzięki polityce, takiej jak uwrażliwienie rodzi-
ców za pośrednictwem organizacji pozarządowych i dzięki ograniczeniu opłat szkolnych 
dla dziewcząt w szkołach podstawowych na obszarach wiejskich. 

Niektóre kraje afrykańskie w swojej polityce makroekonomicznej, aby nie faworyzo-
wać mężczyzn i chłopców kosztem kobiet i dziewcząt, przyjęły narzędzie zwane budże-
towaniem płci. Kenia, Rwanda, RPA, Tanzania i uganda znajdują się wśród tych krajów, 
które oceniają swoje budżety ze względu na płeć. Pod tym kątem analizowane są wybory 
ogólnokrajowe, wydatki budżetowe i ich wpływ na sytuację kobiet, mężczyzn, chłopców 
i dziewcząt w celu lepszej identyfikacji występujących pomiędzy nimi różnic. Taka analiza 
ma pomóc w wydatkowaniu większej kwoty pieniędzy na zmniejszanie różnic płci w ra-
mach odpowiednich programów mających na celu poprawę sytuacji kobiet w ich dostępie 
do energii, wody, transportu, pracy i technologii energooszczędnych. organizacje pozarzą-
dowe (NGos) wraz z Wspólnotą Rozwoju Afryki Południowej (Southern African Develop-
ment Community, SADC)44 wezwały jej 14 państw członkowskich do przyjęcia budżetowa-
nia pod kątem płci w grudniu 2006 r. Prawie wszystkie kraje SADC mają krajowe organy 
rządowe, które zajmują się zagadnieniami równości płci.

We współczesnej Afryce istnieje silna potrzeba kontynuowania wysiłków na  rzecz 
walki z  ubóstwem kobiet i  przemocą wobec kobiet oraz powstrzymania wśród nich  

43  Równouprawnienie i  prawa kobiet w  globalnym rozwoju, http://www.pah.org.pl/m/2968/Analiza%20-%20
R%C3%B3wnouprawnienie%20i%20prawa%20kobiet.pdf (dostęp z 6.05.2012).
44  Członkowie SADC: Angola, Botswana, Demokratyczna Republika Konga (1997), Lesotho, Malawi, Mauritius (1995), 
Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki (1994), Seszele (1997), Suazi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. 
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rozprzestrzeniania się wirusa HIV/AIDS. Dla przykładu wysokie wskaźniki przemocy wobec 
kobiet w  państwach afrykańskich uwikłanych w  konflikt zbrojny zwiększają częstość wy-
stępowania HIV/AIDS. Część spośród tych kobiet po doświadczeniu gwałtu została skazana 
przez swych oprawców na niewolnictwo seksualne45. W krajach Afryki Południowej większość 
kobiet skazana jest na trudne warunki życia, niski poziom dochodu lub jego brak albo inne 
uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, które będą sprzyjały zakażeniu wirusem HIV46. 

W Afryce w dalszym ciągu istnieje ogromna nierówność społeczna, ekonomiczna i poli-
tyczna kobiet w stosunku do mężczyzn. W tym względzie niezbędne są działania zmierza-
jące do osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów równości płci oraz 
rozwoju, w tym tych zawartych w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych. Intensyfiko-
wane są starania niezbędne do wprowadzenia w życie protokołu do Afrykańskiej Karty Praw 
Człowieka i Ludów, mającej na celu promowanie równości płci, stworzenie ram prawnych 
dla praw kobiet i państw, które zakazują dyskryminacji. ochroną objęte zostały następu-
jące wartości: prawo do zachowania integralności fizycznej i psychicznej jednostki, prawo 
do  ochrony godności, zakaz stosowania wszelkich form eksploatacji i  poniżenia człowie-
ka – w szczególności niewolnictwa, handlu niewolnikami, tortur, okrutnego i nieludzkiego 
lub poniżającego karania i traktowania. Akt ten ma manifestować, a zarazem chronić nie 
tylko uprawnienia jednostki, lecz także całych społeczności, których suwerenność i nieza-
leżność ma być otoczona szczególną ochroną47. Protokół stwierdza, że każda kobieta ma 
prawo do uznania i ochrony jej praw jako człowieka i obywatela. Zakres gwarantowanych 
przez protokół praw jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Regulacja ta ma na celu eliminację 
powszechnych w Afryce praktyk wykorzystywania kobiet i dziewcząt, szczególnie w czasie 
działań wojennych. 

Wśród postulatów na  rzecz kobiet należy wymienić: równość w  małżeństwie, równy 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i partycypacji politycznej, ochronę kobiet w konfliktach 
zbrojnych oraz zapewnienie im edukacji i opieki zdrowotnej. Również należy zagwarantować 
prawa kobiet do mieszkań i dziedziczenia, prawa wdów i szczególną ochronę kobiet w star-
szym wieku i niepełnosprawnych48. Protokół zawiera też wytyczne dotyczące zakończenia 
tradycyjnych praktyk, takich jak okaleczanie żeńskich narządów płciowych, które uważa się 
za szkodliwe dla zdrowia kobiet i dziewcząt. 

Dla społeczeństw afrykańskich brak ram prawnych w  odniesieniu do  zwalczania na-
ruszeń praw kobiet stanowi obecnie istotną przeszkodę dla  optymalnego udziału kobiet 
w rozwoju ich krajów oraz całej Afryki.

45  M. Cylkowska-Nowak, Migracje mieszkańców Afryki i ich rola w rozprzestrzenianiu się wirusa HIV/AIDS, [w:] Procesy 
migracyjne. Teoria, ewolucja i współczesność, red. L. Kacprzak, J. Konopka, Piła 2008, s. 157.
46  Ibidem, s. 158–159.
47  M. Jabłoński, Afrykański regionalny system ochrony wolności i praw, [w:] B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Ja-
błoński, R. Wieruszewski, K. Wojtowicz, System ochrony praw człowieka, wyd. II, Kraków 2005, s. 240. 
48  Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów w sprawie praw kobiet w Afryce, http://www.achpr.org/instru-
ments/women-protocol (dostęp z 5.05.2012).
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women’s rights in Africa 

(abstract)

The purpose of this article is to present the problems facing women in Africa. The au-
thor presents issues that affect the socio-political life of contemporary Africa. Women’s 
rights are inalienable human rights, which every country, as well as every organization 
and institution, must protect. Reforms for the improvement of gender protection should 
be supported in order to promote gender equality and a legal framework for states which 
restrict women’s rights, so as to avoid discrimination. The article also presents the con-
cept of equality in marriage, freedom in family life, parental and religious equality, ac-
cess to justice and political participation. According to the uNDP, protection of women 
in armed conflicts, providing education and training in health care, especially in the case 
of HIV/AIDS, are key determinants and play a very important role in the social develop-
ment of African countries. Apart from the humanitarian dimension, it also has economic 
and political importance for African countries. A problem of African countries is the tra-
ditional treatment of women. That is why international NGos have been trying to show 
it by means of workshops and educational activities within schools for several years now. 
The phenomenon of assigning certain behaviors to women in the society remains a prob-
lem. Reform of the development programs collide with the daily struggle for survival 
in conditions of extreme poverty.
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Szczególne znaczenie problematyki 
emancypacji kobiet w Afryce 
Subsaharyjskiej

W 2002 r. organizacja Narodów Zjednoczonych poprosiła 250 ekspertów o przed-
stawienie propozycji w sprawie ograniczenia biedy na świecie. W październiku 2005 r. 
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (uNFPA) ogłosił w  końcu swoje usta-
lenia. Główna konkluzja tego sprawozdania zamyka się w  stwierdzeniu: „Jeśli chcecie 
przegnać biedę, najpierw poprawcie sytuację kobiet”1. Jest ona bowiem dramatyczna. 
Autorzy raportu piszą, że „Kobiety są dyskryminowane nie tylko pod względem praw 
obywatelskich i  politycznych, ale także w  dostępie do  opieki zdrowotnej i  edukacji, 
odmawia im się uczestnictwa w  życiu publicznym, masowo narusza ich godność. […] 
Kraj, w którym kobiety nie są traktowane na równi z mężczyznami, nigdy nie wyjdzie 
z ubóstwa. […] Dlatego właśnie wojnę z biedą należy rozpocząć od inwestycji w zdrowie  

1  A. Hołdys, Piekło kobiet w Trzecim Świecie, „Gazeta Wyborcza”, 17.10.2005.
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kobiet oraz w  ich edukację. Chore, niewykształcone, pozbawione praw politycznych 
i obywatelskich kobiety to także chore rodziny i biedne państwa”. Twórcy sprawozdania 
mieli świadomość, że bariery kulturowe będą trudne do pokonania: „Potrzebna będzie 
zmiana tych systemów wartości, które utrwalają i legitymizują dyskryminację”. Dlatego 
warto zwrócić szczególną uwagę na sytuację kobiet w Czarnej Afryce, ponieważ dla pro-
blematyki barier rozwojowych ma ona bardzo duże znaczenie.

Analiza pozycji kobiety w rodzinie i społeczeństwie, opierająca się na opisach różnych 
przykładów, ułożona jest według reguł chronologicznych (w miarę możliwości) – od okresu 
przedkolonialnego do czasów współczesnych. opisywane zjawiska dotyczą wielu odmien-
ności uzależnionych od przynależności etycznej. Wiele ludów i plemion charakteryzowało 
się przy tym podobnymi zwyczajami – szczególnie na  obszarach do  siebie przyległych. 
Dlatego niejednokrotnie możliwe, a czasem konieczne jest posługiwanie się kategoriami 
terytorialnymi – od plemiennych (np. Aszanti, Daba itp.), przez państwowe (np.  na te-
rytorium dzisiejszej Ghany, Senegalu itp.), aż do regionów kontynentalnych (np. w Afry-
ce Wschodniej, Afryce Południowej itp.). Mimo wielu różnic wynikających z odmienności 
systemów kulturowych tradycyjna pozycja kobiety w rodzinie i społeczeństwie afrykań-
skim wykazywała wiele wspólnych cech: silne przywiązanie do wypełnianej roli czy bardzo 
wysoka pozycja w rodzinie. Wraz ze zmianami kulturowymi (w trakcie kontaktów kultu-
rowych, np. ze światem arabskim czy cywilizacją europejską) zmieniała się także jednak 
jej pozycja – przeważnie na  jej niekorzyść. Dopiero w czasach współczesnych następuje 
ponowna poprawa pozycji kobiety, choć nie jest to jednak powszechne i zależy od wielu 
różnych czynników – zarówno kulturowych, jak i  ekonomicznych i  politycznych. Współ-
cześnie widoczne jest z jednej strony odchodzenie od tradycyjnej roli kobiety (emancypa-
cja), a z drugiej strony coraz częściej kobiety stają się ofiarami tych zmian – tracąc opiekę 
ze strony wielkiej rodziny, biorą na  siebie dodatkowe obowiązki wynikające z  trudności 
w utrzymaniu rodziny.

Kiedy pojawiła się w Afryce Wschodniej forma poligamicznej rodziny patriarchalnej, 
pozycja kobiety zrównała się z  pozycją służby. W  takiej rodzinie kobiety bywały często 
wspólną własnością. Kobieta, którą wprowadził do rodziny któryś z młodszych jej człon-
ków, mogła należeć również do głowy rodziny. Stąd też wywodzi się tzw. prostytucja go-
ścinna, rozszerzająca prawo do wspólnych kobiet również na gości – choć zapobieganie 
ciąży i planowanie rodziny było niedopuszczalne. Przeważająca większość kobiet zajmo-
wała się uprawą ziemi, nie mając ze swej pracy żadnych własnych dochodów, ponieważ 
uprawiały pola tylko na użytek rodziny2.

Poligamia była w owym czasie bardziej popularna, niż się nam współcześnie wyda-
je. Rządziła się jednak pewnymi zasadami i  nie służyła tylko przyjemności mężczyzny. 
Spełniała ważne funkcje społeczne. Zdaniem Hausańczyków (co ma pokrycie w  prawie 
tradycyjnym), mężczyzna poślubia drugą kobietę, jeśli: 

2  H. Loth, Kobieta w dawnej Afryce, Warszawa 1988, s. 75–76. 
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•	 żona jest niepłodna; 
•	 żona rodzi dzieci tylko płci żeńskiej albo tylko płci męskiej, a nowa żona mogłaby 

rodzić dzieci płci przeciwnej;
•	 żona jest nieposłuszna lub swarliwa i mąż ma nadzieję, że zmieni się ona pod 

wpływem drugiej kobiety, gdyż obie będą współzawodniczyć w uprzyjemnianiu 
mu życia; 

•	 żona czuje się osamotniona, wtedy nowa żona będzie towarzyszką pierwszej; 
•	 jedna żona nie zaspokaja potrzeb seksualnych męża; 
•	 żona staje się zbyt stara3. 
Niemal w całej Afryce istniała zasada kupowania żon. Można ją było kupić, gdy miała 

zaledwie kilka lat, czasem nawet kiedy jeszcze się nie urodziła. o jej losie decydowali ro-
dzice, którzy, przyjmując za nią pieniądze, właściwie ją sprzedawali – dziewczyna nie miała 
w tej sprawie prawa głosu4. 

W tradycji nigeryjskiej istnieje również forma zaręczyn, która może zastąpić ślub. 
Młodzieniec obdarowuje rodziców swej wybranki prezentami, które przygotowała jego 
rodzina. Jest to pierwszy krok do wkupienia się. Następny to opłata za wychowanie, wy-
żywienie, a jeśli dziewczyna jest wykształcona, to nawet za naukę. To wkupienie podno-
siło rangę społeczną chłopaka w rodzinie – był traktowany na równi z innymi krewnymi, 
pomagał w gospodarstwie domowym i na roli. Kiedyś prezentami były najczęściej: dzban 
wina palmowego, orzeszki kola i pieprz. Później sytuacja się zmieniła, ceny poszły w górę, 
więc i żony zaczęły kosztować więcej. Młoda Nigeryjka, zapytana przez Annę Cielecką5, 
czy jest jedyną żoną swego męża, odpowiedziała skromnie: „Tak, mój mąż ma tylko jedną 
żonę, mnie. Jesteśmy za biedni, może gdy się dorobimy”.

Jak pisze Czesław Cekiera: „Stawianie wysokich kosztów okupu (wiana) należy 
do dobrego obyczaju, bo jest oznaką respektu, jaki ma jej rodzina do przyszłej rodziny 
narzeczonego i jego klanu. omawiane są przy tych »targach« rodzinnych i majątkowych 
także sprawy dziedzictwa, potomstwa, opieki nad rodzinę itd.”6. Biorąc pod uwagę fakt, 
że rodzina jest dla  mieszkańców Afryki najważniejszą grupą społeczną i  jej założenie 
i posiadanie jest powinnością dla każdego jej mieszkańca, należy zwrócić uwagę na to, 
że kwestia miłości jest odsuwana na plan dalszy – ważniejsze są sprawy dotyczące pro-
kreacji. Istota rodziny jako podstawowej komórki wyraża się także w stosunku do  ro-
dziny, z której pochodzi kandydatka na żonę. W plemieniu Makua przed umówieniem 
spraw okupu sprawdza się przede wszystkim to, z  jakiej rodziny pochodzi (i nie cho-
dzi o  kwestie finansowe), sprawdza się wręcz historię rodziny tej dziewczyny, a  rów-
nocześnie kwestia urody kandydatki nie jest brana pod uwagę. Jak dodaje ten autor:  

3  J. Wróblewski, Ile żon chce mieć Hausańczyk, „Kontynenty”, 1987, nr 3, s. 18. 
4  L.M. Kneblewski, Nie taki Murzyn czarny, Edinburgh–Glasgow 1946, s. 194. 
5  A. Cielecka, Olbrzym w słońcu, Warszawa 1989, s. 161.
6  C. Cekiera, Koncepcja człowieka w niektórych plemionach afrykańskich (refleksje filozoficzno-psychologiczne), „Rocz-
niki Filozoficzne”, t. 45, cz. 4, 1997, s. 176.
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„Koncepcja kobiety w  plemionach afrykańskich wiąże się ściśle z  jej zadaniami rodzi-
cielskimi i  rodzinnymi. okup czy wykup dziewczyny od rodziny jest czymś różnym od 
podarków, które składa się zazwyczaj małżonkom. […] Te podarunki za przyszłą żonę 
i  ceny wykupu są niekiedy bardzo wygórowane, bo jej rodzina w  ten sposób podnosi 
wartość córki i swojej rodziny. Jest to ważny fakt, bo wyznacza on dalsze więzi między 
rodzinami i wpływa na stabilizację małżeństwa”7. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, 
który podkreśla C. Cekiera8 – nie zawsze okup jest czymś dobrym dla kobiety. Zdarza się 
wśród Bantu, że mężczyzna traktuje wykup żony jako transakcję, dzięki której poczuwa 
się do roli właściciela żony. Buduje to niewłaściwe proporcje praw w rodzinie, kobieta 
jest bowiem bardziej zmuszona do roli niewolnicy, której zadaniem jest głównie praca, 
a  nie macierzyństwo. Przy czym należy pamiętać, że kobieta poślubiona bez wykupu 
uważana była za „bezwartościową i jej status w rodzinie wyraźnie się obniżał”.

W krainie Aszanti w XIX w. najważniejszą osobą w rodzinie była kobieta. ona zaj-
mowała się pracą, ale również ona rozporządzała budżetem domowym. Mąż był zmu-
szony do posłuchu, jeśli chodziło o sprawy finansowe. Właściwie to ona rządziła. Mąż 
tylko pomagał w pracy i wychowaniu dzieci. W XIX w. państwem oficjalnie rządził król. 
Ale najważniejsza była królowa matka, właściwie to ona wszystkim rządziła, dowodziła 
nawet armią9. 

Podobnie jak w  średniowiecznej Europie, seniorem rodziny aszanckiej była również 
osoba najstarsza. W przeciwieństwie jednak do wzorów europejskich, w kulturze Aszan-
ti mogła nią być tylko kobieta, co jasno tłumaczy się wyłącznością pokrewieństwa ma-
trylinearnego. Senior taki nosił nazwę „matki rodziny”, z  tym że niekoniecznie musiała 
nią być matka, babka lub prababka – bezpośredni przodek mieszkańców domu. Matką 
rodziny mogła być także jedna z niezamężnych sióstr babki lub prababki bezpośredniej, 
byle należała do najstarszego pokolenia kobiet w danej rodzinie. Między seniorem rodziny 
europejskiej a aszancką „matką rodziny” zachodziła jedna poważna różnica. „Matka ro-
dziny” miała oficjalny wpływ na rządy w rodzinie, zwłaszcza w chwilach zwrotnych dla jej 
funkcjonowania. W takich sytuacjach sama zabierała głos i samodzielnie podejmowała 
decyzje. Na co dzień jednak ustępowała ona głosu głowie rodziny, którym był obieralny 
naczelnik rodziny – zawsze mężczyzna, ale na którego wybór miała jednak zawsze decy-
dujący wpływ10. 

W wielu plemionach od początku ich historii istniało coś, co można by nazwać rów-
nouprawnieniem, a  raczej sprawiedliwym podziałem obowiązków; kobieta wykonywała 
głównie te, do których przeznaczyła ją natura, a które – jak sądzili Afrykanie – wymagały 
mniejszej siły i sprytu.

7  Ibidem, s. 180.
8  Ibidem, s. 183.
9  G. Czekała-Mucha, Afrykański czas, „Kontynenty”, 1986, nr 8, s. 7–9. 
10  A. Zajączkowski, Aszanti – kraj złotego tronu, Warszawa 1963, s. 25.
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W Ghanie kobietom przeznaczone były: utrzymywanie i prowadzenie domu, wycho-
wywanie dzieci, uprawa roślin żywieniowych i na ogół sprzedawanie różnych rzeczy na tar-
gu. Żaden „szanujący się” mężczyzna nie wykonywał tych prac – chyba że został do tego 
wyjątkowo zmuszony. Do jego zajęć należały: myślistwo, rybołówstwo, hodowla bydła, 
prace przygotowawcze przed rozpoczęciem uprawy (karczowanie) oraz rzemiosło, wyko-
nywanie wszystkich przedmiotów z drewna i metalu11.

W Afryce, podobnie jak i w innych częściach świata, dzieci od maleńkości są przyuczane 
do wypełniania swojej życiowej roli. Najwidoczniejsze jest to przy nauce podziału obowiąz-
ków. Dziewczynki uczono troski o pole, wodę i gospodarstwo domowe, od najwcześniejszych 
lat uczestniczyły w zajęciach matek. Córka garncarki bawiła się przy nogach matki, robiąc 
z gliny małe garnki i miski (plemię Koniagi). Zabawa łączyła się z pracą i dziewczynka w to-
warzystwie sióstr i przyjaciółek uczyła się pielęgnować młodsze dzieci, gotować, pracować 
w polu, przynosić do domu wodę i zbierać chrust. Bawiąc się lalką z kaczana kukurydzy lub 
korzenia manioku, przygotowywała się do  przyszłego macierzyństwa. Matka przed wyj-
ściem w pole powierzała jej opiekę nad młodszymi braćmi i siostrami12.

W plemieniu Luo kobiety zajmowały się roślinami, mężczyźni zwierzętami; kobiety 
rodziły i wychowywały dzieci, mężczyźni zajmowali się dbaniem o bezpieczeństwo rodzi-
ny; kobiety gotowały, mężczyźni pilnowali, by nigdy nie zabrakło jedzenia. Następowała 
zwykła wymiana – coś za coś. W rodzinie panowało dzięki temu równouprawnienie, nikt 
nikogo nie wykorzystywał. Rodziny były przy tym monogamiczne. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że w rzeczywistości to kobieta miała lekką przewagę nad mężczyzną. ona 
wybierała sobie męża, ona mogła go opuścić, co w dużym stopniu przypominało instytu-
cję współczesnego „rozwodu”13. 

W Bugandzie pozycja kobiety nie była w żadnym stopniu uprzywilejowana ani nawet 
ustabilizowana. Najwyższy status możliwy do osiągnięcia przez kobietę w królestwie po-
siadała najstarsza żona, kobaki – Królowa Matka, Nnamasole. Żonom niekiedy nadawano 
honorowe tytuły mężów, posiadane przez nich z  racji pełnionych funkcji – jeśli on był 
głównym szamanem, to ona, jako żona szamana, także miała tytuł szamanki. Te tytuły 
przyznawane kobietom podkreślały ich pozycję społeczną. Patriarchalna pozycja mężczy-
zny w rodzinie była jednakże niekwestionowana. Miał on prawo wymagać od żony, dzieci, 
służby i niewolników posłuszeństwa i pokory. Pozycja kobiety w poligynicznej rodzinie za-
leżała od stopnia zdobytej przychylności męża. Jej kompetencje w obrębie małej rodziny 
poligynicznej ograniczone były do  przyrządzania posiłków, uprawy ogrodu na  potrzeby 
rodziny i wychowania małych dzieci. Kobieta przede wszystkim musiała dbać o wygody 
męża. obyczaj wymagał od niej obmywania mu stóp po jego powrocie do domu. Kobieta 
nie mogła jadać u boku męża, lecz razem z dziećmi i służbą na werandzie domu, a w naj-

11  E. Szulc, Ghana, Warszawa 1978, s. 78. 
12  W. Jordański, Rodzina afrykańska, „Kontynenty”, 1987, nr 1, s. 25. 
13  A. Waligórski, Społeczność afrykańska w procesie przemian 1890–1943. Studium wschodnioafrykańskiego plemienia 
Luo, Warszawa 1968, s. 60–61. 
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lepszym wypadku na drugim końcu maty, przy której spożywano posiłki. Witając męża, 
żona klękała. Stosunek do  matki i  wzajemne stosunki między rodzeństwem wynikały 
również z pozycji ojca i mężczyzny w rodzinie. Dzieci nie obawiały się matki, mając świado-
mość jej niższego statusu. Matka, karząc je, działała wyłącznie w imieniu ojca. obdarzona 
była jednak czcią i miłością, szczególnie ze strony dziewcząt14.

Ciekawy był stosunek dzieci do  rodziców w  rodzinie poligamicznej. Dzieci zrodzone 
przez różne matki były oczywiście jednakowo traktowane przez ojca, ale nie tylko. Kobiety 
we wspólnym stadle także traktowały wszystkie dzieci jednakowo, a  dzieci w  ten sam 
sposób odnosiły się do wszystkich żon ojca, mówiąc do nich „mamo”. Był to przejaw ro-
dzinnej solidarności15.

u Hausańczyków rodzina była poligamiczna i zamieszkiwała odrębną zagrodę, oto-
czoną wysokim glinianym murem. oznacza to, że sprawy, które działy się w tej zagrodzie, 
dotyczyły jedynie zamieszkującej ją rodziny. Wewnątrz zagrody mieszkał w osobnej chacie 
mąż, każda jego żona miała też oddzielną chatę. Kobiety przechowywały tam swoje rzeczy 
osobiste. Spały w nich również ich dzieci. Każda z żon cieszyła się więc pewną autonomią. 
obowiązywała je natomiast wspólna praca w polu, wspólne przygotowywanie posiłków 
(w zagrodzie było jedno miejsce do gotowania) i dobre współżycie. W tradycyjnej rodzinie 
hausańskiej istniała (i często nadal funkcjonuje) hierarchia żon. Najstarsza, zwana matką 
domu (uvar gida), cieszyła się największym szacunkiem. Później poślubione żony powin-
ny się jej podporządkować. Matka domu natomiast nie mogła nadużywać swej pozycji 
ani dostarczać powodów do zazdrości pozostałym żonom. Powinna być dla innych kobiet 
raczej doświadczoną przyjaciółką i doradczynią, a nie rywalką czy wrogiem. Zgodnie z za-
leceniami tradycyjnego prawa hausańskiego, mężowie winni traktować wszystkie żony 
jednakowo i nie wyróżniać żadnej z nich. Zwyczaj nakazywał, by sypiali ze swoimi żonami 
w określonej kolejności, zwykle przez dwie noce z rzędu u każdej z nich. Wskazania te były 
jednak często tylko teorią – konflikty między współmałżonkami, powodowane poczuciem 
krzywdy i niesprawiedliwości, były zjawiskiem dość częstym16.

Pod koniec lat 50. XX w. państwa afrykańskie zaczęły uzyskiwać niepodległość i do 
końca lat 60. większość z tych krajów ją uzyskała. Możliwość suwerennego kształtowania 
polityki przełożyła się na wszystkie dziedziny życia społecznego, w tym na życie rodzinne. 
Początki niepodległości krajów afrykańskich przypadły na czasy zimnej wojny. Miało to 
wpływ na  przyjęcie przez większość tych państw ideologii komunistycznej/socjalistycz-
nej jako bazy do budowy struktur społecznych, prawnych, ekonomicznych i politycznych. 
Działania podjęte przez elity krajów Czarnej Afryki – zwłaszcza w zakresie prawodawstwa, 
ale też ekonomii, oświaty i wielu innych – doprowadziły do wielu zmian kulturowych, któ-
re dotyczyły też zmiany pozycji zajmowanej przez kobietę afrykańską w społeczeństwie, 

14  M. Szupejko, Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój, Warszawa 1992, s. 34–35. 
15  S. Chodak, J. Kleer, Socjalizm a modernizacja w „czarnej” Afryce, Warszawa 1967, s. 193.
16  J. Wróblewski, op. cit., s. 18. 
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i bezpośrednio były związane z funkcjonowaniem rodziny i roli kobiety, jaką w niej ogry-
wała. Kobietom nie ujęto obowiązków, jakie pełniły w rodzinie – wręcz doszło im wiele 
innych, które wcześniej należały do mężczyzn (utrzymanie rodziny). Zmiany te, zapocząt-
kowane nowymi regulacjami prawnymi, reformami ekonomicznymi i oświatowymi, które 
w następstwie błędów przyczyniły się do kryzysu ekonomicznego, społecznego i politycz-
nego, trwają do dziś.

Przykładem modyfikacji legislacyjnych mającego dawać równe prawa kobietom 
i mężczyznom może być kodeks małżeński z Mali z początku lat 60. XX w.: „Nowy kodeks 
małżeński Mali nie definiuje istoty małżeństwa, ale określając warunki i formy niezbędne 
dla jego zawarcia, średnio precyzuje jego sens jako dobrowolnie zawartego związku dwoj-
ga ludzi. […] W Mali, podobnie jak w innych krajach afrykańskich, szeroko stosowane były 
zwyczaje zaręczyn dziewcząt, już poczynając od wieku 2 lat. W zakres narzeczeńskich obo-
wiązków wchodziło obdarzanie członków licznej rodziny prezentami tak długo, jak trwało 
narzeczeństwo, czyli 10 i więcej lat. oczywiście w ciągu tego okresu prezentów uzbierało 
się niemało i niemożliwością było zerwać umowę rodzinną, ponieważ przedtem należało 
zwrócić wartość wszystkich prezentów. Tak więc dziewczyna, „sprzedana” w kolebce, nie 
miała możliwości odmiany swego losu. Młode Malijki na mocy nowego kodeksu uzyskały 
zatem prawo swobodnego dysponowania swoją osobą. Nie wolno dziewczyny, ani kobiety, 
wydać za mąż bez jej zgody. […] 

Kodeks dopuszcza istnienie poligamii (mężczyzna może mieć legalnie 4 żony). Rów-
nocześnie jednak kodeks daje kobiecie prawo uzyskania od narzeczonego zobowiązania 
do monogamii. Mężczyzna, który zawarł małżeństwo monogamiczne, nie może zawrzeć 
drugiego małżeństwa bez rozwiązania pierwszego. […] 

Wylicza się w nowym kodeksie prawa i obowiązki małżonków na podstawie tradycyj-
nego prawa, podkreślając jednocześnie równość obojga małżonków. Zgodnie z  tutejszą 
tradycją mężczyzna jest głową domu, ma obowiązek opieki nad żoną, ona winna mu po-
słuszeństwo. obowiązek utrzymania domu spoczywa na mężczyźnie, ale pracująca żona 
winna współuczestniczyć w kosztach. Nie dotyczy to kobiet pracujących w małżeństwach 
poligamicznych, gdzie nie muszą one dzielić dochodów swej pracy ze wspólnotą. 

Choć głową domu pozostaje mężczyzna, kobieta może go reprezentować, rozporzą-
dzać wspólnym funduszem. Ten element równości jest czymś nowym. Według prawa 
zwyczajowego kobieta nie była równa mężczyźnie – nawet w sądzie dla zrównoważenia 
zeznań jednego mężczyzny potrzeba było oświadczeń trzech kobiet, a i to czasami było 
za mało. […] W afrykańskim prawie zwyczajowym rozwód jest dopuszczalny i taką zasa-
dę akceptuje również nowy kodeks. Kładzie się natomiast kres praktykom »wypędzania 
żon«, które to prawo, zgodnie z tradycją, przysługiwało w Mali tylko mężczyznom”17. 

Jak wyglądała pozycja kobiety w tym czasie, najlepiej świadczą prezentowane poniżej 
wybrane przykłady z  różnych obszarów i dotyczące różnych grup etnicznych. Warto też 

17  G. Czekała, Nowy kodeks małżeński Mali, „Kontynenty”, 1966, nr 3, s. 12. 
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zwrócić uwagę na przemiany w obyczajowości, które zostały spowodowane przez radykal-
ne zmiany społeczne wywołane w dużej mierze rozluźnieniem norm moralnych, słabszą 
kontrolą społeczną, a z drugiej strony obcymi wzorcami postępowania, nieprzystosowany-
mi do tego regionu wartościami, lansowanymi często przez media i polityków.

Jeśli przyjrzeć się bliżej środowiskom wiejskim w Tanzanii, to okazuje się, że tzw. wy-
soka moralność wiejska w zasadzie była zawsze iluzoryczna. Przede wszystkim, zgodnie 
z tradycją, mężczyzna kupuje jedną lub więcej żon jako siłę roboczą (niektórzy uważają, że 
okup małżeński, mahari, nie jest aktem kupna, lecz odszkodowaniem dla rodziców, którzy 
tracą siłę roboczą). Zadaniem kobiety jest całkowite prowadzenie gospodarstwa domo-
wego, uprawa pola, rodzenie dzieci i  ich wychowanie. Sama pozbawiona jest wszelkich 
praw, nawet elementarnych uprawnień. W  niektórych środowiskach nie wolno jej spo-
żywać posiłku przy jednym stole z  mężem. Po śmierci męża jego rodzina przejmowała 
cały dobytek wraz z dziećmi, natomiast wdowę odsyłano z powrotem do domu rodziciel-
skiego. Większość kobiet cierpliwie znosiła ten los. Niektóre bardziej energiczne uciekały 
do miast, skąd, po rocznym zarobkowaniu jako prostytutki, wracały na tyle majętne, aby 
nabyć własną ziemię i założyć samodzielne gospodarstwo. Niektóre dorabiały sobie wa-
rzeniem piwa lub produkcją bimbru, gongo, na który znajdowały łatwy zbyt, gdyż męż-
czyźni, mało obciążeni pracą na roli, żyli we własnym pijackim gronie18.

Płeć jest ważnym wskaźnikiem miejsca w  strukturze społecznej plemienia Daba. 
określa ona raz na zawsze pozycję społeczną i prawa jednostki. Kobieta, uważana za isto-
tę mniej wartościową, jest ograniczona w prawie własności i w prawie do pełnienia funk-
cji publicznych. Przez całe życie jest zależna od mężczyzn: ojca, braci, męża, braci męża, 
a w pewnym okresie swego życia od matki i ewentualnie od pierwszej żony swego męża. 
Kruche podstawy związku małżeńskiego dają kobiecie pewien margines swobody i zmu-
szają mężczyzn do zabiegania o względy żon19. 

Współcześnie Nigeryjka wciąż może wyjść za mąż w wieku 12–13 lat – wtedy, gdy jest 
zdolna rodzić. To powinno być celem jej życia, tak głosi tradycja, „rodzenie jest cnotą”, 
a bezdzietność ubóstwem. Kobieta, która nie ma z jakiegoś powodu dzieci, nie przedsta-
wia żadnej wartości i jest skazana na szukanie sobie innego towarzysza życia lub powrót 
do rodzinnego domu. Rozwód jest jednoznaczny ze zwrotem całości lub części wpłaco-
nego przez małżonka posagu, dlatego rodzina żony nie skłania się do wyrażania zgody 
na rozwiązanie małżeństwa. oczywiście, by mogło do niego dojść, muszą się zgodzić obie 
strony (chodzi o rodziny małżonków). Dlatego na ogół małżeństwa tradycyjne są bardziej 
trwałe niż nowoczesne. Wciąż obowiązuje zwyczaj kupowania żon. Według oficjalnych da-
nych sprzed 15 lat wpłata za pannę z wyższym wykształceniem w Nigerii wynosiła 60 na-
ira, bez wykształcenia – 30. Nieoficjalne opłaty były znacznie wyższe, np. jeśli narzeczona 
miała ukończone studia wyższe, rodzice żądali wtedy od 1,5 tys. do 3 tys. naira (przeciętny 

18  R. ohly, Tanzania dzisiaj i jutro, Warszawa 1978, s. 139–140. 
19  R. Vorbrich, Daba. Górale Północnego Kamerunu, Wrocław 1989, s. 86. 
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zarobek wynosił około 150 naira miesięcznie). oprócz pieniędzy zamawiali oni u swego 
przyszłego zięcia całą listę prezentów, jak kartony piwa, papierosy, napoje alkoholowe lub 
luksusowe upominki w postaci biżuterii, roweru, a nawet samochodu20. 

W tradycyjnych środowiskach Lagos, Ibadanu czy w innych wielkich ośrodkach miej-
skich Nigerii model rodziny złożonej z dwóch, a nierzadko i trzech żon jest bardzo częsty, co 
wcale nie znaczy, że kobieta jest tu niewolnikiem mężczyzny. Ekonomiczna niezależność, 
aktywny tryb życia, jaki prowadzi w mieście czy na wsi, zajmując się uprawą ziemi i sprze-
dażą wyhodowanych przez siebie plonów (wszelkie pieniądze uzyskane tą drogą należą 
tylko do niej), dają jej dużą swobodę osobistą, możność dysponowania swoimi dochodami, 
a tradycyjne prawa chronią ją przed tyranią męża. oczywiście nie jest to absolutna swo-
boda. Na przykład mieszkając sama, mogłaby być łatwo posądzona o to, że jest kobietą 
lekkich obyczajów. Kobieta pozostaje tu zawsze pod opieką albo swojej rodziny, albo swo-
jego męża. Jeśli zabraknie jej ojca, odpowiedzialność za nią spada na najstarszego wiekiem 
mężczyznę – brata matki – lub jej najstarszego brata. Wyrazem tej odpowiedzialności jest 
mniej lub bardziej symboliczny udział rodziny w darach składanych przez narzeczonego 
w chwili zaręczyn. Przyjmowanie cząstki prezentu, który Jorubowie zwą dana (a sam akt 
wręczenia idana), oznacza akceptację małżeństwa, a więc i poczuwanie się do odpowie-
dzialności za jego pomyślność. Poprzez akt małżeństwa dziewczyna wchodzi do rodziny 
męża, lecz wciąż pozostaje członkiem swojego klanu, zachowuje swój osobisty majątek, 
a efekty pracy są jej własnością. Dziedziczy ona również po matce. Jej majątkiem będą 
dysponować jej córki i krewni po linii żeńskiej. Synowie natomiast mają prawo do majątku 
ojca i  jego krewnych. Jeżeli kobieta czuje się zaniedbywana przez męża, może od niego 
odejść i znaleźć sobie nowego. Tradycyjne prawo Joruba zawsze w takiej sytuacji fawory-
zuje żonę, wychodzi bowiem z założenia, że nie wolno żadnej kobiety pozbawić możliwości 
rodzenia dzieci, a co za tym idzie – małżeństwa. Rodzina kobiety będzie musiała tylko 
zwrócić połowę dana wpłaconego przez mężczyznę w czasie zaślubin21. 

W Kenii wielożeństwo jest prawnie uznane. od dawien dawna istniał tam zwyczaj ku-
powania żon. Nie miało znaczenia, ile miała wtedy lat wybranka ani czy była już w ogóle 
na świecie. Sprawą najbardziej zainteresowani byli jej rodzice, którzy zarabiali na córce. Całe 
wiano musieli oddać tylko w wypadku, gdy mąż ją odesłał, ale mógł on to uczynić tylko za 
zgodą jej rodziców, którzy zwykle nie zgadzali się na taki proceder. Wszelkiego rodzaju po-
darki i pieniądze, które zostały wpłacone za pannę młodą, zdążyły już się dawno zużyć, więc 
właściwie rodzina musiałaby odkupić kobietę, a na to nigdy nie miała pieniędzy22. 

Kobietę gabońską uważa się za kapitał, z różnych względów. To ona bowiem, wycho-
dząc za mąż, wnosi posag do rodziny swego ojca, będąc w ten sposób nie tylko jednym 
z jego źródeł dochodów, lecz także nieraz jedynym sposobem zagwarantowania posagu 

20  A. Cielecka, op. cit., s. 162–163.
21  G. Czekała-Mucha, Aszantki z Kumas, „Kontynenty”, 1986, nr 3, s. 10–13. 
22  C. Smolaga, Kenia, Warszawa 1976, s. 79. 
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swemu bratu, gdy ten będzie ubiegał się o  rękę dziewczyny. Kobiety zawsze, pracując, 
dzielą między siebie obowiązki domu, dbanie o plantacje, wychowanie dzieci i nawet han-
del. Z  punktu widzenia społeczno-ekonomicznego kobieta podnosi prestiż mężczyzny, 
dając mu dzieci i pomnażając jego dochód dzięki pracy swych rąk. Ponadto wielość żon 
daje mężczyźnie rangę człowieka wpływowego i mocnego, choć w dzisiejszych stosunkach 
społecznych poligamista jest przedmiotem krytyki i zazdrości ze strony młodych. Wśród 
plemion Gabonu, opartych na matriarchalnej strukturze społecznej, jak np. u Apindji, jed-
no z przysłów mówi: „upadkiem grozi rodzinie brak potomstwa żeńskiego”. Kobieta jest 
bowiem nie tylko kolebką życia, lecz także gwarancją więzi między nowym pokoleniem 
a przodkami, oczywiście po linii żeńskiej. Z tego też względu dobra materialne i nazwisko 
przekazuje nie ojciec na syna, lecz matka na córkę. Wychowanie spoczywa w rękach brata 
matki, co znów podkreśla dobitnie stanowisko prawne kobiety w ustroju matriarchalnym 
większości plemion Gabonu, jak: Apidji, Eshira, Mitsogha lub Bapunu znad rzeki Ngunie23. 

Afrykańska koncepcja małżeństwa polega na  tym, że dwoje ludzi poprzez zawar-
cie związku małżeńskiego nie tylko zakłada nową rodzinę, jak to ma miejsce w Europie, 
lecz także wtapia swoją rodzinę w  istniejące już szersze grupy pokrewieństwa. Młode 
małżeństwo jest w  dużej mierze pozbawione prawa do  decydowania o  swojej rodzinie, 
składając to na barki szerszej grupy (najczęściej całego klanu czy rodu). Wśród plemion 
Bantu stan osobowy grupy pokrewieństwa jest wykładnikiem jej bogactwa. Głównym 
celem współżycia małżonków jest zatem prokreacja. Płodność zapewnia potomstwo, 
które pozwala na  utrzymanie więzi pomiędzy żyjącymi a  ich przodkami w  tym samym 
klanie. Istnieje więc związek pomiędzy życiem seksualnym a wiarą, że umarli nie odchodzą 
od swoich żyjących krewnych, lecz mają swój udział we wszystkich sprawach klanu, żyjąc 
w nowo narodzonych dzieciach. Musi to jednak być potomstwo „dobre”. Dlatego kobieta 
w ciąży, nawet najbardziej nowoczesna, przestrzega wszelkich znanych jej zakazów i np. 
– jak bywa w wielu plemionach – ma prawo żądać od męża jak najczęstszych stosunków, 
gdyż od ich liczby zależy systematyczne „dorabianie” dziecku poszczególnych części ciała. 
Taki noworodek będzie „kompletny” – bez braków i deformacji. Mniej więcej od piątego 
miesiąca ciąży, a niekiedy i przez roczny okres karmienia dziecka, kobieta ma prawo od-
separować się od łoża małżeńskiego. W innym okresie nie wolno jej tego uczynić – nawet 
kiedy współżycie z mężem nie daje jej żadnej satysfakcji. Zresztą mąż, który pozostaje 
stroną czynną, agresywną, nie troszczy się o przeżycia erotyczne żony. Najczęściej gra mi-
łosna jest nieznana, podobnie jak nieznane jest istnienie stref erogennych24.

Jak słusznie zauważyła Alicja Wrzesińska, sytuacja kobiety z czasem ulegała popra-
wie. Wszelkiego rodzaju zmiany dotyczyły jednak głównie rodzin mieszkających w mie-
ście. „W trwającym w  Afryce procesie przemian rodziny tradycyjnej – rozpadu dużych 

23  S. Świderski, Gabońska matka, „Kontynenty”, 1971, nr 8, s. 13–15. 
24  A. Wrzesińska, Zmiany w  tradycyjnej obyczajowości a  problem edukacji seksualnej w  Afryce na  przykładzie Zairu, 
„Przegląd Informacji o Afryce”, 1976, nr 3, s. 97.
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grup pokrewieństwa – wystąpiło wiele czynników, które doprowadziły do indywidualizacji 
rodziny »małej«, składającej się z pary małżeńskiej i  jej bezżennych dzieci. Indywiduali-
zacja ta wyraża się w jej wyemancypowaniu spod ingerencji krewnych, którzy w rodzinie 
tradycyjnej pełnią ważne zadania asekuracyjne, obejmujące poszczególnych jej członków 
oraz zadania wychowawcze wobec potomstwa. W obecnej nowej postaci rodziny jedyny-
mi wychowawcami stają się rodzice, a rola matki, jako pierwszego wychowawcy dziecka, 
osiąga znaczenie kapitalne. Mówi się przeto o potrzebie szybkiego awansu społecznego, 
jak również zawodowego kobiet, co winno odbyć się nie tylko drogą ustanowień i politycz-
nego równouprawnienia, lecz poprzez oświatę i wskutek rosnącego poziomu wykształce-
nia ogólnego kobiet i nabywania kwalifikacji zawodowych”25.

Także inni badacze wskazali, że choć wiele się zmieniło, to niekoniecznie w dobrym 
kierunku: „uważam, że pozycja kobiety w rodzinie jest nadal fatalna. Dalej traktuje się ją 
jak zwykłą siłę roboczą i »maszynę« do rodzenia dzieci”26. Bezpłodność w wielu przypad-
kach wystarcza, aby otrzymać rozwód.

Koniec lat 90. XX w. obfituje w wiele ważnych wydarzeń, które mają znaczący wpływ 
na pozycję kobiety w rodzinie. Państwa afrykańskie rozpoczęły trudną drogę reform poli-
tyczno-gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. W  dużej mierze zostały one wymu-
szone upadkiem wielu dyktatur oraz odejściem od komunistycznych ideologii, kierujących 
polityką większości tych państw. Sytuacja ekonomiczna wymusiła wejście na drogę reform 
prowadzących do  gospodarki wolnorynkowej. To z  kolei spowodowało relatywny wzrost 
zamożności obywateli, wraz ze zwiększonym poczuciem indywidualnej wolności. W ciągu 
ostatnich 20 lat zjawisko migracji zarobkowych bardzo się nasiliło. Ich kierunek wyznaczała 
perspektywa pozyskania pracy – czyli ze wsi do miast. To spowodowało m.in. wiele zmian 
w strukturze społecznej i etnicznej całego tego kontynentu. Do tego skutki wojen, rewolu-
cji i zamieszek zwiększające ruchy migracyjne także przyczyniły się do większego przemie-
szania się różnych grup etnicznych, co pociągało za sobą szereg zmian w status quo życia 
społecznego w niemal każdym regionie Czarnej Afryki. W obozach dla uchodźców, w dużych 
miastach, w ośrodkach przemysłowych, okolicach głównych szlaków komunikacyjnych za-
tarły się dawne struktury społeczne na skutek wszelkiego rodzaju migracji, ale także po-
stępu technicznego. Większy odsetek ludzi wykształconych, posiadających pracę, mających 
kontakt z  przedstawicielami innych kultur, większa dostępność prasy, edukacji, wzorców 
propagowanych przez nowoczesną kulturę pokazywaną w  telewizji sprawiły, że zmiany 
dotknęły także tak newralgicznego dla funkcjonowania społeczeństwa tematu, jakim jest 
rodzina, a zwłaszcza miejsca w niej kobiety, i co nowe – ogólnego miejsca kobiety w życiu 
społecznym w takich jego aspektach, jak władza, rozrywka, media itp.27. Kobieta przestała 
być tylko i wyłącznie częścią składową jednego elementu struktury społecznej, jakim jest 

25  A. Wrzesińska, Sytuacja kobiety afrykańskiej a problemy rozwoju, „Przegląd Informacji o Afryce”, 1979, nr 1–2, s. 139–140. 
26  J. Wróblewski, op. cit., s. 18. 
27  B.F. Frederiksen, Popular Culture, Gender Relations and the Democratization of Everyday Life in Kenya, „Journal of 
Southern African Studies”, t. 26, 2000, nr 2.
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rodzina. Jej miejsce w społeczeństwie, spełniane funkcje i nowe obowiązki, do  jakich jest 
z tego powodu zobligowana, stawiają ją na równi z mężczyznami. o statusie kobiety nie 
decyduje jednak tylko sama emancypacja, lecz także całokształt innych czynników, które 
albo pozwalają kobiecie realizować się w wielu innych wymiarach (np. przedsiębiorczości czy 
polityce), albo nie. Bardzo wiele zależy od odpowiedniego prawodawstwa czy możliwości 
ekonomicznych (miejsca pracy).

To, że kobiety są równe mężczyznom, że mogą być wykształcone, że mogą same de-
cydować o swoim losie i losie innych (nie tylko najbliższych, lecz także całych społeczności), 
nie było skutkiem zrodzenia się takich potrzeb, ale wynikiem napływu wzorców egzogen-
nych28 – szczególnie za pośrednictwem mediów. We współczesnej Czarnej Afryce nie moż-
na mówić o pozycji kobiety w społeczeństwie tylko przez pryzmat jej miejsca w rodzinie. 
Dlatego problematyka kobieca stała się od niedawna jednym z tematów poruszanych nie 
tylko w mediach, ale także na obradach afrykańskich rządów. Emancypacja kobiet przesta-
ła być mrzonką europejskich feministek, lecz stała się marzeniem afrykańskich kobiet. To 
oznacza, że stała się realną potrzebą, która w miarę możliwości jest realizowana. Silnym 
czynnikiem ją wspierającym jest postępująca globalizacja, która promuje kobiety wykształ-
cone, wymusza na władzach poszczególnych krajów nie tylko dopuszczanie ich do pełnienia 
funkcji na niższych szczeblach administracji, lecz także ich udział w parlamentach i rządach. 
Czynnikami, który spowalniają emancypację, są wojny i bieda. Wojny powodują, że pozycja 
kobiety, jako słabszej fizycznie, jest niższa, że kobieta jest często sprowadzana do narzędzia 
zaspakajającego potrzeby (seksualne i kulinarne) wojujących, staje się też narzędziem walki 
(systematyczne gwałty na kobietach pochodzących z grup będących wrogami na polu walki). 
Dlatego też bardzo często kobiety zaczynają czynnie (poprzez liczne protesty, demonstracje) 
domagać się działań mających na celu zakończenie konfliktów29.

Nędza z kolei powoduje, że kobiety nie mogą sobie pozwolić na naukę, pierwszeństwo 
w otrzymaniu dobrej posady ma więc mężczyzna. Kobieta tymczasem ma na utrzymaniu 
całą rodzinę. Dlatego w  sytuacji braku wsparcia i  kontroli ze strony społeczności lokal-
nych kobiety bardzo często decydują się na jedyny możliwy sposób na zdobycie środków 
do życia – na prostytucję. To jeden z największych problemów społecznych współczesnej 
Afryki. Prostytucja oraz przemoc to najczęstsze przyczyny zachorowań na AIDS, przy czym 
w Czarnej Afryce zdecydowaną większość zakażonych stanowią kobiety, nie mężczyźni30. 
Biorąc pod uwagę szacunki, że około 10% społeczeństwa w całym regionie jest zakażone 
HIV, a w niektórych krajach (zwłaszcza na południu kontynentu, np. w Botswanie czy Su-
azi) odsetek ten sięga nawet 30–40%, sprawa jest wyjątkowo ważna.

28  Chodzi o europejskie wzorce życia kobiety i jej miejsce w społeczeństwie lansowane szczególnie w filmach, piosen-
kach, za pośrednictwem zarówno radia, jak i prasy, ale obecnie już szczególnie mocno za pośrednictwem coraz bardziej 
wszechobecnej telewizji (głównie w miastach).
29  P. Kaarsholm, D. James, Popular Culture and Democracy in Some Southern Context: An Introduction, „Journal of South-
ern African Studies”, t. 26, 2000, nr 2.
30  P. Górzny, HIV/AIDS in Black Africa: A Social Aspect of the Reasons of the Pandemic, „Hemispheres”, 2005, nr 19.
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ostatnie 30 lat to silny rozwój miast. Procesy urbanizacyjne spowodowały olbrzymie 
migracje, w  wyniku których nastąpiły zasadnicze zmiany (i to bez względu na  kraj czy 
region) w funkcjonowaniu rodzin. W miastach rodziny wielkie zostały zastąpione przez 
nuklearne. Ma to wiele konsekwencji, przede wszystkim natury kulturowej. Stare wzory 
życia społecznego przestały obowiązywać – nowe napływają zazwyczaj z wszechobecnej 
w miastach telewizji i są zdecydowanie bliższe liberalnym normom europejskim niż jakim-
kolwiek innym, bardziej zachowawczym31.

Dlatego pozycja kobiety w rodzinie afrykańskiej jest obecnie w dużej mierze zbliżona 
do tej, z którą spotykamy się w Europie. Tradycyjne struktury rodzinne straciły na zna-
czeniu, a dotychczasowy podział obowiązków w rodzinie przestał obowiązywać. Wszech-
obecne ubóstwo sprawia, że kobieta na równi z mężczyzną pracuje i utrzymuje dom, nie 
ma tam sztywnego podziału – o tym, kto i gdzie pracuje, decyduje rynek, a nie obyczaje32.

W sytuacji, kiedy nastąpiło osłabienie wzorców życia rodzinnego, kobieta jest bar-
dzo często zdana sama na siebie. W ciągu ostatnich lat drastycznie zwiększyła się liczba 
kobiet porzuconych przez mężczyzn, często wychowują one więcej dzieci. Wiele kobiet 
ze swojej pracy utrzymuje też mężczyzn, którzy albo nie mogą pracy znaleźć, albo nie 
chcą (częste zjawisko w Czarnej Afryce). Dlatego rozwinęły zdolności do  radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach, zwłaszcza przy braku wsparcia ze strony wielkiej rodziny, klanu czy 
społeczności lokalnej. Współcześnie kobiety w Czarnej Afryce bardzo często zajmują się 
handlem i to jest ich domena. Pracują też oczywiście w przemyśle i rolnictwie. W ostat-
nich latach udział kobiet w wytwarzaniu dochodu stał się tak znaczący, że nawet rządy 
wielu krajów33 zdecydowały się na tworzenie prawodawstwa ułatwiającego właśnie ko-
bietom prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wiele organizacji pozarządowych 
wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, wspierając różnego rodzaju inicjatywy, np. 
udzielanie kobietom kredytów na specjalnych warunkach, nawet bezzwrotnego wsparcia 
zarówno w formie materialnej, jak i specjalnych kursów dokształcających. Przełamywane 
są powoli bariery kulturowe (w szczególności odnoszące się do systemu posiadania – sym-
bolicznego i prawnego – ziemi) oraz polityczne (w szczególności administracyjne), które 
sprawiały, że w wielu wypadkach kobiety były dyskryminowane. Jest to proces powolny 
i rozpoczął się dopiero w ostatnich latach.

Jak podkreśla Czesław Cekiera34, współczesne kobiety afrykańskie dostosowują się 
do nowej sytuacji ekonomicznej w Afryce. Wiele z nich uczestniczy w życiu politycznym i eko-
nomicznym, działa w organizacjach międzynarodowych i krajowych. Przemiany polityczne 
oraz w dużej mierze obyczajowe (dziewczęta nie godzą się już często na ślub z mężczyzną, 

31  N. Ben-Ari, Changing Tradition to Safeguard Women, „Africa Recovery”, t. 17, 2003, nr 1; W. Nyirongo, Gender 
and the Media, „The Chronicle Newspaper” (Lilongwe), 21.03.2004.
32  Status of Women in Africa, African Center for Women, Addis Ababa 2000.
33  W 2003 r. rządy Togo, Ghany i Kamerunu wprowadziły przepisy dające ulgi podatkowe w prowadzeniu przez kobiety 
działalności gospodarczej.
34  C. Cekiera, op. cit., s. 185–186.
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którego nie kochają, a który został im wyznaczony przez rodzinę) spowodowały, że wiele 
kobiet opuszcza swoje tradycyjne miejsce zamieszkania i  w  poszukiwania lepszego życia 
wyrusza szukać pracy, która pozwoli im się utrzymać i żyć w innym miejscu. Kobiety samot-
ne, pracujące mają jednak mniejszą szansę na zdobycie dobrego wykształcenia. A według 
jednego z powiedzeń cytowanych przez C. Cekierę: „[…] jeżeli wykształcisz mężczyznę, to 
wykształcisz jednostkę, ale jeżeli wykształcisz kobietę, to wykształcisz naród”. Przysłowie 
to odnosi się do wszystkich kobiet w Afryce. Jeszcze do niedawna ze względów kulturowych, 
które były jednak usankcjonowane prawnie, kobiety były dyskryminowane w ubieganiu się 
o przyjęcie do szkół, w szczególności wyższych.

Bezcelowe jest wskazywanie konkretnych przykładów pokazujących, jaka jest sytu-
acja kobiety w różnych krajach, w różnych obszarach kulturowych czy różnych plemio-
nach. Globalizacja wzorców kulturowych posunęła się tak daleko, że czynnikiem deter-
minującym pozycję kobiety w  rodzinie jest obecnie kwestia ekonomiczna i nie można 
tego z łatwością przełożyć na jakiekolwiek granice etniczne czy państwowe. W jednym 
mieście żyją przedstawiciele różnych kultur, którzy mają różną sytuację ekonomiczną. 
Ta wszechobecna różnorodność, przy jednoczesnym wpływie trendów globalizacyjnych, 
powoduje, że współczesna Czarna Afryka pod względem poruszanego tematu może być 
traktowana jako jeden wspólny obszar, niecharakteryzujący się tak silną różnorodno-
ścią, jak dawniej, w zakresie wzorów kulturowych dotyczących pozycji kobiety w rodzi-
nie i ogólnie w całym społeczeństwie. Nie sposób wskazać jakichkolwiek prawidłowości 
rządzących tymi wzorami innych niż te, które wypływają z czynników ekonomicznych, 
prawnych czy biologicznych.

Aby zrozumieć, jaka jest obecnie pozycja kobiety w rodzinie w Czarnej Afryce, należy 
zwrócić uwagę na to, jaka była ona przed wiekami. Nie miał na nią większego wpływu ko-
lonializm jako taki. Rodzina żyła swoim życiem i kolonizatorzy z reguły nie interweniowali 
w sprawy statusu rodziny. Ewolucja, jaka zaszła w typie rodziny (powolne przechodzenie 
z rodziny poligamicznej do monogamicznej), wiąże się z rozwojem miast i funkcjonowa-
niem tam małych, nie dużych rodzin. 

Sytuacja kobiety była różna w  różnych rejonach tego kontynentu. Wszystko zale-
żało od tego, jak funkcjonowała w  systemie kultury tradycyjnej. Zróżnicowanie pozycji 
kobiety jest współcześnie bezpośrednio związane z tym, gdzie mieszka – na wsi, gdzie 
nadal obowiązuje model tradycyjny, czy w mieście, gdzie następuje emancypacja rodzin; 
czy żyje w  ubóstwie (najczęściej albo powraca na  wieś i  żyje jak przed wiekami, albo – 
jeśli nie może, a  w większości przypadków tak jest – zajmuje się prostytucją czy inną 
formą patologicznego zarabiania), czy w dostatku (raczej powiela europejskie wzory życia 
w rodzinie). Emancypacja dostępna jest dla kobiet żyjących w rodzinach, w których domi-
nują wzorce kultury europejskiej, natomiast jest elementem obcym i niedostępnym dla ko-
biet i ich rodzin żyjących w systemie kultury tradycyjnej. Awans pozycji kobiety wyrażany 
w kategoriach emancypacji nie jest zjawiskiem występującym w całym społeczeństwie. 
Występuje i jest możliwy tylko w jednej części społeczeństwa, wśród elit i mieszkańców 
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miast; zjawisko to nie jest obecne na terenach wiejskich, gdzie wciąż dominuje tradycja. 
Nie jest to więc element zmian kulturowych całego społeczeństwa, lecz tylko jego części. 
Dlatego także w tym wymiarze nie można mówić o jednej kulturze afrykańskiej czy na-
rodowej, tylko o dwóch odrębnych systemach kulturowych funkcjonujących jednocześnie 
w jednym społeczeństwie.
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Special Significance of the issue 
of women’s emancipation 
in Sub-Saharan Africa

(abstract)

The position of women in Sub-Saharan African societies, despite their explicit diver-
sification and diversity, for many decades has been determined by the family. This posi-
tioning is rooted in culture. It should also be noted, however, that this image also has its 
roots in traditional European culture. Along with the social and cultural changes in Europe, 
it  is recognized that women can be described from the perspective of other important 
social roles that they fulfill - as rulers, workers, entrepreneurs, and finally soldiers. Despite 
the fact that women in Africa are still predominantly depicted from the perspective of 
research on family, in this analysis, an attempt was made to present their case also from 
the perspective of other social roles. However, as African reality shows, the emancipation 
of African women is progressing, albeit slower than analysts from international organiza-
tions (e.g. the uN, the World Bank), NGos (aid), or in particular journalists, would like it to.
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Partycypacja polityczna kobiet 
w Afryce Subsaharyjskiej

wstęp

Ponad połowa mieszkańców Ziemi to kobiety. Ich realny wpływ na  podejmowanie 
decyzji jest jednak wciąż nieporównywalnie mniejszy niż mężczyzn. Szczególnie w dobie 
dyskusji o parytetach, kwotach wyborczych1, ideologii gender, a  także w związku z Pią-
tą Światową Konferencją w sprawie Kobiet2 warto przyjrzeć się temu zagadnieniu w krajach 
afrykańskich. Jest to o tyle istotne, że skala partycypacji kobiet w organach decyzyjnych czy  

1  Kwota wyborcza to określony procentowo udział reprezentantów i reprezentantek każdej z płci na liście wyborczej. 
To jedno z narzędzi służących osiąganiu równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zob.: http://www.
rownosc.ngo.pl/x/347503 (dostęp z 6.01.2014).
2  W oświadczeniu wydanym 8 marca 2012 r. przewodniczący Zgromadzenia ogólnego oNZ Nassir Abdulaziz Al-Nasser 
i sekretarz generalny oNZ Ban Ki-moon proponowali zwołanie Piątej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w 2015 r. 
Międzynarodowe spotkanie miałoby skoncentrować się na  wypracowaniu rozwiązań nowych, nieznanych wcześniej 
problemów narastających w ostatnich latach, zob.: http://www.mfrs.pl/index.php/home/aktualnosci/67-v-swiatowa-
konferencja-w-sprawie-kobiet-pod-przewodnictwem-onz (dostęp z 10.01.2014).
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partiach politycznych jest w Afryce jednym z elementów wskazujących na zaawansowa-
nie rozwiązań demokratycznych i obywatelskich w państwie. Rozwojowi demokratyzacji 
w  państwach Afryki Subsaharyjskiej towarzyszy m.in. rozwój praw kobiet, a  co za tym 
idzie, większe możliwości mobilizacji kobiet w  walce o  równe prawa. Afryka zachowuje 
przy tym swoją specyfikę, która związana jest z tradycjonalistycznym podejściem w ro-
zumieniu ról społecznych kobiet, a także z wieloma bardzo zakorzenionymi w społeczeń-
stwie stereotypami czy zachowaniami. To wszystko sprawia, że podjęta tematyka wydaje 
się bardzo interesująca na tle zmian, do których dochodzi w poszczególnych państwach 
afrykańskich oraz na całym świecie.

czynniki wpływające na poziom partycypacji kobiet w polityce

udział kobiet w  polityce jest ważnym zagadnieniem społecznym. Powszechnie za-
uważane jest niewystarczające reprezentowanie kobiet w  polityce. Bywa ono wiązane 
z  szerszym problemem dyskryminacji kobiet w  życiu zawodowym i  publicznym. Jest to 
problem o charakterze globalnym, mający wiele przyczyn. Najczęstsze to niedocenianie 
szans wyborczych kobiet i ocenianie ich przez pryzmat stereotypów płciowych, które wią-
żą się z przekonaniem, że kobiety nie nadają się do polityki, a ich przeznaczeniem jest po-
święcenie się życiu rodzinnemu. Taki stereotyp nosi nazwę stereotypu tradycyjnego. Inny 
to stereotyp seksualny – zgodnie z nim kobiety koncentrują się na własnym wyglądzie 
i przede wszystkim chcą się podobać. Stereotyp nietradycyjny zawiera z kolei pozytywne 
przekonania na temat kompetencji kobiet (inteligencja, niezależność, ambicja, wymaga-
nia wobec innych), niekoniecznie budzi on jednak sympatię.

Po analizie literatury tematu można wskazać następujące czynniki odpowiadające za 
nierówną reprezentację kobiet i mężczyzn w polityce: 

•	 socjalizacja do ról płciowych; 
•	 trudności w  realizacji zadań politycznych u kobiet wynikające z zaangażowania 

w organizację życia rodzinnego; 
•	 niższe kwalifikacje kobiet; 
•	 dyskryminacja i uprzedzenia ze strony wyborców i systemu politycznego (wymo-

gów urzędu);
•	 niedoszacowanie szans wyborczych kobiet3.
Alternatywną listę czynników wymienianych w literaturze na temat niższej partycy-

pacji kobiet w polityce przedstawia Krystyna Skarżyńska4. Są to: 

3  Por. F. Pratto, Polityka płci. Różnice między kobietą a mężczyzną w sypialni, kuchni i gabinecie, [w:] Kobiety i mężczyźni. 
Odmienne spojrzenia na różnice, red. B. Wojciszke, Gdańsk 2002; K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii poli-
tycznej, Warszawa 2005 oraz W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
4  K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.
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•	 czynniki psychologiczne, w  tym mniejsze zainteresowanie polityką, mniejsze 
zdolności przywódcze; 

•	 socjalizacja; 
•	 tradycyjna rola kobiet;
•	 brak poparcia kobiet przez kobiety;
•	 czynniki organizacyjno-instytucjonalne (mniejsze fundusze na kampanię, ordyna-

cja wyborcza, niedocenianie szans wyborczych); 
•	 zjawisko tzw. szklanego sufitu5; 
•	 sprzeciw społeczny.

Pekińska Platforma Działania

Walka o równouprawnienie płci toczy się w wielu państwach afrykańskich na różnych 
poziomach. Zajmują się tym rządy państw, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia. 
Pewnego rodzaju cele strategiczne na tym polu wskazują konferencje w sprawie kobiet or-
ganizowane przez organizację Narodów Zjednoczonych6. Szczególnie duże znaczenie mia-
ła Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. 
Jej dokument końcowy – Platforma Działania – wskazuje na 12 obszarów, które mają klu-
czowe znaczenie w walce z dyskryminacją kobiet, oraz określa działania, które mają podjąć 
w tym celu rządy, instytucje międzynarodowe czy organizacje pozarządowe. Punkt siódmy 
opisywanego dokumentu dotyczy udziału kobiet w życiu politycznym i zawiera dwa na-
stępujące cele: 

•	 podjąć kroki mające na celu zapewnienie kobietom równego dostępu i pełnego 
udziału w strukturach władzy i procesach decyzyjnych;

•	 zwiększyć zdolność kobiet do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i rządzeniu. 
Pekińska Platforma Działania w  następujący sposób tłumaczy powyższe postulaty: 

„Demokracja polega na  tym, że każdy ma prawo brać udział w  rządzeniu swoim krajem. 
Bez uwłasnowolnienia i  autonomii kobiet oraz poprawy ich statusu społecznego, ekono-
micznego i politycznego nie może być przejrzystego i odpowiedzialnego systemu rządzenia 
i administrowania ani trwałego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia. Na wszystkich po-
ziomach i we wszystkich dziedzinach życia społecznego, zarówno w wymiarze osobistym, 
jak i publicznym, występuje układ sił przeszkadzający kobietom w pełnym wykorzystywa-
niu swoich życiowych możliwości. Dopiero równy udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu 

5  Szklany sufit to zjawisko polegające na „widoczności awansu przy jednoczesnej niemożności jego osiągnięcia. Jest 
to niewidzialna bariera, która oddziela kobiety od najwyższych szczebli kariery. uniemożliwia im ona awansowanie 
na szczyt, dojście do wysokich pozycji m.in. w polityce czy biznesie. Termin ten odnosi się również do mniejszości etnicz-
nych, seksualnych czy wyznaniowych”, zob.: http://www.kobietapracujaca.pl/szklany-sufit (dostęp z 15.01.2014).
6  Zob. szerzej: http://www.analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/Broszura%20Pekin+15%20j.polski.
pdf (dostęp z 10.01.2014).
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decyzji zapewni równowagę lepiej odzwierciedlającą strukturę społeczeństwa i niezbędną 
dla  umocnienia demokracji i  dla jej prawidłowego funkcjonowania. udział kobiet w  życiu 
politycznym pełni więc doniosłą rolę w procesie awansu kobiet. Równy udział kobiet w po-
dejmowaniu decyzji jest nie tylko kwestią zwykłej sprawiedliwości i demokracji, ale również 
warunkiem koniecznym tego, żeby były brane pod uwagę interesy kobiet. Bez aktywnego 
uczestnictwa kobiet i uwzględniania kobiecego punktu widzenia w podejmowaniu decyzji 
na wszystkich szczeblach nie da się osiągnąć równości, rozwoju i pokoju”7. Warto zwrócić 
uwagę, że ustalenia konferencji z Pekinu odwoływały się do wcześniejszych ustaleń kon-
ferencji z Nairobi (Trzecia Światowa Konferencja w sprawie Kobiet z 1985 r.), podczas której 
określono strategie działań na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu 
społecznym, politycznym i gospodarczym. 

Specyfika zmian społecznych, politycznych i kulturowych w Afryce

Zmiany polityczno-ustrojowe w Afryce są ściśle związane ze zmianami społecznymi 
i kulturowymi. Następuje tam stopniowa rekonstrukcja zachowań i działań społecznych 
z uwzględnieniem roli obu płci w poszczególnych dziedzinach życia. W życiu politycznym 
to proces szczególnie trudny i postępujący bardzo powoli. Na poziom reprezentacji Afry-
kanek w polityce wpływają trzy charakterystyczne czynniki:

•	 demokratyzacja życia;
•	 czynniki religijne;
•	 czynniki powstałe na skutek zakończenia konfliktów wojennych w państwie.
W Afryce, w przeciwieństwie np. do Ameryki Łacińskiej czy Europy Wschodniej, tzw. 

trzecia fala demokratyzacji następowała jednocześnie z  rozwojem praw kobiet. Nie był 
on nieograniczony, ale następował stopniowo, stwarzając kobietom nowe możliwości ak-
tywności politycznej oraz dopuszczając je do coraz wyższych urzędów. Związek obu tych 
zjawisk nie jest regułą, bo poziom reprezentacji politycznej kobiet w państwach demo-
kratycznych i  niedemokratycznych jest podobny, ale z  pewnością demokratyzacja stała 
się czynnikiem, który obudził aktywność kobiet na wielu płaszczyznach, w tym na scenie 
politycznej.

Czynnik religijny wiąże się z zamieszkiwaniem w niektórych państwach Afryki (Tan-
zania, Mauretania, Senegal czy Erytrea) znaczących grup wyznawców islamu. W  tych 
przypadkach ma to pozytywny wpływ na rozwój praw kobiet. Państwa te pod naciskiem 
organizacji kobiecych czy kobiet wywodzących się z  elit państwowych są motywowane 
do przyjmowania zasad parytetowych czy kwotowych. Inne czynniki, które stanowią za-
chętę do takiego działania, to konieczność dostosowania się do norm międzynarodowych, 
naciski darczyńców lub chęć pozyskania głosów wyborczych kobiet.

7  Ibidem, s. 25–26 (dostęp z 10.01.2014).
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W ostatnich kilkunastu latach największe zmiany w  kwestii aktywności kobiet 
na scenie politycznej państw Afryki można zaobserwować w tych państwach kontynen-
tu, przez które przetoczyły się wojny i konflikty zbrojne8. Jak wiadomo, Afryka to miejsce 
szczególnie negatywnie doświadczone w  tej kwestii. Zakończenie konfliktów zbrojnych 
powodowało tworzenie struktur i uruchomienie działań, które umożliwiały większe za-
angażowanie aktywistek i  sprzyjały wzrostowi reprezentacji kobiet. Należy wspomnieć 
tu o negocjacjach pokojowych9 lub działaniach prawodawczych, których celem było przy-
gotowanie i uchwalenie nowej konstytucji oraz innych aktów prawnych. Drugim elemen-
tem zmian w państwach postkonfliktowych wpływającym na zwiększenie udziału kobiet 
w polityce jest tworzenie przez organizacje pomocowe (Bank Światowy, sektor NGo czy 
oNZ) wymogów prodemokratycznych dla państw, którym udzielana jest pomoc. Państwa 
afrykańskie, w których niedawno zakończyły się konflikty zbrojne, są na to szczególnie 
nastawione, bo najbardziej potrzebują pomocy. W związku z tym chętniej dokonują zmian 
na rzecz większej partycypacji kobiet w polityce. Wojny domowe i konflikty zbrojne w pań-
stwach afrykańskich przyczyniły się także do zachwiania lub zburzenia dotychczasowego 
układu ról społecznych i relacji między mężczyznami a kobietami, a  jednocześnie stwo-
rzyły bodźce dla kobiet do działania na rzecz ich praw, tworzenia autonomicznych ruchów 
i organizacji oraz poszerzania reprezentacji politycznej. Taka sytuacja jest szczególnie wi-
doczna w państwach, które przetrwały długotrwałe konflikty albo gdzie wojny zakończyły 
się dużą liczbą ofiar. obecność kobiet kombatantek w takich państwach jak Liberia czy 
Sierra Leone lub udział kobiet w procesach pokojowych spowodowały przewartościowanie 
ideologii gender i stopniowe zmiany na rzecz poszerzania praw kobiet.

Poza powyższymi czynnikami kobiety w Afryce są narażone na dodatkowe ograniczenia, 
takie jak seksizm, dyskryminacja czy przywileje patriarchalne. Jak pisze Paul Valley, kobiety 
w Afryce pracują przez dwie trzecie wszystkich godzin pracy, produkują 70% żywności, ale 
zarabiają tylko 10% całkowitych dochodów i posiadają mniej niż 1% własności10. Zdaniem 
działaczki na rzecz praw kobiet, Peggy Atrobus11, kobiety, które zdecydowane są pełnić naj-
ważniejsze urzędy, mogą pokonać wszelkie przeszkody. Stanie się tak po spełnieniu trzech 
warunków. Po pierwsze, kandydatki muszą potraktować seksizm czy dyskryminację jako 
wyzwania charakterystyczne dla swojego zawodu, pozycji czy popularności. Po drugie, na-
leży zrobić wszystko, by wspierać wszelkie inicjatywy przełamujące układy patriarchalne. 
I po trzecie, kobiety można wypromować na najważniejsze urzędy w państwie, organizacji 
czy innej strukturze tylko pod warunkiem zawierania wielu różnych koalicji, zwiększając tym 

8  Taka zależność widoczna jest nie tylko na kontynencie afrykańskim. Podobne procesy można zaobserwować w róż-
nych państwach po konfliktach zbrojnych, np. w Timorze Wschodnim, Serbii czy Nepalu.
9  oczywiście nie każdy konflikt kończył się negocjacjami pokojowymi. Na skutek zakończonej w 2002 r. wojny w Angoli 
zdziesiątkowano siły rebeliantów i o negocjacjach nie mogło być mowy, zob. szerzej: D. Jankowski, Konflikt w Angoli. 
Historia, geopolityka, wyzwania na przyszłość, „Biuletyn opinie”, 2009, nr 37, Warszawa 2009.
10  P. Valley, From dawn to dusk, the daily struggle of Africa’s women, http://www.independent.co.uk/news/world/af-
rica/from-dawn-to-dusk-the-daily-struggle-of-africas-women-416877.html (dostęp z 14.01.2014).
11  Zob.: http://www.learningpartnership.org/node/1768 (dostęp z 11.01.2014).
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samym grono ich zwolenników w różnych środowiskach12. Z kolei Aruna Rao i David Kelleher 
uważają, że aby można było mówić o powszechnej obecności kobiet na stanowiskach decy-
zyjnych, należy poddać transformacji wszelkie instytucje. Tylko promowanie równości płci 
może pomóc osiągnąć ten cel13. 

reprezentacja kobiet w polityce w państwach Afryki Subsaharyjskiej – poziom 
parlamentarny

Statystyki światowe wskazują, że poziom partycypacji kobiet w  polityce wynosi 
17,7%. Podobny odsetek dotyczy Afryki Subsaharyjskiej, co oznacza, że Afryka w  tym 
aspekcie nie jest na szarym końcu, tylko średnio wpisuje się w trendy ogólnoświatowe, 
a nawet Afryka Subsaharyjska zaczyna przodować w tych statystykach. Dla przykładu 
w Rwandzie ponad 50% parlamentarzystów to kobiety, co jest ewenementem na skalę 
światową. Według konstytucji Rwandy 24 z 80 miejsc w niższej izbie parlamentu jest 
zarezerwowanych dla kobiet. Co więcej, ustawa zasadnicza rezerwuje też 6 z 20 manda-
tów do izby wyższej dla kobiet. Lobby kobiece w Rwandzie spowodowało także utwo-
rzenie urzędu ministra do spraw kobiet. Takie rozwiązania są ogromnym osiągnięciem 
nie tylko w Afryce14, lecz także w kontekście globalnym.

W parlamencie ugandy zasiadają obecnie 134 kobiety, co stanowi 34% wszystkich 
mandatów15. Ich udział w  procesach politycznych jest zatem znaczący, jak jednak pisze 
Loyce Kyogabirwe16, mimo zwiększającej się stopniowo liczby kobiet w organach i proce-
sach decyzyjnych życie kobiet się nie polepsza, a wciąż można zaobserwować eskalację 
braku poszanowania dla praw kobiet. Ciekawie wyglądają także statystyki prowadzone 
przez „Daily Monitor” dotyczące częstotliwości wypowiedzi w parlamencie17. okazuje się, 
że w ciągu dwóch badanych lat zaledwie 34 posłanki wypowiadały się mniej niż 15 razy, 
a  ugandyjski parlament, mimo prokobiecych inicjatyw, zdominowany jest wciąż przez 
mężczyzn. Statystyki dotyczące udziału kobiet we władzy w  ugandzie robią duże wra-
żenie, ale na razie nie udaje się na tyle znacząco wpłynąć na praktykę działań, by zwykłe 
kobiety poczuły siłę swoich reprezentantek. Ta „ciemna strona” sytuacji kobiet w ugan-
dzie wskazuje, jak długotrwały i mozolny jest proces wprowadzania zmian kulturowych 
i społecznych na polu ideologii gender. 

12  R. Skaine, Women Political Leaders in Africa, Jefferson 2008, s. 153.
13  A. Rao, D. Kelleher, Leadership for Social Transformation: Some Ideas and Questions on Institutions and Feminist 
Leadership, [w:] Women and Leadership, red. C. Sweetman, oxfam 2000, s. 74.
14  Rwanda nie jest jedynym krajem afrykańskim, w którym konstytucja rezerwuje kwoty wyborcze dla kobiet, zob.: 
tabela 1.
15  Dane na grudzień 2013 r.
16  L. Kyogabirwe, Are Women in Political Leadership Making a Difference?, http://www.isis.or.ug/insight/are-women-
in-political-leadership-making-a-difference (dostęp z 13.01.2014).
17  Ibidem.
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Podobne procesy, choć na różną skalę, widoczne są w innych państwach afrykańskich. 
Kobiety takie jak: Joyce Banda (prezydent Malawi), Ellen Johnson-Sirleaf (prezydent Libe-
rii), Akua Sena Dansua (minister w rządzie Ghany) czy Nkosazana Dlamini-Zuma (prze-
wodnicząca unii Afrykańskiej)18 stają się symbolami i inspiracją dla innych, na efekty ich 
działań trzeba jednak jeszcze poczekać. Należy również wspomnieć o państwach, które 
pozostają daleko z tyłu w tabelach ze statystykami dotyczącymi udziału kobiet w polity-
ce. W Botswanie, Demokratycznej Republice Konga i na Madagaskarze poziom partycypa-
cji kobiet w organach władzy wynosi poniżej 10%.

tabela 1. Konstytucyjne gwarancje kwot wyborczych dla kobiet w państwach Afryki  
Subsaharyjskiej

Państwo

Udział kobiet 
w składzie  
parlamentu  

(w proc.)

Konstytucyjna 
kwota wyborcza 

dla kobiet (w proc.)

Rok wprowadzenia 
kwot

Dżibuti 10,8 10 2002

Erytrea 22,0 30 1995

Kenia 7,1 3 1997

Rwanda 48,8 30 i 20 (izba wyższa) 2003

Tanzania 22,3 20 2000

uganda 34 18,4 1989

Somalia 10 10 2001

Suazi 10,8 28 2003

Źródło: na podstawie A.M. Tripp, Legislative Quotas for Women, [w:] M. Salih, African Parliaments Between Go-
vernment and Governance, New York 2005, s. 50–51

Partycypacja Afrykanek w partiach politycznych

Partie polityczne w państwach Afryki Subsaharyjskiej z punktu widzenia kobiet przez 
długi czas stanowiły jeden z  głównych instrumentów władzy patriarchalnej i  element 
męskiej dominacji w  polityce. Aby bardziej zaistnieć w  tym świecie, organizacje kobie-
ce postawiły sobie za cel zmienić partie polityczne: uznając niezbędność ich funkcjono-
wania, doprowadzić do  takiej transformacji, która zwiększyłaby szanse na  wywieranie 
przez kobiety większego wpływu w  świecie polityki. Warunkiem niezbędnym dla  ta-
kiej zmiany okazał się system wielopartyjny, a  także proporcjonalny system wyborczy.  

18  Zob. szerzej: R. Skaine, op. cit.
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Wielopartyjność pozwala na  szerszą reprezentację kobiet, a  proporcjonalność zwiększa 
szanse na sprawiedliwy podział mandatów wyborczych. oczywiście warunki te w żaden 
sposób nie spełnią swojej funkcji, jeśli za tego typu zmianami nie będzie stał silny ruch 
aktywnych kobiet popierający transformację.

W parze ze zmianami na forum parlamentów i gabinetów rządowych w wielu pań-
stwach Afryki Subsaharyjskiej pojawiały się zmiany w  partiach politycznych. Niektóre 
państwa przyjęły kwoty wyborcze dla kobiet w konstytucjach, inne ograniczyły się do ta-
kiego rozwiązania w ramach partii politycznych19. Przywództwo w partiach wciąż pozosta-
je zdominowane przez mężczyzn, obecność kobiet jest jednak już bardzo zauważalna20. 
W  wielu partiach funkcjonują nawet pewnego rodzaju frakcje kobiet, które odgrywają 
w nich coraz większą rolę. upowszechnianie obecności kobiet w partiach politycznych oraz 
poszerzanie ich roli jest, podobnie jak w przypadku szczebla parlamentarnego, powolne 
i stopniowe. Na drodze stoją te same bariery, a oba poziomy sceny politycznej są ze sobą 
ściśle powiązane. Sukces zwolenniczek równouprawnienia na jednej ze scen polityki skut-
kuje sukcesem na drugiej. Należy jednak ciągle pamiętać o opisanych wyżej specyficznych 
zmiennych, które powodują, że nie każdy proces zachodzący w państwach afrykańskich 
zakończy się w sposób przewidywalny.

tabela 2. Kwoty wyborcze dla kobiet gwarantowane przez partie polityczne w państwach 
Afryki Subsaharyjskiej

Państwo

Udział  
kobiet  

w składzie 
parlamentu 

(w proc.)

Partie polityczne,  
które gwarantują  

kwoty wyborcze dla kobiet

Wielkość 
kwoty  

(w proc.)

Rok 
wprowa-
dzenia 
kwot

Botswana 7,0
Partia Kongresowa Botswany

Front Narodowy Botswany
30 1999

Burkina Faso 11,7

Związek na rzecz Demokracji 
i Zjednoczenia

Kongres na rzecz Demokracji 
i Rozwoju

25 2002

Kamerun 8,9
Ruch Wolnych Kameruńczyków

Front Społeczno-Demokratyczny
25–30

25
1996

Wybrzeże Kości 
Słoniowej

8,5
Front Ludowy Wybrzeża Kości 

Słoniowej
30 –

Mali 10,2 Związek dla Demokracji 30 –

19  Zob.: tabela 2.
20  Zob. szerzej: J. Ahikire, Women’s Engagement with Political Parties in Contemporary Africa: Reflections on Uganda’s 
Experience, Centre for Policy Studies, Johannesburg 2009.
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Mozambik 30,0 Front Wyzwolenia Mozambiku 30 1994

Senegal 19,2
Senegalska Partia Wolnościowa

Partia Socjalistyczna
33
25

2001

RPA 32,8 Afrykański Kongres Narodowy 33 1994

Źródło: Political Parties in Africa: Challenges for Sustained Multiparty Democracy, Africa Regional Report, Inter-
national Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm 2007, s. 98

Podsumowanie 

Mniejsze wpływy polityczne i społeczne, mniejsze dochody i mniejsze możliwości – to 
cechy charakteryzujące ogólną pozycję kobiet w Afryce Subsaharyjskiej. Sytuacja jednak 
się zmienia, a w związku z transformacją dotyczy to także kobiet. ostatnie 20 lat spo-
wodowało, że zaczęto łączyć gender z polityką, a liczba kobiet na wysokich stanowiskach 
w poszczególnych państwach wzrosła na tyle, by reprezentować kobiety politycznie i wal-
czyć o  równość płci. Wciąż jednak na  tym polu jest wiele niewiadomych. Nieznane jest 
stanowisko w procesie tradycyjnych władz plemiennych, nie ma pełnych danych na temat 
roli kobiet we władzach lokalnych czy wreszcie nie wiadomo do końca, jaką rolę ogrywają 
one w  procesie decentralizacji władzy. Wiadomo jednak, że już teraz kobiety u władzy 
robią różnicę, szczególnie w państwach o systemach autorytarnych. Na przykład w ugan-
dzie mamy do czynienia z wieloma pozytywnymi zmianami, także na polach parlamen-
tarnym i  legislacyjnym21. Niestety niepokojąca jest obecność w wielu krajach zjawisk od 
dawna stanowiących problemy kontynentu. Chodzi tu przede wszystkim o nepotyzm czy 
korupcję, które obecne są również w państwach kierowanych przez kobiety. To pokazuje, 
jak bardzo zakorzenione są stare zwyczaje i jak wiele trudu kosztuje wprowadzenie nowej 
jakości do afrykańskiej polityki.
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women’s Political Participation 
in Sub-Saharan Africa

(abstract)

The features characterising the overall position of women in Sub-Saharan Africa are: 
minor political and social influence, lower income, and fewer opportunities. However, Af-
rica is changing and, as part of the transformation, the situation of women also changes. 
The level of representation of African women in politics is determined by three essen-
tial factors: democratisation of life, religious factors and factors arising from the end of 
armed conflicts in the country. In addition, women are subjected to many restrictions, 
such as sexism, discrimination and patriarchal privileges. During the last 20 years, people 
started to combine gender and politics, and the number of active women in senior posi-
tions has increased in many countries. They start to represent women politically and fight 
for gender equality. The participation of women in African politics has become an impor-
tant social issue and is treated as one of the elements of democratisation of life.
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edward J. Jaremczuk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

współczesne kobiety afrykańskiego 
establishmentu – wybrane 
przykłady

Mądry człowiek zna wiele dróg prowadzących do Rzymu
Arnold Zweig

Kryzys ekonomiczny zdaje się reaktywować kobiecość w  najbardziej archaicznym wy-
daniu. Kultura masowa zalewa nas obrazami kobiet spełniających się w macierzyństwie lub 
w  zaspokajaniu seksualnych zachcianek mężczyzn. Postawy te są komplementarne. Obie 
mają być atutem w surowym, nastawionym na rywalizację społeczeństwie. Kobiecość zdaje 
się podpadać pod jedną tylko definicję – uwodzenie, i mieć tylko jeden cel – macierzyństwo. 
Kobieta mimo wszystko może wykonywać zawód, który lubi, istnieć społecznie nie tylko dzię-
ki kompetencjom związanym z macierzyństwem, seksem czy uwodzeniem, ale zdobyć w ten 
sposób finansową niezależność. Kobiety afrykańskie stanęły przed swoją wielką szansą1.

1  Inspiracją jest tekst: M. Chollet, Powrót mamy i dziwki, „Le Monde diplomatique” (edycja polska), 2012, nr 6.
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wprowadzenie

Afryka potrzebuje kobiet. Popyt na ich pracę nie przypomina jednak optymistycznych ob-
razów prezentujących reklamę mówiącą o możliwości robienia karier dla dobrze opłaca-
nych pracownic korporacji wyższego szczebla, korzystających z nieomal nieograniczonych 
możliwości ekonomicznych i życiowych, jakie dają ponadgraniczne (globalne) rynki i go-
spodarki. 

Dzięki procesom, które luźno nazywane są globalizacją, kobiety przemieszczają się 
jak nigdy dotąd. Z jednej strony kobiety na kierowniczych stanowiskach podróżują samo-
lotami po świecie, używają telefonów komórkowych, mieszkają w luksusowych hotelach 
i „padają w ramiona stęsknionych dzieci oczekujących na ich powrót na lotniskach”. Kobie-
ty z Północy osiągają sukcesy w twardym „męskim świecie” bez wsparcia ze strony part-
nerów tylko dzięki temu, że powierzają opiekę nad dziećmi swoim rodzicom czy nianiom, 
np. z  Afryki. Z  drugiej strony znacznie rzadziej słyszy się o  coraz większym przepływie 
kobiecej siły roboczej, rosnącej fali milionów migrantek z krajów biednych do bogatych, 
gdzie pracują jako służące, a niekiedy świadczą usługi seksualne. Te zaś często zostawiają 
własne dzieci pod opieką babć, sióstr czy szwagierek. Nie tak znowu rzadką sytuacją bywa 
również obowiązek ich córek, by zajęły się młodszym rodzeństwem. Taki obowiązek z ko-
lei powoduje konieczność opuszczenia przez nie szkoły2.

Taki wzorzec rozdzielenia ról wśród kobiet odzwierciedla coś, co można by nazwać 
światową rewolucją genderową3. I w biednych, i w bogatych krajach bowiem coraz mniej 
rodzin może opierać się na mężczyźnie jako jej jedynym żywicielu4. Styl życia w tzw. pierw-
szym świecie umożliwia globalny transfer usług związanych z tradycyjną rolą żony – opie-
ka nad dziećmi, dbanie o dom i seks – z biednych krajów do bogatych. uogólniając i zapew-
ne zbytnio upraszczając sprawę, we wcześniejszych fazach imperializmu kraje Północy 
czerpały zasoby naturalne i  produkty rolne z  podbitych przez siebie i  skolonizowanych 

2  Zob. więcej: B. Ehrenreich, A.R. Hochschild, Globalne kobiety w światowym systemie, „Le Monde diplomatique” (edycja 
polska), 2012, nr 6. 
3  Jest to pojęcie, które pojawiło się na międzynarodowej konferencji kobiet w 1995 r. w Pekinie. Mówi ono, że nasza płeć 
społeczna jest niezależna od naszej płci biologicznej. Pojęcie gender służy więc temu, aby przekazać ludziom informację, 
że możemy w sposób wolny zdecydować, czy chcemy być kobietą, czy mężczyzną, ale także – jaką chcemy mieć orientację 
seksualną: homo, bi, trans czy hetero. Rodzina opiera się na jedności pomiędzy mężczyzną a kobietą, czyli na relacji hete-
roseksualnej, i jeżeli ta relacja zostaje zniszczona, także rodzina będzie zniszczona. Relatywizm etyczny jest filozoficzną 
podstawą rewolucji genderowej. Relatywizm mówi, że nie ma żadnych absolutnych wartości, że dziesięć przykazań straciło 
swoją ważność. Nie ma bardziej radykalnej formy relatywizmu, jak zaprzeczyć, że zostaliśmy stworzeni jako mężczyzna 
i kobieta. Papież Benedykt XVI ostrzega przed dyktaturą relatywizmu, ponieważ ta ideologia zatacza coraz szersze kręgi. 
Wszelki opór uznawany jest za rzecz kryminalną, poprzez prawo antydyskryminacji, które pochodzi z  unii Europejskiej 
i w pojedynczych państwach jest ustanawiane. Zob. więcej: Rewolucja genderowa niszczy rodzinę, http://www.pro-life.org.
pl/2007/12/rewolucja-genderowa-niszczy-rodzin.html (dostęp z 28.06.2012).
4  W Stanach Zjednoczonych zdolność zarobkowa większości mężczyzn znacznie spadła od 1970 r. i wiele kobiet poszło 
do pracy, żeby „wyrównać różnicę”. Według niektórych najnowszych szacunków kobiety były jednym, głównym lub rów-
norzędnym żywicielem rodziny w ponad połowie amerykańskich gospodarstw domowych. W związku z tym pojawia się 
pytanie – kto będzie się zajmował dziećmi, chorymi czy seniorami, kto przygotuje obiad i posprząta dom czy mieszka-
nie? Zob. więcej: B. Ehrenreich, A.R. Hochschild, op. cit.
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obszarów. obecnie wciąż opieramy się na krajach Trzeciego Świata w zakresie pracy na roli 
i w przemyśle, ale bogate kraje starają się czerpać stamtąd coś, co trudniej zmierzyć czy 
skwantyfikować. Istnieje sporo historycznych precedensów owej globalizacji tradycyjnych 
usług świadczonych przez kobiety. To przecież wśród Afrykanów sprowadzonych w cha-
rakterze niewolników do pracy w Ameryce Północnej od XVI do XIX w. około 2/3 stanowiły 
kobiety i dzieci. Wiele z tych kobiet później zostawało konkubinami, służącymi lub pełniły 
obie te funkcje naraz5.

Skąd bierze się ten transfer tradycyjnych usług kobiecych6 z biednych krajów do boga-
tych części świata? Powody niestety dość łatwo zgadnąć. Kobiety w krajach Zachodu coraz 
częściej podejmują pracę zarobkową i w związku z tym potrzebują płatnego zastępstwa 
do obsługi domu, opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Kobiety z biednych krajów mają 
natomiast dość oczywisty powód, by wyjechać i szukać szczęścia wraz z pracą oraz pienię-
dzy – skrajne ubóstwo7.

W Afryce w  tradycyjnych strukturach społecznych problem roli kobiety nie osiągnął 
jeszcze wartości krytycznej. W dużych aglomeracjach za to sytuacja narasta i zaczyna być 
swoistą kopią tego, czego doświadczyły i nadal doświadczają kraje bogate. Miasta afrykań-
skie stają się areną podobnych zjawisk, niczym w krajach bogatych i rozwiniętych. Coraz czę-
ściej w Afryce eksponowane pozycje zaczynają zajmować kobiety. Stają się one dokładnymi 
kopiami kobiet z bogatej Północy. Potrzebują do swego istnienia podobnego wsparcia co ko-
biety z najbogatszych krajów świata. Na pewno jednak pomyłką byłoby porównywanie tylko 
poprzez globalizację oraz wspólnotę potrzeb – tutaj mamy dwie płaszczyzny funkcjonujące 
obok siebie. Jedna część kobiet, ta w krajach rozwiniętych, potrzebuje pomocy, podczas gdy 
druga, w krajach biednych, potrzebuje jedynie godziwie płatnej pracy. Tym bardziej należy 
pamiętać, że ubóstwo bywa stymulatorem istotnym przy podejmowaniu decyzji, ale nie-
koniecznie dotyczy to pozycji kobiet. Z reguły są one doskonale wykształcone i nie zawsze 
wywodzą się z najbiedniejszych warstw swego społeczeństwa. Jeśli tym kobietom się uda, 
to być może w Afryce zaczną się zmiany, które będą początkiem drogi do dobrobytu8. Już 
obecnie analitycy obserwują ciekawy trend, który – gdy zagości w Afryce na stałe – zmusi 
ją do zmiany swego oblicza, a co za tym idzie – radykalnej zmianie ulegną sytuacja i pozycja 
tamtejszych kobiet. Przecież kilkanaście lat temu brytyjski tygodnik „The Economist” na-
pisał, że Afryka to kontynent pozbawiony nadziei. od tamtego czasu wiele się zmieniło, 
tym bardziej że obecnie wśród 10 najdynamiczniej rozwijających się gospodarek ostatniej 
dekady aż 6 pochodziło z  Afryki. Według wielu ekonomistów Afryka stanie się rzeczy-
wistym i  psychologicznym motorem napędzającym „poturbowaną” w  ostatnich latach 

5  Zob. więcej: ibidem.
6  od krajów pochodzenia przez kolejne przybrane ojczyzny ludzie wszędzie doświadczyli tego samego: polityki obliczo-
nej na emigrację. Zob. więcej: D. Sacchetto, M. Perrotta, Pierwszy strajk, „Bez Dogmatu”, 2012, nr 2.
7  Ibidem.
8  Por.: Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, 
Warszawa 2012.
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globalną gospodarkę. Już teraz inwestorzy biją się o  afrykański rynek. W  2010  r. stopa 
zwrotu inwestycji zagranicznych w Afryce była większa niż w jakimkolwiek innym rozwija-
jącym się regionie świata. Jak przysłowiowe grzyby po deszczu powstają w Afryce inkuba-
tory biznesu9, wspierające młodych przedsiębiorców. Według danych Banku Światowego 
w ciągu ostatniej dekady Afryka rozwijała się szybciej niż Azja Wschodnia, w tym Japonia. 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wylicza, że w 2011 r. średni wzrost PKB wszystkich 
państw kontynentu oscylował wokół 6% – mniej więcej tyle, ile prognozowano w 2012 r., 
choć niektóre kraje Afryki mają odnotować aż 10% wzrost gospodarczy10.

Powyższe prognozy tworzą sytuację nieco zbliżoną do tej, która dominuje w bogatych 
krajach Zachodu. W przypadku Afryki kobiety, które odnoszą sukces, i to nie tylko finanso-
wy, w zdecydowanej większości są mieszkankami dużych ośrodków miejskich. Zaczyna je 
być stać na coraz więcej i siłą rzeczy musi pojawić się problem – co dalej z własną karierą, 
co dalej z rodziną, dziećmi? 

Afryka nie przeżywa boomu migracyjnego podobnego do tego, z którym ma obecnie 
do czynienia Europa. W przypadku Afryki ta migracja ma głównie zasięg lokalny – tutaj 
ludzie zazwyczaj migrują do miast, gdzie szukają dla siebie miejsca do życia oraz popra-
wy warunków, np. finansowych. Dzięki temu afrykańskie kobiety sukcesu mogą korzystać 
z ludności napływowej i, co najważniejsze, taniej siły roboczej. Z tego układu zadowolone 
są obie strony. Bogata kobieta ma pomocną kobiecą dłoń, a druga strona otrzymuje miej-
sce pracy i w miarę niezłe pieniądze oraz dobry punkt wyjścia do dalszych kroków na swej 
nowej drodze życia w całkiem nowym środowisku. Przeważnie jest to moment przełomo-
wy, który staje się impulsem do własnego rozwoju, założenia rodziny. Tworzy się nowa 
grupa świadomych kobiet, które swym sukcesem pokazują innym kobietom, że można 
wiele osiągnąć. Najważniejsze jest jednak to, że takie kobiety są jednym z elementów, 
które w istotny sposób zmieniają afrykańską rzeczywistość. 

Afryka „przyczółkiem” kobiet

Wprowadzenie wyborczych kwot płci w  Kenii, przyznanie pokojowych Nagród Nobla 
dwóm Liberyjkom11, zdominowanie przez kobiety parlamentu w  Rwandzie – to tylko kil-
ka z wielu wydarzeń, które w ostatnich latach rozbudziły nadzieje zachodnich feministek 
na lepszą Afrykę. Lepszej Afryki długo jeszcze jednak nie będzie – ani dla feministek, ani 

9  W przypadku Afryki będziemy mieli do czynienia z tzw. leapfrog technology, co oznacza, że przeskoczy ona relatywnie 
drogi i mało efektywny etap telefonii stacjonarnej i od razu rozwinie telefonię komórkową i komunikację mobilną. Po-
dobnie może być i z innymi dziedzinami życia. Zob. więcej: The Rise of Africa, „Trendy Rynku i Kultury”, 2011–2012, nr 5, 
s. 65.
10  Zob. więcej: ibidem, s. 65–84.
11  Pokojową Nagrodę Nobla w 2011 r. otrzymały trzy kobiety – Leymah Gbowee z Liberii, Tawakkul Karman z Jemenu 
i Elen Johnson-Sirleaf z Liberii. Dwie laureatki z Afryki to uhonorowanie wszystkich afrykańskich kobiet.

Ed
w

ar
d 

J. 
Ja

re
m

cz
uk

  W
sp

ół
cz

es
ne

 k
ob

ie
ty

 a
fr

yk
ań

sk
ie

go
 e

st
ab

lis
hm

en
tu

 –
 w

yb
ra

ne
 p

rz
yk

ła
dy



88

dla Afrykanek. Jeszcze kilka lat temu wprowadzenie wyborczych kwot płci w Kenii – kraju, 
w którym kobiety nie miały nawet prawa zarządzać własnym mieniem – wydawało się nie-
możliwością. Tymczasem w sierpniu 2010 r. kenijski rząd, głównie pod naciskiem organizacji 
międzynarodowych (w tym Human Rights Watch), uchwalił nową konstytucję, przyznającą 
kobietom podstawowe prawa społeczne i polityczne, lecz dopiero rok 2012 ma – według 
obserwatorów – całkowicie odmienić życie kenijskich kobiet. Dlaczego? Artykuł 81 kenijskiej 
konstytucji, o którym dotąd nie było zbyt głośno, przewiduje, że najwyżej 2/3 członków wy-
bieralnych organów publicznych może być tej samej płci. oznacza to, że w Zgromadzeniu 
Narodowym oraz Senacie Kenii kobiety stanowić będą przynajmniej 33% członków. Dla po-
równania: polski Sejm składa się z kobiet w 23%, a Senat w 12%12. 

Wbrew pozorom Kenia wcale nie jest afrykańskim prekursorem, jeśli chodzi o stopień 
feminizacji instytucji politycznych. I tak w  parlamencie Republiki Południowej Afryki od 
2009 r. aż 45% (!) deputowanych to kobiety – głównie w wyniku wprowadzenia parytetów 
płci na listach wyborczych jedynej liczącej się w tym kraju partii – Afrykańskiego Kongresu 
Narodowego. Podobne rozwiązanie zastosowano w nieodległym Mozambiku, gdzie deputo-
wane stanowią niewiele mniej, bo 39,2% składu parlamentu. W ugandzie wyborcze kwoty 
płci zostały zapisane w konstytucji. Wskutek tych zmian tamtejsze Zgromadzenie Narodo-
we w prawie 35% składa się z kobiet. odsetek kobiet w parlamentach jest zaskakująco wy-
soki także w kilku innych państwach Afryki Subsaharyjskiej: na Seszelach (43,8%), w Angoli 
(38,6%), Tanzanii (36%), Burundi (32,1%), Sudanie i  Sudanie Południowym (odpowiednio 
25% i 26,5%) oraz Namibii (prawie 24,4%). To więcej niż w wielu wysoko uprzemysłowionych 
krajach Europy, w których ruch feministyczny jest bardzo aktywny od dziesiątków lat (w Sta-
nach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 16,8%, we Francji – 18,9%)13. 

Największym ewenementem jest jednak Rwanda – państwo kojarzone na  świecie 
przede wszystkim z krwawą wojną domową między Tutsi a Hutu. Niewiele osób wie, że jest 
to pierwszy i na razie jedyny kraj na świecie, w którym kobiety stanowią większość parlamen-
tu – dokładnie 56,3%. Ten odsetek to wynik zarówno odpowiednich zapisów w konstytucji 
(przepisy rezerwują dla kobiet 30% mandatów w obu izbach parlamentu), jak i specyficznej 
struktury demograficznej (setki tysięcy mężczyzn zginęły w wojnie domowej). Ale „kobie-
ca rewolucja” w afrykańskiej polityce objęła nie tylko parlamenty: noblistka Ellen Johnson-
-Sirleaf została prezydentem Liberii, Joice Mujuru pełni funkcję wiceprezydent Zimbabwe, 
a Jeanne Dambendzet jest pierwszą wiceprezydent Konga. Trzecią osobą w Ghanie jest Joyce 
Adeline Bamford-Addo – przewodnicząca tamtejszego parlamentu. Pracami parlamentu 
w ugandzie także kieruje kobieta – Rebecca Kadaga. Ponadto w kilku afrykańskich krajach 
kobiety pełniły i pełnią funkcję szefa dyplomacji (m.in. w Malawi, Rwandzie i RPA)14. 

Niestety, w ślad za feminizacją instytucji politycznych w Afryce nie idzie ogólna poprawa 

12  Zob. więcej: M. Żuraw, Afryka. Największy na świecie przyczółek sufrażystek, „Najwyższy Czas”, 2012, nr 8.
13  Ibidem.
14  Ibidem.
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sytuacji kobiet. We wspomnianej już Kenii, która w 2012 r. po raz pierwszy przeprowadziła 
wybory z 33% kwotami płci (zmiany w ustawie zasadniczej zostały zainicjowane przez „mę-
ski” parlament, który składał się z 91% z mężczyzn), sytuacja polityczna, społeczna i ekono-
miczna kobiet jest daleka od pożądanego stanu. Kenijki są znacznie gorzej wykształcone niż 
Kenijczycy, przy czym nie chodzi tu o brak wyrobienia politycznego, lecz o tak fundamentalne 
sprawy, jak umiejętność czytania i pisania. Przestrogą dla Kenii może być to, co stało się 
w ugandzie, która pod naciskiem organizacji międzynarodowych także wpisała do konsty-
tucji wyborcze kwoty płci. objęcie poselskich mandatów przez kobiety – z których część zna-
lazła się na listach kandydatów w wyniku zwykłej przedwyborczej łapanki – poskutkowało 
zwiększeniem liczby obywateli ugandy postrzegających kobiety jako nienadające się do po-
lityki. Fakty te potwierdził nawet feministyczny magazyn „Broad Recognition”, związany ze 
środowiskiem naukowym uniwersytetu Yale15. 

Dodajmy, że 43% kobiet w ugandzie to analfabetki (mężczyzn analfabetów jest 24%). 
Także w przypadku Rwandy (gdzie – przypomnijmy – 56% parlamentarzystów to kobiety), 
początkowo opiewanej w  liberalno-lewicowych mediach niemalże jako przykład państwa, 
które rozkwitło pod rządami kobiet, trudno mówić o pełnym sukcesie ruchu kobiecego. Po-
jawiają się opinie, że zdominowany przez kobiety parlament stanowi tam wyłącznie pro-
pagandową dekorację autokratycznych rządów prezydenta Paula Kagame. Przekonała się 
o tym zasłużona, znana na całym świecie rwandyjska działaczka demokratyczna – Victoire 
Ingabire umuhoza. Gdy w 2010 r. wróciła do ojczyzny po 16 latach z wygnania w Holandii, by 
wziąć udział w wyborach, władze „feministycznego raju” aresztowały ją, a następnie oskar-
żyły o terroryzm16. V.I. umuhoza została aresztowana i w 2012 r. skazana na 8 lat więzienia, 
a rok później Sąd Najwyższy Rwandy podwyższył wyrok do 15 lat więzienia.

wybrane przykłady afrykańskich kobiet sukcesu

Wangari Muta Maathai – pierwsza sekretarz stanu do spraw środowiska i zasobów 
naturalnych w Kenii

Wangari Muta Maathai17 (ur. 1 kwietnia 1940 r. w Ihithe w dystrykcie Nyeri, zm. 25 wrze-
śnia 2011 r. w Nairobi) – kenijska działaczka feministyczna i ekologiczna, założycielka Par-
tii Zielonych Kenii – Mazingira, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2004 r. Pochodziła 
z plemienia Kikuju. 

Studiowała biologię na  uczelniach amerykańskich i  niemieckich. Doktorat w  dzie-
dzinie weterynarii obroniła na uniwersytecie w Nairobi. Następnie wykładała anatomię 
na Wydziale Weterynarii tego uniwersytetu, zostając pierwszą w Afryce Wschodniej ko-

15  Ibidem.
16  Ibidem. 
17  Wangari Muta Maathai, http://www.google.pl/search?q=Wangari+Maathai (dostęp z 4.07.2012).
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bietą profesorem. od 1976 r. działała w Maendeleo Ya Wanawake (Narodowa Rada Kobiet 
Kenijskich), a w latach 1981–1987 pełniła funkcję przewodniczącej tej organizacji. W okresie 
dyktatury prezydenta Daniela Moia działała w opozycji demokratycznej, domagając się wie-
lopartyjnych wyborów.

W 1977 r. założyła w Kenii kobiecy Ruch Zielonego Pasa (Green Belt Movement), który 
z czasem rozprzestrzenił się na sąsiednie kraje Afryki. W „zielonym pasie” zasadzono ponad 
30 mln drzew. Przyczyniła się także do stworzenia wielu nowych miejsc pracy (w szkółkach 
leśnych zatrudnienie znalazło kilkadziesiąt tysięcy Kenijek). Jednocześnie „zielony pas” sta-
nowił próbę przeciwdziałania postępującemu pustynnieniu kontynentu i związanych z nim 
biedy i głodu. W 2003 r. założyła Partię Zielonych Kenii (Mazingira Green Party of Kenya – 
słowo mazingira w języku swahili oznacza środowisko).

Wangari Muta Maathai sprzeciwiała się wykupowi lasów przez osoby prywatne. W la-
tach 2003–2005 pełniła w kenijskim rządzie funkcję sekretarza stanu do spraw środowiska 
i zasobów naturalnych. Ponadto była zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka 
w Kenii.

W roku 2004 została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za pracę na rzecz ochro-
ny środowiska, rozwoju, demokracji i pokoju. Wcześniej Wangari Muta Maathai zdobyła też 
wiele innych nagród oraz wyróżnień. 

Zmarła 25 września 2011 r. w szpitalu w Nairobi wskutek choroby nowotworowej18.

Victoria Mangwashi „Riya” Phiyega – pierwsza kobieta na czele policji w Republice 
Południowej Afryki

Jej nominacja była zaskoczeniem i to wcale nie z powodu płci. Nowa szefowa19 policji ni-
gdy wcześniej nie miała z tą służbą nic wspólnego. Zajmowała się działalnością dobroczyn-
ną, pracowała w zarządzie kolei, dyrekcjach banków i w kancelarii prezydenta. V.M.  Phiyega 
wkroczyła na polityczną scenę, gdy w połowie czerwca prezydent Jacob Zuma dokonał czyst-
ki w rządzie i zdymisjonował komendanta policji Bhekiego Cele. Zabrał się on za wojnę jak 
zuluski wojownik i rozkazał policjantom, by bez wahania sięgali po broń i strzelali, by zabić. 
Nie krył satysfakcji, gdy dziennikarze porównywali go do rewolwerowca, zaczął nawet nosić 
kowbojskie kapelusze. Przestępczość faktycznie zaczęła się zmniejszać.

B. Cele wdał się jednak w podejrzane interesy. „Bheki Cele to dobry glina, tylko że ma 
kłopoty z matematyką” – powiedział J. Zuma, sam oskarżany o korupcję i nadużycia wła-
dzy. Poprzednik Celego, Jackie Selebi, w związku z tymi zarzutami został zwolniony z posady 
i skazany na 15 lat więzienia.

18  opracowano na  podstawie: Wangari Maathai, Nobel peace prize winner, dies at 71, http://www.guardian.co.uk/
world/2011/sep/26/wangari-maathai-nobel-winner-dies (dostęp z 4.07.2012).
19  http://www.wprost.pl/ar/329045,1/Kobieta-szefowa-policji-w-RPA-To-upokarzajace-dla-policjantow (dostęp z 4.07.2012).



91

Nowa szefowa policji dostała więc zadanie specjalne: oczyścić szeregi policji z afer. Vic-
toria Mangwashi „Riya” Phiyega ma też naprawić fatalną reputację policji, która zapracowa-
ła na nią w latach apartheidu, brutalnie tłumiąc protesty czarnych, oraz po jego upadku, gdy 
nie potrafiła sobie poradzić z plagą przestępczości.

Zwolennicy nominacji V.M. Phiyegi twierdzą, że jako osobie z zewnątrz łatwiej jej bę-
dzie wyplenić ze służby skorumpowanych i nieudolnych oficerów, awansowanych przez ich 
politycznych mocodawców. Przeciwnicy uważają jednak, że brak doświadczenia skazuje ją 
na porażkę20.

Gertrude Ibengwe Mongella21 – pierwsza w historii przewodnicząca afrykańskiego 
parlamentu 

urodziła się we wrześniu 1955 r. na wyspie ukewere na Jeziorze Wiktorii. Jest mężatką 
i matką czworga dzieci. Miała 12 lat, gdy opuściła rodzinną wyspę, aby uczyć się w szkole 
dla pielęgniarek w Maryknoll. Później ukończyła edukację na uniwersytecie w Dar-es-Sala-
am. Stała się znaną postacią, gdy została przewodniczącą oNZ-owskiej Czwartej Świato-
wej Konferencji w sprawie Kobiet we wrześniu 1995 r. Była także specjalną doradczynią se-
kretarza wykonawczego Komisji Gospodarczej oNZ ds. Afryki oraz doradczynią dyrektora 
generalnego uNESCo. Pracowała w Afrykańskim Komitecie Kobiecym ds. Pokoju i Rozwo-
ju. W 1975 r. została członkinią Zgromadzenia ustawodawczego Afryki Wschodniej. od tej 
pory zaczęła się jej kariera polityczna. W jej trakcie sprawowała następujące funkcje w rzą-
dzie Tanzanii: ministra stanu ds. kobiet (1982–1986), ministra ds. ziem, zasobów natural-
nych i turystyki (1985–1987) oraz ministra bez teki (1989–1990). Wchodziła w skład Cen-
tralnego i Narodowego Komitetu Wykonawczego rządzącej Partii Rewolucyjnej. W okresie 
1982–1991 była dyrektorem partyjnego Departamentu Służb Socjalnych. 

W latach 1991–1993 była ambasadorem (High Commissioner) Tanzanii w Indiach. od 
1993  r. do  1995  r. sprawowała funkcję sekretarza generalnego oNZ-owskiej Światowej 
Konferencji w  sprawie Kobiet. W  latach 1981–1991 reprezentowała swój kraj na  różnych 
międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, seminariach i  warsztatach dotyczących 
w szczególności kwestii kobiecych, rozwoju i środowiska. Podczas Światowej Konferencji 
w sprawie Kobiet w Nairobi w 1985 r., przeglądającej i oceniającej osiągnięcia oNZ-owskiej 
Dekady Kobiet, została przewodniczącą grupy afrykańskiej i  wiceprzewodniczącą całej 
konferencji. W 1989 r. Mongella została przedstawicielką Tanzanii w Komisji ds. Statusu 
Kobiet w oNZ, a rok później kierowała delegacją prezentującą państwowy raport przed Ko-
mitetem ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. W 1990 r. została członkinią grupy eksperckiej 
na konferencji „Kobiety na stanowiskach politycznych i decyzyjnych” w Wiedniu. W latach 

20  opracowano na podstawie: http://www.polskieradio.pl/5/441/Tematy/148577 (dostęp z 4.07.2012).
21  http://www.smolec.pl/kobiety/gertrude_ibengwe_mongella.htm (dostęp z 4.07.2012).
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1990–1993 zasiadała w zarządzie Światowego Instytutu Badań i Szkoleń na rzecz Popiera-
nia Kobiet (INSTRAW). Jest członkinią AWCPD oraz założycielką organizacji pozarządowej 
Advocacy for Women in Africa (AWA). W listopadzie 1996 r. przewodziła Kobiecemu Forum 
Pokojowemu w Johannesburgu w RPA. uczestniczyła także w pierwszym Afrykańskim Fo-
rum Kobiecym, które odbyło się w styczniu 1997 r. w Akrze. Brała udział również w pana-
frykańskiej Konferencji ds. Pokoju, Płci (Gender) i Rozwoju w Kigali w Rwandzie w marcu 
1997 r. Szukano tam sposobów wsparcia rwandyjskich kobiet w walce z nietolerancją oraz 
w  odbudowie i  pojednaniu Hutu i  Tutsi. W  latach 1996–2004 była specjalną przedsta-
wicielką sekretarza generalnego oNZ ds. rozwoju kobiet. Ta znana feministka 18 marca 
2004 r. została wybrana na pierwszą w historii przewodniczącą Parlamentu Panfrykań-
skiego. Nie było żadnych innych kandydatek (kandydatów) na ten urząd. Kobiety stano-
wią 20% członków Parlamentu Panfrykańskiego. Spośród siedmiu komisarzy Komisji unii 
Afrykańskiej pięć to kobiety. G.I. Mongella funkcję przewodniczącej parlamentu pełniła 
do 29 maja 2009 r. Również 18 marca 2004 r. jednym z czterech zastępców G.I. Mongelli 
została inna kobieta, Elise Loum Ndoadoumngué Néloumseď z Czadu. Reprezentuje ona 
region Afryki Środkowej (w jego skład wchodzą: Burundi, Kamerun, Republika Środkowo-
afrykańska, Czad, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea Równikowa, Gabon 
oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca). W latach 2001–2002 pełniła funkcję ministra 
ds. społecznych i rodziny. od 2002 r. jest drugą wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Naro-
dowego Czadu. Podobnie jak G.I. Mongella, działa w ruchu feministycznym i opowiada się 
zdecydowanie za znacznym zwiększeniem liczby kobiet w polityce22.

Leymah Roberta Gbowee – działaczka społeczna w Liberii 

Afrykańska działaczka społeczna z Liberii (ur. 1972), organizatorka kobiecego ruchu 
chrześcijanek i  muzułmanek pod nazwą Masowa Akcja Kobiet Liberii na  rzecz Pokoju 
(Women of Liberia Mass Action for Peace), który położył kres wojnie domowej w  Libe-
rii w 2003 r. i doprowadził do wyboru Ellen Johnson-Sirleaf na prezydenta Liberii w roku 
2005 (jako pierwszej w Afryce kobiety głowy państwa). W 2011 r. L.R. Gbowee, wraz z Ellen 
Johnson-Sirleaf i Tawakel Karman z Jemenu, została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 
„za walkę bez przemocy o bezpieczeństwo kobiet i prawo kobiet do pełnego uczestnictwa 
w procesie budowania pokoju”. 

Wychowana na prowincji w środkowej Liberii, w wieku 17 lat, tuż przed wybuchem woj-
ny domowej 1990 r., L.R. Gbowee przeniosła się do Monrovii. Pomagała osobom z urazami  
psychicznymi i byłym dzieciom-żołnierzom. Z czasem została przedstawicielką grup ko-
biecych i  jedną z  liderek liberyjskiego ruchu na  rzecz pokoju. udało jej się zjednoczyć 

22  opracowano na podstawie: Przewodniczące parlamentów 2001–2010, http://www.smolec.pl/kobiety/gertrude_iben-
gwe_mongella.htm (dostęp z 4.07.2012).
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kobiety różnych wyznań: protestantki i muzułmanki. W 2002 r. zorganizowała w stolicy 
kraju demonstracje kobiet domagających się zakończenia wojny domowej; przerodziły 
się one w wielomiesięczny protest przeciw wojnie i przemocy. ubrane na biało kobiety 
manifestowały tak długo, aż prezydent Charles Taylor zgodził się je przyjąć (kwiecień 
2003 r.) i niedługo potem doprowadziły do rozmów pokojowych i zawieszenia broni (po-
kój w Akrze, stolicy Ghany, zawarty w sierpniu 2003 r.).

W latach 2001–2005 L.R. Gbowee była krajową koordynatorką ruchu Women 
in  Peacebuilding Program/West African Network for Peacebuilding (WIPNET/WANEP). 
Po upadku C. Taylora w  2004  r. uczestniczyła w  pracach liberyjskiej Komisji na  rzecz 
Prawdy i Pojednania. Popierała jak najszersze włączanie całego społeczeństwa, w tym 
organizacji zrzeszających kobiety, do odbudowy kraju. W roku 2007 objęła funkcję dy-
rektora wykonawczego panafrykańskiej organizacji kobiecej Women Peace and Security 
Network (WIPSEN-Africa).

L.R. Gbowee jest matką sześciorga dzieci, w tym jednego adoptowanego, laureatką 
licznych nagród za działalność na rzecz pokoju i praw kobiet w Afryce, bohaterką filmu 
dokumentalnego pt. Pray the Devil Back to Hell (2008) oraz autorką książki pt. Mighty 
Be Our Powers (2011)23.

Joyce Banda – kobieta na czele państwa

Malawijka, pełniąca wcześniej obowiązki wiceprezydenta, nie została wybrana 
na urząd głowy państwa, lecz odziedziczyła go po śmierci prezydenta Bingu wa Muthariki. 
Niewiele zresztą brakowało, a nie zostałaby prezydentem kraju. Ministrowie z rządu B. wa 
Muthariki i dygnitarz z  rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej nie chcieli dopuścić 
do  jej zaprzysiężenia, twierdząc, że jako zdrajczyni powinna ustąpić z wiceprezydentury 
i nie sięgać po najwyższy urząd. 

Wiceprezydentem Joyce Banda została w  2009  r. Na swoją zastępczynię wybrał ją 
B. wa Mutharika. Wykształcona w Stanach Zjednoczonych właścicielka fabryki odzieżowej 
i piekarni, a przede wszystkim znana w całym świecie bojowniczka o prawa kobiet, miała 
mu zapewnić reelekcję i poparcie Zachodu, którego donacje składają się na połowę budże-
tu tego biednego kraju.

Tandem Mutharika-Banda wygrał wybory w 2009 r., ale już rok później doszło między 
nimi do konfliktu. B. wa Mutharika, 78-letni ekonomista, z reformatora i  liberała z wie-
kiem i prezydenckim stażem przemieniał się w satrapę, a na swojego następcę szykował 
brata, Petera. Bandę wyrzucił z partii i próbował odebrać jej wiceprezydenturę. J. Banda 
założyła własną, opozycyjną Partię Ludową. Malawi stało się jedynym na świecie krajem, 
w którym przez rok prezydent nie rozmawiał ze swoim zastępcą.

23  opracowano na podstawie: Leymah Gbowee, http://leymahgbowee.com (dostęp z 7.07.2012).
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Wojny między prezydentami a namaszczanymi przez nich dziedzicami tronu mają już 
w Malawi tradycję. Bakili Muluzi, który w 1994 r. wygrał pierwsze wolne wybory i odsunął 
od władzy satrapę Kamuzu Bandę, składając w 2004 r. urząd, sam wyznaczył na następ-
cę Bingu wa Mutharikę. Liczył, że dziedzic będzie strzegł jego bezpieczeństwa i majątku, 
jakiego dorobił się jako władca. B. wa Mutharika jednak, aby wyzwolić się spod kurateli 
swojego dobrodzieja, już jako prezydent założył własną partię, a B. Muluziego zaczął cią-
gać po sądach za korupcję. Pod koniec panowania zaczął szukać swojego następcy. Brat 
wydał mu się lepszym gwarantem bezpieczeństwa niż Joyce Banda, dlatego próbował się 
jej pozbyć. B. wa Mutharika zmarł na atak serca. Rząd zataił informację o śmierci prezy-
denta, ogłaszając, że wyjechał do południowej Afryki na leczenie. W rzeczywistości ciało 
B. wa Muthariki wywieziono do Johannesburga, ponieważ z powodu kryzysu gospodarcze-
go w stolicy kraju, Lilongwe, nie sposób było nawet prawidłowo przeprowadzić autopsji 
zwłok ani ich przechowywać.

Kiedy Joyce Banda ogłosiła, że wobec niedyspozycji prezydenta przejmuje jego obo-
wiązki, dygnitarze z partii rządzącej pod przywództwem Petera wa Muthariki oskarżyli ją 
o próbę przewrotu. Sami zaś pospiesznie próbowali zebrać parlament na pilną sesję, by 
zmienić konstytucję i uniemożliwić J. Bandzie sukcesję „tronu”. Skapitulowali, gdy prezes 
Sądu Najwyższego, Lovemore Munlo, orzekł, że to ich starania będą w istocie zamachem 
stanu. Przekazania władzy J. Bandzie jako wiceprezydentowi domagały się też Zachód 
i państwa afrykańskie, mające dość kłopotów z Mali.

Zwolennicy zmarłego prezydenta dali za wygraną i  J. Banda została zaprzysiężona 
na  urząd prezydenta. Zgodnie z  malawijską konstytucją będzie ona sprawować urząd 
do końca prezydenckiej kadencji, czyli do 2014 r. I nie będą to dla niej łatwe rządy. Będzie 
miała przeciwko sobie ministrów, którzy próbowali pozbawić ją władzy, i wrogich depu-
towanych z  rządzącej partii, mających zdecydowaną większość w  parlamencie. Przede 
wszystkim zaś J. Banda będzie musiała uporać się z pogłębiającym się kryzysem gospo-
darczym, do którego doprowadził jej poprzednik. Składając prezydencką przysięgę, Joyce 
Banda próbowała udobruchać swoich przeciwników, proponując im pojednanie i wyrzecze-
nie się zemsty.

Joyce Banda, córka policjanta, jest żoną Richarda Bandy, który w  przeszłości pełnił 
obowiązki prezesa Sądu Najwyższego w Malawi, a także w pobliskim królestwie Suazi. Ma 
z nim trójkę dzieci. W 2011 r. magazyn „Forbes” uznał ją za trzecią z najbardziej wpływo-
wych kobiet w Afryce po prezydent Liberii Ellen Johnson-Sirleaf i minister finansów Nigerii 
Ngozi okonjo-Iweali24.

24  Zob. więcej: http://news.money.pl/artykul/joyce;banda (dostęp z 7.07.2012).
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Nkosazana Dlamini-Zuma nową przewodniczącą Unii Afrykańskiej25

Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma, była żona prezydenta RPA, Jacoba Zumy, została 
wybrana na przewodniczącą Komisji unii Afrykańskiej 15 czerwca 2012 r. w Addis Abebie, 
w Etiopii. Jest pierwszą kobietą na tym stanowisku od czasu, kiedy w 1963  r. powstała 
organizacja Jedności Afrykańskiej, później przekształcona w unię Afrykańską. Przed nową 
przewodniczącą stoją ogromne wyzwania – przede wszystkim ożywienie działalności uA, 
która jest krytykowana za brak efektywności i powolną reakcję na pojawiające się kryzysy. 
Wybór pochodzącej z RPA N.C. Dlamini-Zumy jest uznawany za złamanie dotychczaso-
wej niepisanej umowy, zgodnie  z którą osoby pochodzące z pięciu państw, które wnoszą 
najwięcej pieniędzy do budżetu uA (Nigerii, Egiptu, Libii, Algierii i RPA), nie powinny brać 
udziału w konkursie na stanowisko przewodniczącego Komisji. Istnieją też obawy, że RPA, 
największa gospodarka kontynentu afrykańskiego, będzie próbowała wykorzystać stano-
wisko przewodniczącej uA, aby zagwarantować sobie stałe członkostwo w rozszerzonej 
Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. 

Nowa przewodnicząca otrzymała trzy miesiące na dokończenie obowiązków na sta-
nowisku minister spraw wewnętrznych w RPA, zanim się przeniesie do Addis Abeby. Pod-
czas pierwszej przemowy N.C. Dlamini-Zuma odwołała się do wizji założycieli organizacji 
Jedności Afrykańskiej, wizji gospodarczo-politycznej zjednoczonego kontynentu, który 
żyje w pokoju zarówno sam ze sobą, jak i z resztą świata. N.C. Dlamini-Zuma będzie mu-
siała przede wszystkim zacząć od zbudowania „mostu” porozumienia z państwami, które 
były przeciwne jej kandydaturze na przewodniczą uA, czyli z Nigerią, Etiopią i Wybrzeżem 
Kości Słoniowej.

Podczas konferencji prasowej nowa przewodnicząca Komisji uA oświadczyła rów-
nież, że Afryka potrzebuje „nowej wizji”, takiej, która pozwoliłaby na stabilizację i rozwój 
na  kontynencie. N.C. Dlamini-Zuma obiecała, że będzie współpracować ze wszystkimi 
regionami dla dobra całego kontynentu, aby zagwarantować należne mu miejsce wśród 
narodów świata. Stwierdziła także, że jest świadoma stojących przed unią Afrykańską 
wyzwań oraz nadziei ponad miliarda osób żyjących na kontynencie afrykańskim26. 

Nowa fala feminizacji

obecnie na  świecie, również w  Afryce27, obserwujemy „nową” falę feminizacji, któ-
ra nie przejawia się przysłowiowym paleniem staników i  głośnym domaganiem się 

25  http://africanbrains.net (dostęp z 17.08.2012).
26  Zob. więcej: http://allafrica.com, http://www.guardian.co.uk, http://www.whoswho.co (dostęp z  7.08.2012) oraz 
„Forum”, 2012, nr 30.
27  W  przypadku feminizacji na  kontynencie afrykańskim problem występuje jedynie w  największych aglomeracjach 
miejskich – przykładem mogą być miasta Republiki Południowej Afryki, np. Johannesburg czy Kapsztad. 
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równouprawnienia. Kobiety stają się wyzwolone i  świadome swej roli w  systemie spo-
łecznym. Pokolenie dzisiejszych 20-latek różni się od swoich poprzedniczek. Co prawda są 
jeszcze bardziej bezkompromisowe i nie boją się być twarde jak mężczyźni, jednocześnie 
wykorzystując swą kobiecość oraz ogromny zasób doświadczeń, które otrzymały w spad-
ku po swych starszych i  bardziej doświadczonych poprzedniczkach. Zatem nadchodzi 
nowa generacja silnych, agresywnych, niezależnych kobiet28.

Doskonałym przykładem w tym przypadku mogą być riot brands29 („mieszające” marki) 
oraz nierozłącznie z tym terminem związane kobiety, dziewczyny, czyli riot girls – dziewczy-
ny czyniące zamęt. Riot girls30 nie muszą być piękne ani idealne. Wystarczy, że są odważne 
i pozwalają sobie na to, na co zwykłe dziewczyny zazwyczaj nie mają odwagi. Inspirują. Nic 
więc dziwnego, że brands z chęcią nawiązują współpracę z takimi kreatywnymi osobami płci 
żeńskiej31. W takich momentach to nie tylko indywidualny wybór, ale przykład dla  innych 
kobiet, szczególnie ważny w Afryce, gdzie pozycja kobiet nadal wymaga wielu zmian. Do-
skonałym przykładem pochodzącym z kontynentu afrykańskiego będą nigeryjskie fundusze 
inwestycyjne dla kobiet – The Women’s Investment Found. To pierwszy w Nigerii (również 
jeden z  pierwszych w  Afryce) wzajemny fundusz inwestycyjny wykorzystujący potencjał 
kobiecych inicjatyw biznesowych. Poprzez promowanie kultury inwestycyjnej, zwiększe-
nie bezpieczeństwa finansowego oraz zapewnienie kobietom niezależności fundusz chce 
zachęcić Afrykanki do udziału w rynku finansowym. Fundusz opiera się na długotermino-
wych inwestycjach w wysoko notowane papiery wartościowe na nigeryjskiej giełdzie, gdzie 

28  Zob.: Riot girls, „Trendy Rynku i Kultura”, 2012, nr 7, s. 20.
29  Przykładowe firmy, które można traktować jako te, które są obecnie najbardziej modne i „odlotowe” oraz są synoni-
mem mieszania w światowych trendach, to: Adidas, Calvin Klein, Ssense, uniqlo czy Minnetonka & Wren.
30  Riot Grrrl (albo Riot Grrl) – feministyczny ruch kobiecy związany ze sceną punkową, zapoczątkowany w latach 90. 
XX w. Nazwa ruchu oznaczała nowe pokolenie dziewczyn. Potrójna litera r w wyrazie grrrl (od ang. girl – dziewczyna) 
wyrażała ich gniew na zdominowany przez mężczyzn kapitalistyczny świat, a słowo riot (ang. zamieszki, rozruchy) miało 
mówić o rychłym nadejściu kobiecej rewolucji.
Grupa kobiet z Waszyngtonu postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, tworząc alternatywę dla męskich zespołów roc-
kowych, tworząc przy tym otoczkę ideologiczną. Prekursorki ruchu chciały zerwać ze stereotypem grzecznych dziewczy-
nek, nie mogąc pogodzić się z tym, że tak wiele z nich, identyfikujących się z undergroundową sceną muzyczną, nadal 
nie miało na niej prawa głosu. Postanowiły zatem same reprezentować swoje interesy, a  ich hasłem wywoławczym 
było Do-It-Yourself (DIY). Hasło to wkrótce zapoczątkowało szereg inicjatyw na szerszą skalę, m.in.: tworzenie ekscen-
trycznych garażowych grup muzycznych, organizację festiwali, koncertów, grup wsparcia, darmowych warsztatów ar-
tystycznych, naukę gry na instrumentach, grup samoobrony (Home Alive) i wielu innych. Najbardziej charakterystyczne 
dla ruchu było wydawanie zinów, a także broszur oraz ulotek o tematyce kobiecej.
Ruch powstał w  Stanach Zjednoczonych, ideologia szybko objęła jednak cały świat i  popchnęła do  działania rzesze 
kobiet. Wyrażał się głównie poprzez scenę punkową; w tym okresie powstało wiele znanych zespołów, które zdobyły 
rozgłos mimo niekomercyjnego charakteru. Były to m.in.: Bikini Kill, L7, 7 Year Bitch, Team Dresch, Heavens to Betsy, The 
Third Sex, Phranc, Excuse17, Jack off Jill itp. W tym czasie powstawało także wiele niezależnych wytwórni muzycznych, 
jak np. Kill Rock Stars (Zabij gwiazdy rocka), która poprzez swoją nazwę miała wyrażać pogląd, że jest przeciwna szybkiej 
komercyjnej karierze muzycznej.
W Polsce inspiracje od Riot Grrrl czerpie dzisiejszy anarchofeministyczny ruch kobiet Emancypunx. Zob.: N. Monem, Riot 
grrrl: revolution girl style now!, London 2007 oraz Riot girl, http://www.urbandictionary.com/define.php?term=riot%20
girl (dostęp z 8.08.2012).
31  Riot girls…, s. 30.
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30% ruchów inwestycyjnych odbywa się wokół przedsiębiorstw, w  których kobiety mają  
co najmniej 10% udziałów32. Dla Afrykanek jest to jeden z ważniejszych sygnałów. Warto 
dodać, że 16% kobiet na świecie to myśliwi, że 48 kobiet przebywało w kosmosie – wysłane 
przez NASA (National Aeronautics and Space Administration, Narodowa Agencja Aeronau-
tyki i Przestrzeni Kosmicznej) oraz 6 przez Rosjan, że kobiety w branży architektonicznej 
to aż 21%33. Przykładów można by podać zdecydowanie więcej. Zatem nadchodzi czas kre-
atywnych kobiet i jest to szansa na sukces, także w Afryce.

Coraz więcej firm korzysta z funkcji ambasadora brandu. Firmy promują produkty 
twarzami znanych osób ze świata muzyki, filmu, modelingu, czyli szeroko pojmowanego 
show-biznesu. Twarze znanych osób są obecne w  reklamie od dziesiątek lat. Począt-
ków można się doszukiwać jeszcze przed erą szklanego ekranu. Już w 1909 r. kultowy 
kierowca rajdowy tamtych czasów, Berney oldfield, firmował swoim wizerunkiem i na-
zwiskiem produkt Pepsi-Coli. Pepsi od tamtego czasu upodobała sobie współpracę ze 
znanymi ludźmi i do dziś sięgnęła już m.in. po legendę koszykówki Shaquille’a o’Neala, 
piosenkarkę Mary J. Blige czy Busta Rhymesa. Zgodnie z prowadzonymi badaniami 83% 
ankietowanych utożsamia produkt z  reklamującą go gwiazdą lub odwrotnie. Najsku-
teczniej przemawiają do ludzi komunikaty, w których ambasador i produkt są ze sobą 
kompatybilne – tworzą harmonijny i  uzupełniający się obrazek spełniający oczekiwa-
nia innych, czyli grupy docelowej34. Znane Afrykanki, chcąc nie chcąc, tworzą konkretne 
wzorce oraz sferę emocjonalną wokół siebie. Jeśli ta tendencja w najbliższych latach się 
utrzyma, to będzie sukces kobiet Afryki.

Podsumowanie 

Za pół wieku większość państw Afryki będzie można zaliczyć do średnio zamożnych 
– głosi prognoza Afrykańskiego Banku Rozwoju. Najlepsza przyszłość czeka kraje Afryki 
Wschodniej: Kenię, ugandę i Tanzanię. Choć o Afryce słyszymy z mediów głównie przy oka-
zji głodu, wojen lub klęsk żywiołowych, najbiedniejszy kontynent rozwija się o wiele szyb-
ciej niż pogrążony w stagnacji Zachód. Botswana, Kongo czy Nigeria osiągnęły w 2011 r. 
8% wzrost PKB, a cała Afryka Subsaharyjska – 5%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
szacuje, że pomimo globalnego kryzysu w następnych latach tempo wzrostu PKB ma być 
jeszcze szybsze. Już co drugi Afrykanin używa telefonu komórkowego, a znana sieć fast 
foodów KFC zamierza w ciągu trzech lat podwoić liczbę restauracji na kontynencie. Rwan-
da chce podarować wszystkim dzieciom w wieku 9–12 lat laptopy z dostępem do  inter-
netu i automatycznym ładowaniem podręczników. Według najbardziej optymistycznego 

32  Ibidem, s. 37.
33  Przykłady zostały zaczerpnięte z artykułu: Kobiety w liczbach, „Trendy Rynku i Kultura”, 2012, nr 7, s. 36–37.
34  Zob.: A. Zabiegała, Czy marka musi mieć twarz, „Marketing w Praktyce”, 2012, nr 1.
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scenariusza Afrykańskiego Banku Rozwoju za 50 lat afrykański PKB wzrośnie o 900%, 
do 15 bln dol. Nominalnie to nieco więcej, niż obecnie wypracowują Stany Zjednoczone, 
choć realna wartość tego pieniądza będzie jednak dużo mniejsza niż obecnie. Dochód 
na mieszkańca się potroi, także dzięki spadkowi przyrostu naturalnego. Liczba Afrykanów 
żyjących poniżej granicy biedy (czyli za mniej niż 1,25 dol. dziennie) spadnie z obecnych 
44% do 33%. Poprawią się opieka zdrowotna i edukacja, zmniejszy się umieralność dzie-
ci. Przeciętna oczekiwana długość życia wydłuży się z 56 lat obecnie do 70 lat. Aż 96% 
mieszkańców kontynentu będzie umiało czytać i pisać (dziś jest ich dwie trzecie). Wzrost 
ekonomiczny będzie się koncentrował w miastach, w których za pół wieku ma żyć dwie 
trzecie populacji Afryki (teraz 40%). Prawie wszyscy będą mieli dostęp do szerokopasmo-
wego internetu35. 

42% Afrykanów (1,1 mld) będzie się zaliczało do  klasy średniej – autorzy prognozy 
definiują tę grupę jako zarabiającą 4–20 dol. dziennie, co ma starczyć na  zaspokojenie 
podstawowych potrzeb oraz na  odrobinę rozrywki. To sukces statystyczny – dzisiejsze 
nierówności pomiędzy poszczególnymi państwami nie znikną. Najlepsza przyszłość cze-
ka, jak wspomniano wcześniej, Afrykę Wschodnią: gospodarki Kenii, ugandy i  Tanzanii 
powinny przez najbliższe dwie dekady osiągnąć 9-procentowy wzrost. oznacza to, że za 
pół wieku kraje te będą dziesięciokrotnie zamożniejsze niż dziś. Czy bogatsi będą też ich 
mieszkańcy? Głównym paliwem napędzającym afrykańskie gospodarki będzie w dalszym 
ciągu eksploatacja surowców naturalnych – a historia pokazuje, że często wzbogacają się 
na  tym elity rządzące. Słabe, skorumpowane rządy są jednym z  głównym przekleństw 
Afryki. Długoletni przywódcy Zairu i  Nigerii, Mobutu Sese Seko i  Sani Abacha, znaleźli 
się na opublikowanej przez Bank Światowy liście dziesięciu najbardziej skorumpowanych 
dyktatorów świata – pierwszy zdefraudował 5 mld dol., drugi niewiele mniej36. 

Przez ostatnie 30 lat około 90% państw kontynentu doświadczyło rządów autokratycz-
nych i totalitarnych. Brytyjski ekonomista Paul Collier wyliczył, że od zdobycia niepodległo-
ści na jeden kraj w Afryce przypadło średnio siedem zamachów stanu. Tymczasem sukces 
ekonomiczny łączy się silnie z  systemem i  stylem rządów. Według fundacji sudańskiego 
magnata telekomunikacyjnego Mo Ibrahima, najlepiej rządzone kraje Afryki to Mauritius, 
Wyspy Zielonego Przylądka, Botswana, Seszele i RPA. Są to zarazem najzamożniejsze kraje 
kontynentu. Mo Ibrahim jest fundatorem nagrody za dobre rządy w Afryce (Ibrahim Prize for 
Achievement in African Leadership). W 2011 r. 5 mln dol. otrzymał były prezydent Wysp Zie-
lonego Przylądka Pedro Verona Pires, ale w dwóch poprzednich latach nagrody nie przyznano 
z braku kandydatów. Fundacja M. Ibrahima ocenia w raporcie z 2012 r., że 39 z 53 krajów Afry-
ki pogorszyło swoje notowania w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Chwali natomiast 
Liberię i Sierra Leone, które „stają na nogi” po wyniszczających wojnach domowych37. 

35  Zob. więcej: R. Stefanicki, Afryka ma przyszłość, „Gazeta Wyborcza”, 21.10.2011.
36  Ibidem.
37  Ibidem.
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W Afryce ciągle jeszcze większą część prac w domu i na polu wykonuje kobieta. od 
najwcześniejszego dzieciństwa, już w wieku pięciu, sześciu lat zaczyna nabierać prze-
świadczenia, że żyje dla innych. Tak bardzo wczesna odpowiedzialność niespodziewanie 
czyni ją dorosłą i wprzęga w kierat obowiązków, które będą trwały przez całe życie. Musi 
ona np. szukać wody i przynosić ją niejednokrotnie z bardzo odległych źródeł, zatrosz-
czyć się o drewno na opał, tłuc kukurydzę na mąkę, i to z nieustannie obecnym dziec-
kiem na plecach, pracować na polu często tylko motyką. W niektórych szczepach kobiety 
noszą najcięższe bagaże na głowie. 

Afrykanka może skończyć szkołę podstawową, czasami szkołę średnią. Bardzo 
rzadko studia. Studia chłopców bardzo często opłacane są z pieniędzy otrzymanych od 
szwagrów za siostry, a gdy przychodzi czas zaręczyn i małżeństwa, kobieta ma „przy-
wilej” bycia wybraną. Sama nie może wybrać męża. Co więcej, jest traktowana jak to-
war na sprzedaż. Mężczyzna musi za nią płacić swoim teściom, najczęściej w krowach. 
Kobiety więc niejednokrotnie są traktowane jak „uprawne pola” wzięte w  dzierżawę, 
które muszą przynosić dochody zarówno wcześniejszemu „właścicielowi” (rodzinie), jak 
i dzierżawcy (mężowi). Aby utrzymać rodzinę, kobieta afrykańska pracuje 13–14 godzin 
dziennie. 80% prac na roli jest dziełem jej rąk. 90% tego, co kobiety sprzedają na tar-
gach, jest wyprodukowana przez nie same. Poniżające warunki życia kobiet oraz ich 
ubóstwo prowadzą do  jeszcze innych upokorzeń, takich jak: gwałty, przemoc (często 
kobiety są bite)38.

W małżeństwie nie ma również wspólnoty dóbr, więc w  przypadku śmierci męża 
kobieta pozostaje prawie bez środków do życia. Jeżeli społeczeństwo ma charakter ma-
triarchalny (tzn. taki, w którym dominujące znaczenie ma kobieta), będzie ona mogła 
zatrzymać dzieci oraz kilka naczyń kuchennych. Pozostała część majątku zostanie za-
brana przez rodzinę męża. Jeżeli natomiast społeczeństwo jest typu patriarchalnego 
(gdzie dominujące znaczenie ma mężczyzna), zostaną jej zabrane również dzieci, a ona 
z pustymi rękami będzie musiała wrócić do swojej rodziny. 

Mimo że różne organizacje narodowe i międzynarodowe walczą o prawa człowieka, 
są świadome tych i innych nadużyć oraz potępiają je, to jednak sytuacja kobiet w Afryce 
pozostaje wciąż trudna. Przyczyniają się do tego również władze państwowe, które zbyt 
łatwo wykorzystują niechlubną tradycję i dawne zwyczaje na korzyść mężczyzn. 

38  Ibidem.
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women in the contemporary 
African establishment – Selected
examples

(abstract)

The paper is written in the style of an essay and presents the role that women 
in the  contemporary African establishment have in the changes happening in the economic, 
political and social life of the Continent. After the introduction concerning the changing situ-
ation in Africa from the perspective of African women, short “success stories” of prominent 
and influential African women are described and evaluated: Wangari Muta Maathai, Victoria 
Mangwashi „Riya” Phiyega, Gertrude Ibengwe Mongella, Leymah Roberta Gbowee, Joyce 
Banda and Nikosozana Dlamini – Zuma. At the end, trends of the new wave of feminism in 
the context of Africa are analysed. 
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Arkadiusz Żukowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Partycypacja wyborcza 
a reprezentacja polityczna kobiet 
w parlamentach we współczesnej 
Afryce Subsaharyjskiej

Współczesna Afryka Subsaharyjska (zwana potocznie Czarną Afryką), podobnie jak 
cały kontynent afrykański, jawi się jako niezwykle zróżnicowany region, nie tylko pod 
względem geograficznym, przyrodniczym, etnicznym, religijnym, społecznym i  ekono-
micznym, lecz także politycznym. W  jego analizie należy stosować zindywidualizowaną 
optykę badawczą, uwzględniającą różnego rodzaju odmienności cywilizacyjno-kulturo-
we (wspomniana wyżej różnorodność etniczna, kulturowa i  religijna tego kontynentu), 
a w szczególności dotyczącą podziałów plemiennych. Dlatego też słusznie zwraca się uwa-
gę na różnorodne konteksty procesu wyborczego w Afryce i charakterystyczną dla tego 
kontynentu polityczną i  wyborczą specyfikę, zwłaszcza w  Afryce Subsaharyjskiej1. Taka 
perspektywa badawcza dotyczy także partycypacji wyborczej i  reprezentacji politycznej 
kobiet na tym kontynencie. 

1  Elections in Africa: A Data Handbook, red. D. Nohlen, M. Krennerich, B. Thibout, oxford 1999, passim. 
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Przez długi okres funkcjonowania systemów parlamentarnych partycypacja wyborcza 
kobiet nie miała miejsca z prostego powodu, a mianowicie funkcjonowania cenzusu płci2. 
Taka sytuacja odnosi się także do Afryki, w zasadzie do końca kolonializmu, poza kilkoma 
wyjątkami. Rzadko wspomina się, że na kontynencie afrykańskim ograniczone prawa wy-
borcze przyznano kobietom już w 1919 r. w Rodezji – czynne i bierne prawo wyborcze, bazu-
jące na środkach finansowych męża, pod warunkiem że kobieta nie była w poligamicznym 
związku małżeńskim. Czynne prawo wyborcze wszystkie kobiety uzyskały tam w 1957 r., 
a bierne prawo w 1978 r., co łączyło się z uzyskaniem niepodległości przez Zimbabwe.

W czterech niepodległych państwach Afryki, Egipcie, Etiopii, Liberii i unii Południo-
wej Afryki, sytuacja przedstawiała się następująco: w Egipcie kobiety nie miały praw wy-
borczych, w Liberii i Etiopii uzyskały je odpowiednio w 1946 (cezus majątkowy) i  1955 r. 
Podaje się, że w Liberii pełne prawa wyborcze kobiety uzyskały dopiero w 1984 r. W unii 
Południowej Afryki prawa wyborcze od 1930 r. miały jedynie białe kobiety. W RPA (daw-
niej unia Południowej Afryki) czarne kobiety, podobnie jak czarni mężczyźni, prawa wy-
borcze na poziomie ogólnokrajowym uzyskali w 1994 r. Ponadto w niektórych koloniach 
francuskich – Kamerunie, Senegalu i Togo – kobiety uzyskały prawa wyborcze już w latach 
1945–1946. Również w Somalii kobiety uzyskały prawa wyborcze wcześniej (1956 r.), niż 
ogłoszono niepodległość (1960 r.). Ta sama prawidłowość dotyczyła: Złotego Wybrzeża 
(Ghana) – prawa wyborcze kobiety uzyskały w 1954 r., a Ghana niepodległość w 1957 r., 
oraz Sierra Leone: prawa wyborcze kobietom przyznano w 1951 r., a kraj niepodległość uzy-
skał 10 lat później.

W Afryce obowiązywała prawidłowość, że kobiety uzyskiwały pełnię praw wyborczych 
wraz z  przyznawaniem niepodległości, co umożliwiało im głosowanie i  kandydowanie 
w wyborach parlamentarnych. ostatnim państwem, które uzyskało niepodległość i tym 
samym przyznano w nim kobietom prawa wyborcze, była Namibia (1989 r.). Do wyjątków 
można zaliczyć Republikę Środkowoafrykańską, która uzyskała niepodległość w 1958 r., 
a pełne prawa wyborcze kobietom zostały zagwarantowane dopiero w 1986 r. W Maroko 
różnica ta była mniejsza: w 1956 r. kraj uzyskał niepodległość, a w 1963 r. kobiety prawa 
wyborcze, w Mauretanii okres ten wyniósł zaś pięć lat.

Dość specyficzna była sytuacja w Nigerii. Przyznanie praw wyborczych związane było 
z podziałem państwa na część wschodnią i  zachodnią. We wschodniej Nigerii prawa te 
kobiety nabyły w 1954 r., a w zachodniej Nigerii rok później, przy czym dotyczyło to tylko 
tych, które płaciły podatki. 

2  Przyznawanie praw wyborczych kobietom miało swoją specyfikę, zob. szerzej: Suffrage and Beyond: International 
Feminist Perspectives, red. C. Daley, M. Nolan, Auckland 1994, passim; R. Inglehart, P. Norris, Rising Tide. Gender Equal-
ity and Cultural Change around the World, Cambridge 2003, passim; P. Norris, Women’s Representation, [w:] P. Norris, 
Electoral Engineering. Voting Rules and Political Behavior, Cambridge 2004, s. 179–259.
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Kobiety na świecie nie tylko mają czynne prawo wyborcze, lecz także równie czę-
sto jak mężczyźni z niego korzystają, zupełnie inaczej rysuje się jednak sytuacja zwią-
zana z  korzystaniem przez kobiety z  biernego prawa wyborczego. Mimo formalne-
go posiadania go i zwiększania się udziału kobiet w polityce (kandydaci w wyborach, 
deputowani), co jest m.in. rezultatem trzeciej/czwartej fali feminizacji/feminizmu3, 
panuje pogląd, że reprezentacja polityczna kobiet w organach przedstawicielskich jest 
niewystarczająca. W  celu obliczenia tego wykorzystuje się tzw. indeks luki płciowej 
(Gender Gap Index), który ukazuje odsetek kobiet w parlamentach. 

Powszechnie uważa się, że kobiety nie mają odpowiedniego czy też równego 
udziału w parlamentach4. Teoretycy przywołują tezę o  istnieniu tzw. masy krytycz-
nej, po przekroczeniu której dana grupa społeczna ma realny wpływ na  funkcjono-
wanie organu (ustalanie priorytetów, celów czy wpływ na decyzje), w skład którego 
wchodzi5. Tę masę krytyczną określa się najczęściej na 30% lub 1/3 składu danego 
organu, co w kontekście wyborczym dotyczyć ma izb parlamentarnych, a zwłaszcza 
pierwszej izby6. 

od podbudowy teoretycznej przechodzi się do działań praktycznych. Działania te 
zostały usankcjonowane w  międzynarodowych dokumentach: Konwencji w  sprawie 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (Convention for the Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women, CEDAW), (1979 r.) oraz oNZ-owskiej Platformie Pekiń-
skiej (1995 r.), której celem jest zrównanie statusu kobiet i mężczyzn, m.in. poprzez 
zastosowanie w życiu publicznym formuły 50/50, tzn. kobiety powinny być tak samo 
licznie reprezentowane w organach przedstawicielskich jak mężczyźni.

Sposób desygnowania kobiet do parlamentów narodowych jest różny, np. tworzy 
się specjalne okręgi wyborcze dla kobiet, w tym jeden narodowy, lub wybiera się kobie-
ty w okręgach wielomandatowych (oddzielne listy wyborcze, określona liczba manda-
tów dla kobiet czy tzw. system najlepszego przegranego). Kobiety zostają deputowa-
nymi w wyniku wyborów bezpośrednich, pośrednich lub nominacji czy też powołania7. 
Formalnoinstytucjonalne działania na  rzecz równej reprezentacji politycznej kobiet 
ogniskują się zasadniczo w trzech wymiarach:

3  Termin trzeciej fali feminizacji upowszechniła Rebecca Walker na początku lat 90. XX w., zob. szerzej: R. Walker, To 
Be Real. Telling the Truth and Changing the Face of Feminism, New York 1995. od przełomu XX i XXI w. przyjmuje się, że 
rozpoczęła się czwarta fala feminizacji, zob.: R. Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Warszawa 2002.
4  Women, Quotas and Politics, red. D. Dahlerup, New York – London 2006, passim.
5  D. Dahlerup, The Story of the Theory of Critical Mass, „Politics and Gender”, t. 2, 2006, nr 4, s. 511–522.
6  K.A. Bratton, Critical Mass Theory Revisited: The Behaviour and Success of Token Women in State Legislatures, „Poli-
tics & Gender”, marzec 2005, s. 97–125.
7  S. Larserud, R. Taphorn, Designing for Equality. Best-fit, Medium-fit and Non-favourable Combinations of Electoral 
Systems and Gender Quotas, Stockholm 2007, s. 9.
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•	 wprowadzania ustawowych kwot dla kobiet w organach przedstawicielskich;
•	 wprowadzania ustawowych kwot dla kobiet na partyjnych listach kandydatów;
•	 wprowadzania dobrowolnych kwot dla kobiet na partyjnych listach kandydatów8.

*

Afryka Subsaharyjska przoduje w świecie pod względem partycypacji kobiet w wybo-
rach nie tylko jako głosujących, kandydatów, ale głównie jako wybranych parlamentarzy-
stów. Jednakże całościowe dane dla Afryki Subsaharyjskiej niewiele różnią się od średniej 
światowej. Według Inter-Parliamentary Union z 1 października 2014 r. w tym regionie świa-
ta kobiety stanowiły 22,2% ogółu parlamentarzystów (22,5% w pierwszej izbie parlamen-
tu i 19,8% w drugiej izbie parlamentu) przy średniej światowej 21,8% (odpowiednio 22,2% 
i 20%)9.

Parlament Rwandy (pierwsza izba) jest pierwszym parlamentem na świecie, w któ-
rym odsetek kobiet przekroczył 50% i  wyniósł po wyborach w  2008  r. 56,3%. obecnie 
wynosi on 63,8% (po wyborach w 2013 r.). Jak dotychczas żaden inny parlament na świecie 
nie przekroczył 50% odsetka kobiet. 

Według danych Inter-Parliamentary Union z 2010 r. w pierwszej dziesiątce państw 
o  największym odsetku kobiet w  parlamencie znajduje się także RPA (3. miejsce – 
44,5%)10 i Mozambik (10. miejsce – 39,2%)11. Cztery lata później w tej statystyce, oprócz 
1. miejsca Rwandy, 4. miejsce zajęły Seszele (43,8%), 6. – Senegal (43,3%) i 10. – RPA 
(40,8%)12. W  drugiej dziesiątce uplasowały się: na  14. miejscu – Mozambik (39,2%), 
na 19. – Angola (36,8%), w trzeciej dziesiątce: 22. miejsce – Tanzania (36%), 24. – ugan-
da (35%) i  29. – Zimbabwe (31,5%). Wśród państw Afryki Subsaharyjskiej, w  których 
odsetek kobiet w parlamentach jest wyższy niż średnia światowa, są: 32. miejsce – Ka-
merun (31,1%), 34. – Burundi (30,5%), 40. – Etiopia (27,8%), 44. – Lesotho (26,7%), 46. 
– Sudan Południowy (26,5%), 51. – Namibia (25,6%), 54. – Mauretania (25,2%), 58. – Su-
dan (24,3%), 60. – Gwinea Równikowa (24%), 67. – Erytrea (22%), 68. – Gwinea (21,9%). 
Można wspomnieć o Afryce Północnej: o 28. miejscu Algierii (31,6%) i 39. Tunezji (28,1%). 

8  Wśród publikacji dotyczących problematyki parytetów i kwot dla kobiet w wyborach należy wymienić głównie prace 
Mony Leny Krook oraz Drude Dahlerup, zob. M.L. Krook, Quotas for Women in  Politics: Gender and  Candidate Selec-
tion Reform Worldwide, New York 2009; M.L. Krook, Women’s Representation in Parliament: A Qualitative-Comparative 
Analysis, „Political Studies”, t. 58, 2010, nr 5; D. Dahlerup, Electoral Gender Quotas: between Equality of Opportunity 
and Equality of Result, „Representation”, t. 43, lipiec 2007, nr 2, s. 73–92.
9  http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm (dostęp z 10.10.2014). 
10  od pierwszych wielorasowych wyborów w RPA w 1994 r. statystyki i badacze podkreślają znaczący odsetek kobiet, 
które zostały deputowanymi. Na przykład Andrew Reynolds zwrócił uwagę na znaczący przyrost i dużą liczbę kobiet 
deputowanych – w 1994 r. 88 na 400 deputowanych, a w 1999 r. 120 na 400 deputowanych, zob.: A. Reynolds, South 
Africa: Proportional Representation in the Puzzle to Stabilize Democracy, [w:] Handbook of Electoral System Choice, red. 
J. Colomer, B. Grofman, Basingstoke 2004, s. 448.
11  http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (dostęp z 25.09.2010). Na miejscu 11. znajduje się Angola (38,6%). 
12  Women in National Parliaments, http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (dostęp z 10.10.2014). 
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Sprzyja temu rozpowszechniony ustawowy i dobrowolny system kwot dla kobiet w wy-
borach parlamentarnych13. Działania takie wspiera unia Afrykańska, która na bazie African 
and Global Platforms for Action for the Advancement of Women stawia sobie za początkowy 
cel co najmniej 30% odsetek kobiet w parlamentach ogólnokrajowych, a za cel końcowy co 
najmniej 50% reprezentację tej płci w  strukturach władzy ustawodawczej. Podobne cele 
przyświecają organizacjom regionalnym, jak np. Wspólnota Rozwoju Południa Afryki (So-
uthern African Development Community, SADC) czy Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki 
Zachodniej (Economic Community of West African States, ECoWAS). 

Państwa afrykańskie przodują na świecie we wprowadzaniu ustawowych mandatów 
i kwot dla kobiet w parlamencie, co ilustruje tabela 1. 

tabela 1. obowiązujące ustawowe mandaty i kwoty mandatowe dla kobiet w izbie  
pierwszej parlamentu w państwach Afryki14 

Państwo

Rok  
wprowadzenia 

kwoty  
dla kobiet

Liczba  
mandatów 

zarezerwowana 
dla kobiet

Łączna liczba 
mandatów 

w izbie  
pierwszej  

parlamentu 

Odsetek  
mandatów 
dla kobiet 

w ogólnej licz-
bie mandatów 

(w proc.)

Algieria 2012 – 462 –

Botswana 1999 2 44 4,5

Burundi 2005 36 118 30

Dżibuti 2002 7 65 10,8

Erytrea 1995 50 150 33,3

Kenia
1997
2010

6
47+

224
350

2,7
nie mniej niż 

33,3

Lesotho 1998 3 80 3,8

Maroko
2002 30+5*

60
325
395

9,2
15,2

13  Kwoty wyborcze mogą dotyczyć bezpośrednio kobiet lub mogą być określane poprzez minimalny lub maksymalny 
udział każdej z płci. Najczęściej jednak w prawie wyborczym nie stosuje się terminu „kwoty dla kobiet” jako dyskryminu-
jącego tę płeć. Kwoty wyborcze mogą określać proporcje czy odsetek danej płci/kobiet na listach kandydatów oraz liczbę 
mandatów, które danej płci/kobietom zostały zagwarantowane. 
14  W Egipcie ustawowe kwoty dla kobiet wprowadzono w 1979 r. (30 mandatów na 360 deputowanych), ale zostały 
zniesione w 1986 r., zob.: Introducing Quotas in Africa: Discourses and Legal Reform, [w:] The Implementation of Qu-
otas: African Experiences, red. J. Ballington, Stockholm 2004, s. 29. Również w Ghanie w latach 1960–1965 obowiązywał 
ustawowy system kwot dla kobiet (10 zarezerwowanych mandatów), zob.: J. Ballington, Women’s Political Participation 
and Quotas in Africa, [w:] The Implementation of Quotas…, s. 125.
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Mauretania 20 147 13,6

Niger** 2000 13 113 11,5/10

Rwanda 2003 24 80 30

Somalia
2001/2004

2012
33 275

275
10/12

30

Suazi 2005 5 65 7,7

Sudan
2000/2005

2011
35 (60)

88
360 (450)

354
9,7 (13,3)

25

Sudan 
Południowy

2011 83 332 25

Tanzania
2000 (2005)

2010
48 (75)

107 (109)
295 (319)

357
16,3 (23,5)

30

uganda*** 1995
2011

56
112 (116)

292
386

19,2
29 (30)

Zimbabwe 2013 60 270 22

Źródło: opracowanie własne, m.in. na podstawie danych Institute for Democracy and Electoral Assistance, Inter-
Parliamentary Union, Women in Politics

* Podaje się, że dodatkowe 5 mandatów dla kobiet pochodzi z  list lokalnych, zob. R. Tahri, Women’s Political 
Participation: The Case of Morocco, [w:] The Implementation of Quotas…, s. 32.
** Według innych danych w Nigrze ustalono wysokość kwoty dla kobiet w parlamencie na 35%, z czego 10% ma 
pochodzić z wyborów, a 25% z nominacji, zob. A.M. Tripp, The Changing Face of Africa’s Legislatures: Women 
and Quotas, [w:] The Implementation of Quotas…, s. 73. Według innych informacji partie polityczne w Nigrze 
muszą zapewnić co najmniej 10% udział kobiet wśród wybranych kandydatów, zob.: D. Dahlerup, Z. Hilal, 
N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, Atlas of Electoral Gender Quotas, Stockholm 2013, s. 215.
*** Wielkość kwot w roku ich wprowadzenia. 

W Algierii liczba mandatów zarezerwowanych dla kobiet zależy od wielkości okręgów 
wyborczych15. 

W Botswanie nie ma ustalonej przez prawo kwoty mandatów dla kobiet w parlamen-
cie, ale prezydent ma uprawnienia do mianowania czworga deputowanych, z czego poło-
wa z nich w 1999 r. była kobietami. 

W Burundi konstytucja z 2005 r. gwarantuje co najmniej 30-procentową obecność 
kobiet w politycznym procesie decyzyjnym, co przekłada się na wprowadzenie systemu 
kwotowego dla kobiet w wyborach. Kwoty obowiązują w wyborach do obu izb parlamen-
tu. Jeżeli kwota płci nie zostanie wypełniona, wówczas obowiązuje tzw. system najlep-
szego przegranego (best loser system), tzn. komisja wyborcza w celu wypełnienia kwoty 
dokooptowuje deputowanych z list kandydatów, które otrzymały co najmniej 5% ogółu 
głosów16. 

15  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 214. 
16  Ibidem.
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W Dżibuti w wyborach do jednoizbowego parlamentu ustawowa kwota wynosi co 
najmniej 10% dla  niedoreprezentowanej płci. Kwotę 10% mandatów w  parlamencie 
dla kobiet wprowadzono w Dżibuti na przełomie listopada i grudnia 2002 r. Mandaty te 
przydzielane są partiom proporcjonalnie do otrzymanych wyników głosowania. 

W Erytrei kobiety mają zagwarantowane 30% mandatów w  jednoizbowym par-
lamencie i organach samorządowych, a ponadto mają prawo ubiegać się w rywalizacji 
wyborczej o pozostałe 70% mandatów. Wybory według tych przepisów nie zostały jed-
nak przeprowadzone. Ponadto prawo nie reguluje sposobu, w jaki kwota dla kobiet ma 
być implementowana w praktyce. 

W Kenii na mocy poprawki do konstytucji z  1997 r. z  12 mianowanych przez pre-
zydenta deputowanych 6 to kobiety (3% ogółu mandatów). Projekt nowej konsty-
tucji odrzuconej w  referendum 21 listopada 2005  r. zakładał, że reprezentacja żad-
nej z  płci nie może przekroczyć 2/3 składu parlamentu. Przyjęta nowa konstytucja 
w 2010 r. wprowadziła przepis o co najmniej 33% reprezentacji kobiet w parlamencie, 
przy czym 47 kobiet zostaje deputowanymi poprzez wybory bezpośrednie w 47 jed-
nomandatowych okręgach wyborczych, a pozostałe mandaty dla kobiet obsadza się 
do wysokości tej kwoty17. Poza tym w Kenii do Senatu w wyborach bezpośrednich 18 
z 47 mandatów zarezerwowanych jest dla kobiet. Dla kobiet zarezerwowane są rów-
nież mandaty do tej izby w wyborach pośrednich, na 21 mandatów obsadzanych w ten 
sposób 16 bowiem należy do kobiet delegowanych przez partie polityczne w proporcji 
do uzyskanych wyników wyborów, jeden z dwóch mandatów przeznaczonych dla dele-
gatów młodzieży (od 18. do 34. roku życia) i jeden z dwóch mandatów przeznaczonych 
dla niepełnosprawnych18. 

W Lesotho nie wprowadzono ustawowej kwoty, ale w wyborach parlamentarnych 
w 1998 r. trzy kobiety były mianowane.

W Maroku do niedawna nie było regulacji ustawowych w kwestii kwot mandato-
wych dla  kobiet, ale na  podstawie umowy dżentelmeńskiej 30 mandatów do  parla-
mentu obsadzonych było przez kobiety na podstawie specjalnej listy ogólnokrajowej. 
obecnie 60 mandatów zarezerwowanych jest dla kobiet w wyborach proporcjonalnych 
na podstawie takiej listy19.

W Mauretanii, podobnie jak w Maroku, jest specjalna lista ogólnokrajowa dla ko-
biet (zamknięta), z której na deputowanych wybiera się 20 kobiet kandydujących w jed-
nym narodowym okręgu wyborczym20. 

W Nigrze prawo nie precyzuje, w jaki sposób ma być wprowadzana w życie ustawo-
wa kwota dla kobiet. 

17  Ibidem, s. 215.
18  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2168_A.htm (dostęp z 14.10.2014).
19  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 26.
20  Ibidem.
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W Rwandzie, na mocy konstytucji z 2003 r., kobiety mają również ustawowo zagwa-
rantowaną 30-procentową kwotę do izby drugiej parlamentu (ustawa zasadnicza mówi o co 
najmniej 30% reprezentacji kobiet w obu izbach parlamentu). W okręgach wielomandato-
wych, z 24 prowincji, ustawowy odsetek kobiet jest wybierany przez specjalnie utworzone 
kolegium elektorskie21. Do izby drugiej kobiety uzyskują mandat w wyborach pośrednich.

W Somalii kwotę przynajmniej 12% mandatów dla kobiet w 275-osobowym parlamen-
cie gwarantował art. 29 Tymczasowej Karty Federacji Somalii z 2004 r. (w 2001 r. kwota ta 
wynosiła 10%)22. obecnie w jednoizbowym parlamencie wśród mianowanych przez klany 
deputowanych 30-procentowa ustawowa kwota dla kobiet nie jest wprowadzana w życie. 

Reprezentację parlamentarną kobiet w przynajmniej 30% jego składu przewiduje 
konstytucja Suazi z 2005 r. (art. 86 ust. 1). W Suazi w 65-osobowej pierwszej izbie (Izba 
Zgromadzenia) na 10 mianowanych przez króla deputowanych przynajmniej połowa ma 
być kobietami. Poza tym jeżeli odsetek kobiet po wyborach nie wynosi 30%, deputowa-
ni, którzy uzyskali mandat, wybierają nie więcej niż cztery kobiety do tej izby według 
kryterium regionalnego (wówczas cztery mandaty zarezerwowane są dla kobiet wybra-
nych w  czterech regionach; art. 95 ust. 1)23. W  30-sobowym Senacie z  10 senatorów 
wybieranych pośrednio przez pierwszą izbę przynajmniej połowę stanowić mają kobiety, 
a wśród 20 senatorów pochodzących z nominacji przez głowę państwa (króla) przynaj-
mniej osiem ma być kobietami (art. 94 ust. 2 i 3)24. 

W Sudanie podane kwoty mandatowe odnosiły się do pierwszej izby (Zgromadzenia 
Narodowego), ale kobiety reprezentowane były też w drugiej izbie (dwie na 50 człon-
ków, 4%). Wcześniej w  Sudanie parlament był jednoizbowy, w  którym z  360 manda-
tów 35 zarezerwowanych było dla kobiet (9,7%). Po rozpadzie państwa na dwie części 
w 2011 r. (powstanie Sudanu Południowego) zmniejszono wielkość pierwszej izby i wpro-
wadzono ustawowo 25% mandatów dla kobiet. 

W Sudanie Południowym w izbie pierwszej 25% mandatów zarezerwowanych jest 
dla  kobiet, które wybierane są z  jednego narodowego okręgu wyborczego25. Z  kolei 
w wyborach pośrednich do izby drugiej jeden na czterech kandydatów z każdej prowincji 
musi być kobietą.

W Tanzanii po raz pierwszy mandatowe kwoty dla kobiet wprowadzono w 1975 r. (4% 
ogółu mandatów parlamentarnych). Przed wyborami w 2000 r. dokonano zmian w konsty-
tucji tak, aby w parlamencie zwiększyć liczbę specjalnych mandatów dla kobiet, nie mniej 
niż 20% i nie więcej niż 30%. Mandaty są obsadzane przez partie polityczne proporcjonalnie 
do wyników wyborów. W wyborach w 2005 r. kobiety miały zagwarantowane 75 mandatów 

21  Ibidem, s. 25–26.
22  A.M. Tripp, Legislative Quotas for Women, [w:] M. Salih, African Parliaments Between Government and Governance, 
New York 2005, s. 50–51.
23  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 216.
24  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2302_A.htm (dostęp z 14.10.2014).
25  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 216.
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na 319 miejsc w parlamencie narodowym. obecnie w jednoizbowym parlamencie Tanzanii 
obowiązuje ustawowa kwota dla kobiet w wysokości 30% ogółu mandatów, które są roz-
dzielane partiom politycznym w proporcji do uzyskanych wyników w wyborach parlamen-
tarnych. Na 357 deputowanych 239 jest wybieranych bezpośrednio, wśród 107 deputowa-
nych wybieranych pośrednio 102 stanowią kobiety (wybierane przez partie polityczne) oraz 
przynajmniej dwie kobiety muszą pochodzić z wyborów pośrednich wśród pięciu manda-
tów zarezerwowanych dla  Zanzibaru. Poza tym wśród 10 deputowanych mianowanych 
przez prezydenta pięć muszą stanowić kobiety26. 

W ugandzie oprócz 215/21627 deputowanych wybieranych w  okręgach wyborczych 
do parlamentu wchodzili również przedstawiciele: 79 kobiet, 10 wojskowych, pięciu mło-
dzieży, pięciu niepełnosprawnych, pięciu pracujących i  13 z urzędu (ministrowie gabine-
tu)28. W  parlamencie ugandy VII kadencji prawo zasiadania miało 56 przedstawicielek 
kobiet wybieranych pośrednio w 56 dystryktach (wybierane bezpośrednio w  jednoman-
datowych okręgach wyborczych)29. Zgodnie z konstytucją z 2006 r. kobiety mają zarezer-
wowaną reprezentację parlamentarną z każdego dystryktu, a parlament ma obowiązek co 
pięć lat dokonywać przeglądu działań w tym zakresie (art. 78 ust. 2). obecnie w ten sposób 
wybiera się kobiety ze 112 dystryktów (okręgów wyborczych). Poza tym wśród wybiera-
nych pośrednio pięciu przedstawicieli młodzieży i pięciu przedstawicieli robotników każdą 
z grup musi reprezentować przynajmniej jedna kobieta, wśród 10 przedstawicieli armii zaś 
przynajmniej dwie osoby stanowić muszą kobiety30. 

Podobny mechanizm dystrybucji mandatów dla kobiet jak w Tanzanii wprowadzono 
w Zimbabwe31. W państwie tym konstytucja z 2013 r. ustaliła liczbę deputowanych pierw-
szej izby na 210; wybiera się ich w jednomandatowych okręgach wyborczych, przy czym 
na kadencje tej izby po wyborach w 2013 i 2018  r. jej wielkość dodatkowo powiększono 
o 60 mandatów zarezerwowanych dla kobiet (art. 160)32. Kobiety deputowane będą wybie-
rane po sześć z każdej prowincji na bazie systemu proporcjonalnego33. 

Powszechnie uważa się, że wprowadzenie ustawowych kwot dla kobiet w parlamen-
cie korzystnie wpłynęło na ich polityczną reprezentację. Stosunkowo duży odsetek kobiet 
w parlamentach Dżibuti i Maroka występuje głównie za sprawą ustawowych kwot dla ko-
biet gwarantujących mandaty deputowanych. 

26  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2337_A.htm (dostęp z 12.10.2014).
27  Podczas kadencji parlamentu w  latach 2001–2006 wybierano w  okręgach wyborczych 216 deputowanych, trzech 
przedstawicieli pracujących i  dziewięciu z  urzędu, zob.: S. Tamale, Introducing Quotas: Discourse and  Legal Reform 
in Uganda, [w:] The Implementation of Quotas…, s. 40.
28  Composition of Parliament, http://www.parliament.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=4 
(dostęp z 6.11.2010).
29  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 26.
30  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2329_A.htm (dostęp z 12.10.2014).
31  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 26.
32  http://www.ipu.org/parline-e/reports/2361_A.htm (dostęp z 22.09.2014).
33  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 216.
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Podręcznikowym przykładem wpływu powyższych uregulowań prawnych jest Rwanda, 
w której dzięki 30-procentowej kwocie mandatowej kobiety stały się światowym liderem 
w tym względzie. ogólnie przyjmuje się jednak, że ich trwały skutek jest widoczny w dłuż-
szym okresie. Chociaż w przypadku Afryki twierdzi się, że duży odsetek kobiet kandydują-
cych oraz duży odsetek tych, które uzyskują mandat, spowodowany jest rozpowszechnio-
nym ustawowym i dobrowolnym systemem kwotowym w wyborach parlamentarnych.

ustawowe kwoty mandatowe dla  kobiet okazują się bardzo skuteczne, zwłaszcza 
tam, gdzie rola kobiet jest jeszcze postrzegana bardzo tradycyjnie. Na przykład w Nigrze 
dzięki wprowadzeniu 10-procentowej kwoty mandatowej dla  kobiet ich udział w  parla-
mencie wzrósł z 1,2% do 12,4% po grudniowych wyborach w 2004 r.

W państwach Afryki Subsaharyjskiej, w których nie wprowadzono ustawowych kwot 
dla  kobiet w  wyborach, odpowiednie zapisy konstytucyjne podkreślają prawo kobiet 
do odpowiedniej reprezentacji w instytucjach politycznych. Konstytucja Demokratycznej 
Republiki Konga z 2006 r. daje kobietom prawo do uczciwej reprezentacji w instytucjach 
politycznych na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym, a państwo ma zapewnić implemen-
tację równości płci w tych instytucjach (art. 14). 

Należy zaznaczyć, że najczęściej kwota dla kobiet dotyczy pierwszej izby parlamentu, 
jako tej ważniejszej, mającej większe uprawnienia legislacyjne. Rzadko spotyka się roz-
wiązania, aby kwoty dla kobiet dotyczyły obu izb parlamentu (Rwanda i Sudan).

Przy dwuizbowych parlamentach trudno wskazać prawidłowość dotyczącą odsetka 
kobiet w poszczególnych jego izbach. Jest grupa państw, w których kobiety mają więk-
szą reprezentację w pierwszej izbie niż w drugiej izbie: Algieria, Demokratyczna Republika 
Konga, Etiopia, Nigeria, Maroko, RPA, Rwanda, Sudan i Tunezja. Nie mniej liczna jest gru-
pa państw, gdzie relacje te są odwrotne: Burundi, Egipt, Gabon, Kongo, Lesotho, Liberia, 
Madagaskar, Suazi i Zimbabwe. W Namibii jest równa reprezentacja kobiet w obu izbach, 
w wyborach w 2003 r. wyniosła ona 26,9%.

W odniesieniu do  danych statystycznych dotyczących wysokiego odsetka kobiet 
w parlamentach w Afryce należy stwierdzić, że wśród państw świata o najniższym odset-
ku kobiet w parlamencie znajduje się Egipt (na początku XXI w. wynosił zaledwie 2,2%, 
a w 2010 r. spadł do 1,8%)34. 

*

Coraz więcej państw w  Afryce wprowadza ustawowe kwoty dla  kobiet na  listach 
kandydatów (partyjnych). Wyjątkowo takie uregulowania znajdują się nawet w konsty-
tucjach (np. Burkina Faso i uganda). Częściej kwestię tę regulują ordynacje wyborcze (np. 
Sudan). Wśród państw afrykańskich, które wprowadziły tego rodzaju przepisy, wymienia 

34  Introducing Quotas in Africa…, s. 29; http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm (dostęp z 2.11.2010).
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się: Algierię, Angolę, Burkina Faso, Demokratyczną Republikę Konga, Gwineę, Kenię, Kon-
go, Libię, Mauretanię, Mauritius, Namibię, RPA, Rwandę, Senegal, Togo, Tunezję, Wyspy 
Zielonego Przylądka i Zimbabwe35. Podaje się także, że w Dżibuti partie polityczne zostały 
zobowiązane do umieszczenia na swoich listach wyborczych co najmniej 10% kobiet, w Li-
berii zaś kwota ta wynosi 30%. Według ostatnich badań sztokholmskiego ośrodka IDEA 
ustawowe kwoty dla kobiet na listach kandydatów w wyborach parlamentarnych wahały 
się od 15% (Kongo), poprzez 30% (Gwinea, Rwanda), do 50% kwoty (Demokratyczna Re-
publika Konga, Lesotho, Libia, Mauretania, Togo, Tunezja, Zimbabwe)36.

W kilkunastu państwach afrykańskich przez więcej niż kilkadziesiąt partii politycz-
nych stosowane są dobrowolne kwoty dla kobiet na listach kandydatów, wynoszące prze-
ważnie 30% lub 1/3, ale coraz częściej stosowane są na  listach kandydatów komitetów 
partii politycznych parytety płci. Szczególnie rozpowszechnione jest to na południu Afryki 
(RPA – Afrykański Kongres Narodowy, African National Congress, ANC; Mozambik – Front 
Wyzwolenia Mozambiku, Frente da Libertação de Moçambique, FRELIMo37; Zimbabwe – 
Afrykański Narodowy Związek Zimbabwe–Front Patriotyczny, The Zimbabwe African Na-
tional Union–Patriotic Front, ZANu-PF; Namibia – organizacja Ludu Afryki Południowo-
-Zachodniej, South West Africa People’s Organization, SWAPo)38. Wśród innych państw 
afrykańskich stosujących te kwoty wymienia się: Algierię, Botswanę, Burkina Faso, Gwineę 
Równikową, Kamerun, Kenię39, Mali, Niger, Senegal, Tunezję i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Nowym zjawiskiem są deklaracje partii politycznych dotyczące wprowadzania pa-
rytetów płci. W Tanzanii partia o nazwie Chama Cha Mapinduzi w 2010 r. zadeklaro-
wała, że do 2015 r. kobiety będą stanowiły 50% wszystkich wybieralnych ciał kolegial-
nych tej partii40.

Z badań przeprowadzonych przez IDEA w  33 państwach Afryki Subsaharyjskiej 
w okresie od lipca 2010  r. do  lipca 2011  r., w których analizowano dokumenty 214 partii 
politycznych, wynika, że aż 182 z nich (85%) deklaruje zasadę równości płci – 58 (27%) ma 
ją zapisaną w statucie, a 124 (58%) w programie lub manifeście partyjnym41. 

*

W Afryce, głównie w Afryce Subsaharyjskiej, znaczący odsetek kobiet nie tylko kandy-
duje w wyborach parlamentarnych, lecz także wiele z nich zostaje wybranych na parlamen-

35  Global Database of Quotas for Women, http://www.quotaproject.org (dostęp z 2.11.2010).
36  D. Dahlerup, Z. Hilal, N. Kalandadze, R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 203–213.
37  Podaje się także, że FRELIMo w manifeście partyjnym podkreśla równość płci, w żadnym jednak dokumencie par-
tyjnym nie zapisano gwarantowanych kwot dla kobiet, zob. R. Kandawasvika-Nhundu, Political Parties in Africa through 
a Gender Lens, Stockholm 2013, s. 41.
38  B. Kethusigile-Juru, Quota Systems in Africa: An Overview, [w:] The Implementation of Quotas…, s. 22. 
39  W Kenii np. Partia Jedności Narodowej (Party of National Unity, PNu) w statucie przyjęła 30% kwoty dla kobiet. 
40  R. Kandawasvika-Nhundu, op. cit., s. 45.
41  Ibidem, s. 29.
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tarzystki (po części w wyniku ustawowych i dobrowolnych kwot). Rozwiązania ustawowe 
coraz bardziej gwarantują reprezentację parlamentarną kobietom, a  praktyka wyborcza 
z  reguły to potwierdza. Działania te wpisują się w  demokratyzowanie procedur wybor-
czych oraz edukację wyborczą obywateli, co należy uznać za dość optymistyczne42. 
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women’s electoral Participation 
and Political representation 
in Parliaments in contemporary 
Sub-Saharan Africa

(abstract)

The article concerns women’s electoral participation in the context of their political 
representation in parliaments (especially in the lower houses) in contemporary Sub-Sa-
haran African states (some examples from North Africa are also included). The very short 
history of gender census and introduction of full electoral rights for women in Africa after 
the collapse of colonialism is presented. Then, theoretical and political justification of 
introducing fair women’s representation in parliaments is described. 

The main aim of the article was to present and analyse different kinds of legal quotas 
in African states (seats guaranteed by law or percentage of seats in parliaments; percent-
age or number of women as candidates on party-lists guaranteed by law) and voluntary 
party-lists (percentage of women as candidates guaranteed by political parties). The be-
ginnings, nature of such solutions, and consequences for women’s representation in Af-
rican parliaments are explained on the basis of the latest statistical data in comparison 
with the rest of the world.
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Adame ba Konaré versus 
Nicolas Sarkozy

A gdyby tak Nicolas Sarkozy miał rację?
oumar Sankharé

Przedstawiony temat jest nie tylko szerzej nieznanym w Polsce faktem medialnym. 
Być może nawet nie wszyscy afrykaniści, śledzący na bieżąco sytuację na tym kontynen-
cie, mieli szansę dowiedzieć się o jego istnieniu. Wpisuje się niejako w niezbyt precyzyjne 
postrzeganie Afryki oraz kultury jej mieszkańców w Polsce. Zwykle następuje to przez pry-
zmat wojen, kataklizmów i innych nieszczęść dotykających ten kontynent. Tematy mniej 
sensacyjne nie mieszczą się w ramówkach mediów. Problem dyskusji na temat dziedzic-
twa historii i tożsamości afrykańskiej może tylko (według tych ostatnich) zainteresować 
samych Afrykanów (i afrykanistów?). Poruszane zagadnienie jest jednak nie tylko tema-
tem ważnym, lecz także bardziej złożonym, niż wydawałoby się przy pierwszej ocenie. 
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje tematu. Jest, co naturalne, spojrzeniem na nie z ze-
wnątrz, z pozycji etnologa. Kilka lat, które minęły od opisywanej dalej sytuacji, pozwalają 
przedstawić ją z pewnym dystansem. Co ważniejsze, zasygnalizować ją jeszcze dziś, kiedy 
obie strony się do niej odwołują – sądzę, że za rok, dwa wszyscy być może o niej zapomną. 
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Cała sprawa wydaje się dość prozaiczna – dotyczy przemówienia, które wygłosił pre-
zydent Francji Nicolas Sarkozy podczas wizyty w  Dakarze w  roku 2007 i  reakcji na  nie, 
szczególnie środowisk intelektualnych Afryki. Jednym z  bardziej znanych dyskutantów 
(oponentów) wobec głównych tez wystąpienia Nicolasa Sarkozy’ego była Adame Ba Ko-
naré z Mali1. 

Kilka słów wprowadzenia. Kim jest Adame Ba Konaré? Afrykanistom nazwisko to nie 
jest zapewne obce. Jest Malijką, z wykształcenia historyczką, ale i pisarką, wykładowczynią 
École Normale Supérieure w stolicy Mali, Bamako, w latach 1976–1992. Jest także pomysło-
dawczynią i twórczynią Museé Muso Kunda (Muzeum Kobiet) w Bamako oraz autorką kilku 
powieści na tematy społeczne dziejące się zwykle w Mali. Pochodzi ze społeczności Peul 
(Fulbe, Fulani). Jej ród przywędrował do Mali w XIX w. z rejonu Futa Toro w Senegalu wraz 
z El-Hadż oumarem – twórcą ówczesnego państwa Tukulerów2. Przodkowie ci osiedlili się 
w okolicy Segou, gdzie do dziś mają wysoką pozycję społeczną. El-Hadż oumar wyruszył 
na „świętą wojnę” przeciwko „niewiernym” ze Wschodu (a więc zamieszkującym tereny 
dzisiejszego Mali) około 1854 r., a Segou zostało zdobyte przez jego wojska w roku 18613. 
Władcą Segou został syn oumara-Ahmadou. W tym bardzo złożonym politycznie okre-
sie należałoby szukać malijskich korzeni rodziny Adame Ba Konaré. Po ukończeniu szko-
ły i studiów w Bamako kształciła się dalej. W latach 1971–1976 była słuchaczką studium 
doktoranckiego na uniwersytecie Warszawskim, gdzie pod kierunkiem profesora Mariana 
Małowista napisała i obroniła (w 1975 r.) pracę doktorską pt. Sonni Ali Ber – o władcy pań-
stwa Songhaj panującym w II połowie XV w.4. 

Jej mąż Alpha oumar Konaré także jest absolwentem tego studium doktoranckiego 
uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pobytu w Polsce napisał i obronił doktorat z ar-
cheologii pt. L’agriculture du Haut-Niger du XIIIe au XIVe siècle. Promotorem tej pracy 
był profesor Jerzy Gąssowski5. W czasie kilkuletnich studiów doktoranckich w Polsce to 
malijskie małżeństwo nawiązało bliskie stosunki z  ówczesnym polskim środowiskiem 
afrykanistycznym. oboje mają także związki z Pomorzem Zachodnim i Szczecinem, brali 
udział w  badaniach archeologicznych w  Wolinie pod kierunkiem profesora Władysława 
Filipowiaka. 

Alpha omar Konaré był jednym ze współtwórców partii ADEMA (Alliance pour la de-
mocratie au Mali) w roku 1990, a następnie zwyciężył w wyborach na prezydenta Repu-
bliki Mali. Funkcję tę pełnił przez dwie pięcioletnie kadencje, od 1992 do 2002 r. Po ich 

1  oponentów wobec przemówienia prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego było więcej. W tym wypadku Adame Ba Konaré 
została ujęta jako przedstawicielka kobiet afrykańskich, których rola publiczna w Polsce jest także mało znana.
2  M. Tymowski, Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi Alpha Oumarowi Konaré, 
zob. http://www.senat.uw.edu.pl/files/Materiały_2008/02_2008/Zalaczniki/recenzja.pdf (dostęp z 15.02.2014).
3  Prowadzone przez tego władcę wojny religijne przeciw niewiernym straciły w pewnym momencie swoje racje z uwagi 
na to, że ówczesnymi władcami podbijanego państwa Dina byli muzułmańscy (malijscy) Peul. Ich stolica nosiła nazwę 
Hamdallahi (co znaczy „chwała Allahowi”). 
4  M. Tymowski, op. cit., s. 2.
5  Ibidem, s. 3.
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zakończeniu został wybrany na przewodniczącego Komisji unii Afrykańskiej (stanowisko 
to piastował w latach 2003–2008). 

Adame Ba i oumar Alfa Konaré należą więc do dość nietypowej, wyższej czy raczej 
najwyższej warstwy społeczno-politycznej Mali. Nie bez znaczenia jest też wysoka pozycja 
społeczna obu rodzin w tradycyjnej stratyfikacji ludności Mali. Struktury rodowo-plemien-
ne odgrywają nadal, wbrew pozorom, ważką rolę w życiu codziennym i politycznym wielu 
państw i ludów Afryki. Zaangażowanie A.B. i o. Konaré w upowszechnianie dziedzictwa 
historycznego tego kontynentu, a także w tworzenie fundamentów praworządności i de-
mokracji w  Republice Mali powodowało być może szybką reakcję na  opisane dalej wy-
darzenia. Warto się jednak może zastanowić, czy osoba Adame Ba Konaré stanowi jed-
nocześnie typowy przykład współczesnej roli i  miejsca kobiety w  szeroko postrzeganej 
rzeczywistości afrykańskiej? 

Adame Ba Konaré oficjalnie jest już na emeryturze, prowadzi jednak aktywne życie 
naukowe, uczestnicząc na bieżąco w kongresach i konferencjach. Poinformowana o wy-
stąpieniu N. Sarkozy’ego w Dakarze, postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Nicolos Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa został prezydentem Republiki Fran-
cuskiej 16 maja 2007 r. (był nim do przegranych wyborów w 2012 r.). Wcześniej, 6 maja 
2007 r., pokonał w drugiej turze wyborów Ségoléne Royal. Po objęciu władzy Nicolas Sar-
kozy prowadził aktywną politykę wewnętrzną, tworząc pakiet około 300 nowych ustaw. 
Jego polityka zagraniczna miała także wiele nowych i oryginalnych idei. Był zdecydowa-
nym przeciwnikiem przystąpienia Turcji do unii Europejskiej. Natomiast w kwestii polity-
ki zagranicznej był jednym z pomysłodawców i orędowników Union pour la Méditerranée 
(unia Śródziemnomorska, a następnie unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego). unia 
ta, zrzeszająca większość państw tego obszaru, została oficjalnie powołana 13–14  lipca 
2008 r.6. Jako jej siedzibę wybrano nadśródziemnomorską Barcelonę. Nie wszystkim jed-
nak państwom tego regionu spodobał się ten pomysł N. Sarkozy’ego. Ówczesny prezydent 
Libii Mu’ammar Kadafi stwierdził publicznie, że była to nie tylko chęć podporządkowania 
sobie sąsiadów z rejonu Morza Śródziemnego, rozbicia unii Afrykańskiej, lecz także nawet 
swoista forma neokolonializmu7. Być może dla M. Kadafiego taka unia była zdecydowanie 
medialną konkurencją dla lansowanej wcześnie przez niego koncepcji Stanów Zjednoczo-
nych Afryki. Wrócił zresztą do tego pomysłu już podczas swojego przemówienia inaugu-
racyjnego jako przewodniczącego unii Afrykańskiej (w lutym 2009 r.). Wcześniej postulo-
wał ten pomysł na szczytach unii Afrykańskiej w Togo (2000 r.), Gwinei (2007 r.) i Etiopii 
(2009 r.)8.

6  W skład unii miałyby wchodzić 43 państwa – nie tylko Algieria, Egipt, Maroko, Tunezja, Jordania, Liban, Autonomia 
Palestyńska, Syria, Turcja, Izrael, Albania, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Monako, Mauretania, lecz także 
wszystkie kraje unii Europejskiej (w trakcie ustalania tych planów uE liczyła jeszcze 26 państw).
7  http://www.psz.pl/tekst-12477/Kadafi-unia-Srodziemnomorska-powrotem-do-kolonializmu (dostęp z 17.02.2014).
8  http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,425,Afryka_wielki_plan_Kadafiego (dostęp z 17.02.2014).
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W 2009  r. (niewykluczone, że za sprawą przemówienia N. Sarkozy’ego) prezydent  
Mu’ammar Kadafi zaproponował ambitny plan przyspieszenia utworzenia Stanów Zjed-
noczonych Afryki: swego rodzaju federacji państw z  jednym rządem, wspólną walutą, 
paszportem i wspólną armią9.

Nicolas Sarkozy, niezależnie od swoich osiągnięć w wielu wymiernych dziedzinach po-
lityki wewnętrznej i zagranicznej Francji, dla wielu Afrykanów pozostanie w pamięci jako 
autor, mocno dyskusyjnego według niektórych, wspomnianego wystąpienia w  Dakarze 
w 2007 r. 

Sarkozy znany był już wcześniej ze swoich stanowczych, aby nie powiedzieć – dość 
radykalnych działań wobec ludności pochodzącej z krajów tzw. Trzeciego Świata, demon-
strujących m.in. w Paryżu w 2005 r. Skutkowało to zresztą wprowadzeniem podówczas 
we Francji obostrzonych przepisów wobec imigrantów. W  niektórych środowiskach był 
nawet znienawidzony za słynne czartery Sarkozy’ego. Były to samoloty, którymi wracali 
do Afryki (na koszt rządu francuskiego) nielegalni emigranci z tego kontynentu. 

Podróż prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego do wybranych państw Afryki frankofońskiej 
w roku 2007 miała być w zamierzeniach „nowym otwarciem” na stosunki Francji z krajami 
dawnej administracji francuskiej. A być może także z unią Europejską? Niestety tak się nie 
stało. Powodów mogło być kilka. Być może „oferta” N. Sarkozy’ego przyszła zbyt szybko 
i być może poddani dawnych kolonii francuskich nie byli jeszcze na nią przygotowani? Być 
może także dlatego, że – jak wynika m.in. z mojego doświadczenia – w wielu krajach Afryki 
postrzeganie dawnej administracji kolonialnej przez niektóre grupy społeczne jest bardzo 
schematyczne, aby nie powiedzieć – dość dalekie od rzeczywistego osądu historii? Być 
może dlatego, że wygłoszone słowa prawdy (?) mogły się nie spodobać wielu przywódcom 
tamtejszych państw? Być może także wynikało to z faktu współczesnej obecności Chiń-
skiej Republiki Ludowej na tym kontynencie? Wielu przywódców afrykańskich przestało 
patrzeć li tylko w kierunku dawnych państw kolonialnych czy unii Europejskiej.

W celu bliższego określenia przedmiotu sporu postaram się przedstawić najbardziej 
„kontrowersyjne” fragmenty wystąpienia prezydenta N. Sarkozy’ego i reakcje na nie Afry-
kanów. Myślę, że wielu postronnych obserwatorów nie zawsze i nie do końca rozumiało, 
gdzie leży sedno opisywanego dalej problemu.

Podczas wizyty w Dakarze 26 lipca 2007 r. na uniwersytecie im. Cheikha Anta Diopa 
Nicolas Sarkozy powiedział do tamtejszych studentów wypełniających w większości aulę 
uczelni: „Przybyłem tu, aby rozmawiać z całą szczerością i otwartością, jakie winni jeste-
śmy przyjaciołom, których kochamy i których szanujemy. […] 

9  Paradoksalne, że swego rodzaju pokłosiem opisywanego tutaj zdarzenia było odsłonięcie w  Dakarze 3 kwietnia 
2010 r., a więc kilka miesięcy przed zmianami tzw. arabskiej wiosny, przez prezydenta Senegalu Abdoulaye Wade pomni-
ka odrodzenia Afryki, mającego być symbolem „półwiecza niezależności (niepodległości) od Francji”. Wykonany z brązu 
pomnik zbudowany został w Korei Północnej i kosztował 19 mln euro. Interesujące, że podczas odsłonięcia pomnika 
prezydent A. Wade wezwał kolejny raz do utworzenia Stanów Zjednoczonych Afryki. Zob.: http://wiadomosci.onet.pl/
swiat/powstana-stany-zjednoczone-afryki/g9bkc (dostęp z 1.02.2014).
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Nie przyjechałem tu, młodzieży Afryki, żeby opłakiwać z  tobą nieszczęścia Afryki. 
Afryka bowiem nie potrzebuje moich płaczów. Nie przyjechałem tu, młodzieży Afryki, aby 
użalać się nad twoim losem, bo twój los jest w twoich rękach. Na cóż by ci była moja litość? 

Nie przyjechałem tu, żeby wymazywać przeszłość, gdyż nie da się wymazać przeszłości. 
Nie przyjechałem tu, żeby zaprzeczać błędom czy zbrodniom, bo popełniono błędy 

i popełniono zbrodnie. […]
Ta otwarta rana w duszy czarnoskórego człowieka jest otwartą raną wszystkich ludzi.
Ale nikt nie może wymagać od współczesnych pokoleń, aby pokutowały za zbrodnie 

popełnione przez minione pokolenia. Nikt nie może wymagać od synów, aby wyznawali 
skruchę za zbrodnie swoich ojców. […]

Przybyłem tu żeby powiedzieć, że uważam niewolnictwo i  handel niewolnikami za 
zbrodnie przeciwko ludzkości. […]

Przybyłem tu, młodzieży Afryki, zmierzyć się wspólnie z tobą z naszą wspólną historią. 
Afryka dźwiga część odpowiedzialności za swoje nieszczęście. To Afrykanie sprzedawali 
innych Afrykanów handlarzom żywym towarem. A walk bratobójczych było w Afryce przy-
najmniej tyle, co i w Europie. […] 

Kolonizator przyszedł, zabrał, wykorzystał, wyzyskał, zrabował zasoby, bogactwa, 
które do niego nie należały. obrabował kolonizowanego z jego osobowości, z jego wolno-
ści, z jego ziemi, z owoców jego pracy.

Zabrał, ale też dał. Zbudował mosty, drogi, szpitale, lecznice, szkoły. użyźnił dzie-
wiczą ziemię, dał swój trud, swoją pracę, swoją wiedzę. Bo nie wszyscy kolonizatorzy byli 
złodziejami, nie wszyscy koloniści byli wyzyskiwaczami […]”10.

Nie ma tutaj miejsca na cytowanie przemówienia prezydenta N. Sarkozy’ego in exten-
so. Trudno jednak nie zauważyć (znając tekst całego wystąpienia), że rzadko można 
spotkać tak samokrytyczne, aby nie powiedzieć pokorne, wystąpienie przywódcy post-
kolonialnego państwa. Bardziej obiektywni Afrykanie mogliby przyznać jeszcze N. Sarko-
zy’emu rację przy osądzie handlu niewolnikami11. Niestety osąd ten ulega zmianie przy 
słuchaniu drugiej części przemówienia. N. Sarkozy mówił bowiem:

„Kolonizacja nie jest winna wszystkim obecnym problemom Afryki. Nie jest winna 
krwawym wojnom, które Afrykanie toczą między sobą. Nie jest winna ludobójstwu. Nie 
jest winna dyktatorom. Nie jest winna fanatyzmowi. Nie jest winna korupcji i zgniliźnie. 

10  Pełny tekst wystąpienia można znaleźć w polskiej literaturze w formie aneksu: Przemówienie Nicolasa Sarkozy’ego, 
prezydenta Republiki Francuskiej, na Uniwersytecie Cheikha Anta Diopa w Dakarze w Senegalu, 26 lipca 2007 r., [w:] B. 
Ndiaye, Francafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, olsztyn 2010, s. 224–237. Wszystkie dalsze cytaty 
pochodzą z tej publikacji.
11  W miejscowości ouidah, centrum Wybrzeża Niewolniczego, gdzie nad brzegiem Zatoki Gwinejskiej znajduje się słyn-
ny pomnik Porte de non-retour, w miejscowym muzeum, mieszczącym się w dawnym forcie, na honorowym miejscu 
znajduje się tablica z napisem po francusku i angielsku: Les souverains d’Afrique noire n’etaient pas les initiateurs de la 
traite negriere, certes, mais finalement nombreux s’en etaient enrichis oraz The African kings did not initiate the slave 
trade yet most of them benefit handsomely from it. Problem niewolnictwa w Afryce w większości przypadków omawiany 
jest w literaturze przedmiotu li tylko z perspektywy Wybrzeża Niewolniczego, z dużą dozą poprawności politycznej. 
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Nie jest winna marnotrawstwu ani zanieczyszczeniu środowiska. […]
Dobrze czy źle – kolonizacja odmieniła Afrykanina i odmieniła Europejczyka.
Młodzieży Afryki, jesteś dziedziczką najstarszych tradycji afrykańskich i jesteś rów-

nież dziedziczką tego wszystkiego, co Zachód złożył w sercu i w duszy Afryki. […]
Chcę ci powiedzieć, młodzieży Afryki, że dramat Afryki nie bierze się z  tego, że 

afrykańska dusza jest jakby niedostępna logice i racjonalności. Bo Afrykanin jest równie 
logiczny i racjonalny jak Europejczyk. […]

Przybyłem powiedzieć ci, że nie masz powodu wstydzić się wartości cywilizacji afry-
kańskiej, że one nie poniżają cię, tylko uwznioślają, że są odtrutką na materializm i in-
dywidualizm, które zniewoliły współczesnego człowieka, że są najcenniejszym z dzie-
dzictw wobec dehumanizacji i płytkości świata. […]

Dramat Afryki polega na tym, że Afrykanin nie zanurzył się wystarczająco głęboko 
w historię. Chłop afrykański od tysiącleci żyjący w rytmie przyrody, którego ideałem życia 
jest harmonia z naturą, nie zna nic ponad wiecznie powracające początki czasu odmierza-
ne w rytmie powtarzanych bez końca tych samych gestów, stale tych samych słów. 

W tej zbiorowej pamięci, gdzie wszystko cały czas zaczyna się od nowa, nie ma miej-
sca na przygodę ludzką ani na myśl o postępie… 

Nigdy nie wyrwie się ku przyszłości. Nigdy nie przyjdzie mu na myśl, żeby uciec od tych 
powtórzeń, aby wymyślić sobie jakieś przeznaczenie. Na tym polega problem Afryki… 

[Młodzieży – przyp. aut.], chcesz afrykańskiej jedności? Francja też jej pragnie. 
Francja pragnie jedności Afryki, która zwróci Afrykę Afrykanom. Konfrontacja z rzeczy-
wistością – to jest to, co Francja chce zrobić z Afryką […]”.

Wcześniej spytał jeszcze studentów: „Czy chcesz końca partykularyzmu, korupcji 
i przemocy? Czy chcesz poszanowania własności, inwestowania pieniędzy zamiast de-
fraudacji? Czy chcesz, żeby państwo powróciło do pełnienia swoich funkcji, żeby ogra-
niczyło duszącą je biurokrację, żeby uwolniło się od pasożytnictwa, klientelizmu, żeby 
jego autorytet został odbudowany, żeby opanowało feudalizm i korporacjonizm?

Przygotowanie nadejścia Euroafryki, tego wielkiego, wspólnego przeznaczenia cze-
kającego Europę i Afrykę – to jest to, co Francja chce zrobić z Afryką…”12.

Jak podają słuchacze, wystąpienie to trwało około 50 minut. Dziś wiemy, że jego au-
torem był Henri Guaino, specjalny doradca Nicolasa Sarkozy’ego w latach 2007–201213.

Przedstawiony w drugiej części przemówienia obraz Afryki nie mógł stać się płasz-
czyzną wymiany poglądów dla części Afrykanów. Można było dać mu tylko odpór. Intry-
gujące, że w większości przypadków na temat przemówienia prezydenta N. Sarkozy’ego 
nie wypowiadają się przedstawiciele „młodzieży Afryki”, do której było ono skierowane,  

12  To oryginalne podejście prezydenta N. Sarkozy’ego przedstawione w ostatnim akapicie zapewne nie do końca było 
konsultowane z przedstawicielami innych państw unii Europejskiej, a ponadto niebezpiecznie się zbliża do głoszonej 
przez innych polityków koncepcji Euroislamu (Euroarabii).
13  Notabene autor wielu innych ważnych przemówień N. Sarkozy’ego.
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lecz głównie przedstawiciele naukowej czy intelektualnej grupy (ale i władzy), starszej 
przynajmniej o jedno pokolenie. 

Już następnego dnia jednak senegalska gazeta „Sud Quotidien” donosiła, że wśród 
słuchających wykładu najczęściej powtarzało się słowo „obraza”.

Kameruńczyk Achille Mbembe, profesor uniwersytetu Witwatersrand w Johannes-
burgu w RPA, nazwał przemówienie N. Sarkozy’ego deklaracjami w stylu XIX w. W liście 
otwartym do N. Sarkozy’ego nazwał jego poglądy „stosunkiem pana do dawnego nie-
wolnika”14. We Francji organizacja Diver Cites zapowiedziała wytoczenie procesu N. Sar-
kozy’emu w  sądzie Bordeaux za podżeganie do  dyskryminacji, nienawiści i  przemocy 
na tle rasowym15.

oumar Alfa Konaré (po kolejnym wystąpieniu N. Sarkozy’ego w stolicy Gabonu – Libe-
rville), jako ówczesny przewodniczący Komisji unii Afrykańskiej (zrzeszającej 53 państwa 
tego kontynentu), nazwał przemówienie N. Sarkozy’ego, dość ostrożnie, „deklaracjami 
z minionej epoki”. Podobnego zdania było wielu polityków i intelektualistów afrykańskich, 
którzy czuli w przemówieniu „zapach rasizmu” czy nawiązanie do „mrocznej przeszłości 
kolonialnej” Francji16.

Cytowany już Bara Ndiaye napisał: „Sarkozy głęboko zranił Afrykanów przemówie-
niem, które miało być przecież przyjacielskie. Jego »braterska« przemowa do młodzieży 
tego kontynentu, mająca dać początek nowej polityce Francji wobec Afryki, w rzeczywi-
stości nikogo nie zmyliła. Szybko okazała się trywialną próbą ukrycia – pod pozorem do-
broczynności – zbrodni popełnionych przez przodków”17. Ktoś złośliwy napisałby, że tego 
rodzaju „pryncypialną” ocenę pamiętamy także z innej, „mrocznej przeszłości”. B. Ndiaye 
jako jedyny Afrykanin i afrykanista polski zmierzył się z próbą opisu i oceny zaistniałej 
sytuacji18. Niestety, pomimo dość szczegółowych cytatów z prac innych autorów, nie ma 
tam miejsca dla Adame Ba Konaré. 

W Liberville, kolejnej stolicy afrykańskiej tej podróży w 2007 r., N. Sarkozy uzupełnił 
swoje wystąpienie z Dakaru dodatkowo informacją (stawiając przysłowiową kropkę nad i): 
„Francja chce pomóc Afryce, ale nie przez fakt wpuszczenia 459 milionów młodych Afry-
kanów poniżej 17. roku życia do Europy”. I dalej: „Co się stanie [z Afryką – przyp. aut.], jeśli 
do Europy trafią wszyscy lekarze, inżynierowie, technicy, osoby na stanowiskach kierowni-
czych? Jak macie zamiar dalej rozwijać swoją gospodarkę?”19.

Tak wygląda, przedstawiona w dużym skrócie, historia problemu. W tym momencie 
na arenę wkracza Adame Ba Konaré, publikując 14 września 2007 r. (prawie po dwóch mie-
siącach) w malijskiej gazecie codziennej „Les Echos” apel do swoich kolegów, historyków 

14  Do poglądów tego dyskutanta jeszcze wrócę.
15  http://uk.reuters.com/article/2007/09/05/uk-africa-sarkozy-iduKL0513034620070905 (dostęp z 1.03 2011).
16  http://uk.reuters.com/article/2007/09/05/uk-africa-sarkozy-iduKL0513034620070905 (dostęp z 30.07.2014).
17  B. Ndiaye, op. cit., s. 145.
18  Zob.: oddzielny rozdział w B. Ndiaye, op. cit., s. 140–156.
19  http://www.news24.com/Africa/News/Sarkozys-Africa-vision-under-fire-20070728 (dostęp z 1.03.2011).
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afrykańskich, aby dołączyli do „komisji obrony pamięci Afryki”. udział w debacie, a w finale 
książce na ten temat, jest według niej obowiązkiem naukowym i obywatelskim. „Jeśli bę-
dziemy milczeć, to historia osądzi nas samych. […] Musimy nawiązać do czynów naszych 
poprzedników, takich jak Joseph Ki-Zebro, Cheikh Anta Diop, którzy rozpoczęli rehabilitację 
historii Afryki”20.

Apel ten ukazał się zarówno w prasie afrykańskiej, jak i francuskiej, a także na stro-
nach internetowych (od 11 września). Zareagowało na niego około 400 osób, z czego wy-
powiedzi i opinie 25 historyków afrykańskich i spoza Afryki znalazły się w specjalnej pu-
blikacji21. W 2008 r. w Paryżu została wydana praca pt. (Sous la direction de Adame Ba 
Konaré) Petit Preis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy 
(Mały kurs powtórkowy z historii Afryki do wykorzystania przez prezydenta Sarkozy’ego).

Adame Ba Konaré we wspomnianej książce pisze: „Nicolas Sarkozy raz zwraca się 
do nas jak dobry ojciec i opiekun, a raz jako misjonarz/wizjoner. Nicolas Sarkozy wygłasza 
kazanie z pozycji najwyższego zbawiciela [Afryki – przyp. aut.]. […] Intencją Sarkozy’ego 
było skierowanie tej przemowy do młodzieży i ukazanie w niej swojej chęci do zmian. W re-
zultacie pominął ponad wiek historii […] bogaty w zdobycze historiograficzne i rozwój badań. 
[…] Dziedzictwo kulturalne nowej elity intelektualnej [Francji – przyp. aut.] nie polepszyło 
się od ponad wieku. Zatrzymało się na etapie wyobrażenia kolonialnego […], które moż-
na podsumować jako demonstrację wręcz wrodzonej niezdolności mieszkańców Afryki 
do stawienia czoła i zajęcia się złem, które pojawiło się na kontynencie. Co więcej, to oni 
[Afrykanie – przyp. aut.] są za to zło odpowiedzialni i w konsekwencji tylko oni są temu 
wszystkiemu winni”22. 

Trudno przyjąć jednak, aby ta emocjonalna ocena była w pełni obiektywna. Podobnie 
można byłoby dyskutować nad innymi wypowiedziami autorów, którzy złożyli swoje wy-
stąpienia do tej pracy.

Przedstawione w  książce pt. Petit Preis… wypowiedzi zostały podzielone na  cztery 
części (zgodnie z tezami użytymi przez N. Sarkozy’ego):
„1.  Kto powiedział, że Afryka nie ma historii? – część ta związana jest bezpośrednio z od-

rzuceniem idei o negacji kontekstu historycznego oraz idei stagnacji kontynentu.
2.  Przemowa z innego wieku? – ta część z kolei stara się zrozumieć źródło stereotypów 

oraz powody długotrwałości przesądów dotyczących Afryki we Francji.
3.  Kto jest odpowiedzialny za aktualne problemy Afryki? – analizuje przedsięwzięcie 

odbudowania mitu misji cywilizacyjnej Francji i  korzystnych działań oraz podkreśla 
następstwa niewolnictwa po podboju kolonialnym.

4.  Kto mówi o odrodzeniu afrykańskim? – w tej części autorzy zadają pytania odnośnie 
do przyszłości, którą Nicolas Sarkozy »przybył zaproponować« Afryce, oraz porównu-

20  http://www.maliweb.net/category.php?NID=22052 (dostęp z 14.06.2014).
21  Pozostałe wypowiedzi znalazły się na stronie internetowej stowarzyszenia Memoire Afrique, http://memoireafrique.
com (dostęp z 12.08.2014).
22  A.B. Konaré, op. cit., s. 22–23.
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ją z  rodzimymi pomysłami, negując jednocześnie opinię, że Afrykanie zmuszają się 
do rozwoju (zmian) tylko dla siebie (na swoje konto)”23.
Trudno jednak, studiując uważnie przemówienie prezydenta N. Sarkozy’ego, znaleźć 

w nim tego rodzaju jednoznaczne tezy, które mu przypisano.
Przygotowana przez A.B. Konaré książka „pozwala odpierać punkt po punkcie banały 

dotyczące etnologii kolonialnej przedstawione w  przemowie w  Dakarze. Konstrukcja jej 
umożliwia również szersze przedstawienie prawdziwej lekcji historii, by skończyć ze sta-
tycznym spojrzeniem na Afrykę. Inna sprawa, że nieco dalej pisze: powiedziane zostały 
również dobre słowa na temat Afryki i równie surowe przemówienie oskarżycielskie prze-
ciwko kolonizacji nigdy nie zostało powiedziane przez przywódcę Francji” 24. 

Jak pisze w innym miejscu ta autorka: „Afryka widzi stojące przed nią wyzwania: wal-
kę z głodem i z ubóstwem, dostęp do zdrowszego środowiska, dostęp do wody pitnej, 
do opieki zdrowotnej, wykształcenia i edukacji, walki z chorobami endemicznymi, dostęp 
kobiet i mężczyzn do ziemi uprawnej, możliwości zasiewania i użyźniania tych ziem, do-
stęp do kredytów bankowych, walkę przeciw wykluczeniu cyfrowemu. Nie są to jednakże 
jedyne wyzwania. Inny plac budowy czeka na otwarcie afrykańskich historyków, miano-
wicie: historia ludów. Pozostała jeszcze do napisania, daleka od królewskiego dworu i od 
pałaców prezydenckich, chroniona przed wszelką próbą manipulacji”25.

Twórcy prac będących w  opozycji do  tez N. Sarkozy’ego nie zawsze dostrzegają 
wszystkie problemy współczesnej Afryki, takie jak: rekolonizacja wielu jej rejonów przez 
firmy z  Chińskiej Republiki Ludowej czy zaistnienie i  oddziaływanie wielkich religii, np. 
afrochrześcijańskich czy afroislamskich26. Podobnie jak podniesiony przez N. Sarkozy’ego 
w Liberville problem migracji do Europy (nie tylko Francji) mieszkańców Afryki Subsaharyj-
skiej. Jak wykazują dane, w większości jest to masowa migracja ekonomiczna połączona 
często na końcowym odcinku (przeprawa przez Morze Śródziemne lub ocean Atlantycki) 
z poważnym ryzykiem utraty życia, o czym donoszą prawie codziennie media27.

W mojej ocenie nie było zamiarem N. Sarkozy’go przedstawienie nawet krótkiej 
historii Afryki dla  użytku uczniów szkoły powszechnej (elementarnej), a  co dopiero 
dla przedstawicieli wykształconych klas wyższych. Prezydent Republiki Francuskiej Ni-
colas Sarkozy niczego nikomu nie nakazywał czy zakazywał. Przedstawił tylko propozy-
cje. W mojej ocenie chyba jednak za wcześnie. Bił się w piersi i głośno zastanawiał się 
nad przyczynami takiego a nie innego toku historii i tożsamości afrykańskiej. Być może 
jako zbyt niecierpliwy (aby nie powiedzieć impulsywny) polityk nie dostrzegał wartości 

23  Ibidem, s. 38.
24  Ibidem, s. 24.
25  Ibidem, s. 39.
26  Słowo „afroislamskie” wprowadzam w celu określenia formy islamu panującego szczególnie w Afryce Subsaharyj-
skiej, nazywanego powszechnie czarnym islamem. W mojej ocenie określenie „afroislam” jest bardziej adekwatne. Afro-
islam w Afryce tak się ma do kanonicznych zasad tej religii, jak religie afrochrześcijańskie do chrześcijaństwa.
27  http://wpolityce.pl/swiat/210638-smierc-na-lodzi-w-drodze-do-europy-zginelo-ponad-250-imigrantow (dostęp 
z 25.08.2014).
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istniejących w tradycji kulturowej – ale nie dostrzegają jej tak naprawdę także jego opo-
nenci. Patrząc na tę dyskusję z pozycji etnologa afrykanisty (z niejakim doświadczeniem 
terenowym), trudno nie oprzeć się wrażeniu, że „banały dotyczące etnologii kolonialnej” 
to opis tzw. Afryki buszu z wioskami od pokoleń kultywującymi do dziś własne, orygi-
nalne tradycje (będące przecież fundamentem najwartościowszego dziedzictwa afry-
kańskiego), żyjącymi niejako na poboczu istniejącego gdzieś „globalnego (kontynental-
nego) świata Afryki” i wspomnianej dyskusji. 

obie dyskutujące strony nie chciały dostrzec prawdziwego, dychotomicznego do dziś 
obrazu Afryki – podziału na Afrykę miast (czyli m.in. elit) i Afrykę buszu. oczywiście każda 
próba pomiaru ich wielkości zdecydowanie przemawia za przewagą tej drugiej. Afrykę nie 
zawsze chcącą i mogącą korzystać z „osiągnięć” tej Afryki elit. Jednocześnie zapomina się 
czasami, że Słowa Sarkozy’ego: „Chłop afrykański od tysiącleci żyjący w rytmie przyrody, 
którego ideałem życia jest harmonia z  naturą, nie zna nic ponad wiecznie powracające 
początki czasu odmierzane w rytmie powtarzanych bez końca tych samych gestów, stale 
tych samych słów”, etnolog nazwałby właśnie wspomnianym tradycjonalizmem kulturo-
wym. Wielu afrykanistów działających w Afryce byłoby do niedawna naprawdę szczęśli-
wych, gdyby podczas swych badań trafili właśnie do takiej grupy czy wioski. Próba zmian 
tego „rytmu i harmonii” w imię postępu spotkałaby się z niejakim odporem także takiego 
afrykańskiego chłopa28. Ryzykowna teoria, że „zmiany to rozwój”, na szczęście nie zaist-
niała jeszcze na kontynencie afrykańskim. Próba ich upowszechnienia zubożyłaby mocno 
oryginalną kulturę ludów tego kontynentu, o co tak bardzo zabiegała zarówno Adame Ba 
Konaré, jak i  inni uczestnicy polemiki z prezydentem N. Sarkozym. Inna sprawa, że tym 
„afrykańskim chłopom”, nad których losem pochylają się obie dyskutujące strony, często-
kroć obcy jest nieco świat pryncypiów, o których oni dyskutują.

Nie była to jedyna publikacja zwarta powstała w tym okresie. B. Ndiaye omawia jesz-
cze kilka z nich, m.in. pracę Makhily Gassama (z Senegalu) L’Afrique répond à Sarkozy con-
tre le discours de Dakar (Paris 2008) czy Jean-Paula Chrétiena L’Afrique de Sarkozy – un déni 
d’histoire (Paris 2008)29. Nawet przy pobieżnej analizie można zauważyć różny poziom 
zaangażowania dyskutantów ze strony afrykańskiej. obok takich rzeczowych i w miarę 
umiarkowanych postaci jak Adame Ba Konaré znajdują się w tym gronie także totalni kry-
tycy nie tylko samego przemówienia, lecz także wszelkich dokonań myśli europejskiej. 
Jeszcze inna, kolejna część Afrykanów, pomimo presji środowiska, zgadza się jednak z wie-
loma tezami prezydenta N. Sarkozy’ego.

Wracając do przemówienia N. Sarkozy’ego, B. Ndiaye twierdzi, że: „Zarówno w formie, 
jak i treści podstawa intelektualna, która stanowi bazę polityki afrykańskiej Francji, ma 
swoje korzenie w XIX w.”30. Kilku dyskutantów twierdzi, że na taką a nie inną ocenę Afryki 

28  Inna sprawa, że dla etnologa byłaby ciekawym problemem badawczym. Zob.: J. Łapott, Dogonowie z Mali. Kultura 
tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012.
29  B. Ndiaye, op. cit., s. 146–147.
30  Ibidem, s. 145.
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zaprezentowaną w przemówieniu miały wpływ właśnie XIX-wieczne poglądy prezentowa-
ne przez Georga Hegla31. Szczególnie aktywny jest tutaj wspomniany już Achille Mbembe 
z Kamerunu. To on głównie dyskredytuje dokonania etnologii pozaeuropejskiej, poczyna-
jąc od Lucien Lévy-Bruhla, Leo Frobeniusa, Placide’a Tempelsa, a nawet Pierre Teilhard de 
Chardin, a kończąc na Marcelu Griaule’u i Michelu Leirisie. Nawet Pablo Picasso jest kry-
tycznie oceniony jako „odkrywca” sztuki afrykańskiej. Z przekonaniami tego autora trudno 
dyskutować. Pisze on o „etnologii kolonialnej, pseudonauce zdobywców i innych wynalaz-
ców wyimaginowanej Afryki […] wymyślających dowody na [istnienie – przyp. aut.] inne-
go rodzaju człowieczeństwa [funkcjonującego w  Afryce – przyp. aut.]”32. Przemówienie 
N. Sarkozy’ego stało się więc asumptem dla niektórych Afrykanów do upublicznienia całej 
nagromadzonej przez lata niechęci (nie tylko do Francuzów). Paradoksalny jest dla mnie 
fakt, że takie osoby jak Achille Mbembe, negujące wszelkie dokonania pokoleń etnologów 
(bynajmniej nie wrogich Afrykanom), sami nie mogą pochwalić się jakimiś znaczącymi 
osiągnięciami na temat popularyzacji czy prób opisu nawet niewielkiego fragmentu zło-
żonej historii i kultury afrykańskiej. Jak ktoś powiedział, „publicystyka jest tania – do nauki 
trzeba się przyłożyć”.

Mnie tego rodzaju wystąpienia przypominają z kolei główne tezy starszej o kilkadzie-
siąt lat, nieco zapomnianej już, teorii negritude. Jak pisze Ryszard Vorbrich, „negritude 
w zamyśle swych twórców stanowi odwrócenie negatywnego znaczenia i konotacji pogar-
dliwego francuskiego terminu negre (czarnuch). Istota negritude polegała na silnym prze-
ciwstawieniu cywilizacji afrykańskiej europejskiej. […] Negritude staje się tutaj antytezą 
cywilizacji białego człowieka, odrzuceniem asymilacji”33. Bardziej jednoznacznie termin 
ten określił nawet Andrzej Zajączkowski: „Negritude to świadomość bycia czarnym, proste 
uznanie faktu, które implikuje akceptację, przyjęcie losu czarnych, ich historii i kultury”34. 
Wielokrotnie wysuwane koncepcje jedności cywilizacyjnej Afryki, chociażby wspomniany 
pomysł M. Kadafiego ustanowienia Stanów Zjednoczonych Afryki, nigdy nie spotkały się 
z szerszym i dłuższym poparciem z racji bliższych być może wielu ludom afrykańskim idei 
trybalizmu. Pomimo zaistnienia nawet w nauce idei postnegritude, do grona której zwo-
lenników zaliczano m.in. Cheikh Anta Diopa czy Ki Zerbo, jak pisze R. Vorbrich: „Mgliste 
deklaracje negritude, a  tym bardziej idee promujące jedność polityczną kontynentu, nie 
zostały nigdy i nigdzie konsekwentnie wprowadzone w życie, to pozostała ona ważnym 
mitem rewindykacyjnym obecnym w  tożsamości Afrykanów”35. Można podejrzewać, że 
wielu oponentów N. Sarkozy’ego szukało inspiracji do swojej polemiki, może nie w tak 

31  Chodzi prawdopodobnie o wydaną w roku 1830 pracę pt. Racja w historii.
32  http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=6816 (dostęp z 17.02. 2014).
33  R. Vorbrich, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań 
2012, s. 270–271.
34  A. Zajączkowski, Plemię, rasa, socjalizm. Studia nad ideologia współczesnej Afryki Zachodniej, Warszawa 1965, s. 69 
(cyt. za: R. Vorbrich, op. cit., s. 271).
35  R. Vorbrich, op. cit., s. 274.
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odległych czasach jak te, w których żył G. Hegel, ale o sto lat młodszych przemyśleniach 
Aimé Césaire’a czy Léopolda Sédara Senghora36.

Jak się jednak okazało po jakimś czasie, nie wszyscy odebrali przemówienie N. Sar-
kozy’ego w Dakarze jako obrazę. Inna sprawa, że nie było ono szczególnie nagłośniane 
w swoim pełnym wymiarze. Thabo Mbeki (prezydent Republiki Południowej Afryki w la-
tach 1999–2008) w liście skierowanym do prezydenta N. Sarkozy’ego pisze: „Popierające 
podziękowania za to mocne i poruszające przemówienie. […] to, co pan powiedział w Da-
karze, panie prezydencie, uświadomiło mi, że mamy szansę liczyć na pana jako obywatela 
Afryki, jako partnera w  długiej walce mającej doprowadzić do  prawdziwego odrodzenia 
Afryki, w kontekście odrodzenia Europy i reszty świata”37.

o wiele poważniej przeanalizował wystąpienie N. Sarkozy’ego senegalski polityk 
oumar Sankharé. Pisał on: „A gdyby tak Nicolas Sarkozy miał rację? W  końcu Sarkozy 
przybył do Dakaru poprosić nas, abyśmy przejrzeli się w lustrze. Jego wypowiedzi są ostre, 
ale nie są obraźliwe. Wprost przeciwnie, dokładnie scharakteryzował nasz kontynent. 
I sadzę, że to ten odrażający wizerunek Afryki z jego przemówienia przeraził nas do tego 
stopnia, że wzburzyliśmy się przeciwko niemu. Ale wszystkie ataki skierowane w  jego 
stronę powinny raczej dotyczyć nas samych. Niczemu nie służy atakowanie Sarkozy’ego. 
Spróbujmy raczej usunąć te wszystkie defekty i te wszystkie domniemane uprzedzenia 
przekazane w jego przemówieniu. od tej chwili to idealna okazja dla Afryki, aby pokazać, 
iż Afryka i Afrykanie mogą sobą rządzić tak jak Europejczycy. Taka jest droga ocalenia na-
szego kontynentu”38.

Niestety tego rodzaju opinie należały do rzadkości. Niewykluczone, że także nie wszy-
scy, którzy podzielali oceny N. Sarkozy’ego co do współczesnej historii Afryki, nie zawsze 
chcieli czy mogli wyartykułować swoje zdanie.

Niezależnie od emocjonalnego zaangażowania zarówno prezydenta Francji w to prze-
mówienie, jak i reakcji jego oponentów, stanowiło ono szczególnie przełomową (fakt, że 
mało dyplomatyczną) ocenę niełatwej historii ostatniego półwiecza tego kontynentu. 
Możliwość stworzenia przez Adame Ba Konaré swoistej „koalicji fachowców” w opozycji 
do przemówienia prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy’ego to także swo-
isty znak naszych czasów i być może dobrze rokuje temu kontynentowi, który dla wielu 
europejskich afrykanistów, przedstawicieli wspomnianej „pseudonauki kolonialnej”, stał 
się nie tylko „wyimaginowanym kontynentem”, lecz także niejako drugą ojczyzną i pasją 
życia.

36  Temat interesujący, ale zasługujący na oddzielne opracowanie.
37  Cyt. za B. Ndiaye, op. cit., s. 147.
38  Cyt. za B. Ndiaye, op. cit., s. 148.



131

bibliografia:

Publikacje:

Konaré A.B., Petit Preis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l;usage du président Sarkozy, Paris 
2008.

Łapott J., Dogonowie z Mali. Kultura tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012.

Ndiaye B., Francafrique. Stosunki francusko-afrykańskie – wczoraj i dziś, olsztyn 2010.

Vorbrich R., Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współcze-
snej Afryce, Poznań 2012.

Zajączkowski A., Plemię, rasa, socjalizm. Studia nad ideologią współczesnej Afryki Zachodniej, War-
szawa 1965.

Tymowski M., Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi doktorowi Alpha 
Oumarowi Konaré, http://www.senat.uw.edu.pl/files/Materiały_2008/02_2008/Zalaczniki/recen-
zja.pdf (dostęp z 15.02.2014).

Źródła internetowe:

http://www.africultures.com/php/?nav=article&no=6816 (dostęp z 17.02. 2014).

http://www.maliweb.net/category.php?NID=22052 (dostęp z 14.06.2014).

http://www.news24.com/Africa/News/Sarkozys-Africa-vision-under-fire-20070728 (dostęp 
z 01.03.2011).

http://www.psz.pl/tekst-12477/Kadafi-unia-Srodziemnomorska-powrotem-do-kolonializmu 
(dostęp z 17.02.2014).

http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,425,Afryka_wielki_plan_Kadafiego (dostęp 
z 17.02.2014).

http://uk.reuters.com/article/2007/09/05/uk-africa-sarkozy-iduKL0513034620070905 (dostęp 
z 1.03 2011).

http://uk.reuters.com/article/2007/09/05/uk-africa-sarkozy-iduKL0513034620070905 (dostęp 
z 30.07.2014).

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/powstana-stany-zjednoczone-afryki/g9bkc (dostęp z 1.02.2014).

http://wpolityce.pl/swiat/210638-smierc-na-lodzi-w-drodze-do-europy-zginelo-ponad-250-
imigrantow (dostęp z 25.08.2014)

Ja
ce

k 
Ła

po
tt

  A
da

m
e 

Ba
 K

on
ar

é 
vs

 N
ic

ol
as

 S
ar

ko
zy

 –
 c

zy
li 

ja
k 

to
 s

ię
 ro

bi
 w

 A
fr

yc
e



132

Adame ba Konaré Versus 
Nicolas Sarkozy

(abstract)

The speech delivered by Nicolas Sarkozy at the university of Dakar in 2007 raises 
emotions among some groups of Africans to this day. It was supposed to be a “new open-
ing” in France’s cooperation with former colonial countries that were under its administra-
tion. It turned out that N. Sarkozy’s emphasis on the traditionalism of many ethnic groups 
and the lack of development motivation met with criticism, expressed in various forms, 
by many African intellectuals. one of them was the wife of the former President of Mali 
- Adame Ba Konaré. She collected critical statements from dozens of experts and pub-
lished them in the book Short Refresher Course on the History of Africa for Use by Presi-
dent Sarkozy. Publications appearing to this day have both a large number of supporters 
and opponents. However, some African politicians and intellectuals such as Thabo Mbeki 
(South Africa) and oumar Sankharé (Senegal) fully agreed with the President of France’s 
statements and believe that a large part of the blame for the contemporary African reality 
is borne by the Africans themselves.
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Joanna bar
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Status kobiet w polityce 
rządu rwandy

Po zakończeniu wojny domowej w 1994 r. odbudowa Rwandy w dużym stopniu była 
uzależniona od pomocy zagranicznej. Ekipa obecnego prezydenta, Paula Kagame, która 
od połowy lat 90. XX w. sprawuje rządy w Rwandzie, była świadoma potrzeby wypra-
cowania korzystnego dla  kraju modelu współpracy z  donatorami. Jednym ze środków 
wiodących do tego celu była wówczas akceptacja zachodnich programów rozwojowych, 
wśród nich Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych w  Deklaracji Milenijnej na  szczycie 
organizacji Narodów Zjednoczonych w  roku 2000. Dwa spośród ośmiu wyznaczonych 
wówczas Celów Rozwoju odnosiły się bezpośrednio do położenia kobiet. 

Cel 3. Milenijnych Celów Rozwoju miał za zadanie promować równość płci i awans 
społeczny kobiet, a  najważniejsze jego zobowiązania dotyczyły wyeliminowania nie-
równego dostępu płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacji do  roku 2005, a na 
wszystkich szczeblach do roku 2015.

Cel 5. natomiast miał za zadanie poprawić opiekę zdrowotną nad matkami, by 
zmniejszyć o 75% ich umieralność w okresie okołoporodowym1.

1  Por. http://www.unic.un.org.pl/cele.php (dostęp z 20.05.2012).
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Wcześniej jeszcze, bo już we wrześniu 1995  r., przedstawiciele nowych władz 
Rwandy wzięli udział w Czwartej Światowej Konferencji na rzecz Kobiet (Fourth World 
Conference on Women), zorganizowanej w Pekinie przez Jednostkę Narodów Zjedno-
czonych ds. Równości Płci i uwłasnowolnienia Kobiet (The United Nations Entity for 
Gender Equality and  the  Empowerment of Women, UN Women)2. uchwały przyjęte 
na konferencji (Beijing Declaration and Platform of Action) zostały uznane przez rząd 
rwandyjski, który w  kolejnych miesiącach przystąpił do  ich wdrażania. W  Rwandzie 
założone zostały stosowne instytucje, takie jak Narodowa Rada Kobiet (National Wo-
men’s Council, NAWoCo) czy Ministerstwo ds. Równości Płci i Promocji Rodziny (Mini-
stry of Gender and Family Promotion, MIGEPRoF). Władze rwandyjskie zadeklarowały 
także, że kwestia równouprawnienia płci należeć będzie do strategicznych celów pro-
cesów rozwojowych Republiki Rwandy.

Prawa polityczne kobiet kilka lat później potwierdziła rwandyjska konstytucja, 
uchwalona w roku 2003. Prawa kobiet znalazły także poczesne miejsce w rządowych 
planach rozwoju, począwszy od sztandarowego projektu Vision 2020, proklamowa-
nego w  lipcu 2000  r., prezentującego rwandyjską wizję długoterminowego rozwoju 
w  pierwszych dwóch dekadach XXI stulecia3, poprzez Strategię Rozwoju Gospodar-
czego i Redukcji ubóstwa 2008–2012 (Economic Development and Poverty Reduction 
Strategy, EDPRS) – rządową średnioterminową strategię wzrostu ekonomicznego, 
redukcji ubóstwa i  rozwoju ludzkiego4, aż po tematyczne programy strategiczne, 
opracowane przez Ministerstwo ds. Równości Płci i  Promocji Rodziny, z  najbardziej 
znanym, The National Gender Policy z 2010 r. na czele5. Z tego samego roku pochodzi 
także rządowy program National Accelerated Plan for Women, Girls and Gender Equ-
ality 2010–20146. 

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy realizacji tych polityk we współczesnej 
Rwandzie. Badany okres obejmuje lata 1994–2012, dotyczy więc Rwandy odbudowującej 
się ze zniszczeń wojny domowej i ludobójstwa. W tekście omówione zostały zagadnienia 
dotyczące kolejno: konstytucyjnej równości płci, równego dostępu obu płci do edukacji, 
dostępu do usług służby zdrowia dla matek w okresie okołoporodowym oraz problemy 
dotyczące zapobiegania przemocy uwarunkowanej płcią. Informacje pochodzące z publi-
kacji rządowych autorka skonfrontowała z danymi opublikowanymi w dorocznym raporcie 

2  Beijing and its Follow-up, http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing (dostęp z 22.05.2012).
3  Pełny tekst dokumentu zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Finansów i Planowania Gospodarczego Republiki 
Rwandy, http://www.minecofin.gov.rw/node/182 (dostęp z 22.05.2012).
4  EDPRS jest kontynuacją pierwszego rwandyjskiego programu tego typu, Poverty Reduction Strategy Paper, opraco-
wanego na lata 2002–2006, por. United Nations Rwanda, Delivering as One. Annual Report 2010, united Nations Rwan-
da, Nairobi 2011, s. 12.
5  Strategic plans, http://www.migeprof.gov.rw/?Strategic-plans (dostęp z 22.05.2012).
6  National Accelerated Plan for Women, Girls and  Gender Equality 2010–2014, http://sgdatabase.unwomen.org/
uploads/National%20Accerelated%20Plan%20for%20Women%20Girls%20Gender%20Equality%20and%20HIV%20-
-%202010%20to%202014.pdf (dostęp z 20.05.2010).
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United Nations Rwanda, Delivering as One (za rok 2010). Z tego raportu pochodzi rów-
nież większość podawanych w artykule danych statystycznych7.

oparcie się w  dużej mierze na  źródłach dostępnych jedynie w  internecie spowodo-
wane było głównie tym, że dostępna literatura naukowa poświęcona Rwandzie koncen-
truje się wokół tematyki tragedii ludobójstwa i jego bezpośrednich skutków. Problemom 
współczesnego społeczeństwa rwandyjskiego poświęcone są w zasadzie jedynie reporta-
że8, choć i w nich dominuje tematyka rozliczeń i prób pojednania narodowego. Wyjątkiem 
od tej reguły jest praca zbiorowa, zatytułowana In the River They Swim9, poświęcona pro-
blemom rozwojowym wybranych państw świata, także w  przypadku tego opracowania 
w częściach dotyczących Rwandy brakuje jednak wzmianek dotyczących statusu i dzia-
łalności kobiet, a tym bardziej ich pozycji w rządowych planach rozwoju. o rwandyjskich 
kobietach przedsiębiorcach wspominał natomiast Stephen Kinzer w biograficznej mono-
grafii poświęconej prezydentowi P. Kagame, zatytułowanej A Thousand Hills: Rwanda’s 
Rebirth and the Man who Dreamed it10.

Konstytucyjna równość płci

Współczesna obiektywna poprawa statusu kobiet w Rwandzie pośrednio jest jednym 
ze skutków wojny domowej, która zabiła więcej mężczyzn niż kobiet. W pierwszych latach 
po ludobójstwie stanowiły one niemal 70% społeczeństwa. Sytuacja ta wymusiła zmiany 
prawne, m.in. przyznanie kobietom w 1999 r. prawa do dziedziczenia nieruchomości, a tym 
samym spowodowała, że w społeczeństwie rwandyjskim w ostatnich latach ich rola zna-
cząco wzrosła, również pod względem pozycji formalnoprawnej.

o ile jednak rozwiązanie to wynikło z sytuacji przymusu, to fakt, że uchwalona w maju 
2003 r. konstytucja uznawana jest za jedną z najbardziej postępowych w świecie – w za-
kresie przestrzegania równości płci i promowania reprezentacji kobiet w życiu politycznym 
kraju – związany jest z wolnym wyborem jej twórców. 

Konstytucja ta przyczyniła się do tego, że w Rwandzie funkcjonuje jedyny w świecie 
parlament, w którym większość stanowią kobiety. Już w pierwszych wyborach, przeprowa-
dzonych we wrześniu 2003 r., zdobyły one 45 mandatów z możliwych 80, a więc 56,25% 
miejsc w parlamencie11.

7  United Nations Rwanda, Delivering as One. Annual Report 2010, united Nations Rwanda, Nairobi 2011.
8  Zob. m.in.: J. Hatzfeld, Strategia antylop, Wołowiec 2009; Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, Wołowiec 2011; 
Sezon maczet, Wołowiec 2012 czy odnośne rozdziały w pracy D. Rosiaka Żar. Oddech Afryki, Kraków 2010.
9 In the River They Swim: Essays from around the World on Enterprise Solutions to Poverty, red. M. Fairbanks, M. Esco-
bari-Rose, M. Fal, E. Hooper, West Conshohocken 2009.
10  S. Kinzer, A Thousand Hills: Rwanda’s Rebirth and the Man who Dreamed it, New York 2008. 
11  Por. Rwandan Women Secure 56% of Parliamentary Seats in Historic Election Result, http://www.unifem.org/news_
events/story_detail.php?StoryID=736 (dostęp z 21. 05.2012).
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Częściowo jest to zasługa obowiązującego systemu kwot, ustalanych m.in. według 
kryterium płci. Konstytucja Rwandy rezerwuje bowiem dla  kobiet 24 miejsca (30%) 
w  80-osobowej Izbie Deputowanych. Zauważmy jednak, że jedynie połowa mandatów 
zdobytych przez kobiety została w wyborach 2003 r. przejęta przez nie w zarezerwowanej 
dla nich transzy, reszta zaś została zdobyta w wolnej walce wyborczej. 

Konstytucja z 2003 r., poza korzystnym dla kobiet systemem kwot w wyborach parla-
mentarnych, dała im również prawo do 1/3 stanowisk rządowych. Faktycznie, także obec-
nie (stan na maj 2012 r.) w gabinecie tworzonym przez premiera i 24 ministrów kobiety 
stoją na czele ośmiu ministerstw, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Zwierzęcych, 
Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy12.

Także kobieta, Aloysia Inyumba, sprawuje urząd Ministra ds. Równości Płci i Promocji 
Rodziny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów13.

Współcześnie Rwandyjki nie tylko uczestniczą w życiu politycznym swojego kraju, lecz 
także zajmują wiele ważnych stanowisk publicznych. Pracują zarówno jako policjantki, jak 
i w sądownictwie (w tym na stanowisku wiceprezydenta Sądu Najwyższego)14. o ich udzia-
le w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym kraju zaświadcza prezentowany na in-
ternetowej stronie rządu Rwandy przegląd najważniejszych wydarzeń, których kobiety są 
animatorkami i uczestniczkami, zarówno na poziomie centralnym, jak i władz lokalnych. 
Widoczne są także na wszystkich niemal okazjonalnych fotografiach, na których ich kolo-
rowe tradycyjne suknie czy przyjęte na wzór zachodni białe bluzki odróżniają się znacząco 
od ciemnego tła męskich garniturów. 

równy dostęp do edukacji

Zgodnie z  rządową polityką zapewnienia równego dostępu do  edukacji wszystkim 
dzieciom w  Rwandzie został pomyślnie zrealizowany postulat zachowywania parytetu 
płci na  poziomie szkoły podstawowej. obecnie 96,5% rwandyjskich dziewcząt w  wieku 
szkolnym rozpoczyna naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, co stanowi współ-
czynnik nieco wyższy nawet niż w przypadku chłopców (94%). Stale rosną także wskaźniki 
ukończenia szkoły podstawowej: z 52% wszystkich uczniów w roku 2008 do 75,6% w roku 
2010. Podobnie w  tym przypadku współczynnik dotyczący dziewcząt jest nieco wyższy 
od współczynnika dotyczącego chłopców (79,8% w stosunku do 71,4%)15. 

12  Cabinet, http://www.gov.rw/Cabinet?lang=en (dostęp z 5.05.2012).
13  http://www.migeprof.gov.rw (dostęp z 24.05.2012).
14  http://www.supremecourt.gov.rw/sc/judgessc.aspx (dostęp z 2.06.2012).
15  Współczynnik ten związany jest jednak z tym, że w Rwandzie kobiety stanowią nieco ponad 50% społeczeństwa, 
także w przedziale wiekowym odnoszącym się do młodzieży szkolnej, por. Rwanda in Statistics and Figures, National 
Institute of Statistics of Rwanda (NISR), Kigali 2008 (brak numeracji stron).
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Działalność rządu rwandyjskiego nie ogranicza się jednak do finansowania i promo-
wania edukacji dziewcząt na poziomie podstawowym i średnim. Dla dziewcząt organizo-
wane są dodatkowe warsztaty edukacyjne, dla nich także została ufundowana dorocz-
na Nagroda Pierwszej Damy (First Lady Awards), przyznawana każdorazowo niemal 500 
rwandyjskim uczennicom i studentkom za ich osiągnięcia edukacyjne. 

Równolegle rośnie liczba szkół wyższych i  udział studiujących w  nich młodych ko-
biet. W 2011 r. w Rwandzie funkcjonowało 20 uczelni wyższych, w tym sześć publicznych 
i 14 prywatnych. Studiuje w nich ponad 73 tys. Rwandyjczyków (łącznie w uczelniach pry-
watnych i państwowych), z czego 43% stanowią kobiety16.

Procent ten, utrzymujący się przy niewielkim trendzie wzrostowym od pięciu lat, 
w  najbliższej przyszłości wpłynie najprawdopodobniej na  zwiększenie udziału kobiet 
także w sferze naukowej. o ile bowiem wśród nauczycieli szkół podstawowych kobiety 
utrzymują niewielką przewagę (20 786 kobiet wobec 19 513 mężczyzn), niknie ona jednak 
zupełnie na poziomie szkolnictwa średniego (4018 kobiet wobec 12 726 mężczyzn), a tym 
bardziej szkolnictwa wyższego – naukowy stopień doktora (PhD) w  skali kraju ma 363 
mężczyzn i tylko 42 kobiety17.

Warto wspomnieć ponadto, że coroczny Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeń-
stwa Informacyjnego w 2012  r. w Rwandzie, podobnie jak na całym świecie, obchodzo-
ny był pod hasłem „Kobiety i dziewczęta w teleinformatyce” (Women and Girls in  ICT). 
W Rwandzie uroczysta gala, zorganizowana w stołecznym ekskluzywnym hotelu Serena, 
stała się okazją do wręczenia nagród kobietom i dziewczętom, które wyróżniły się osią-
gnięciami w zakresie ICT, a także do zainicjowania miesięcznej kampanii promującej udział 
kobiet i dziewcząt w naukach i praktyce teleinformacyjnej: w placówkach naukowych, biz-
nesie, ochronie zdrowia, edukacji, rolnictwie, placówkach sektora prywatnego, a także po-
zostałych dziedzinach życia codziennego18.

Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami

Niezależnie od postępów w dziedzinie edukacji w ciągu ostatniej dekady poczyniono 
w Rwandzie znaczne postępy także w dziedzinie ochrony zdrowia. Poprawa opieki zdro-
wotnej, jaką otacza się matki w okresie okołoporodowym, przynosi realne efekty. Wskaź-
nik śmiertelności kobiet w okresie okołoporodowym w ciągu dekady zmniejszył się dwu-
krotnie; z 750 zgonów na 100 tys. porodów w 2000 r. do 383 w roku 200919.

16  2011 Education Statistics, Ministry of Education, http://www.mineduc.gov.rw/new/IMG/pdf/2011_EDuCATIoN_STA-
TISTICS_Jan_2012.pdf, s. 34 (dostęp z 5.06.2012).
17  Ibidem, s. 20, 32, 37 (dostęp z 5.06.2012).
18  Rwanda celebrates women and girls in ICT day, Republic of Rwanda, http://www.gov.rw/Rwanda-hosts-ITu-Annual-
Regional-Development-Forum,821?lang=en (dostęp z 1.06.2012).
19  United Nations Rwanda, Delivering as One. Annual Report 2010, united Nations Rwanda, Nairobi 2011, s. 4.
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Niemniej jednak tylko 52% wszystkich urodzeń w roku 2009 przebiegło z udziałem 
wykwalifikowanych opiekunów i tylko 45% urodzeń odbyło się w ośrodkach zdrowia20.

Edukacja kobiet okazała się także czynnikiem wpływającym na poprawę stanu zdro-
wia, zarówno wśród matek, jak i ich dzieci. Współczynnik śmiertelności niemowląt, dzieci 
kobiet ze średnim lub wyższym wykształceniem, jest niższy od odnotowywanego w gru-
pie kobiet niewykształconych.

Przy wsparciu organizacji Narodów Zjednoczonych rząd rwandyjski cyklicznie orga-
nizuje akcje promujące ochronę zdrowia, np. podczas odbywającego się co pół roku Ty-
godnia Zdrowia Matki i Dziecka. Przykładowo w roku 2010 podczas tej inicjatywy objęto 
interwencją lekarską 1,5 mln dzieci poniżej piątego roku życia oraz 48 tys. matek w okresie 
poporodowym21.

Sprawująca urząd ministra zdrowia Agnes Binagwaho podczas okazyjnych spotkań 
z rwandyjskimi kobietami promuje ich rolę w prowadzeniu zdrowego trybu życia na po-
ziomie rodziny, m.in. poprzez zachowywanie podstawowych zasad higieny czy uprawę 
ogródków przydomowych w celu uzupełniania braków warzyw i owoców w przypadkach 
niedożywienia22.

Awans społeczny kobiet

Turyści odwiedzający Rwandę spotkają kobiety wśród kompetentnego personelu ob-
sługującego muzea, księgarnie, biblioteki i czytelnie (w tym także pracownię komputerową 
biblioteki uniwersytetu w Butare), zatrudnione zarówno w instytucjach należących do pań-
stwa, jak i jednostkach prywatnych. Rwandyjki pracują w bankach i biurach stolicy, współ-
pracują z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, są nauczycielkami. Zakładają 
swe własne przedsiębiorstwa, prowadzą zakłady usługowe, restauracje, bary, sklepy23.

Wspieranie przez władze rwandyjskie rozwoju przedsiębiorczości sprzyja tworzeniu sta-
bilnej klasy średniej, której współtwórczyniami obecnie stają się także kobiety. Wśród nich 
są również córki uchodźców z lat 1959–1990, nierzadko urodzone poza Rwandą, które wróciły 
po wojnie budować na nowo swój kraj, inwestując oszczędności we własne przedsiębior-
stwa, służąc krajowi swą wiedzą i doświadczeniem24.

Awans społeczny kobiet dokonuje się zatem w  Rwandzie bezsprzecznie, aczkolwiek 
nierównomiernie pomiędzy wsią a miastem. 

20  Ibidem, s. 20.
21  Ibidem, s. XIII, XV, 61.
22  Minister Binagwaho commends women for health promotion, Ministry of Health, http://www.moh.gov.rw/index.
php?option=com_content&view=article&id=310:minister-binagwaho-commends-women-for-health-promotion&catid
=1:latest-news&Itemid=2 (dostęp z 1.06.2012).
23  obserwacje własne, por. także: J. Hatzfeld, Strategia antylop, Wołowiec 2009; I. Ilibagiza, S. Erwin, Ocalona aby mó-
wić, Warszawa 2007.
24  Por. S. Kinzer, op. cit., s. 312–318.
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W miastach, przede wszystkim w stołecznym Kigali, kobiety, nawet te najuboższe, 
mają o wiele większe szanse uczestniczyć w jednym z rządowych projektów ukierunkowa-
nych na awans społeczny kobiet. 

I tak, przykładowo, w  roku 2007 ruszył projekt Agaseke (Agaseke Promotion Pro-
jects), mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego 2 tys. kobiet, ubogich 
i niewykształconych. Wizja projektu, wspartego przez Biuro Pierwszej Damy – Jeannette 
Kagame (Imbuto Foundation) i Rwandyjską Radę Rozwoju (Rwanda Development Board) 
zakłada zaoferowanie najuboższym Rwandyjkom szansy na stworzenie własnego miejsca 
pracy, zapewnienie im stałego dochodu, a tym samym wyprowadzenie ich rodzin ze stanu 
skrajnego ubóstwa. Projekt ten, oprócz celu podstawowego, jakim jest zapewnienie sta-
łych źródeł dochodu, realizuje także szersze cele społeczne. Wśród nich znajdują się pla-
ny wyposażenia kobiet w umiejętności, które dadzą im trwałe możliwości pozyskiwania 
dochodów, inicjatywa stworzenia w Kigali grupy profesjonalnych wytwórczyń rękodzieła, 
która będzie przykładem dla podobnych inicjatyw w innych częściach kraju, a także rozwi-
janie zdolności kobiet do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu Agaseke wsparto lokalną produkcję i  sprzedaż wyrobów ręko-
dzielniczych – biżuterii, mat i koszyków – wyplatanych z rafii i lokalnych gatunków traw. 
Wspierany jest również dostęp tych produktów do rynków, zarówno lokalnych, jak i mię-
dzynarodowych. Choć sam pomysł wzorowany jest na podobnej inicjatywie wprowadzonej 
w Beninie, nazwa projektu jest już typowo rwandyjska: agaseke to tradycyjny wyplata-
ny rwandyjski koszyk na prezenty25. Koszyki takie są obecnie bardzo popularne w Rwan-
dzie, widoczne w sklepach i na stoiskach z pamiątkami, kupowane są często w prezencie 
dla zagranicznych turystów, jako pamiątka z Rwandy. obecnie wyrabiane są one w 16 spół-
dzielniach, rozmieszczonych w trzech głównych dzielnicach Kigali, w których pracują 3023 
kobiety. oprócz promocji tych wyrobów w kraju twórcy projektu zadbali także, by pewna 
ich liczba sprzedawana była w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Podstawowy cel projektu 
Agaseke został już osiągnięty: obecnie około 300 kobiet jest w stanie zarobić w jego ra-
mach miesięcznie 120 tys. franków rwandyjskich (FRW), co wynosi w przybliżeniu 172 dol.

Z pewnością trudniejsze jest położenie kobiet na  wsi. Szacuje się, że choć ponad 
80% kobiet aktywnych zawodowo jest zaangażowanych w działalność rolniczą, tylko 15% 
z nich zarabia rzeczywiste pieniądze. Tak więc na prowincji bezsprzecznie zdecydowana 
większość kobiet jest nadal ekonomicznie uzależniona od mężczyzn, co z kolei wpływa 
na podatność kobiet na przemoc uwarunkowaną płcią26. 

Również na  prowincji ruszają jednak projekty aktywizacji zawodowej kobiet. Tam 
z  kolei realizowane są projekty promujące udział kobiet jako równorzędnych partnerów 
handlowych w rolnictwie. W listopadzie 2010 r. Ministerstwo Rolnictwa i Zasobów Zwie-
rzęcych Rwandy (Ministry of Agriculture and Animal Resources) opublikowało dokument 

25  Zob.: http://www.agasekeproject.org (dostęp z 1.06.2012).
26  United Nations Rwanda, Delivering as One…, s. 4.
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Agriculture Gender Strategy – promujący działania mające na  celu zniwelowanie wspo-
mnianych wyżej nierówności w  rolnictwie. Dokument ten jest częścią szerszego mini-
sterialnego programu MINAGRI’s Strategic Plan for the  Transformation of Agriculture 
in Rwanda (Phase II), w którym także podkreślona została potrzeba działań na rzecz rów-
ności kobiet i mężczyzn oraz chłopców i dziewcząt we wszystkich sferach rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego27. 

W roku 2011 z kolei zainteresowane agendy oNZ, m.in. UN Women, United Nations 
Development Programme (uNDP), United Nations Economic Commission for Africa (uNE-
CA), International Labour Organization (ILo), rozpoczęły wdrażanie wspólnego programu, 
mającego na celu wspieranie kobiet w nieformalnym drobnym handlu transgranicznym. 
Nadrzędnym celem tego projektu jest zwiększenie zamożności, a zarazem zmniejszenie 
poziomu biedy i stopnia wykluczenia wśród kobiet z regionu Wielkich Jezior (a więc na ob-
szarach pogranicza Burundi, Demokratycznej Republiki Konga i  Rwandy). Pierwszy rok 
programu (2011) realizowano w Rwandzie, wybranej jako kraj pilotażowy tego projektu28. 

Dzięki podobnym inicjatywom rwandyjskie kobiety coraz częściej zakładają własne 
rachunki bankowe, są w stanie zwiększyć dochód swej rodziny i choć częściowo unieza-
leżnić się finansowo od mężczyzn. uczą się oszczędzać, a  jednocześnie usamodzielniać 
ekonomicznie. 

W roku 2012 Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony był pod hasłem „upełnomoc-
nienie kobiet i dziewcząt do utrzymywaniu rodziny” (Empowering Women and Girls to Susta-
in Families). W Rwandzie jak co roku uroczyste, niemal miesięczne obchody stały się okazją 
do organizacji licznych spotkań kobiet z przedstawicielkami świata biznesu i polityki, promu-
jącymi środki i metody skutecznego dotarcia do idei zawartych w haśle święta29.

Problemy i zagrożenia

Dotychczas w artykule ukazano wyłącznie jasne strony położenia kobiet w Rwandzie. 
Ciemne strony ich życia związane są w dużym stopniu ze skutkami ludobójstwa, które po-
zostawiło po sobie niepełne rodziny, wdowy bez środków do życia, zgwałcone i trwale po-
kaleczone kobiety i dziewczęta oraz pół miliona sierot nieposiadających obojga rodziców. 

obecnie, blisko 20 lat po tych wydarzeniach, większość z  nich ułożyła sobie życie 
ponownie, przynajmniej pod względem materialnym. Nie mają natomiast odwrotu takie 
skutki ludobójstwa jak zarażenie HIV podczas gwałtu, nieodwracalne uszkodzenia ciała 
czy urazy psychiczne – te pozostaną na zawsze trwałe, mimo realnej pomocy medycznej 

27  Agriculture Gender Strategy, http://amis.minagri.gov.rw/content/agricultural-gender-strategy (dostęp z 22.05.2012); 
por. także: Agriculture Gender Strategy, http://amis.minagri.gov.rw/sites/default/files/user/Agriculture_Gender_Stra-
tegy_Final_0.pdf (dostęp z 22.05.2012).
28  United Nations Rwanda, Delivering as One. Annual Report 2010…, s. 58.
29  Minister Binagwaho commends women for health promotion… (dostęp z 1.06.2012).
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i  psychologicznej dostarczanej przez rząd rwandyjski, przy wsparciu międzynarodowych 
organizacji pomocowych.

Przemoc domowa, która jest obecna w Rwandzie, nie może być natomiast tłumaczo-
na wyłącznie zmianami w psychice, dokonanymi przez koszmar ludobójstwa. To groźne 
(zwłaszcza dla kobiet i dzieci) zjawisko z pewnością występowałoby niezależnie od wojny 
i jej psychologicznych skutków, choć nie sposób określić, w jakim stopniu konflikt rwandyj-
ski z 1994 r. spowodował eskalację przemocy.

Współczynnik kobiet narażonych w  Rwandzie na  przemoc domową jest niestety 
wysoki. Jak podają statystyki, doświadcza jej współcześnie około 1/3 kobiet i dziewcząt 
w wieku powyżej 15 lat30.

Pomocą dla narażonych na nią kobiet i dziewcząt mają się stać organizowane przy 
wsparciu agend oNZ – United Nations Children’s Fund (uNICEF), UN Women, United Na-
tions Population Fund (uNFPA) – tzw. One Stop Centre31, z  których pierwsze powstało 
w  miejsowości Isange w  roku 2009. One Stop Centre z  założenia pomysłodawców stał 
się ośrodkiem świadczącym bezpłatne usługi dzieciom i kobietom, ofiarom przemocy do-
mowej, oferując im bezpłatny telefon zaufania, ochronę, kompleksowe usługi medycz-
ne i psychospołeczne oraz pomoc prawną. Sukces tej inicjatywy w Isange przyczynił się 
do otwarcia kolejnego tego typu ośrodka w 2010 r. – w szpitalu Gihindwe w miejscowości 
Rusizi – a także planów rozszerzenia jej działalności w innych częściach kraju.

Aktywność rządu rwandy na arenie międzynarodowej w zakresie polepszenia 
statusu kobiet i przeciwdziałania przemocy związanej z płcią

Jak wspomniano, w roku 1995 przedstawiciele Rwandy wzięli udział w Czwartej Świa-
towej Konferencji na rzecz Kobiet w Pekinie, akceptując zarówno uchwaloną wówczas Be-
ijing Declaration and Platform for Action, jak i podejmując wynikające z przyjętych zobo-
wiązań inicjatywy i działania, mające na celu promowanie równości płci. 

Współcześnie rząd rwandyjski deklaruje prowadzenie wszelkich działań w  zakresie 
ochrony praw kobiet i obrony ich przed przemocą związaną z płcią (gender based violence, 
GBV), w tym poprzez stosowne rozwiązania prawne32.

W ramach tych działań, równolegle do kampanii zainicjowanej przez sekretarza gene-
ralnego oNZ Ban Ki-moona w 2008 r. „Zjednoczmy się, aby wyeliminować przemoc wobec 
kobiet” (UNiTE to End Violence Against Women)33, w październiku 2010 r. w Kigali zorgani-
zowana została konferencja regionalna, która została poświęcona roli sił bezpieczeństwa 

30  United Nations Rwanda, Delivering as One…, s. 42.
31  W luźnym tłumaczeniu: Centrum Jednego okienka.
32  Ibidem, s. 9.
33  Por. Kampania Sekretarza Generalnego ONZ przeciw przemocy wobec kobiet – plan działań, http://www.unic.un.org.
pl/kobiety_rozwoj_pokoj/to_end.php, (dostęp z 8.05.2012).
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w powstrzymaniu przemocy wobec kobiet i dziewcząt. W wyniku prac konferencji – wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz policyjnych i wojskowych 11 krajów afrykańskich, a tak-
że obserwatorzy oNZ – 27 października 2010 r. przyjęto dokument końcowy, zatytułowany 
Deklaracja z Kigali w sprawie Zakończenia Przemocy wobec Kobiet (The Kigali Declaration 
to End Violence Against Women), podpisany przez reprezentantów wszystkich krajów bio-
rących udział w konferencji34.

W Deklaracji z Kigali zamieszczono w sumie 14 punktów, określających wspólne cele 
i postanowienia sygnatariuszy. Wśród nich znalazły się postulaty dotyczące konieczności 
ujednolicenia przepisów prawnych, a także wzmocnienia współpracy, wymiany informacji 
i wspierania partnerstwa między wszystkimi zainteresowanymi stronami, zarówno na po-
ziomie krajowym, jak i regionalnym. Zakładano, że wpłynie to na bardziej efektywne dzia-
łanie na poziomie prewencji, a także na lepsze możliwości prowadzenia transgranicznego 
dochodzenia czy ścigania sprawców przemocy. Deklarowano konieczność wygospodaro-
wania z krajowych budżetów stałych środków na wsparcie dla ofiar. Zalecono promowanie 
i zwiększenie zatrudnienia kobiet w szeregach służb bezpieczeństwa, zwłaszcza w stop-
niach oficerskich, a także zwiększenie roli służb więziennych w reedukacji sprawców prze-
mocy wobec kobiet i dziewcząt, aby zapobiegać recydywie. Zdecydowano również o utwo-
rzeniu stałego sekretariatu konferencji w Kigali, by w przyszłości koordynować wszelkie 
wysiłki mające na celu wprowadzenie w życie postanowień Deklaracji, a także o koniecz-
ności corocznych spotkań jej sygnatariuszy.

Podsumowanie

Rwandyjki pojawiły się na kartach historii jeszcze na przełomie XIX i XX w. Pierwszą 
bodaj kobietą w pisanej historii Rwandy była Kanzogera, żona króla Kigeri Rwabugiri, która 
w 1895 r. „otruciem męża i przyczynieniem się do wymordowania prawie wszystkich jego 
potomków utorowała dostęp do godności królewskiej swemu jedynakowi, którego nie chciał 
uznać ojciec za godnego następcę”35. Sto lat później równie niechlubną rolę odegrała Aga-
the, żona prezydenta Habyarimany, która w istotnym stopniu przyczyniła się do przygoto-
wania ludobójstwa. Wskutek tragicznych wydarzeń wiosny 1994 r. przeszły do historii także 
inne kobiety, które uczestniczyły w ludobójstwie. 

Niemniej jednak cechą historii jest przedstawianie na  jej kartach postaci i  wydarzeń 
niezwyczajnych, odbiegających od norm i szarego tła codziennego życia krajów i cywiliza-
cji. Podobnie w  tym przypadku, historia nie prezentuje pokoleń cierpliwych, posłusznych  

34  Kigali International Conference on the Role of Security Organs in Ending Violence Against Women and Girls, http://
www.kicgenderconference.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=59 (dostęp 
z 25.05.2012).
35  Cyt. za: J. Czekanowski, Feudalne państwa pasterskie afrykańskiego Międzyjezierza, „Przegląd Socjologiczny”, 1961, 
t. 15, s. 55.
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i żyjących zgodnie z nakazami tradycji Rwandyjek, gwałconych i ginących podczas kolejnych 
pogromów etnicznych. Kobiety te dopiero współcześnie mają szansę odegrać znaczącą, po-
zytywną rolę w rozwoju swojego kraju. 

Niełatwo oceniać położenie rwandyjskich kobiet na podstawie rządowych deklaracji 
i zobowiązań, ponieważ mogą one mieć charakter jedynie czysto propagandowy. Wszak 
Rwanda w jeszcze w 1979 r. podpisała oNZ-owską Konwencję w sprawie likwidacji wszel-
kich form dyskryminacji kobiet (Convention for the Elimination of all Forms of Discrimina-
tion Against Women, CEDAW)36, a przecież nie powstrzymało to 14 lat później olbrzymiej 
fali przemocy wobec kobiet podczas ludobójstwa. 

Również współcześnie wiele aktów przemocy wobec kobiet, do  jakich dochodzi 
w Rwandzie, nigdy nie ujrzy światła dziennego. Dostępne dane liczbowe, i  tak niezwy-
kle wysokie, mają jedynie charakter szacunkowy. W wielu przypadkach, nie tylko zresz-
tą wśród najbiedniejszych rodzin, kobiety nie mają odwagi przeciwstawić się przemocy 
domowej. Często jest to związane z ich uzależnieniem ekonomicznym, choć z pewnością 
ważne znaczenie ma również czynnik kulturowy. 

Kobiety zwracające się współcześnie po pomoc w  jednostkach One Stop Centre są 
świadome, że ich decyzja czyni poważny wyłom w tradycyjnej mentalności, w której ko-
biety nie występują przeciwko własnym mężom. Niekiedy sił dodaje im obawa o zdrowie 
i życie dzieci doświadczających przemocy ojca37. 

Wyłom ten być może stanie się w  przyszłości początkiem zdecydowanych zmian 
na lepsze, tym bardziej że przed założeniem pierwszego One Stop Centre rwandyjskie ko-
biety nie miały gdzie zwrócić się o pomoc w podobnych przypadkach. Jak twierdzi France-
sca Morandini, szefowa ochrony Dziecka przy uNICEF w Rwandzie (Child Protection with 
UNICEF Rwanda): „[ośrodek – przyp. aut.] w Isange został bardzo dobrze przyjęty i jego 
znaczenie wzrasta z dnia na dzień, co oznacza, że coraz więcej kobiet się o nim dowiaduje, 
korzystając z komfortu możliwości zwrócenia się o pomoc”38.

Równolegle do inicjatyw pozarządowych również władze rwandyjskie skutecznie nad-
rabiają zaległości w uregulowaniach prawnych dotyczących obrony kobiet przed przemo-
cą, na czele z uchwaloną w roku 2006 przez parlament rwandyjski ustawą o zapobieganiu 
przemocy uwarunkowanej płcią.

o prawdziwych intencjach i determinacji rządu rwandyjskiego we wprowadzaniu w ży-
cie przyjętych zobowiązań świadczą dane statystyczne, opracowane na podstawie badań 
niezależnych obserwatorów. Jak wspomniano, podawane w niniejszym artykule dane licz-
bowe pochodzą w większości z dorocznego raportu United Nations Rwanda, Delivering as 
One za rok 2010, pisanego przy współudziale ekspertów oNZ. Zamieszczone w nim dane 

36  Ratyfikacja Konwencji nastapiła 2 marca 1981 r., zob: Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination 
Against Women, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en 
(dostęp z 25.05.2012).
37  United Nations Rwanda, Delivering as One…, s. 42.
38  Ibidem.
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poświadczają, że wszelkie podjęte po konflikcie 1994 r. działania związane z inwestowa-
niem w szanse rozwoju kobiet, dziewcząt i dzieci przynoszą w Rwandzie stopniowe, lecz 
trwałe, z roku na rok coraz lepsze efekty. Poświadczają one zarazem rzetelność danych 
statystycznych zamieszczanych w publikacjach National Institute of Statistics of Rwanda, 
jak również obserwacje własne autorki niniejszego tekstu z okresu jej pobytu w Rwandzie 
w roku 2010.

W wyniku silnego zaangażowania rządu Rwandy na rzecz równości płci powoli, lecz 
konsekwentnie rośnie samodzielność ekonomiczna kobiet (zwłaszcza wykształconych), 
zmniejsza się umieralność kobiet przy porodzie, podobnie jak procent umieralności nie-
mowląt i dzieci poniżej piątego roku życia, choć nadal brakuje personelu medycznego, 
zwłaszcza na terenach wiejskich. 

Rząd Rwandy kontynuuje realizację wielu programów dotyczących realizacji rów-
ności praw obojga płci. Celem poszczególnych projektów jest monitorowanie i poprawa 
funkcjonowania mechanizmów instytucjonalnych, utworzonych przez rząd, tj. Minister-
stwo ds. Równości Płci i Promocji Rodziny, Narodową Radę Kobiet, Biuro Monitoringu 
Płci czy też wspomniane powyżej, założone przy współudziale oNZ, One Stop Centre.

W realizacji tych celów uczestniczą także kobiety. Wspomniano już o inicjatywach 
Biura Pierwszej Damy Republiki Rwandy, Jeannette Kagame, która w  ramach założo-
nej przez siebie w 2007 r. Imbuto Foundation działa na rzecz ochrony zdrowia, edukacji 
i rozwoju swojego kraju39. Podobne kampanie prowadzą w ramach swoich ministerstw 
ich szefowe, a kobiety, które osiągnęły sukces w biznesie, swym przykładem wskazują 
podobne możliwości rozwoju kariery zawodowej. 

Polityka rządu Rwandy na  rzecz praw kobiet spotyka się z  uznaniem w  świecie, 
a  wiarygodność rwandyjskich reform przekłada się na  realne inwestycje i  programy 
rozwojowe, w których Rwanda nierzadko odgrywa rolę kraju pilotażowego w regionie. 
Przybliżone powyżej przykłady to jedynie wąski wycinek bardzo wielu inicjatyw zorgani-
zowanych w Rwandzie dla kobiet i przy ich współudziale. 

Kończąc, warto przytoczyć fragment przedmowy do  tekstu założeń programu 
Agriculture Gender Strategy, autorstwa szefowej Ministerstwa Rolnictwa i  Zasobów 
Zwierzęcych, minister Agnes Mathildy Kalibaty: „Rząd Rwandy zaangażował się silnie 
na rzecz [zwalczania] problemów sprawiedliwości i równości płci; jest zdeterminowany, 
by uzyskać tego odzwierciedlenie w polityce rządowej na wszystkich szczeblach”40.

39  Imbuto Foundation: Origin, Vision & Mission, http://www.imbutofoundation.org/spip.php?article1 (dostęp 
z 5.06.2012).
40  A.M. Kalibata, Agriculture Gender Strategy, przedmowa, http://amis.minagri.gov.rw/sites/default/files/user/Agri-
culture_Gender_Strategy_Final_0.pdf (dostęp z 22.05.2012).
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the Position of women 
in rwanda’s Government Policy

(abstract)

The recent social advancement of Rwandan women resulted mostly from the con-
flict of 1994, whose victims were mainly men. In 1999, Rwandan women were granted 
the right to inherit property, since 2003 the Constitution guarantees women the right to 
fill 1/3 of government seats. The government successfully promoted the equality of ac-
cess to education and projects aimed at improving the socio-economic status of women 
in urban areas (The Agaseke Promotion Projects), as well as rural ones (The Agriculture 
Gender Strategy). Although the situation has improved, it is estimated that at a local level 
about 30% of women and girls under 15 suffer abuse; its prevention has become one of 
the government’s priorities.
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Urszula róg
Uniwersytet Jagielloński

„Ministerka do spraw gwałtu” – rola
kobiet w ludobójstwie w rwandzie 
na przykładzie Pauline 
Nyiramasuhuko

 Głównego elementu przestępstwa gwałtu nie można wyrazić w postaci 
mechanicznego opisu przedmiotów i części ciała. […] 

Gwałt w rzeczywistości stanowi tortury, gdy jest inicjowany 
lub odbywa się za publicznym przyzwoleniem. […] 

Akty gwałtu i przemocy seksualnej stanowią ludobójstwo, 
jeśli zostały popełnione z w określonym celu 

i z zamiarem zniszczenia w całości lub części danej grupy. […] 
Gwałty na kobietach Tutsi były systematyczne, 

popełnione wobec wszystkich kobiet Tutsi i wyłącznie przeciwko nim.
oskarżyciel versus Akayesu1, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (ICTR 96 4T) 

1  Jean-Paul Akayesu był burmistrzem komuny Taba w latach 1993–1994. W czasie sprawowania przez J.P. Akayesu tej 
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Kobiety stanowią niewielki odsetek (6%) spośród zatrzymanych zbrodniarzy. Przypa-
dek „matki wszystkich potworności” i „ministerki do spraw gwałtu”, jak opisuje Pauline 
Nyiramasuhuko prasa, nie jest wyjątkiem. Dlatego aby w pełni zrozumieć, co wydarzyło 
się w Rwandzie, należy uwzględnić także rolę, jaką w ludobójstwie odegrały kobiety. 

W 1994 r. w małym państwie, niemalże w sercu Afryki doszło do tragicznych wyda-
rzeń. W Kraju Tysiąca Wzgórz – Rwandzie – miało miejsce ludobójstwo, które według 
różnych szacunków pochłonęło od 800 tys. do 1 mln istnień ludzkich. Jak pisze w jednym 
ze swoich artykułów Konstanty Gebert: „Mordowano powszechnie – i dlatego wydajność 
tego ludobójstwa była większa niż niemieckiej zagłady Żydów. Maczeta okazała się sku-
teczniejsza od komory gazowej. I jak zwykle, jak wcześniej w Bośni i później w Darfurze, 
ludobójstwo dokonywało się na oczach świata”2. Głównymi ofiarami byli Tutsi i to wła-
śnie przeciwko tej grupie skierowany był terror. W  rwandyjskim ludobójstwie zginęło 
także około 50 tys. umiarkowanych politycznie Hutu, którzy z nieufnością odnosili się 
do rządzących w państwie ówczesnych elit3.

Kryterium podziału na Tutsi i Hutu był status ekonomiczny oraz władza polityczna. 
Tutsi – hodowcy bydła, którzy stanowili w  społeczeństwie około 15-procentową mniej-
szość, byli niekwestionowaną elitą, w odróżnieniu od większościowej (85%) grupy Hutu, 
zajmującej się rolnictwem. Między Hutu a Tutsi panowały stosunki wasalne. Wiek XX roz-
budził konflikty wewnętrzne, których jednym z głównych powodów był brak ziemi. Gę-
sto zaludnione rwandyjskie państewko stało się zbyt małe, aby utrzymać rozrastające 
się stada krów. Hutu byli więc rugowani ze swoich pól. Dodatkowo belgijscy kolonizatorzy 
(Rwanda po I wojnie światowej znajdowała się pod zwierzchnictwem Belgii) zarządzali 
tym obszarem zgodnie z zasadą dziel i rządź, co także miało znaczący wpływ na pogłę-
bienie podziałów pomiędzy obydwoma grupami. W  1962  r. Rwanda odzyskała niepod-
ległość, a władzę w państwie przejęli Hutu, którzy wprowadzili zasadę numerus clausus 
w urzędach i numerus nullus na uniwersytetach. Tutsi mogli stanowić nie więcej niż 10% 
urzędników oraz studentów. Rząd Hutu przejął całkowitą kontrolę nad społeczeństwem, 

funkcji zabito 2000 Tutsi. Zbrodni dokonywano w sposób jawny, a burmistrz miał pełną kontrolę nad policją i żandar-
merią. Według ustaleń Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy J.P. Akayesu wiedział o zbrodniach i wielo-
krotnie sam w nich uczestniczył. odnosząc się do definicji ludobójstwa, Trybunał stwierdził, że występująca przy zbrodni 
ludobójstwa szczególna intencja, którą jest zniszczenie całej grupy, odróżnia tę zbrodnię od innych. Wystąpienie tego 
zamiaru to warunek sine qua non ludobójstwa. J.P. Akayesu został uznany za winnego popełnienia zbrodni ludobójstwa, 
w tym także publicznego i bezpośredniego podżegania do zbrodni ludobójstwa. J.P. Akayesu był również pierwszą osobą 
skazaną za gwałt rozumiany jako zbrodnia wojenna. Wyrok stał się precedensem dla międzynarodowego wymiaru spra-
wiedliwości, a przemoc seksualna została uznana przez Trybunał jako etap wyniszczenia danej grupy. The Prosecutor of 
the Tribunal against Jean Paul Akayesu, International Criminal Tribunal for Rwanda, case no: ICTR 96 4T, http://www.
unictr.org/Cases/tabid/127/PID/18/default.aspx?id=4&mnid=4 (dostęp z 15.03.2012).
2  K. Gebert, Murambi naprawdę istnieje, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/290790,1,murambi-naprawde-istnieje.
read (dostęp z 10.02.2012).
3  Więcej historycznych informacji na ten temat można odnaleźć w: G. Prunier, The Rwanda crisis: History of a genocide, 
New York 1995 oraz A. des Forges, Leave none to tell the story: Genocide in Rwanda, New York 1999. Należy dodać, że 
wśród ofiar ludobójstwa znaleźli się również Twa – lud pochodzenia pigmejskiego, uważany za autochtoniczną ludność 
dzisiejszej Rwandy. Stanowi on około 1% mieszkańców tego kraju.
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a obywatele zostali zmuszeni do noszenia dowodów osobistych, w których znajdowała 
się informacja na temat przynależności do danej grupy etnicznej. 

Przerażający jest fakt, że w rwandyjskim ludobójstwie z  1994 r. brał udział niemal-
że cały naród, ogarnięty swoistym szałem zabijania. Hutu i Tutsi posługują się tym sa-
mym językiem (kinyarwanda), dzielą wspólną historię, kulturę oraz katolickie wyznanie. 
A jednak Hutu zaczęli mordować swoich sąsiadów, przyjaciół, krewnych i współmałżon-
ków. Dlatego w literaturze poświęconej ludobójstwu w Rwandzie często możemy odna-
leźć określenie „ludobójstwo bliskościowe” lub „ludobójstwo sąsiedzkie”4. Przyczyniła się 
do  tego agresywna propaganda w  mediach. Ludobójstwo w  Rwandzie było zorganizo-
wane i  miało na  celu eliminację ludności Tutsi. Alison des Forges przedstawia dowody 
na to, że przywódcy ekstremistów Hutu używali wizerunku Tutsi jak bezwzględnego za-
grożenia5. Idealnym narzędziem do  kształtowania obrazu Tutsi jako karalucha, którego 
trzeba się jak najszybciej pozbyć, wszelkimi dostępnymi środkami, okazały się radio6 oraz 
prasa, w szczególności czasopismo „Kangura” („obudźcie się”), które w 1990 r. zainicjo-
wało agresywną kampanię prasową przeciwko Tutsi7. Wydarzenia z kwietnia 1994 r., które 
zapoczątkowała katastrofa prezydenckiego samolotu, były kulminacją trwającej od lat in-
doktrynacji. Ludobójstwo nie było po prostu wybuchem uśpionej nienawiści, jak twierdzili 
początkowo obserwatorzy wydarzeń w Rwandzie. Rwandyjski genocyd był efektem sta-
rannie zaplanowanej eksterminacji, której fundamenty budowano przez lata, był częścią 
polityki grupy rządzącej. 

Ludobójstwo w Rwandzie wyróżniało się okrucieństwem i barbarzyństwem, szczegól-
nie wobec kobiet. Interahamwe – bojówkarze Hutu, mieli szczególną obsesję na punkcie 
kobiecego ciała. Przez lata trwała bowiem propaganda o rzekomym rozpasaniu seksual-
nym kobiet Tutsi, które z pogardą miały spoglądać na mężczyzn Hutu lub – w wersji dla ko-
biet – zajmować się uwodzeniem synów i odbijaniem małżonków Hutu8. Według staty-
styk uNICEF-u podczas ludobójstwa 1994 r. ofiarą gwałtów padło od 300 tys. do 500 tys. 
kobiet, z których wiele zamordowano lub okaleczono. Wiele kobiet, które przeżyły, zostało 
zarażonych wirusem HIV. Z szacunków i raportów organizacji międzynarodowych i poza-
rządowych wynika, że 70% kobiet, które nie zostały zamordowane po ataku, stało się 
nosicielkami śmiercionośnego wirusa i później zmarło. 

4  Takiego określenia używa Assumpta Mugiraneza, rwandyjska badaczka, zajmująca się historią ludobójstwa.
5  E. Staub, The Psychology of Good and Evil. Why Children, Adults and Groups Help and Harm Others, Cambridge 2003, 
s. 342.
6  Najbardziej znaną radiostacją, formalnie prywatną, lecz w rzeczywistości powiązaną z reżimem, było Radio Télévision 
Libre des Mille Collines (RTLM) – Radio Tysiąca Wzgórz, które rozpoczęło nadawanie swoich audycji w 1993 r. Radio Tysią-
ca Wzgórz było pierwszym rwandyjskim medium, które prowadziło audycje w stylu zachodnim. Grupę docelową słucha-
czy stanowili młodzi mężczyźni, którzy w czasie ludobójstwa stanowili trzon egzekucyjnych grup Hutu. W indoktrynacji 
słuchaczy radio posługiwało się dwiema podstawowymi metodami: wzbudzaniem w słuchaczach „syndromu oblężonej 
twierdzy” oraz demonizowaniem i dehumanizowaniem Tutsi. 
7  Na łamach „Kangury” ukazało się tzw. 10 Przykazań Hutu, które stanowiły bazę dla ideologii zbrodni przeciw Tutsi.
8  A. Lipczak, Bataliony gwałcicieli złożone z  chorych na  AIDS, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy
/1,114757,10173477,Bataliony_gwalcicieli_zlozone_z_chorych_na_AIDS.html (dostęp z 10.02.2012).
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Badacze zajmujący się opisem współczesnych wojen są skłonni mówić o reseksualiza-
cji przemocy. Ma ona rozmaite przejawy, począwszy od dzikich orgii gwałtów, po regularną 
strategię przemocy seksualnej. Należy jeszcze dodać, że w erze konfliktów postzimnowo-
jennych dominują konflikty wewnętrzne o charakterze religijnym lub etnicznym. Według 
Herfrieda Münklera bitwy zostały zastąpione przez masakry, w których przemoc skiero-
wana jest wobec ludności cywilnej, w rezultacie czego stanowi ona zazwyczaj około 80% 
ofiar konfliktu zbrojnego. H. Münkler twierdzi również, że gwałt to ekonomia wojny. Gwał-
ty towarzyszące ludobójstwu w Rwandzie można zatem postrzegać również w kontekście 
ekonomii9. Reprezentowana przez kobietę kulturowo-etniczna tożsamość i gwarantowa-
na przez nią zdolność danej grupy do reprodukcji sprawia, że unicestwienie kobiety może 
nastąpić w dwojaki sposób. 

Po pierwsze, gwałtom często towarzyszą okrutne tortury, zakończone śmiercią ofiary. 
okrucieństwo i perwersyjność oprawców często nie zna granic, a przemoc seksualna staje 
się formą zadawania cierpienia. W Rwandzie w czasie ludobójstwa celem zabójców było 
zadanie bolesnej śmierci kobiecie Tutsi, więc gwałty stawały się dzikim popisem zezwie-
rzęcenia gatunku ludzkiego. Zebrano wiele świadectw, które potwierdzały, że Interaham-
we niejednokrotnie zadawały śmierć ofiarom, rozpruwając po gwałtach pochwę mieczem. 
Następnie wnętrzności tych kobiet, jako trofea, umieszczano przed ich domami: „Tutsika-
zi, wam się wydaje, że na całym świecie tylko wy jesteście piękne. Wtedy wyciął mi środek 
pochwy. Wyjął kawałek mojego ciała, wziął patyk i nadział na niego to, co wyciął. Wbił 
patyk w ziemię przed drzwiami i krzyknął: »Wszyscy, którzy będą obok niej przechodzić, 
zobaczą, jak wygląda Tutsikazi«”10. 

Masakrowanie organów seksualnych stawało się potrzebą dekompozycji ciała, aby po-
zostawiając piękno twarzy, zadać kobiecie okrutną śmierć. Ideologia gwałtu została spro-
wadzona do konieczności zbezczeszczenia pasożyta społecznego, jakim był Tutsi. Raport 
organizacji praw człowieka Human Rights Watch na temat gwałtów dokonywanych przez 
Hutu w czasie ludobójstwa, oparty na obszernych wywiadach z ofiarami gwałtów, zakoń-
czony jest następującym stwierdzeniem: „Często gwałceniu kobiet towarzyszyło lub nastę-
powało po nim okaleczanie narządów płciowych albo cech uważanych za charakterystyczne 
dla grupy etnicznej Tutsi. okaleczania narządów płciowych obejmowały polewanie pochwy 
wrzątkiem; otwieranie miednicy, żeby wyjąć nienarodzone dziecko przed zabiciem matki; 
odcinanie piersi; nacięcia w okolicach miednicy oraz okaleczenia pochwy. […] Napastnicy do-
konywali uszkodzeń części ciała uważanych za charakterystyczne dla Tutsi, w tym wąskiego 
nosa i długich palców”11. Wielokrotnie kobiety zeznawały, że zostały zgwałcone dlatego, że 
są Tutsi, a ich gwałciciele chcieli wiedzieć, jaki smak ma kobieta Tutsi12. 

9  H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004, s. 111.
10  Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and Its Aftermath, Human Rights Watch, New York 
1996, s. 63–64.
11  Ibidem, s. 62–63.
12  W. Żelazny, Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2004, s. 199.
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Po drugie, nawet jeśli ofiara przeżyje, bardzo często jest narażona na ostracyzm spo-
łeczny. Należy dodać, że większość współczesnych konfliktów zbrojnych toczy się w spo-
łeczeństwach, w których gwałt jest postrzegany jako największa i niezmywalna hańba. 
Ma także głębokie implikacje społeczne. Zgwałcone kobiety, w  szczególności te, które 
urodziły poczęte z gwałtu dzieci, są wyrzucane poza nawias społeczny, a ich szanse ży-
ciowe zostają drastycznie zmniejszone13. W Rwandzie dorasta pokolenie dzieci poczętych 
w wyniku gwałtu. Tylko nieliczne takie przypadki są udokumentowane. Dzieci te nigdy nie 
będą znały swoich ojców, choć w większości wypadków ustalenie ojcostwa jest bezcelowe, 
ponieważ kobieta została zgwałcona tak wiele razy, że nie wiadomo, który z napastników 
spłodził dziecko. W Kraju Tysiąca Wzgórz piętno, jakie pozostawia na kobiecie gwałt, prze-
jawia się w marginalizacji społecznej. Kobieta nie może liczyć na zamążpójście14 ani męską 
opiekę. Poważny problem stanowią także psychologiczne konsekwencje gwałtu. Trauma 
często jest tak silna, że twa latami, a większość kobiet nigdy się z niej nie otrząsa.

Jak wspomniano wcześniej, w rwandyjskim ludobójstwie wziął udział niemalże cały 
naród. Kobiety, które z  jednej strony były ofiarami ludobójstwa, z drugiej stały się bez-
względnymi zabójczyniami, często przewyższającymi swym okrucieństwem mężczyzn. 
Wśród kobiet Hutu, które nawoływały do gwałtów, znalazły się także te, które piastowały 
najwyższe stanowiska państwowe, jak minister P. Nyiramasuhuko. 

W 2011 r. P. Nyiramasuhuko została skazana przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dla Rwandy na dożywocie za popełnienie ludobójstwa, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie 
przeciwko ludzkości15. P. Nyiramasuhuko nie jest jednak jedyną kobietą oskarżoną o udział 
w  ludobójstwie. W  2001  r. sąd w  Belgii skazał siostry zakonne: Gertrude Mukangango 
na 15 lat więzienia oraz Marię Kisito Mukabuterę na 12 lat pozbawienia wolności, za udział 
w masakrze 7 tys. osób szukających schronienia w klasztorze w Suvu, do którego należały 
obie siostry, w południowej Rwandzie16. osobą bezpośrednio odpowiedzialną za ludobój-
stwo jest Agathe Habyarimana, żona byłego prezydenta Rwandy i przyjaciółka Nyirama-
suhuko. A. Habyarimana przebywa we Francji. W 2011 r. rząd francuski odmówił jej ekstra-
dycji do Rwandy17. 

Adam Jones zauważa, że „ludobójstwo w  Rwandzie jest wyjątkowym w  dziejach, 
ze względu na znaczącą rolę kobiet jako organizatorów, podżegaczy oraz zwolenniczek  

13  H. Slim, Killing Civilians. Method, Madness and Morality in War, London 2007, s. 65–66.
14  Znany jest przypadek jednej z kobiet Tutsi, która zeznawała w roli świadka na procesie Pauline Nyiramasuhuko przed 
Trybunałem w Arushy. Kobieta, która była wówczas zaręczona, opowiedziała w swoim świadectwie oraz o gwałcie, któ-
rego była ofiarą. Gdy jej narzeczony dowiedział się, że jego przyszła żona została zgwałcona, zerwał zaręczyny.
15  The Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko, Arsene Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziryayo, Joseph 
Kanyabashi, Elie Ndayambaaje, International Criminal Tribunal for Rwanda, Case no. ICTR 98 42T, http://www.unictr.
org/Cases/tabid/127/PID/83/default.aspx?id=4&mnid=2 (dostęp z 15.03.2012).
16  Nuns jailed for genocide role, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1376692.stm (dostęp z 10.02.2012).
17  Agathe Habyarimana, Rwanda Ex-first Lady, Won’t Be Extradited, http://www.huffingtonpost.com/2011/09/28/
agathe-habyarimana-rwanda_n_984873.html (dostęp z 11.02.2012).
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ludobójstwa”18. Kobiety, młode dziewczęta, matki nie były tylko biernymi obserwator-
kami wydarzeń. Chętnie i z entuzjazmem odegrały czynną rolę w ludobójstwie. Można 
więc wysunąć tezę, że przypadek minister P. Nyiramasuhuko jako kobiety, sprawcy ma-
sowej przemocy, nie jest w tym wypadku anomalią. Należy jednak zaznaczyć, że rola, 
jaką odegrała P. Nyiramasuhuko w rwandyjskiej rzezi, zwróciła uwagę opinii publicznej, 
przez co zbrodniarka stała się „gwiazdą” w narracji o ludobójstwie.

Pauline Nyiramasuhuko urodziła się w  1946  r. w gminie Ndora, w prowincji Butare, 
w Rwandzie. Pomimo że pochodziła z biednej rodziny, ukończyła szkołę średnią. Wtedy 
też zaprzyjaźniła się z Agathe Kanziga, przyszłą żoną prezydenta Rwandy Juvenala Haby-
arimany. W 1968 r. poślubiła Maurice Ntahobali, który w późniejszym czasie został mini-
strem szkolnictwa wyższego, a następnie rektorem uniwersytetu Narodowego w Butare. 
Pauline i Maurice mieli czworo dzieci: trzy córki i syna. Syn Shalom był drugim z kolei dziec-
kiem. urodził się w Izraelu (stąd też imię Shalom) i był ulubieńcem swojej matki. 

Z pomocą Agathe Kanzigi Pauline Nyiramasuhuko objęła swoje pierwsze rządowe 
stanowisko. Zanim została przedstawicielką do spraw kobiet w Rwandzie, była pracow-
nikiem socjalnym. odbywała liczne podróże po kraju, prowadząc wykłady uświadamiające 
kobiety na  temat zagrożenia, jakie niesie ze sobą AIDS, a  także organizując spotkania 
instruktażowe dotyczące opieki nad dziećmi. W 1986 r. rozpoczęła i z sukcesem ukończyła 
studia prawnicze na uniwersytecie Narodowym w Rwandzie. W tamtym okresie była jed-
ną z nielicznych kobiet w Rwandzie, której udało się to osiągnąć.

Pauline Nyiramasuhuko była znaną postacią na  arenie politycznej. Pełniła funkcję 
jednego z liderów w Narodowym Ruchu na rzecz Rozwoju (MRND), partii prezydenta Ha-
byarimany, a w 1992 r. została mianowania ministrem do spraw rodziny i awansu kobiet. 
Jako minister Nyiramasuhuko nadzorowała prace rządu w obszarze polityki rodzinnej oraz 
spraw dotyczących kobiet. Była też członkiem Rady Ministrów, w  konsekwencji czego 
miała wpływ na kształt polityki wewnętrznej. Z tego względu zostały jej później posta-
wione zarzuty uczestnictwa w przygotowaniu najszybszego i najbardziej efektywnego lu-
dobójstwa w dziejach ludzkiej historii. 

Na posiedzeniach rządowych P. Nyiramasuhuko szczerze i  otwarcie wyrażała swe 
poglądy dotyczące Tutsi, twierdząc że „bez Tutsi wszystkie problemy Rwandy zakończą 
się”19. Dlatego też minister do spraw polityki rodzinnej i awansu kobiet stała się aktywną 
uczestniczką ludobójstwa wiosną i  latem 1994  r. Gdy przybyła do  swojej rodzinnej pro-
wincji Butare jako wysłanniczka tymczasowego rządu, ogłosiła, że na lokalnym stadionie 
Czerwony Krzyż rozdaje żywność. Przybyli Tutsi zostali otoczeni przez bojówki Interaham-
we. Szukający schronienia ludzie byli torturowani, kobiety zostały zgwałcone. Tutsi na-
stępnie zostali zabici, a ich ciała spalono. Świadkowie opisują także inne zdarzenie, w któ-
rym uczestniczyła P. Nyiramasuhuko. Gdy grupa Interahamwe pilnowała około 70 kobiet 

18  L. Sjoberg, C.E. Gentry, Mothers, Monsters, Whores. Women’s Violence in Global Politics, New York 2007, s. 160.
19  Ibidem, s. 161.
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i dziewcząt Tutsi, nakazała je spalić. Na pytanie jednego z bojówkarzy o brak wystarczają-
cej ilości benzyny, odpowiedziała, że posiada odpowiednią jej ilość w swoim samochodzie, 
jednocześnie sugerując, aby przed spaleniem kobiet żołnierze zgwałcili je20. Przytoczone 
przykłady są tylko jednymi z wielu zbrodni, jakich dopuściła się i jakie osobiście nadzoro-
wała P. Nyiramasuhuko.

Kilka źródeł zawiera także instrukcje minister dla  Interahamwe dotyczące sposobu, 
w jaki powinni gwałcić kobiety Tutsi. Pauline Nyiramasuhuko osobiście namawiała męż-
czyzn do gwałtów, a następnie zabijania kobiet, dlatego zyskała sobie przydomek „mini-
sterki do spraw gwałtu”. Po ludobójstwie mordercy przed sądami często usprawiedliwia-
li się z popełnionych zbrodni, tłumacząc, że mieli na nie pozwolenie od samej minister 
do spraw rodziny. ocalała z ludobójstwa kobieta Tutsi tak opisuje P. Nyiramasuhuko: „[…] 
w czasie ludobójstwa widziałam Pauline Nyiramasuhuko trzy razy. Widoku minister nie 
można zapomnieć. […] ubrana była w wojskowy mundur i buty, a przez ramię miała prze-
wieszony karabin maszynowy”21. Nieodłącznym towarzyszem i uczestnikiem masakr był 
jej syn – 24-letni wówczas student Shalom Ntahobali. Szokujący jest fakt, że kobieta, 
która przez lata zajmowała się edukacją kobiet, stała się jedną z głównych osób odpowie-
dzialnych za przestępstwa popełnione w stosunku do nich. 

Należy zwrócić uwagę, jak postrzegane były kobiety Tutsi w rwandyjskim społeczeń-
stwie przed wybuchem ludobójstwa. Wyimaginowana seksualność kobiet Tutsi wzrastała 
wraz z ich niedostępnością dla mężczyzn Hutu. Propaganda nazywała kobiety Tutsi Kizun-
gerezi, co oznacza „zawracające mężczyznom w głowach”. Dwa pierwsze z tzw. Dziesięciu 
Przykazań Hutu były skierowane przeciwko kobietom Tutsi: 

„1. Każdy Hutu musi wiedzieć, że każda Tutsi pracuje dla interesów swojego ludu. Dla-
tego będzie uznany za zdrajcę każdy Hutu, który: 

•	 poślubia kobietę Tutsi;
•	 przyjaźni się z kobietą Tutsi;
•	 zatrudnia kobietę Tutsi jako sekretarkę lub konkubinę.
2. Każdy Hutu musi wiedzieć, że nasze córki Hutu są właściwsze i bardziej sumienne  

w zadaniach jako kobiety, żony i matki rodziny. Czyż nie są one piękne i szczere?”.
Jak widzimy na przykładzie powyższego cytatu, środki masowego przekazu realizo-

wały dwa cele: przedstawiały kobiety Tutsi jako szpiegów oraz wskazywały, jak doprowa-
dzić do czystości narodowej. Paranoiczna satyra, szydzenie z kobiet, stało się pierwszym 
z elementów destrukcji. Tak przygotowany propagandowo teren jest idealny do zbrodni lu-
dobójstwa. Walter Żelazny zauważa analogię do antysemickiej propagandy hitlerowskiej. 
Według Żelaznego różnice pojawiają się w wyeksponowanej sferze seksualnej nagonki, 
a zarazem w zazdrości wobec Tutsi, co było nie do pomyślenia w purytańskich Niemczech 

20  P. Landesman, A Woman’s Work, „The New York Times”, http://www.nytimes.com/2002/09/15/magazine/a-wom-
an-s-work.html?pagewanted=all&src=pm (dostęp z 23.02.2012).
21  Ibidem.
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względem Żydówek. W  oczach Belgów obiektem podziwu było piękno kobiet Tutsi, co 
tworzyło mit Europejek o czarnej skórze. W języku kinyarwanda kobiety Tutsi były okre-
ślane jako Bizungeresi, co oznacza powabne i seksowne, dlatego wiele stereotypów, ba-
zujących na wyglądzie fizycznym Tutsi, zostało wykorzystanych do wzmocnienia dyskursu 
rasistowskiego. Powszechna była opinia, że Tutsi są wyższe, o delikatnym nosie, wysokim 
czole, zgrabniejsze, bardziej zadbane i eleganckie, co odróżniało je, według opinii Belgów, 
od negroidalnego typu kobiet Hutu. Te wyobrażenia przetrwały przez okres kolonialny 
i przyczyniały się do wzrostu nienawiści wobec kobiet Tutsi22. Wspomagane propagandą 
zbiorowe przekonanie kobiet Hutu, że kobiety Tutsi próbują ukraść im mężów, dawało 
mężczyznom Hutu przyzwolenie na gwałt na kobiecie Tutsi jako potencjalnej konkurentce. 
Zatem gwałt był postrzegany nie tylko jako akt seksualny, lecz także jako rytuał oczysz-
czający. Ludobójstwo w  1994  r. nie miało na celu, można rzec cynicznie, tylko zabijania 
Tutsi; ludobójcza rzeź miała doprowadzić do unicestwienia Tutsi i gwałtów kobiet Tutsi. 
Gwałt był instrumentem ludobójstwa. Był równie istotny jak samo zabijanie, a rola kobiet 
w rwandyjskim ludobójstwie stanowi fenomen, który do dziś skupia na sobie szczególną 
uwagę badaczy. Jak twierdzi Daniel Jonah Goldhagen, w przypadku gwałtów w Rwandzie 
nie chodziło tylko o męską, nieokiełznaną naturę. Chodziło także o nieokiełznaną naturę 
matek i  żon. To właśnie matki i  żony posyłały swoich synów i mężów na gwałty z po-
wodów niemających nic wspólnego z przyjemnością seksualną, lecz w celach związanych 
z  eliminacjonizmem, powodowane jakimś połączeniem wielorakich celów okrucieństwa 
i płynącej z niego satysfakcji. To dało kobietom bodziec, by stały się gwałcicielkami i ujaw-
niły prawdziwy charakter owych gwałtów23.

Pauline Nyiramasuhuko uciekła z Rwandy z końcem lata 1994 r. wraz z ponad mi-
lionem Hutu. Masowy exodus ludności Hutu był następstwem ofensywy Rwandyjskie-
go Frontu Patriotycznego (RFP). Paul Kagame, obecnie prezydent Rwandy, wkroczył 
do kraju wraz ze swoimi oddziałami, co ostatecznie położyło kres rzeziom. Pauline Ny-
iramasuhuko znalazła schronienie w obozie dla uchodźców w Kongo. Stamtąd przedo-
stała się do Kenii, gdzie mieszkała jako zbieg przez prawie trzy lata. Została areszto-
wana przez władze kenijskie i międzynarodowe w stolicy Kenii – Nairobi, w lipcu 1997 r. 
Sześć dni po jej zatrzymaniu do  aresztu trafił również jej syn Shalom. Po wstępnych 
przesłuchaniach minister i  jej syn zostali przewiezieni do Tanzanii, gdzie stanęli przed 
Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla  Rwandy. Pauline Nyiramasuhuko i  jej syn 
spędzili pięć lat w areszcie oNZ w Arushy, mając dostęp do opieki medycznej oraz wielu 
udogodnień w postaci na przykład siłowni. Nyiramasuhuko często spędzała wolny czas 
na pielęgnacji kwiatów. 

Proces trwał od 2001 do 2011 r. Byłej minister do spraw rodziny i awansu kobiet zo-
stało postawione 11 zarzutów, w tym: ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni 

22  W. Żelazny, op. cit., s. 198–199.
23  D.L. Goldhagen, Wiek ludobójstwa, Kraków 2012, s. 612.

Ur
sz

ul
a 

Ró
g 

 „
M

in
is

te
rk

a 
do

 s
pr

aw
 g

w
ał

tu
” 

- r
ol

a 
ko

bi
et

 w
 lu

do
bó

js
tw

ie
 w

 R
w

an
dz

ie
 n

a 
pr

zy
kł

ad
zi

e 
Pa

ul
in

e 
N

yi
ra

m
as

uh
uk

o



156

wojennych. Pauline Nyiramasuhuko jako pierwsza kobieta została oskarżona o  gwałt 
jako zbrodnię przeciwko ludzkości.

Podczas procesu P. Nyiramasuhuko uwagę zwracał jej wygląd. ubrana w  kwieciste 
sukienki kobieta w  średnim wieku przypominała raczej szkolną nauczycielkę lub czyjąś 
ukochaną ciocię niż osobę odpowiedzialną za popełnienie zbrodni ludobójstwa. Gdy zosta-
ły jej przedstawione zarzuty dokonania morderstwa, była minister odpowiedziała: „Nie 
potrafię nawet zabić kurczaka”24. 

Przypadek P. Nyiramasuhuko jest wyjątkowy z prawnego punktu widzenia. Taki ro-
dzaj przestępstwa, jakim jest gwałt popełniony przez większość kobiet, wydaje się prawie 
niewyobrażalny, gdyż historycznie to mężczyźni są oskarżani o tego typu przestępstwa. 
Postawienie w stan oskarżenia kobiety, która dokonywała niewyobrażalnych okropności 
na osobach własnej płci, mogło się okazać kontrowersyjne dla Trybunału. Przypadek P. Ny-
iramasuhuko to również fenomen społeczny. „Ministerka do  spraw gwałtu” prezentuje 
światu nowy rodzaj przestępcy. obala stereotypowy obraz kobiety i matki, ugruntowany 
w  wielu kulturach, jako niezdolnej do  popełnienia tego rodzaju zbrodni na  tak szeroką 
skalę. Kwestionuje mit kobiet z natury niezdolnych do bycia wojownikami i uczestnictwa 
w zaplanowanej przemocy. Narusza to obraz kobiety, jaki funkcjonuje w społeczeństwie, 
i być może dlatego przypadek rwandyjskiej minister wzbudza tak wiele kontrowersji. Wie-
lu publicystów, komentujących przebieg procesu, podkreślało, że P. Nyiramasuhuko była 
matką czwórki dzieci, a jej syn był, podobnie jak ona, zaangażowany w ludobójstwo. Na-
leży również podkreślić, że Nyiramasuhuko nie była tylko „zwykłą kobietą”. Była osobą 
dobrze wykształconą, zajmującą wysokie rządowe stanowisko i cieszącą się autorytetem. 
Ciekawe spostrzeżenia wysnuwa Barbara Ehrenreich, która obwinia feministki za pury-
tańskie przedstawianie kobiet, co z  definicji czyni je niezdolnymi do  przemocy. Działa-
nia kobiet w polityce światowej i uznanie tego działania może prowadzić do logicznego 
wniosku, że niektóre kobiety są zdolne do przemocy, ponieważ niektórzy ludzie są zdolni 
do popełniania zbrodni25. 

Gwałt jest narzędziem walki, powszechnie wykorzystywanym we współczesnych 
konfliktach, oskarżenie kobiety o nakłanianie i organizację zbiorowych gwałtów nie jest 
jednak często występującym zjawiskiem. P. Nyiramasuhuko stanowi doskonały przy-
kład tego, że barbarzyństwo nie ma koloru ani płci. Laura Sjoberg i  Caron E. Gentry 
w książce pt. Mothers, monsters, whores. Women’s violence in global politics w interesu-
jący sposób przedstawiają Pauline Nyiramasuhuko. W szóstym rozdziale omawiają re-
akcję na uczestnictwo kobiet w ludobójstwie. Sjoberg i Gentry badają przypadek Bijany 
Plavšić26 oraz Pauline Nyiramasuhuko jako postaci, które odegrały czynną rolę w zbrodni 

24  L. Sjoberg, C.E. Gentry, op. cit., s. 165.
25  Ibidem, s. 148.
26  Bijana Plavšić była profesorem biologii na uniwersytecie w Sarajewie. W latach 1990–1992 zasiadała w Prezydium 
Republiki Serbskiej, a następnie pełniła funkcję wiceprezydenta. Znana była ze swoich ultranacjonalistycznych poglą-
dów. Publicznie twierdziła, że Bośniacy są zdeformowanymi genetycznie Serbami. Znane są również jej bliskie relacje 
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ludobójstwa. Dokonują tego, poddając analizie Plavšić i Nyiramasuhuko na trzech przy-
jętych przez siebie płaszczyznach, a mianowicie: matki, potwora i dziwki. 

Przedstawiając minister jako matkę, badaczki skupiły się na jej relacjach z synem Sha-
lomem. Matka chroni swoje dziecko, wychowuje je i czuwa, aby nie stała mu się krzyw-
da. P. Nyiramasuhuko dopuściła, aby jej syn wziął udział w masakrach, co więcej – sama 
zachęcała go do  gwałtów. Zatrudniła syna do  tzw. brudnej roboty, zwalniając niejako  
z odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, ponieważ Shalom robił to dla  niej – 
dla ukochanej matki. Kolejnym istotnym elementem postrzegania P. Nyiramasuhuko jako 
matki jest pozycja społeczna, jaką zajmowała w Rwandzie. Jako minister do spraw rodziny 
i awansu kobiet jak nikt inny była odpowiedzialna za kobiety w swoim kraju. Koordyno-
wała programy mające na celu poprawę jakości życia kobiet, kontrolę urodzeń, edukację 
seksualną27. 

opis P. Nyiramasahuko jako potwora znajduje uzasadnienie w nienawiści i chęci ze-
msty wobec kobiet Tutsi. Lokalna prasa przedstawiała ją jako szaloną kobietę, gotową 
zabić każdego Tutsi. 

Jak twierdzą Sjoberg i Gentry, godnym uwagi i wyróżniającym, niestety w negatyw-
ny sposób, rwandyjską minister jest jej przedstawienie jako dziwki. W sposób szczególny 
należy skupić się na seksualnej naturze przestępstw, które zostały popełnione przez Pau-
line Nyiramasuhuko, rola, jaką odegrała w gwałceniu i zabijaniu kobiet Tutsi, jest bowiem 
kluczem do zrozumienia jej historii. Motywacja jej poczynań, jak już zostało wspomniane, 
była zakorzeniona w sposobie postrzegania kobiet Tutsi w rwandyjskim społeczeństwie. 
To doprowadziło do sytuacji, w których kobiety Tutsi stały się dla kobiet Hutu obiektem 
seksualnym, który należy wyeliminować. ostatni element charakteryzujący P. Nayirama-
suhuko jako dziwkę to wygląd zewnętrzny i styl jej ubierania się, jaki prezentowała, zasia-
dając na ławie oskarżonych. Niewątpliwie jej kwieciste sukienki i krucyfiks na szyi przykuły 
uwagę mediów i wzbudziły zainteresowanie badaczy28. 

Przykład Pauline Nyiramasahuko obala mit słabych kobiet, które w patriarchalnym spo-
łeczeństwie pełnią funkcje matek, żon, kochanek, ale nigdy bezwzględnych wojowników. 
Jeśli przyjrzymy się bliżej etosowi wojownika, zauważymy, że bez względu na płeć charakte-
ryzują go m.in. następujące cechy: odwaga i chęć walki, umiejętności, zdolność do planowa-
nia i efektywność w użyciu dostępnej broni. Te cechy można przypisać zarówno płci męskiej, 
jak i żeńskiej. Dlatego więcej uwagi należy poświęcić procesom odśrodkowej indoktrynacji 
i być może w tym kontekście szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety Hutu były 

z dowódcą paramilitarnej bojówki „Tygrysy Arkana”, Željko Ražnatovićem, ps. Arkan („Tygrysy Arkana” były odpowie-
dzialne za czystki etniczne podczas walk w Bośni, m.in. za masakrę szpitala w Vukovarze). W latach 1996–1998 B. Plavšić 
objęła urząd prezydenta Serbii. W 2001 r. oddała się dobrowolnie do dyspozycji Trybunału w Hadze, który oskarżył ją 
o  zbrodnie przeciwko ludzkości. B. Plavšić została skazana na  11 lat więzienia. Karę odbywała w  Szwecji. Po sześciu 
latach została zwolniona za dobre sprawowanie i powróciła do Serbii. 
27  L. Sjoberg, C.E. Gentry, op. cit., s.168–169.
28  Ibidem, s. 170–171.

Ur
sz

ul
a 

Ró
g 

 „
M

in
is

te
rk

a 
do

 s
pr

aw
 g

w
ał

tu
” 

- r
ol

a 
ko

bi
et

 w
 lu

do
bó

js
tw

ie
 w

 R
w

an
dz

ie
 n

a 
pr

zy
kł

ad
zi

e 
Pa

ul
in

e 
N

yi
ra

m
as

uh
uk

o



158

zdolne zadać tak wiele cierpienia kobietom Tutsi. Poszukiwanie odpowiedzi tylko przez pry-
zmat stratyfikacji społecznej i roli kobiet w społeczeństwie nie pozwoli na uzyskanie pełnej 
odpowiedzi. Ideologia bowiem nie jest tożsama z pojęciem kultury. Jest tylko małą częścią 
tego, co definiujemy jako kulturę. Siniša Malešević przedstawia ideologię jako stosunko-
wo powszechny i wieloaspektowy proces społeczny, przez który wyrażane są indywidualnie 
i społecznie przekonania i zachowania. Ideologiczne przesłanie jest konstruowane tak, aby 
odwoływać się do etnicznych norm, do indywidualnych lub grupowych interesów lub do po-
pularnych emocji, w  celu uzasadnienia rzeczywistych lub potencjalnych działań społecz-
nych29. Jedną z przyczyn ludobójstwa, które miało miejsce w Rwandzie, była ideologiczna 
indoktrynacja społeczeństwa. Nie jest to usprawiedliwienie dla zabójców, którzy w okrutny 
sposób torturowali i zabijali swoje ofiary, pozwala jednak choć w części zrozumieć powody, 
dla których tysiące ludzi straciło życie. 

Nie ulega wątpliwości, że rola, jaką odegrały kobiety Hutu w ludobójstwie w 1994 r., 
w tym minister Pauline Nyiramasuhuko, jest szokująca. Kobiety dopuszczają się jednak 
okrucieństw i nie budzi to wątpliwości. Problemem jest tylko przyswojenie tej wiedzy. Ko-
biety nie są przedstawiane jak kryminalistki i żołnierki, zawsze są uwikłane w mity i fan-
tazje, poprzez które usiłuje się tłumaczyć ich odstępstwo od „kobiecej normy”. Normy, 
która tak naprawdę została wykreowana przez społeczeństwo, jest ogólnie akceptowalna, 
a jakiekolwiek odstępstwa od niej traktowane jest jako anomalia. Tymczasem, jak twierdzi 
znany socjolog społeczny Philip Zimbardo, zbrodniarz drzemie w każdym człowieku, nie-
zależnie od płci, i może zostać obudzony w sprzyjających okolicznościach. 
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“Minister of rape” – the role of 
women in the Genocide in rwanda, 
the example of Pauline 
Nyiramasuhuko

(abstract)

In 1994, a genocide took place in Rwanda, in which between 800,000 and 1,000,000 
people were killed. The main victims were Tutsi, but during the Rwandan genocide about 
50,000 politically moderate Hutus were also killed.

Rwanda’s population consists of two distinct groups: the Hutu and the Tutsi. 
The conflict between the Hutus and the Tutsis in Rwanda has historical roots. The groups 
share the same language, religion and cultural traditions. The difference between Hutus 
and Tutsis is the position of these groups within the society. The Tutsi minority in Rwanda 
has historically been seen as the higher caste, while the Hutu majority constituted largely 
of Rwanda’s poor and marginalized citizens. The caste system implications of these dis-
tinctions has been a source of tension in Rwanda’s history. In April 1994, the  plane of 
Rwandan President Juvenal Habyarimana was shot down with the president on-board. 
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After the president’s death, a group of Hutus implemented a program of ethnic cleansing, 
trying to eradicate the Tutsi population of Rwanda. The conflict between Hutus and Tutsis 
erupted into a full-scale genocide.

The genocide in Rwanda was characterised by cruelty and barbarity, especially against 
women. According to uNICEF statistics, during the genocide of 1994 between 300,000 
and 500,000 women were rape victims, many of whom were killed or maimed. Many 
women who survived were infected with HIV and later died.

The Rwandan genocide involved almost the entire nation. Women, on the one hand, 
were the victims of genocide and on the other hand, became killers, often crueller than 
men. Among the Hutu women who called for violence, there were also those who occu-
pied the highest positions in the country, as the minister Pauline Nyiramasuhuko.

Pauline Nyiramasuhuko held the position of Minister of Family and Women’s Devel-
opment in the Interim Government of Rwanda. Nyiramasuhuko’s responsibilities included 
dealing with national policy on women and family issues and sexual education for wom-
en. During the genocide in Rwanda, Nyiramasuhuko led the massacres in Butare province 
and her son Arsene Shalom Ntahobali participated in mass rapes of Tutsi women. She was 
arrested in 1997 and transferred to the International Court for Rwanda, which found her 
guilty of crimes against humanity. In 2011 she was sentenced to life imprisonment. Nyira-
masuhuko was the first woman to be indicted by the International Criminal Tribunal for 
Rwanda (ICTR) in the history of the international criminal law for rape as a crime against 
humanity.

The example of Pauline Nyiramasuhuko shows that barbarism has no color or gender 
and women are able to commit the worst crimes.
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wojna, uchodźstwo i powstawanie
państwa: rola kobiet i dziewcząt 
w przemianach społeczno-
-politycznych w Sudanie 
Południowym

We wrześniu 2008 r. w stolicy południowego Sudanu1, Dżubie, grupa około 30 dziewcząt 
i kobiet, które powróciły z zesłania spowodowanego 22-letnią wojną domową w Sudanie, 
została otoczona i pobita przez policję. Przedstawiciele władzy ukarali je za „nieprzyzwoity 
ubiór” – ciasne spodnie, minispódniczki i obcisłe koszulki. Zostały uznane za przedstawiciel-
ki oficjalnie zakazanej Nigger illicit culture2 („zabronionej kultury czarnuchów”).

1  Terminu „Sudan Południowy” używa się w  odniesieniu do  niepodległego Sudanu Południowego, który powstał 
w 2011 r. Termin „południowy Sudan” odnosi się do przedniepodległościowego południowego Sudanu. 
2  Po aresztowaniach ukazało się kilka artykułów komentujących to wydarzenie („Sudan Tribune”: 9 października 
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Następująca po tym zdarzeniu kulturowa debata była jedną z wielu jej podobnych. 
Na południu Sudanu owe „nowe kultury” wywołują wiele kontrowersji, przychodząc wraz 
z powracającymi z Chartumu, Afryki Wschodniej i innych miejsc. „Sudan Tribune” z 15 paź-
dziernika 2008 r. wezwał polityków, by zabrali głos w sprawach istotnych dla społeczeń-
stwa, takich jak obowiązujący ubiór, aborcja, rasizm, ostrzegając, że hip-hop to „kulturowe 
zanieczyszczenie”, które odciąga dzieci od nauki: „[…] nieuregulowane normy kulturowe 
przyczynią się do zniszczenia naszej tkanki społecznej. uważam, że specjalne środki, ta-
kie jak Dekret w Dżubie3, są potrzebne, by zabezpieczyć [sic!] nasz społeczny porządek 
i demokrację. […] Wszyscy popieramy [pozytywne – przyp. aut.] zmiany, ale rozpowszech-
nianie niebezpiecznych zachowań takich jak te, które widzieliśmy w Dżubie, powinno być 
traktowane jako przestępstwo, jeżeli ich nie powstrzymamy, rozplenią się na cały kraj”4.

Migracja powrotna w poszukiwaniu możliwości lepszego życia, wynikająca z zakoń-
czenia konfliktu, często przedstawiana jest jako korzystna, zarówno dla migrantów, jak 
i społeczności, z których pochodzą. Wymuszona migracja oznacza jednak często drama-
tyczne zmiany w relacjach między płciami i w relacjach pokoleniowych, zarówno dla prze-
siedlonych, jak i  tych, którzy zostali. Dla tych, którzy zostali przesiedleni we wczesnym 
dzieciństwie, lub tych, którzy urodzili się na  wygnaniu, tzw. „miejsce pochodzenia” lub 
„dom” są stworzone na podstawie opowieści starszyzny i wyobraźni, nie na podstawie 
własnego doświadczenia. „Powrót” często następuje do miejsca, którego migranci w ogó-
le nie znają. Dlatego używam słowa „powrót” ostrożnie, zaznaczając, że tzw. powrót w po-
lityce i literaturze uchodźczej często oznacza dla urodzonych na wygnaniu pierwszą w ży-
ciu przeprowadzkę do południowego Sudanu.

W niniejszym artykule analizowane są procesy i konsekwencje powrotu przesiedlo-
nych z południowego Sudanu nuerskich kobiet5 w wyniku konfliktu w latach 1983–2005, 
tworząc koncept wojennych przesiedleń jako katalizatora zmian społecznych. W centrum 
uwagi stawia się doświadczenie zadomawiania się oraz zmiany społeczne, które powraca-
jące kobiety przynoszą do społeczności, z których pochodzą.

Wymuszona migracja i przesiedlenia spowodowane konfliktem przyczyniają się do po-
wstania zmian w relacjach między płciami i pokoleniami. Powodują one powstanie nowej 
konfiguracji kontaktów społecznych, przede wszystkim za sprawą często traumatycznych 

i 15 października 2008), opisano je również na stronie internetowej Sudańskiego Ruchu Wyzwoleńczego (SPLM). Nakaz 
komisarza Dżuby, Local order no. 4/2008, odniósł się do paragrafu z ustawy The Social and Cultural Affairs of Local 
Government Act 2003, który kryminalizuje „wszystkie złe zachowania i importowane nielegalne i zabronione kultury”.
3  Lokalny nakaz komisarza Dżuby no. 4/2008.
4  „Sudan Tribune”, 15.10.2008. 
5  Nuerowie są drugą co do wielkości grupą plemienną w Sudanie Południowym. Zamieszkują przede wszystkim re-
giony Wschodniego i Zachodniego Górnego Nilu, graniczących z północnym Sudanem i Etiopią. W przeszłości ich życie 
koncentrowało się przede wszystkim wokół czynności rolniczo-pasterskich (E.E. Evans-Pritchard, The Nuer: A Descrip-
tion of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People, oxford 1940; idem, Kinship and Marriage 
among the Nuer, oxford 1951).
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i gwałtownych doświadczeń nacechowanych genderowo6. Proces zadomawiania się (empla-
cement), „wprowadzania się po powrocie”, jest trudnym wyzwaniem w stosunkach między 
płciami i pokoleniami zarówno dla tych, którzy zostali przesiedleni, jak i tych, którzy zostali. 
W ramach tego artykułu, podążając za słowami Glick Schiller i Thomasa Faista7, Nicholasa 
van Heara8 i Stephena Castle’a9, koncept społecznej transformacji jest traktowany jako 
główne narzędzie służące do  zbadania procesu migracji i  przesiedlenia. W  ten sposób, 
za S. Castle’em, próbuję przyczynić się do „stworzenia zrozumienia dla złożoności, wza-
jemnych połączeń, zmienności, kontekstowości i  wielopoziomowości procesów migracji 
w kontekście gwałtownych zmian globalnych”10. Artykuł ten bazuje na terenowych bada-
niach etnograficznych, które przeprowadziłam w latach 2006–2007 w obozie uchodźców 
Kakuma w Kenii oraz podczas powrotu przesiedlonych nuerskich kobiet i mężczyzn do po-
łudniowego Sudanu.

W artykule bierze się pod uwagę lokalne znaczenia zmian społecznych wyrażane 
przez Nuerów, kobiet i mężczyzn, zarówno tych, którzy zostali, jak i repatriantów. Koncept 
„domu” i „przemian”, zarówno wyobrażony, przeżywany, jak i reprodukowany, jest tu klu-
czowy w procesie kształtowania i przekształcania genderowych tożsamości, ideologii i in-
stytucji. omawiany jest również odczuwany oraz faktyczny wkład powracających kobiet 
i dziewcząt w zmiany społeczne zachodzące w ich społecznościach. Niektóre repatriantki, 
przynosząc wykształcenie, cenione zagraniczne doświadczenia i  wiedzę, poszerzając 
możliwości i aspiracje kobiet, postrzegane są jako sprawczynie przemian. Próby wywal-
czenia ich większej niezależności, wolności osobistych i równouprawnienia kobiet są jed-
nak często postrzegane jako groźne dla  panującego genderowego porządku. Dylematy 
te, przychodzące wraz z  repatriantami i  repatriantkami, zostają osadzone w  szerszym 
kontekście historycznym procesów przemian społecznych zachodzących w południowym 
Sudanie. Moim zadaniem jest szczegółowe omówienie tej niejednoznacznej pozycji ko-
biet poprzez wskazanie wzajemnych połączeń między społecznymi przemianami, relacja-
mi genderowymi i procesem przesiedlenia. Pokazuję, w jaki sposób kulturowa płeć (oraz 
wiek) jest pojęciem ograniczającym kobiety (i mężczyzn). Kobiety, w kontekście kształto-
wania lokalności po powrocie, stoją w obliczu szczególnych wyzwań, gdyż, jako sprawczy-
nie przemian, są widziane jako zagrożenie dla genderowo uwarunkowanych stosunków 

6  Zob.: D. Indra, Engendering Forced Migration: Theory and Practice, New York, oxford 1999; J. Schrijvers, Internal Refu-
gees in Sri Lanka, „The European Journal of Development Research”, 1997, nr 9, s. 62–82; M. de Alwis, The „Purity” of Dis-
placement and the Reterritorialization of Longing: Muslim IDPs in North-Western Sri Lanka, [w:] Sites of Violence: Gender 
and Conflicts Zones, red. W. Giles, J. Hyndman, Berkeley 2004, s. 213–232; K. Grabska, Constructing ‘modern gendered 
civilised’ women and men: gender mainstreaming in refugee camps, „Gender and Development”, t. 19, 2011, nr 1, s. 81–93.
7  N. Glick Schiller, T. Faist, Introduction: Migration, Development and Social Transformation, „Social Analysis”, t. 53, 
2009, nr 3, s. 1–13.
8  N. van Hear, Theories of Migration and Social Change, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, 2010, nr 10, 
s. 1531–1536.
9  S. Castle, Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective, „Journal of Ethnic and Migration Stu-
dies”, t. 36, 2010, nr 10, s. 1565–1586.
10  Ibidem.
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władzy. Artykuł ten sytuuje przemiany społeczne spowodowane przez powracające kobie-
ty i dziewczęta w szerszym kontekście kontinuum zmian społecznych, na które wpływa 
migracja. Podczas gdy przesiedlenia i doświadczenia spowodowane wymuszoną migracją 
są nierozerwalnym i kluczowym elementem procesu społecznych przemian, nagły, bru-
talny i specyficzny w tym kontekście charakter przesiedleń komplikuje, a często odwraca 
dynamikę tego procesu.

Kontekst, metody i pojęcia

Sudan był w stanie wojny od dziesięcioleci, co doprowadziło do licznych przesiedleń. 
Polityczne i cywilne zawirowania w południowym Sudanie powstałe w wyniku konfliktu, 
który rozpoczął się od nowa w 1983 r., pochłonęły ponad 2 mln ludzkich istnień i spowodo-
wały jedno z największych przesiedleń na świecie. Ponad 4 mln ludzi zostało przesiedlo-
nych wewnętrznie, a szacuje się, że następne 500 tys. szukało schronienia w sąsiednich 
państwach11. Podpisanie w  styczniu 2005  r. Kompleksowego porozumienia pokojowego 
(Comprehensive Peace Agreement, CPA) przez rząd w Chartumie i Ludową Armię Wyzwo-
lenia Sudanu (Sudanese People’s Liberation Army, SPLA) – największy ruch partyzancki 
południowego Sudanu – umożliwiło repatriację obu populacji, zorganizowaną przez urząd 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (uNHCR)12. 14 lipca 
2011 r. Sudan Południowy został 193. członkiem oNZ. W perspektywie procesu budowania 
państwa w południowym Sudanie artykuł ten rzuca światło na siłę sprawczą i strategię 
kobiet w procesie (re)negocjacji norm społecznych.

Kiedy przybyłam do  obozu uchodźców Kakuma w  Kenii po raz pierwszy, repatria-
cja do  południowego Sudanu, możliwa dzięki porozumieniu między Kenią, Sudanem 
i  uNHCR, właśnie trwała. Ciężarówki ozdobione logotypami uNHCR i  flagami Nowego 
Sudanu Południowego, załadowane bagażem i wypełnione Sudańczykami (głównie mło-
dymi mężczyznami z Ekwatorii), opuszczały obóz Kakuma każdego tygodnia. Nuerowie 
(oraz Dinka) byli transportowani samolotami, jako że ich „domy” znajdowały się daleko od 
granicy. Podążałam za wieloma konwojami repatriacyjnymi i byłam świadkiem przygoto-
wań do lotów w Kakumie i powitań w południowym Sudanie. Niektórzy wracali z pomocą 
międzynarodowych organizacji, inni samodzielnie lub z  pomocą autonomicznego rządu 
południowego Sudanu powołanego przez CPA.

Do stycznia 2010 r., zgodnie ze statystykami uNHCR, około 331 tys. uchodźców zostało 
repatriowanych do południowego Sudanu, z czego 174 tys. z pomocą uNHCR13. około 47 tys. 
wróciło do Sudanu samodzielnie lub przeprowadziło się (podobnie jak wielu uczestników 

11  ICG, 2002; D.H. Johnson, The Root Causes of Sudan’s Civil Wars, oxford 2005.
12  uNHCR jest organem odpowiedzialnym za powrót uchodźców zewnętrznych, uchodźcami wewnętrznymi zajmuje się 
uNDP.
13  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/southsudan?page=news&id=4991a8de2 (dostęp z 15.12.2010).
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badania) do miast w Kenii lub ugandzie. Populacja miejska uchodźców w Kenii jest niemoż-
liwa do ustalenia, lecz szacuje się, że około 25 tys. uchodźców z południowego Sudanu po-
zostaje w kenijskich miastach. Według szacunków we wrześniu 2012  r. ponad 500 tys. 
południowych Sudańczyków pozostaje nadal w  północnym Sudanie. uNHCR zwraca 
szczególną uwagę na fakt, że jest to „delikatny temat i istnieje konieczność znalezienia 
środków regulacji obecności południowych Sudańczyków, którzy pozostają na  Półno-
cy”. od momentu uzyskania niepodległości w  2011  r. na  wielu obszarach na  Południu 
panują przemoc i  lokalne konflikty zbrojne. organizacje humanitarne szacują, że tylko 
do końca sierpnia 2011  r. więcej niż 3070 ludzi zostało zabitych podczas starć między 
społecznościami oraz w wyniku milicyjnej przemocy, a 304 400 zostało przesiedlonych, 
zarówno wewnętrznie, jak i poza granice14. Co więcej, konflikty na Północy, na terenie 
Niebieskiego Nilu i Kordofanu, skutkują strumieniem północnosudańskich uchodźców 
na teren Sudanu Południowego. Te nowe wewnętrzne i międzygraniczne przesiedlenia 
przyczyniają się do  komplikacji dla  powracających populacji. obszar omawiany w  tym 
artykule do teraz pozostaje jednak stabilny.

Podczas badań śledziłam życie Nuerów z  Sudanu Południowego, którzy pozosta-
li lub powrócili do  małego handlowego miasteczka Ler, stolicy stanu unity zlokalizo-
wanego na  bogatym w  ropę obszarze na  granicy z  północnym Sudanem. około 80% 
50-tysięcznej populacji Ler zostało w  przeszłości przesiedlonych. Ler było miejscem 
powracających – tyglem, w  którym mieszali się przesiedleńcy z  różnych części Suda-
nu i spoza jego granic. Codziennie widziałam ludzi przybywających z Chartumu, Kenii, 
ugandy, Etiopii, innych części Sudanu, a nawet Ameryki, Australii czy Europy. W Ler, lub 
generalnie w regionie Górnego Nilu, bardzo trudno było spotkać ludzi, którzy podczas 
wojny nie przenieśli się. Konflikt wywarł bardzo silny wpływ na okręg administracyjny 
Ler, skutkując przesiedleniami wśród niemal wszystkich jego mieszkańców. Wielu by-
wało przesiedlanych lub wypędzanych wielokrotnie, zanim wreszcie wrócili do „domu”.

Podczas mojego 10-miesięcznego pobytu w Ler obserwowałam jego przemianę. Bu-
dowano nowe dueel (tradycyjne domy z błota i trawy) i luaki (stodoły), zakładano przed-
siębiorstwa handlowe, kupcy przybywali z całego terytorium Sudanu i Afryki Wschod-
niej, a kanały transportowe zostały usprawnione przez chińskie i malezyjskie koncerny 
naftowe. Ler rozkwitał. Strumień powracających przesiedleńców i wznoszenie nowych 
domów i biur lokalnej administracji były oznakami pokoju.

Przeprowadziłam badania wielomiejscowe, śledzące kierunki, opowieści i  ru-
chy przesiedlonych populacji z  Kakumy do  południowego Sudanu. oprócz obserwacji, 
uczestnictwa, wpółustrukturyzowanego wywiadu i  grupowych dyskusji analizowałam 
poprzez narrację doświadczenia przesiedlonych i tych, którzy zostali. 

14  Ibidem.
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Migracja powrotna, zadomowienie się i społeczna transformacja

Przez ostatnie 10 lat instytucje międzynarodowe, takie jak: Bank Światowy, unia Eu-
ropejska, organizacje oNZ oraz regionalne banki rozwoju, zaczęły postrzegać migrantów 
jako „niezbędny czynnik międzynarodowego rozwoju”15. W Salwadorze Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (uNDP) po raz pierwszy zaaplikował podejście uwzględniają-
ce rozwój ludzki do tematu migracji, traktując wysoko mobilną populację Salwadoru jako 
fundamentalne źródło rozwoju16. W globalnym Raporcie o Rozwoju Społecznym z 2009 r. 
zespół pojęć „migracja–rozwój” przeszedł do  mainstreamu17. Badania wpływu migracji 
międzynarodowej na rozwój obracały się wokół transferów pieniężnych przekazywanych 
przez migrantów do krajów pochodzenia (remittances) i perspektyw ulepszenia ich sku-
teczności dla rozwoju.

Dyskursy strategii politycznej ogniskują się często na właściwościach finansowych 
transferów pieniężnych, nierzadko ignorując bardziej kompleksowy wgląd i perspektywę 
migrantów18, a także szerszy, globalny kontekst, w który migracja jest wpisana19. Istnie-
je wiele badań i prac z dziedziny nauk politycznych, które opisują połączenia pomiędzy 
migracją a rozwojem. Artykuł ten czerpie z tych wyników, wyszczególniających poten-
cjalne ekonomiczne, społeczne, polityczne i  kulturowe walory, które mobilność przy-
nosi zarówno migrantom, jak i społecznościom, z których pochodzą20. ostatnimi czasy 
niektóre badania zaczęły koncentrować się na roli, jaką odgrywają uchodźcy w rozwoju 
krajów ich pochodzenia21. Niektóre badania sugerują, że ekonomiczne struktury władzy 
związane z rozwojem zasilanym przekazami funduszy uchodźców odgrywają kluczową 
rolę w kształtowaniu państw wyłaniających się z konfliktu22.

15  N. Glick Schiller, T. Faist, op. cit., s. 1.
16  N. Nyberg-Sørensen, The rise and fall of the „migrant superhero” and the new „deportee trash”: Contemporary strain 
on mobile livelihoods in the Central American region, „DIIS Working Paper”, 2010, nr 22.
17  uNDP, Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development http://hdr.undp.
org/en/reports/global/hdr2009 (dostęp z 15.01.2012).
18  N. Van Hear, op. cit.; P. Levitt, N. Nyberg-Sørensen, The transnational turn in migration studies, Global Commission 
on International Migration, Geneva 2004; T. Faist, Towards transnational studies: World theories, transnationalization 
and changing institutions, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, 2010, nr 1. 
19  N. Glick Schiller, T. Faist, op. cit.
20  Na przykład N. Nyberg-Sørensen, N. Van Hear, P. Engberg-Pedersen, The Migration-Development Nexus: Evidence 
and  Policy Options; State-of-the-Art Overview, „International Migration”, t. 40, 2002, nr 5, s. 3–71; N. Glick Schiller, 
T. Faist, op. cit.; D. Ratha, Worker Remittances: An Important and Stable Source of External Development Finance, „Glob-
al Development Finance”, World Bank, 2003.
21  P. Fagen Weiss, UNHCR and Repatriation, [w:] Palestinian refugee repatriation: global perspectives, red. M. Dumper, 
2006, s. 41–62; A. Lindley, Remittances in fragile settings: a Somali case study, „Households in Conflict Network”, 2007, 
nr 27; idem, The early morning phonecall: remittances from a refugee diaspora perspective, „Journal of Ethnic and Migra-
tion Studies”, 35, 2009, nr 8, s. 1315–1334; N. omata, Repatriation is not for everyone, „Working Paper no. 213. New Issues 
in Refugee Research”, uNHCR, 2011.
22  D. Ratha, op. cit.; P. Fagen Weiss, op. cit.
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Wkład migrantów i uchodźców w rozwój jest coraz częściej rozpoznawany, a czasami 
nawet używany w  kampaniach politycznych ukierunkowanych na  utrzymanie lojalności 
migrantów wobec ich ojczyzn. Założenia badań asymetrycznych transferów towarzyszą-
cych migracjom cały czas jednak odzwierciedlają interesy globalnej Północy23. Ignorują one 
sposób, w jaki do tematu migracji przywarły etykiety „bezpieczeństwa” i „rozwoju”24. Stu-
dia, które podchodzą do tematu bardziej krytycznie, ostrzegają o różnorodności doświad-
czeń migracji i potencjalnych nierównościach społecznych (wliczając nierówność płci), któ-
re przynosi migracja, zarówno wśród migrantów, jak i tych, którzy zostali25.

Proces przesiedlenia i uchodźstwa w przypadku Nuerów musi być widziany jako część 
ich migracyjnego sposobu życia. Ich sposób życia, jako ludu rolniczo-pasterskiego, jest od 
zawsze bardzo mobilny, a jego częścią są sezonowe migracje z wiosek do obozów paster-
skich z bydłem. od lat 60. XX w. zaczęło się to łączyć z migracją w celach zarobkowych 
i  handlowych26. Fizyczna mobilność zależy od płci i  jest uwarunkowana pokoleniowo. 
Społeczne pozycje kobiet i starszych mężczyzn są bardziej związane z wioską, natomiast 
dla młodszych mężczyzn migracja jest sposobem nabywania statusu społecznego doro-
słego mężczyzny.

Powracające nuerskie kobiety i mężczyźni w Ler mówili o swoim procesie osiedlania 
się, tworzenia „domu”, jako nyurri piny (siadanie na ziemi). obejmowało to czynności takie 
jak nabywanie ziemi, budowanie domu, uprawianie roli, znajdowanie pracy, gotowanie, 
odnajdywanie znajomych i rodziny i branie udziału w spotkaniach organizowanych przez 
lokalną społeczność. Kobiety i mężczyźni, starsi i młodsi, różnie wykonywali te czynno-
ści i doświadczali ich. Te różnice wynikały również z kontaktów i doświadczenia nabytego 
w trakcie przesiedleń. Zadomawianie się było połączone z praktykowaniem, negocjacją 
i  (re)produkcją stosunków między płciami, włączając w  to rozpoczynanie procesu mał-
żeństwa. Co więcej, było ono związane z byciem i  (ponownym) stawaniem się Nuerem 
– konkretną tożsamością, która łączyła osobiste doświadczenia „miejsca” i cieng (społecz-
ności/domu) z szerszymi prawami i obowiązkami wobec społeczności i grupy społecznej. 
Nabywanie tożsamości było również uwarunkowane płcią oraz przynależnością do grup 
wzajemnego wsparcia. Zadomawianie się (emplacement) Nuerów nacechowane było za-
równo materialnym, jak i moralnym aspektem sposobu postępowania27. Wiązało się to 
z  procesem dialektycznym pomiędzy uwarunkowanymi płcią zwyczajami, aspiracjami 
a wyobrażeniami uchodźców i tych, którzy zostali podczas wojny. Poprzez ten dialektyczny 
proces repatrianci i ci, którzy zostali, zmieniali nieznane lub zmienione miejsce w znajomy, 

23  N. Glick Schiller, T. Faist, op. cit.
24  R. Isolato, Politicizing the Transnational: On Implications for Migrants, Refugees and Scholarship, „Social Analysis”, 
t. 53, 2009, nr 3, s. 60–84.
25  H. Lutz, Gender in the Migratory Process, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, t. 36, 2010, nr 10, s. 1647–1663. 
26  S. Hutchinson, Nuer dilemmas: coping with money, war and the State, Berkeley 1996.
27  J. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princ-
eton 1988.
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bezpieczny „dom”. Miejsca te były jednak doświadczane i zadamawiane w odmienny spo-
sób przez starych i młodych, kobiety i mężczyzn.

W celu konceptualizacji procesu osiedlania się (emplacement process) używam pojęcia 
Arjuna Appaduraia „wytwarzanie lokalności”. Appadurai definiuje lokalność jako „jakość 
fenomenologiczną” lub „wymiar” życia społecznego, który należy odróżnić od „sąsiedz-
twa”, które z kolei opisuje jako „rzeczywiście istniejącą” formę społeczną, w której lokal-
ność „realizuje się”28. Aby umożliwić zrozumienie procesów osiedlania się podejmowanych 
przez powracających Nuerów w Ler, rozszerzam „wytwarzanie lokalności” o (re)negocjację 
i tworzenie nowych norm społecznych, w tym relacji między płciami. Do tej pory badania 
skupiające się na powrotach uchodźców i migrantów rzadko odnosiły się do tych kwestii. 
Moją tezą jest to, że przesiedlenia mogą skutkować nie tylko stratami, ale są w stanie tak-
że kreować okazje to tworzenia nowych norm społecznych w zakresie interakcji pomiędzy 
powracającymi a tymi, którzy zostali. Takie podejście pozwala na problematyzację powro-
tu jako części procesu społecznej transformacji, zarówno dla tych, którzy się przenieśli, jak 
i tych, którzy zostali.

Znaczenie przemiany społecznej 

Znaczenie, jakie nuerskie kobiety i nuerscy mężczyźni przywiązują do przemiany, jest 
bardzo ważne. W języku nuer słowo geer oznacza „zmienić”, a geere ro –„rozdzielać”, „rozłą-
czać”. Stąd wśród Nuerów metaforyczny sens zmian odnosi się do „oddzielania się, rozsta-
wania się z przeszłością”29. Geere ro implikuje przejście od jednej rzeczy do drugiej. Mimo 
że wiele opowieści Nuerów mówi o stanie „płynnej zmiany” lub byciu pomiędzy kulturą 
nowoczesności i postępu (wa nhiam) a „ich rodzicami” (cieng nuära – oznaczające nuer-
ską wioskę/dom/społeczność), rzeczywiste kształtowanie, doświadczenia i praktykowa-
nie ich tożsamości (również tych związanych z płcią) ukazują płynność w przekształcaniu 
i przebudowywaniu społecznych norm, układów i tożsamości. Mężczyźni i kobiety często 
wyrażali niepewność wobec swojej „poprawnej” (związanej z płcią) tożsamości, jak i przy-
należności. Deklaracje utrzymane w  tonie: „Jestem Nuerem, ale jestem trochę inny/-a. 
Wojna i życie w Kakumie zmieniły mnie i teraz czuję się częścią Nuerów tu w Ler, ale jedno-
cześnie czuję też, że tu nie pasuję”, były często wygłaszane przez tych, którzy przebywali 
jakiś czas w Kakumie, obozach uchodźców w Chartumie, Etiopii, ugandzie, lub tych, którzy 
wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych lub Australii. Zmiana była często związana z po-
dążaniem naprzód (wa nhiam). 

Nyakuol, wdowa w wieku około 40 lat, która przez 15 lat była uchodźczynią w Etiopii, 
a później w Kakumie, opisuje przemiany w obozie uchodźców w Kakumie i swój późniejszy 

28  A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis, London 1996, s. 178–179.
29  S. Hutchinson, Nuer dilemmas...., s. 3.
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powrót do Sudanu: „W Kakumie są szkoły, oNZ, kościoły, prawa kobiet. Nasze dzieci po-
dążają naprzód/rozwijają się. Teraz nuerscy chłopcy i nuerskie dziewczęta są wykształceni 
i  posiadają wiedzę. W Kakumie powstał nowy zwyczaj/wartość (cieng mi pai ben). Jest 
inaczej niż kiedyś. Nuerowie w Sudanie są cały czas w tyle”.

Nuerskie kobiety i nuerscy mężczyźni często interpretowali nowy zwyczaj (cieng mi 
pai ben) jako przyjście „nowoczesności”, rozwoju i  cywilizacji do  ich codziennego życia. 
Istniały dwa różne sposoby interpretowania przemian: jeden z nich związany z rozwojem 
strukturalnym – pojawieniem się usług, infrastruktury, a także rządowych praw i równości 
płci. Drugi sposób interpretacji związany był z  tożsamością osobistą. Angielskie słowa 
development i civilized były często używane przez powracających młodych Nuerów, by roz-
różnić nową tożsamość i tryb życia od tych, którzy zostali w krainie Nuerów. Metaforą, któ-
rą często posługiwali się moi rozmówcy, by opisać tę nową tożsamość, było nuerskie nei 
ti cike ter. oznacza to ludzi, którzy obudzili się i dostrzegli światło, które wielu z nuerskich 
rozmówców wiązało z umiejętnością czytania i pisania, chrześcijaństwem, świadomością 
istnienia praw człowieka i  równości płci. Niektórzy interpretowali to jako rozłam, który 
prowadzi do powstania nowych aspiracji i tożsamości wśród kobiet i mężczyzn i uderza 
w relacje małżeńskie. Dla niektórych dyskurs równości płci prezentował zagrożenie dla pa-
nującego porządku – był rodzajem rozwoju, który niszczy lokalną społeczność. uważam te 
przemieszania pojęć „nowoczesności” i „tradycji” za problematyczne, jako że ukazują one 
statyczny wizerunek społeczności, która w czasie wojen pozostaje na miejscu. Zamiast 
tego proponuję spojrzenie na stosunki społeczne (szczególnie między płciami i pokolenia-
mi) wśród przesiedlonych i tych, którzy zostali, jako nieustannie przekształcane, w których 
uchodźstwo jest jedynie jednym z wielu czynników ciągłych zmian społecznych.

Przemiany w perspektywie: krajobrazy „domu” i przesiedleń

Tożsamość związana z płcią Nuerów i ich stosunki pokoleniowe były płynne już przed 
konfliktem dzięki kolonizacji, wyłanianiu się rynków i  administracji rządowych, rozwoju 
sądów, dostępu do  edukacji, chrześcijaństwu i  zmieniającym się relacjom małżeńskim 
i tradycjom płatności małżeńskich30. Młodsi mężczyźni zyskali na statusie kosztem star-
szych pokoleń, a szczególnie kobiet31. Pierwsza wojna domowa (1956–1972) dramatycznie 
przyczyniła się do rekonfiguracji relacji między pokoleniami i płciami wśród większości po-
łudniowosudańskich społeczności, aczkolwiek zachodni Nuerowie uniknęli jej konsekwen-
cji, jako że ich terytoria nie były objęte wojną w tym samym stopniu32.

30  Zob.: S. Hutchinson, Rising Divorce among the Nuer, 1936–1983, „Man”, 1990, s. 25.
31  Idem, Nuer dilemmas: coping…
32  Ibidem.
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Powrotowi nuerskich uchodźców do Ler po II wojnie domowej towarzyszył inny obraz, 
zarówno ich „domów”, jak i samych siebie. Podczas wojen zmiany zachodziły w społeczno-
ściach, z których pochodzili, jako że zasoby ropy i ziemi stały się obiektem zaciekłych walk 
pomiędzy północną a południową armią, a także pomiędzy południowcami, włączając w to 
samych Nuerów33. Rezultatem konfliktu były ogólne wyniszczenie, spalone domostwa, roz-
dzielone rodziny, zabite lub skradzione bydło i utrata środków do życia. Kontekst społeczny 
i kulturowy zadomawiania się i wytwarzania lokalności dla powracających i tych, którzy zo-
stali, był zdominowany pozostałościami po militaryzacji nuerskiego życia. Przemoc, zarów-
no wewnątrz społeczności, jak i pomiędzy nimi, była wszechobecna. Analiza poszczególnych 
doświadczeń (podzielonych ze względu na płeć, wiek, miejsce pochodzenia, klasę społeczną, 
długość i  trajektorię przesiedlenia) wykazuje kompleksowość przemian społecznych. Wo-
jenna mobilizacja społeczności nuerskich spowodowała, że większość młodych mężczyzn 
i chłopców zaciągnęła się lub została zmuszona do wstąpienia do SPLA. Młodsi mężczyźni 
mieli ułatwioną możliwość migracji z uwagi na społeczną mobilność.

Kobiety, będące mniej mobilne ze względu na swoją pozycję w gospodarstwie domo-
wym, pozostawały na miejscu lub przesiedliły się wewnętrznie, często osiadając na obrze-
żach Chartumu. Kobiety, które miały kontakty z uprzywilejowanymi społecznie grupami 
krewnych mężczyzn związanych z SPLA, kościołem lub międzynarodowymi organizacja-
mi humanitarnymi, były w stanie dotrzeć do obozów uchodźców w Etiopii, Kenii, ugan-
dzie i często przenosiły się później do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Tak jak 
w przypadku innych konfliktów, kobiety i dzieci były głównym obiektem etniczno-seksu-
alnej przemocy34. Były narażone na  gwałty, porwania i  umyślne zabójstwa, popełniane 
zarówno przez mieszkańców Północy, jak i południowców35.

Nuerska kobiecość i  męskość uległy dramatycznej rekonfiguracji na  różne sposoby. 
Generalnie kobiety zostały jeszcze bardziej podporządkowane; niektóre z  tych, których 
mężowie zostali zabici lub dołączyli do rebeliantów, przejęły jednak kontrolę nad domo-
stwami i zdobyły większą autonomię. Dzięki udziale w walce zbrojnej młodsi mężczyźni 
zdobyli uprzywilejowane pozycje wobec kobiet i starszych mężczyzn. Ci mężczyźni, którzy 
nie brali bezpośredniego udziału w walkach, byli poniżani i utracili swój status, jako że nie 
byli w stanie ochronić swych rodzin przed wszechobecną przemocą.

Podobnie jak w  innych obozach uchodźców, nuerskie kobiety i  nuerscy mężczyźni, 
którzy osiedlili się w  Kakumie, doświadczyli dramatycznych zmian w  relacjach między 
pokoleniami i  płciami36. Młodsze pokolenia zdołały zwiększyć swój status społeczny 

33  Ibidem; D.H. Johnson, op. cit.
34  N. Yuval-Davis, Gender and Nation, London 1997; S. Hutchinson, J. Jok Madut, Sudan’s prolonged Second Civil War 
and the militarization of Nuer and Dinka ethnic identities, „African Studies Review”, t. 42, 1999, nr 2, s. 125–145. 
35  Zob.: S. Hutchinson, Nuer ethnicity militarized, „Anthropology Today”, t. 16, 2000, nr 3, s. 3–13.
36  P. Essed, G. Frerks, J. Schrijvers (red.), Refugees and the Transformation of Societies: Agency, Policies, Ethics and Poli-
tics, New York – oxford 2005; D. Indra, op. cit.; S. Turner, Vindicating masculinity: the fate of promoting gender equality, 
„Forced Migration Review”, 2000, nr 9, s. 8–12; M. de Alwis, op. cit.; K. Grabska, op. cit.
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za sprawą wykształcenia, równouprawnienia płci, programów uwrażliwiających na prawa 
człowieka organizowanych przez międzynarodowe organizacje pomocy oraz wielokul-
turowe środowisko obozów uchodźców. Ci, którzy spędzili okres dzieciństwa i młodości 
w obozach, ulegli socjalizacji w sposób odmienny niż ci, którzy spędzili ten okres w Suda-
nie. Wykształceni młodzi mężczyźni, zdobywszy biegłość w języku humanitarnym i gen-
derowej równości, zyskali na statusie kosztem starszych. Młodsze kobiety także korzysta-
ły z przywilejów wyższego statusu społecznego wobec swoich męskich rówieśników oraz 
starszych kobiet. Możliwość korzystania z większych swobód była także związana z obec-
nością na  terenie obozu organizacji międzynarodowych promujących równouprawnienie 
płci i  chroniących „kobiety narażone na  ryzyko”. Stoi to w  kontraście z  przesiedleńcami 
w Chartumie, gdzie szariat (prawo islamskie) generalnie umieszczał kobietę na niższej po-
zycji społecznej niż ich rówieśniczki w Kakumie37.

Autonomiczna administracja południowego Sudanu i  jej nowo powstające struktu-
ry także przyczyniały się do zmian społeczno-politycznych. Często łączyło się to z nowo 
powstającymi dyskursami na  temat praw kobiet i  prawnie uregulowanej równości płci, 
nierzadko wspomaganych przez międzynarodowych darczyńców i  ruch sudańskich ko-
biet. Nowe postanowienia zapewniające równe prawa kobietom i mężczyznom w zakresie 
dostępu do ziemi, surowców, edukacji i reprezentacji politycznej zostały włączone w po-
rozumienie CPA oraz konstytucję Sudanu Południowego. Zmiany te oraz strumień re-
patriantów bogatych w różne doświadczenia uchodźcze rozpętały debatę na temat zmie-
niających się norm społecznych, przyszłości południowego Sudanu oraz tego, co znaczyło 
być Nuerem. Przypadki aresztowania kobiet pod zarzutem noszenia „niebezpiecznych” 
obcisłych spodni i  „zagrażających” minispódniczek stanowiły element tej kontestacji. 
W tym samym czasie, gdy dla młodych kobiet i mężczyzn powracających z Kenii noszenie 
ciasnych ubrań, minispódniczek i workowatych spodni oznaczało aspiracje nowego sposo-
bu życia, dla tych, którzy zostali wygnani do Chartumu lub którzy zostali na miejscu, ubra-
nia te oznaczały „kulturowe zanieczyszczenie”. Moi sąsiedzi i przyjaciele w Ler martwili się 
zmianami w stosunkach społecznych, a szczególnie zmianami w zachowaniu młodzieży 
i kontestowaniem przez nich tego, co stanowi, że dziewczyna jest „dobra”, a mężczyzna 
lub kobieta „szanowany lub szanowana”. Kontestacja ta była częścią „wytwarzania lokal-
ności” przez powracające kobiety i mężczyzn, którzy często nazywali to „stawaniem się 
prawdziwą nuerską kobietą lub prawdziwym nuerskim mężczyzną”.

Zmiany w społeczeństwie Nuerów pomagają odkryć „kompleksowość, współzależność, 
różnorodność, kontekstowość i  wielopoziomowość procesów migracyjnych w  kontekście 
gwałtownych zmian globalnych”38. Zmiany społeczne są nieustannie trwającym procesem, 
na który oddziałuje wiele czynników, wpływających na nie w zróżnicowany sposób. uchodź-
stwo spowodowane działaniami wojennymi przynosi o  wiele szybsze i  gwałtowniejsze 

37  R. Abusharaf, Transforming Displaced Women in Sudan: Politics and the Body in a Squatter Settlement, Chicago 2009. 
38  S. Castle, op. cit., s. 1565. 
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zmiany społeczne, a procesy wpływające na nie są nieustannie negocjowane przez jednost-
ki z różnych szczebli drabiny społecznej, ryzykujących utratę władzy i statusu społecznego 
podczas (re)konstrukcji pokoleniowego oraz związanego z płcią porządku.

Zadomawianie się dziewcząt uwarunkowane płcią: zagrażające  
minispódniczki i przekształcanie porządku pokoleniowego i genderowego

Uwarunkowane płcią doświadczenia tworzenia „domu” (cieng)
Gladis, 17-letnia córka lokalnego przywódcy SPLA, spędziła w Kenii 15 lat, zanim po-

wróciła do Ler w 2006 r. Kiedy natknęłam się na nią niedaleko pompy wodnej, zaczęła wy-
jaśniać: „Kiedy dotarłam do Ler, myślałam, że tu nie przeżyję. Większość życia spędziłam 
w Kenii i nie wiedziałam nic o życiu w cieng nuära [nuerskiej wiosce, domu, społeczności 
– przyp. aut.]. Nie wiedziałam nic o zachowaniu ludzi i o tym, co powinnam robić, będąc 
dziewczyną. Spędziłam całe życie w szkołach i nie miałam pojęcia o obowiązkach nuerskiej 
dziewczyny. Na początku odmawiałam robienia czegokolwiek, ale później zrozumiałam, 
że jedynym sposobem na przeżycie jest nauczenie się życia w wiosce. Powoli zaczęłam się 
uczyć, jak nosić wodę na głowie, zobacz, teraz jestem profesjonalistką! Nauczyłam się go-
tować tradycyjne potrawy, takie jak walwal, kisra, akop, jak mielić sorgo na kamieniu i jak 
usługiwać ludziom. Na początku nie smakowało mi nawet tutejsze jedzenie. Brakowało 
mi chapatti [kukurydziany placek – przyp. aut.]. Po jakimś czasie przystosowałam się i te-
raz żyje mi się dużo lepiej. Jednym z problemów, które miałam, był brak pracy. Nie miałam 
żadnego zajęcia oprócz pracy w domu, bo nawet pomimo bycia wykształconą dziewczyną 
jest tu trudno o pracę. Ludzie nie chcą, byś pracowała poza domem. Nie ma tu wolności 
dla dziewcząt, dziewczęta są cenione jedynie, kiedy wychodzą za mąż i przynoszą zapłatę 
za pannę młodą”.

Dla dziewcząt będących przesiedlanymi od dłuższego czasu najtrudniejszym wyzwa-
niem było przystosowanie się do lokalnego „domu”. Musiały (re)negocjować nabytą pod-
czas uchodźstwa większa wolność osobistą. Proces zwany beben cieng (powrót do domu) 
oraz nyurri piny (wprowadzanie się) pociągał za sobą naukę bycia nuerską dziewczyną, na-
śladowanie tego, co robią lokalni mieszkańcy, i zapoznawanie się z lokalnymi obyczajami, 
obowiązkami i nakazami uznawanymi za kobiece.

Konfrontacja, negocjacja, opozycja i konformizm wobec genderowego porządku

Proces zadomawiania się dla większości powracającej ludności był wpisany w schemat 
powrotu do rodziny. Powrót rozpierzchniętych członków rodziny pokazuje kolejny rodzaj dy-
lematów, którym musiały stawiać czoła rodziny rozbite przez wojnę. NyaSunday, nastolet-
nia dziewczyna, która była w Kakumie i skończyła tam siedem klas szkoły podstawowej, 
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natrafiła na trudności w porozumiewaniu się ze swoim ojcem, który przez 15 lat przebywał 
w Chartumie bez kontaktu z córką. Kiedy zaczęli mieszkać razem w wiosce niedaleko Ler 
w 2007 r., NyaSunday była często sfrustrowana: „Ci ludzie nie rozumieją, że my, ci, którzy 
byliśmy w Kakumie, jesteśmy inni. Mój ojciec nalega, żebym wyszła za mąż, ponieważ po-
trzebuje bydła. Ale ja chcę kontynuować naukę, nie jestem nyal nuära [nuerską dziewczyną 
– przyp. aut.] z krowiego obozu. Zmieniłam się, jestem nowoczesną dziewczyną z miasta 
i chcę skończyć szkołę, zanim wyjdę za mąż. Nasze życie było zupełnie inne przez te lata. 
Nie rozumiemy się”.

Doświadczenia i opowieści takie jak ta pokazują, że uchodźstwo i przesiedlenia stano-
wią bardzo skomplikowane procesy. Kontekst społeczny wygnania wpływa na rodzaj zmian, 
przez które przechodzą populacje. Kompleksowość i nieodwracalność przesiedleń oraz ich 
konsekwencje dla  stosunków społecznych, a  w szczególności tych między płciami, były 
omawiane przez kobiety i mężczyzn dążących do pogodzenia ze sobą „starych” i „nowych” 
sposobów na życie nauczonych w miejscach przesiedleń. Dla tych, którzy zostali przesiedleni 
jako dzieci i dorastali w obozach uchodźców, podróż do Sudanu Południowego była częścią 
ich ciągłej wędrówki. Doświadczyli oni i przystosowali się do życia w różnych miejscach, co 
wpłynęło na zmianę w postrzeganiu swojej tożsamości i genderowej ideologii. Powrotowi 
do krainy Nuerów towarzyszył niepokój. Pomimo że teoretycznie wracali do „domu”, Sudan 
Południowy był miejscem, które ledwo pamiętali lub którego nigdy nie poznali. Ponadto 
„dom” nie był statyczny, a Ler przeszedł gwałtowne zmiany podczas wojny. Dla powracają-
cych oznaczało to konieczność zapoznania się z zupełnie nowym miejscem.

Doświadczenia młodych kobiet w wieku 14–20 lat, które spędziły większość życia na wy-
gnaniu, ukazuje, jak trudno było im się zadomowić. Dziewczęta te, podobnie jak i młode ko-
biety, widziane były jako obce, tak też postrzegały same siebie. Były w większości wykształ-
cone, nie posiadały partnerów i były bardziej liberalne w swoim zachowaniu i nastawieniu 
niż ich rówieśniczki, które nigdy nie opuściły Ler w czasie wojny, w większości niepiśmienne, 
zamężne i bardziej ograniczone pod względem społecznej i przestrzennej mobilności. Nuer-
ska ideologia płci zakłada podporządkowanie dziewcząt w domu starszym kobietom i spo-
krewnionym mężczyznom. Rozmowy ze starszyzną potwierdziły, że wczesna socjalizacja 
jest istotnym elementem kreowania idealnej dziewczyny i żony. Wartości takie jak szacu-
nek i posłuszeństwo wobec ojców były wpajane dziewczętom od wczesnego dzieciństwa. 
Władza społeczna kobiet i ograniczona wolność są związane z ich zdolnością do reprodukcji. 
W Kakumie jednak niektóre z tych zasad były rozluźnione ze względu na dyskurs o prawach 
kobiet i propagowanie równouprawnienia płci, dostęp do edukacji dla dziewcząt i dystans 
do „prawdziwej” nuerskiej kultury „domu” (cieng nuara). Dla uchodźczyń powrót do „domu” 
oznaczał konfrontację ze ściśle określoną ideologią wymaganego posłuszeństwa i przyzwo-
itego zachowania tzw. prawdziwych i szanowanych dziewcząt nuerskich. 

Powracające dziewczęta kontestowały swój status społeczny. odzwierciedlało się 
to w ich sposobie mówienia, ubierania się, społecznych interakcjach i mobilności. Repa-
triantki, szczególnie z Afryki Wschodniej, były rozpoznawalne na zakurzonych ulicach Ler.  
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Nosiły ciasne spodnie i  minispódniczki oraz kolorowe przedłużenia włosów, uprawiały 
sport wraz z chłopcami i młodszymi mężczyznami, rozmawiały swobodnie ze swoimi ko-
legami i przyjaciółmi, poruszały się po wiosce i często samotnie wyruszały w dalekie po-
dróże. Miały też małe pojęcie o obowiązkach nuerskich dziewcząt, takich jak dojenie krów 
lub mielenie sorgo, jako że w obozach dla uchodźców otrzymywały od oNZ mąkę już zmie-
loną. Repatriantki wyróżniały się także tym, że jako jedyne były uczennicami wyższych 
klas w szkołach podstawowych, gdy większość lokalnych dziewcząt nigdy nie zapisała się 
do szkoły lub opuściła ją, by wyjść za mąż. Byłe uchodźczynie przynosiły nowe pomysły 
na przemiany, które często spotykały się z dezaprobatą, szczególnie ze strony tutejszych 
kobiet. Moja gospodyni, która całą wojnę spędziła w Ler, skomentowała to zachowanie 
tak: „Spójrz na Nyariek [dziewczyna, która wróciła z Kakumy – przyp. aut.], ona myśli, że 
jest mężczyzną. Nie zachowuje się jak porządna dziewczyna. Chodzi wszędzie sama, nosi 
złe ubrania i rozmawia z mężczyznami. Moja córka, Nyamuc, jest porządna. Zajmuje się 
domem, nie wychodzi na zewnątrz, chyba że po wodę lub węgiel, i nie miesza się z chłop-
cami. okazuje pöc [szacunek/nieśmiałość – przyp. aut.]. Te dziewczyny z Kakumy są jiäke 
[wstrętne, złe – przyp. aut.]!”.

Komentarze na temat niewłaściwego zachowania dziewcząt z Kakumy były na po-
rządku dziennym. Dziewczęta te wprowadzały zagrażającą, zagraniczną kulturę i  jako 
„rozwiązłe” przynosiły wstyd swoim rodzinom. Dziewczęta, które powróciły, podlegały 
ostracyzmowi i odnoszono się do nich z pogardą. Anita Fábos39 w swojej publikacji opartej 
na badaniach terenowych wśród północnosudańskich społeczności w Kairze używa pojęcia 
przyzwoitość (adab), by opisać standardy moralne i postawy wśród sudańskich migran-
tów. Dla nich bycie Sudańczykiem oznacza akceptację określonych moralnych, etycznych 
i estetycznych wartości, posiadanie adab. W Ler adab oznaczało uzyskanie dobrej reputa-
cji poprzez nieśmiałość, okazywanie szacunku i nieoddalanie się od przestrzeni domowej.

Swego rodzaju panika moralna spowodowała, że policja podjęła się regulacji proble-
mu minispódniczek i obcisłych spodni. Komisarz policji w Ler zdelegalizował je i wezwał 
kobiety, by zachowywały się „moralnie”. Kazania w  kościołach, zarówno katolickim, jak 
i prezbiteriańskim, były przerywane odniesieniami do „niewłaściwego zachowania”. Nie-
które z moich przyjaciółek z Kakumy zostały pobite za noszenie krótszych spódnic. Często 
można było zauważyć mężczyzn i kobiety, którzy w poniżający sposób pociągali za ubranie 
dziewcząt, które wróciły. Styl ubierania był pod wpływem arabizacji i adaptacji kulturowej 
tych, którzy zostali przesiedleni do Chartumu40. Kobiety te nosiły skromne arabskie suk-
nie z długą szatą tob, oznaką konfliktujących ze sobą norm, kontestowanych w procesie 
budowania południowosudańskiego państwa.

Dorothy Hodgson i  Sheryl McCurdy pokazują sposób, w  jaki kobiety są oznacza-
ne etykietami „złych” lub „rozwiązłych”, gdyż „zaburzają sieć relacji społecznych, która 

39  A. Fábos, ‘Brothers’ or Other? Propriety and Gender for Muslim Arab Sudanese in Egypt, oxford–New York 2008.
40  Zob.: R. Abusharaf, op. cit.
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od nich zależy i definiuje je jako córki, siostry, żony, matki i kochanki”41. Dziewczęta, takie 
jak Nyamuc, otrzymywały etykietę porządnych, kiedy zachowały pozycję podporządko-
waną, poprzez okazywanie szacunku i uznawanie autorytetu ich ojców, a później mężów 
i synów. Podobnie jak w przypadku kobiet Tutsi i Ha, badanych w Tanzanii przez Margot 
Lovett, nuerskie kobiety i dziewczęta „uczyły się, że ich subordynacja będzie trwała całe 
życie”42. okazywały szacunek poprzez wypełnianie domowych obowiązków, nierozmawia-
nie z mężczyznami, zgadzanie się na małżeństwa zaaranżowane przez ich ojców (i mat-
ki) i niekrążenie po okolicy. Takie kobiety i dziewczęta jak Nyariek sprzeciwiają się hege-
monicznej konfiguracji płci, „normom mówiącym, co jest »słuszne« w przypadku relacji, 
ról, obowiązków i zachowań poszczególnych płci”43. Normy te, przekazywane za sprawą 
socjalizacji i  internalizacji, przekazywane poprzez odniesienia do „naszej kultury” (cieng 
nuära) i „tradycji” są źródłem, a także przedsionkiem lokalnego moralnego i społeczne-
go porządku. Podobnie jak w przypadku innych społeczności, kobiety były widziane jako 
nosicielki kultury, zarówno w skali lokalnej, jak i narodowej44. Kiedy nuerskie kobiety prze-
kraczają te genderowe granice, zaczynają zagrażać fundamentom moralnym, na których 
została zbudowana społeczność. Groźba ta jest szczególnie dotkliwa dla mężczyzn i ko-
biet (w większości tych, które pozostały w czasie wojen), którzy mają dużo do stracenia 
w wyniku zmieniających się norm. Zmiany te były widziane jako zagrażające lokalnemu 
nuerskiemu układowi płci.

Kolejna kwestia wymagająca od dziewcząt repatriantek przystosowania się obejmo-
wała swobody nabyte przez nie poprzez uświadamianie o  prawach kobiet i  na  tematy 
gender w Kakumie. ograniczenia stawiane kobietom, które wróciły, były widoczne dla po-
wracających krewnych i innych mężczyzn. Amaring, brat NyaSunday, wyraził swoje obawy: 
„Dziewczęta nie mają tu [w południowym Sudanie – przyp. aut.] żadnych praw ani wol-
ności. Są karane za noszenie spodni i minispódniczek, nie pozwala im się uprawiać sportu 
i nie chodzą do szkoły. Jedynym prawem, jakie tutaj mają, jest wyjście za mąż i wykony-
wanie domowych obowiązków. Są bardzo zmęczone i przepracowane. Dla mojej siostry 
i innych takich jak ona, które były w Kenii, jest to trudne. Nie są do tego przyzwyczajone”.

Pomimo deklaracji południowosudańskich przedstawicieli władzy wobec kwestii rów-
nouprawnienia płci i  zrównania praw lokalne zwyczaje przetrwały. Dziewczęta nie mo-
gły mówić za siebie. Podczas posiedzeń sądowych w Ler byłam świadkiem, kiedy jedna 
z młodych repatriantek była powstrzymana od zabrania głosu w sprawie o rozwód przez 
lokalnego wodza-mężczyznę tymi słowami: „Jesteś dziewczyną, nie masz prawa zabierać 

41  D.L. Hodgson, S. McCurdy (red.), „Wicked” Women and the Reconfiguration of Gender in Africa, Portsmouth–oxford–Cape 
Town 2001, s. 6. 
42  M. Lovett, „She Thinks She’s Like a Man”: Marriage and (De)constructing Gender Identity in Colonial Buha, Western 
Tanzania, 1943–1960, [w:] „Wicked” Women..., red. D.L. Hodgson, S. McCurdy. 
43  D. Hodgson, S. McCurdy (red.), op. cit., s. 6.
44  N. Yuval-Davis, op. cit.; J. Schrijvers, Fighters, victims and survivors: constructions of ethnicity, gender and refugeeness 
among Tamils in Sri Lanka, „Journal of Refugee Studies”, t. 12, 1999, nr 3.
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tutaj głosu. Decyzja należy do twojego ojca. Dziewczęta nie mają rozumu”. To tylko jed-
no z wielu przypomnień skierowanych do „dziewczyn z Kakumy”, jak często je nazywano, 
o tym, że ich status społeczny w krainie Nuerów jest inny. uwięzione pomiędzy dwoma 
przeciwstawnymi ideologiami genderowymi, ale świadome swoich praw, były w bolesny 
sposób zmuszane do przybrania (ponownego) statusu płci podrzędnej.

Nyakol, jedna z repatriantek, wdowa, narzekała na sytuację w Nuerland: „Tu, w Ler, życie 
dla kobiety jest inne [niż w Kakumie – przyp. aut.]; nie ma praw człowieka [dla kobiet – przyp. 
aut.]. Jeśli nie zgadzasz się z mężem, po prostu cię pobije i nawet jak się poskarżysz w sądzie 
albo na policji, będą się z ciebie śmiać. Twoja sąsiadka, Nyakuma, poskarżyła się na swojego 
kuzyna, który ją bił, i policja chciała ją wsadzić do więzienia. Ci ludzie są cały czas do tyłu 
[zacofani – przyp. aut.]. Nie mają pojęcia o traktowaniu kobiet. Mówią, że dają nam 25% 
reprezentacji w rządzie [przedstawione zgodnie z CPA – przyp. aut.], ale tak naprawdę to oni 
cały czas zabierają głos na spotkaniach. W administracji Ler nie ma kobiet, a te, które tam 
są, to żony przywódców i ważnych ludzi. Kiedy dają pracę kobiecie, chcą od ciebie tylko tego, 
żebyś wykonywała obowiązki domowe – podawała jedzenie, gotowała, zmywała, zamiata-
ła. Życie dla nas, kobiet, jest tutaj trudniejsze, ponieważ w Kakumie nauczyłyśmy się, że tak 
jak wszyscy ludzie posiadamy równe prawa, ale tutaj kobiety są traktowane jak gorsze. Dla 
dziewczyn jest to trudne, bo w Kakumie były wolne, mogły chodzić do szkoły, udzielać się 
w społeczności, ale tutaj spodziewa się od nich tylko gotowania i zajmowania się domem”.

opowieść ta pokazuje, że kobiety uchodźczynie z obozu w Kakumie są bardziej wrażliwe 
na subordynację, ich przeżycie powrotu i osiedlenia się łączy się ze stratą wolności i praw. 
Często wspominały one o życiu w Kakumie, szkole, swobodzie poruszania się i interakcji z in-
nymi dziewczętami i chłopcami oraz mniejszej liczbie domowych obowiązków, które zwykły 
byłe dzielić z braćmi i innymi krewnymi mężczyznami: „W Kakumie nasi bracia gotowali i po-
magali nam w domu. Ale tutaj mówią, że są mężczyznami, i że nie mogą wchodzić do kuch-
ni” – skomentowała Gladis. Miały również więcej wolności przy wyborze chłopaków i mężów. 
Beben cieng w krainie Nuerów oznaczało dla dziewcząt wkroczenie do surowszej społeczno-
ści i nowe obowiązki wobec rodziny, co osłabiało przywileje i wolności nabyte w Kakumie. 
Wskazuje to na fakt, że społeczna transformacja nie jest procesem linearnym, lecz płynnym, 
pełnym sprzeczności i kompleksowości, zależnym od czasu i przestrzeni.

Procesy społecznej transformacji ulegają negocjacji przez aktorów z różnych szczebli dra-
biny społecznej, których plany nie zawsze idą w zgodzie z płcią lub wiekiem. uwarunkowane 
płcią osiedlenie się po powrocie przesiedlonych nuerskich dziewcząt i kobiet było dla nich 
wyzwaniem, zwłaszcza w pojmowaniu własnej tożsamości związanej z płcią i praw, jakie 
mają, zmienionych podczas wojen i uchodźstwa. Cechy charakterystyczne kobiecości naby-
te w Kakumie – włączając w to wykształcenie, swobodniejszą socjalizację między płciami, 
poruszanie się, wybór ubioru, podejmowanie decyzji, przywództwo – uległy (re)negocjacji 
podczas kontaktu z  mężczyznami i  kobietami, którzy podczas wojny zostali na  miejscu 
lub zostali przesiedleni do Chartumu.
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Społeczna transformacja: kobiety jako sprawczynie przemian

Pozycja kobiet i dziewcząt, które wróciły, była wysoce dwuznaczna. Niektórzy lokalni 
mężczyźni i kobiety uważali je za „zagrażające”, inni postrzegali je jako „sprawczynie po-
zytywnych przemian” przynoszące nowe pojęcie kobiecości i kwestionujące lokalne i zmi-
litaryzowane podczas wojny formy kobiecości. Zarówno to subtelne, jak i to bardziej wi-
doczne, codzienne praktykowanie tożsamości związanej z płcią było formą dwuznacznego 
oporu wobec panującej w ich społeczności nierówności między płciami, podejmowanego 
bez otwartego sprzeciwu wobec systemu patriarchalno-hegemonicznego45. Dziewczęta 
i kobiety, które powróciły z uchodźstwa, rozszerzały obszar możliwości i wolności dla ko-
biet: były wykształcone, otwarte, uważane za dobre kucharki, zdolne do lepszej opieki nad 
dziećmi i przynosiły korzyści dla społeczności dzięki swojej zdolności znalezienia płatnej 
pracy. Pomimo reputacji „rozwiązłych”, ze względu na wykształcenie i zdolność do zasila-
nia domowego budżetu, były często pożądanymi partnerkami do małżeństwa.

Pomimo bycia ośmieszanymi przez lokalną społeczność, jak i kobiety oraz mężczyzn, 
którzy wrócili z Chartumu, kobiety i dziewczęta z Kakumy cały czas sprzeciwiały się swo-
jemu ograniczonemu statusowi społecznemu. Niektóre grały w  siatkówkę i  zaprzyjaź-
niały się z mężczyznami, inne chadzały na targowisko, przemawiały na publicznych spo-
tkaniach i wyrażały swoje poglądy w sądzie. Ich wybór ubioru i mobilność były obiektem 
zazdrości i naśladowania ze strony młodszych dziewcząt z okolicy. Dżinsy stały się po-
żądanym towarem na lokalnym targu. Kiedy zaproponowałam, że wybiorę się na zakupy 
z córką mojej gospodyni, 13-letnią Nyamuc, która spędziła większość swojego życia w Ler, 
od razu chciała, żebym je jej kupiła. Na weselu zarówno młody mężczyzna (jeden z repa-
triantów), jak i panna młoda i jej druhna, które nigdy nie opuściły Ler, nosili dżinsy oraz 
czerwone przedłużenia włosów. Chociaż repatriantki musiały dostosować się w pewnym 
stopniu do lokalnych oczekiwań, były one również sprawczyniami przemian. W czasie mo-
jego 10-miesięcznego pobytu w Ler liczba kobiet jeżdżących na rowerach, uprawiających 
sport, chodzących do  szkół, wychodzących na  dyskoteki i  poruszających się niezależnie 
stopniowo rosła.

Kosmetyki stały się atrakcyjnymi dobrami dla lokalnej ludności. Popyt na nie był za-
spokajany przez kobiety z  Kakumy sprzedające mydła, balsamy do  ciała, przedłużenia 
włosów przywiezione z Kenii. W trakcie moich podróży do Nairobi często prosiły mnie one 
o  przywiezienie nowych zapasów. Moda i  styl były widziane jako wkład w  zmiany i  wa 
nhiam (postęp), zbliżające lokalną ludność do wschodnioafrykańskich i zachodnich stan-
dardów zaobserwowanych podczas uchodźstwa lub w telewizji.

Kobiety, które powróciły, pracowały także jako nauczycielki, pielęgniarki lub organiza-
torki społeczne. Wychowywały również dzieci w inny sposób, rozdzielając obowiązki domo-
we pomiędzy chłopców a dziewczynki. Dziewczęta, które powróciły, promowały chodzenie 

45  J. Cowan, Dance and the Body Politic in Northern Greece, Princeton 1990.
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do szkoły wśród lokalnych dziewcząt. Moja sąsiadka Nyakuma i inne kobiety, które zostały 
w Sudanie, często mówiły o przydatności wykształcenia dla dziewcząt: „Kiedy coś wiedzą, 
będą w stanie uzyskać szacunek męża, a nawet utrzymać się samodzielnie, nawet kiedy 
mąż ich nie utrzymuje. Chciałabym mieć taką szansę wcześniej. Tym dziewczynom z Kaku-
my jest w ten sposób lepiej”.

Pod wpływem dziewcząt, które powróciły (możliwe, że także z powodu mojej obec-
ności), Nyakuma zdecydowała się dołączyć do programu edukacji dla dorosłych organi-
zowanego przez Kościół katolicki. Nalegała, by jej 13-letnia córka Nyamuc kontynuowała 
podstawową edukację. Często prosiły mnie o pomoc z pracą domową lub odpytanie ich 
z matematyki i języka angielskiego. Nyamuc poszła za przykładem innych dziewcząt, któ-
re powróciły, i z determinacją dążyła do osiągnięcia sukcesu w szkole. Pomimo wielu do-
mowych obowiązków była bardzo obowiązkowa podczas odrabiania pracy domowej. „Chcę 
być jak twoja przyjaciółka Nyayena z Kakumy, która umie czytać i pisać, umie mówić po 
angielsku i ma pracę” – wyjaśnia Nyamuc. Starsi mężczyźni i kobiety zaczęli powoli akcep-
tować niektóre społeczne przemiany wniesione przez repatriantki.

Podobnie jak w  przypadku innych „krnąbrnych”, „niebezpiecznych”, „zdrożnych” 
i „włóczęgowskich” afrykańskich kobiet46, „naruszające zasady” zachowanie młodych ko-
biet nuerskich stawało się głównym czynnikiem zmian w relacjach między płciami i w in-
nych domenach życia społecznego. Nie działo się to wyłącznie za sprawą mody, ale też 
pragnienia wykształcenia. „Jakoś wykształcone”, jak o sobie mówiły, dziewczęta i młode 
kobiety, które powróciły, cieszyły się lepszym dostępem do płatnej pracy, kontaktowały 
się z ludźmi z zewnątrz, poruszały problemy w kontaktach z władzami, miały zwiększony 
wybór kandydatów na mężów i (re)negocjowały patriarchat w gospodarstwie domowym47. 
Spośród kilku kobiet formalnie zatrudnionych w szkole, kościele, szpitalu i biurze komi-
sarza w Ler wszystkie były repatriantkami z Kakumy. Ich matki i ojcowie, którzy również 
spędzili wiele czasu na wygnaniu, wspierali je w dążeniu do dalszego kształcenia się. Wie-
le z kobiet, które powróciły, wysłało swoje córki do szkół w Bentiu, stolicy regionu, i często 
rozmawiało o znaczeniu kształcenia kobiet.

„Rozwiązłe” dziewczęta stały się „sprawczyniami przemian”. To, czy zmiany te wi-
dziane były pozytywnie, czy negatywnie, zależało od pozycji poszczególnych jednostek, 
na których status miał wpływ (re)negocjowany genderowy porządek. Poprzez niezależ-
ne wędrówki kobiety i dziewczęta kontestowały i powiększały swoją możliwość działania 
i granice kulturowej płci. Dzięki kobiecej solidarności i wzajemnemu wsparciu oraz wspar-
ciu ze strony mężczyzn były w stanie wywierać wpływ i korzystać ze swej ograniczonej 

46  Zob.: D. Hodgson, S. McCurdy (red.), op. cit.; A. Cornwall, Wayward Women and Useless Men: Contest and Change 
in Gender Relations in Ado-Odo, S.W. Nigeria, [w:] „Wicked”..., red. D.L. Hodgson, S. McCurdy; M. Lovett, „She thinks…
47  D. Kandiyoti, Gender, power and contestation: rethinking bargaining with patriarchy, [w:] Feminist Visions of Development: 
Gender Analysis and Policy, red. C. Jackson, R. Pearson, London 1998; N. Kabeer, Women, wages and intrahousehold power rela-
tions in urban Bangladesh, „Development and Change”, t. 28, 1997, nr 2, s. 261–302.
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władzy48 oraz przezwyciężyć niektóre ograniczenia swojego statusu wkomponowane 
w hegemoniczną strukturę dyskursu „naszej kultury”. Czyny te stały się „polem debaty, 
a czasami także transformacji obejmującej relacje genderowe, społeczne zwyczaje, normy 
kulturowe oraz instytucje ekonomiczno-polityczne”49. Według Sherry ortner akty oporu ze 
strony dziewcząt, które powróciły, negocjowane podczas ich codziennych czynności, przy-
czyniają się do przemian w ich samych i w społecznościach, do których należą: „Pytanie, 
czy obiekty zostały odpowiednio przedstawione podczas prób podjętych w celu zrozumie-
nia oporu, nie jest jedynie kwestią lepszego zobrazowania samych obiektów. Kluczem nie 
jest przedstawienie obiektów (czy są nimi pojedynczy aktorzy, czy ciała społeczne) czy też 
tego, kim są lub jak do siebie pasują, lecz projektów, które wspólnie tworzą i odgrywają. To 
poprzez formułowanie i odtwarzanie tychże projektów zmieniają się i jednocześnie stają 
się tymi, kim są, i  za ich sprawą podtrzymują lub przekształcają społeczny i  kulturowy 
wszechświat wokół siebie”50.

Zestaw zasad dotyczących tego, co znaczyło być dziewczyną i kobietą, był kwestio-
nowany, kontestowany i (re)negocjowany w powojennej krainie Nuerów. Podczas gdy rola 
jednostek i ich moc wywierania wpływu i przemian społecznych są kluczowe, aby zmiany 
stały się pełnoprawną transformacją, i by wspierały całkowitą transformację w relacjach 
między płciami, konieczne są przemiany strukturalne.

W perspektywie, w której „dom” uległ zmianie lub przestał istnieć, genderowo nace-
chowane wytwarzanie lokalności polegało nie tylko na nauce cieng nuära (lokalnej kultury 
Nuerów), lecz raczej na (re)negocjacji genderowego porządku, tożsamości, aspiracji oraz 
norm pomiędzy powracającymi uchodźcami i tymi, którzy zostali. Przesiedlone populacje 
przynosiły ze sobą różne zwyczaje kulturowe, włączając w to wykształcenie, ubiór, religię, 
sposób zachowania się, które za sprawą wojny i uchodźstwa zaczęły kolidować z gendero-
wą ideologią i tożsamością tych, którzy podczas wojny zostali na miejscu.

Genderowa (i pokoleniowa) dynamika migracji powrotnych jest często pomijana. Ana-
liza zajęć, strategii i aspiracji dziewcząt i kobiet, które powróciły, pokazuje, że przemiany 
nie są procesem linearnym, lecz negocjowanym przez różnych aktorów. Ich specyficzne 
doświadczenia, w zależności od płci, wieku, pozycji społecznej, kształtują ich tożsamość, 
aspiracje i społeczne przywileje. Dyskursy na temat kobiet repatriantek ukazują ich miej-
sce w  różny sposób: czasem jako pozytywne sprawczynie przemian, innym razem jako 
niebezpieczne dla postrzeganej lokalnej hierarchii płci. Dyskursy te używane są celowo, by 
podkreślić genderową i pokoleniową dynamikę tworzenia społeczeństwa i państwa w po-
wojennym Sudanie Południowym.

48  S. ortner, Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal, „Comparative Studies in Society and History”, t. 37, 
1995, nr 1, s. 173–93.
49  D. Hodgson, S. McCurdy (red.), op. cit, s. 2.
50  S. ortner, op. cit.
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war, Displacement 
and State-building: the role 
of women and Girls in the Socio-
Political transformation 
in South Sudan

(abstract)

Conceptualising displacement as a catalyst for social change, this paper explores 
the experience and consequences of the return of young displaced South Sudanese 
Nuer women following Sudan’s North-South wars (1983-2005). Based on ethnographic 
research in Kenya and South Sudan, it ponders the local meaning of change examined 
through the  narratives of men and women, those who stayed and the returnees. Dis-
placements and experiences of forced migration are an integral and essential part of 
the  social transformation processes. Likewise, the abrupt, violent and context-specific 
nature of displacements results in accelerated, complex and often contradictory dynam-
ics in social change processes. The paper explores the perceived and actual contributions 
of displaced returnee women towards social transformations. At times, returnee women 
and girls are  perceived as agents of change bringing education, valued foreign experi-
ences and new knowledge. Yet, their attempts of obtaining greater autonomy, freedoms 
and gender equality are often judged to be threatening. The paper demonstrates how so-
cial transformations, partly caused by displacement, have diverse, unpredictable and of-
ten contradictory outcomes for gender roles.
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Martyna w. Nowak
Kraków

Społeczna aktywność kobiet 
w Sudanie

Przez długi czas kobiety obszarów pozaeuropejskich były postrzegane jako ofiary kultur 
i tradycji, w jakich żyją, aniżeli osoby realnie panujące nad własnym życiem. W feministycz-
nym dyskursie ignorowano kobiece ruchy społeczne w krajach globalnego Południa, z góry 
zakładając, że sytuacja miejscowej kobiety może się zmienić tylko pod wpływem i w duchu 
kultury euroatlantyckiej. Doprowadziło to do postrzegania ich jedynie jako ofiar wymaga-
jących pomocy od zewnętrznych organizacji, a nie jako potencjalnych lub aktywnych dzia-
łaczek społecznych. W rzeczywistości życie kobiety afrykańskiej czy azjatyckiej dalekie jest 
od tych krzywdzących uogólnień; obfituje w wiele różnorodnych działań, mających na celu 
poprawę ich sytuacji życiowej, a ich korzenie sięgają nie tylko wpływów świata zachodniego, 
lecz także, a może przede wszystkim, tradycyjnego modelu kultury. 

W ostatnich kilku dekadach nastąpił ogromny rozwój różnego rodzaju ruchów i inicjatyw 
społecznych niemal w każdym zakątku świata. Powszechny dostęp do mediów elektronicz-
nych sprawia, że możliwa jest błyskawiczna wymiana informacji i doświadczeń z praktycznie 
każdym miejscem na świecie. Powoduje to wzrost widoczności kobiecej aktywności także 
w krajach, które tradycyjnie postrzegano jako nieprzyjazne tego typu inicjatywom.
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Pisząc o  ruchach kobiecych, odnoszę się do  wielu form aktywności kobiet, mającej 
na celu poprawę warunków życia społeczeństwa, którego są częścią. obejmuje ona orga-
nizacje i działania skoncentrowane na prawach człowieka, na dostępie do odpowiedniej 
edukacji i służby zdrowia czy opieki socjalnej, a także wrastającą aktywność w sferze po-
litycznej i religijnej.

u podstaw kobiecej mobilizacji leżą uniwersalne tendencje światowe, a więc rosnąca 
urbanizacja, industrializacja i  edukacja, które zdaniem wielu badaczy zawsze prowadzą 
do rozwoju ruchów społecznych1. Z drugiej jednak strony na zdolność kobiet do zrzeszania 
się wpływają także bardziej indywidualne dla danego społeczeństwa procesy polityczne, 
historyczne czy kulturowe. Lokalne oblicze feminizmu odzwierciedla specyficzną konste-
lację różnorodnych uwarunkowań i problemów, jakimi zainteresowane są kobiety2. Prze-
miany społeczne i aktywność organizacji pożytku publicznego silnie oddziałują na siebie 
wzajemnie, dzięki czemu, badając zainteresowania i  metody działań kobiecych ruchów 
społecznych, możemy dowiedzieć się więcej na temat współczesnej kultury i społeczeń-
stwa Sudanu. 

Analizując ruchy społeczne na terenie Sudanu, starano się dokonać rozróżnienia po-
między działaniami inspirowanymi z zewnątrz, przez międzynarodowe organizacje pomo-
cowe, a  tymi wewnętrznymi, tzw. grass roots, które są wynikiem lokalnych, oddolnych 
inicjatyw. Wybrano organizacje działające zarówno na północy, jak i na południu Sudanu, 
z uwagi na specyficzną mozaikę etniczno-religijną tego kraju. Pozwala ona na uchwycenie 
interesujących przykładów wpływu zarówno lokalnych, jak i  ogólnospołecznych proble-
mów i wyzwań na aktywność społeczną kobiet. Interesujący poznawczo wydał się także 
pozorny dysonans pomiędzy działaniami feministycznymi z jednej strony a identyfikacją 
religijną kobiet jako muzułmanek z drugiej. Ilustruje go m.in. rosnąca aktywność kobiet 
w typowo prawicowych organizacjach politycznych i społecznych, szczególnie na Północy, 
gdzie fundamentalistyczne idee zyskały w ostatnich dekadach sporą popularność.

Powstawanie lokalnych inicjatyw uzależnione jest od czynników ekonomicznych, 
społecznych i politycznych. Chcąc śledzić rozwój ruchów społecznych w krajach Trzecie-
go Świata, musimy być przygotowani do  rozszerzenia swojego postrzegania o  procesy 
transformacji tych społeczeństw od kolonializmu do niepodległości, od dyktatury do de-
mokracji. Ruchy kobiece są nieustannie kształtowane przez procesy polityczne zacho-
dzące w kraju, pojawiające się kryzysy i nowe możliwości. Wieloletnie wpływy brytyjskie 
i egipskie, a w późniejszym czasie także oddziaływanie innych państw europejskich czy 
arabskich, odcisnęły swoje piętno na  kształcie sudańskiego społeczeństwa. od prawie 
półwiecza Afryka jest jednym z największych odbiorców pomocy humanitarnej na świecie. 
Wieloletnia wojna domowa, kolejne klęski suszy i głodu oraz masowe migracje ludności 

1  R. Ray, A.C. Korteweg, Women’s Movement in the Third World: Identity, Mobilization and Autonomy, „Annual Review 
of Sociology”, t. 25, 1999, s. 52. 
2  Ibidem, s. 53. 
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sprawiły, że Sudan stał się areną działań różnorodnych inicjatyw pomocowych wywo-
dzących się praktycznie z całego zachodniego świata. Najważniejszymi globalnymi or-
ganizacjami działającymi w Sudanie są wyspecjalizowane agendy organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak: United Nations Development Programme (uNDP), United Nations In-
ternational Children’s Emergency Fund (uNICEF), World Food Programe (WFP), United Na-
tions Office for Coordination of Humanitarian Affairs (uNoCHA), United Nations Refugee 
Agency (uNHCR) czy United Nations Mission in Sudan (uNMIS)3. 

Pozostałe to organizacje pozarządowe, czyli NGos (Non-Government Organizations), 
które powstają z inicjatywy prywatnej na rzecz wybranego celu społecznego. Z założenia 
ruchy te nie czerpią żadnych korzyści finansowych ze swoich działań, a ich budżet opiera 
się na środkach przekazanych przez innych. Największymi i najdłużej działającymi NGo-
-sami w Sudanie są: Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Oxfam, World Vision, Save the Chil-
dren i Amnesty International. Pośród nich są również misje religijne wielu kościołów, a tak-
że mniejsze stowarzyszenia powstałe z  inicjatywy cudzoziemców i ograniczające swoją 
działalność do lokalnej społeczności.

obecność organizacji międzynarodowych w  Sudanie jest ściśle związana z  wojną 
na Południu i procesem pokojowym zapoczątkowanym w  latach 70. XX w. Po zerwaniu 
porozumienia pokojowego i  ponownym wybuchu walk w  południowych prowincjach ich 
zainteresowanie skupione było przede wszystkim na  niesieniu pomocy cywilom. Zapo-
czątkowano wówczas Operation (operację) Lifeline Sudan, która okazała się jednym z naj-
większych przedsięwzięć humanitarnych w historii4. 

Z czasem organizacje podzieliły się wpływami w  poszczególnych częściach kra-
ju, także prowincjach, które nie zostały dotknięte przez szalejący na Południu konflikt. 
Ich pracownicy mogli poruszać się swobodnie po kraju, samodzielnie decydując, na  jaki 
cel przeznaczyć pomoc, którą dysponowali. W wyniku intensywnych działań wojennych 
na wielu obszarach wytworzyła się swoista próżnia w organizacji państwowej, do której 
zadań należałyby np. kwestie socjalne. organizacje pomocowe bardzo szybko wypełniły tę 
lukę, w niektórych dziedzinach, jak szkolnictwo czy służba zdrowia, praktycznie całkowicie 
zastępując administrację państwową. 

Co szczególnie charakterystyczne dla krajów afrykańskich, NGo-sy bardzo silnie wrosły 
w  tutejszą rzeczywistość. Pomimo zażegnania najpoważniejszych konfliktów i  względnej 
stabilizacji, jaka miała miejsce przed podziałem państwa, w dalszym ciągu oczekiwało się 
od nich prowadzenia sektorów edukacji czy służby zdrowia. Wynika to po części z wygo-
dy nowych władz, które dzięki temu mogą skoncentrować się na  innych dziedzinach ad-
ministracji, przyzwyczajeń miejscowej ludności, która o  wiele większym zaufaniem darzy 
zewnętrzne struktury quasi-administracyjne niż swoje własne, a wreszcie z interesów sa-
mych NGo-sów, które stanowią istotnego pracodawcę dla wielu osób zarówno z Sudanu, jak 

3  http://www.unsudanig.org/new_gateway (dostęp z 22.06.2011).
4  http://www.unhcr.org/refworld/country,,uNGA,,SDN,,3b00efe964,0.html (dostęp z 22.06.2011).
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i państw zachodnich. Współistnienie władz z organizacjami nie przebiega jednak zupełnie 
bezkonfliktowo. Jakiekolwiek próby wpływania na lokalną politykę są traktowane jako atak 
na władzę. Zatem relacje te można opisać jako bezustanne tarcia i zmagania o pozwolenia 
na prowadzenie działalności. 

Drugą grupą organizacji są tzw. GRos (Grass Root Organizations), czyli te powstałe 
z inicjatyw wewnętrznych, oddolnych. To właśnie do tej kategorii możemy zaliczyć więk-
szość sudańskich organizacji działających na rzecz kobiet. Jedną z najbardziej znanych jest 
Sudańska unia Kobiet (Sudanese Women’s Union, SWu). 

17 stycznia 1952 r. w domu Azizy Mekki w omdurmanie doszło do spotkania, podczas 
którego podjęto decyzję o  utworzeniu Sudańskiej unii Kobiet. W  skład zarządu weszły 
członkinie założycielki, biorące udział w spotkaniu: Aziza Mekki, Khalda Zahir, Fatima Ta-
lib Ismail, Thoria umbabi, Nafisa Al-Maliek, Nafisa Ahmed i um Salama Said. Założenie 
unii zostało ogłoszone w  gazetach i  jednocześnie wezwano wszystkie chętne kobiety 
do wzięcia udziału w spotkaniu zarządu w celu ustalenia priorytetów działania. Frekwen-
cja na zebraniu 31 stycznia 1952 r. oraz ogromne zainteresowanie unią zaskoczyły wszyst-
kich. Za cele organizacji wybrano podniesienie statusu i poprawę sytuacji kobiet na polu 
społecznym, politycznym i ekonomicznym. Miała ona też zajmować się działaniami cha-
rytatywnymi5. 

Niemal natychmiast unia zyskała poparcie związków zawodowych, organizacji studenc-
kich i inteligenckich, a także prasy. Gazeta „Al-Saraha” przygotowała nawet specjalne wy-
danie, w całości poświęcone Sudańskiej unii Kobiet. oprócz entuzjastów znalazło się jednak 
również kilku zdecydowanych jej krytyków. Kobiety zostały potępione w piątkowym kazaniu 
szejcha Hassana Tanona, imama głównego chartumskiego meczetu. Argumentowano, że 
ich działanie jest dewiacją wobec tradycyjnej kobiecej roli, moralności i praw islamu. Bractwo 
Muzułmańskie wraz z autorami artykułów krytykujących unię postulowało wprowadzenie 
prawnego zakazu zrzeszania się kobiet. Z drugiej strony pojawili się też liderzy religijni, jak 
dr Mohamed Moawad, którzy popierali dążenia unii, uczestnicząc w jej spotkaniach6.

Wysiłki unii skupiały się głównie na zagwarantowaniu kobietom dostępu do eduka-
cji. organizacja zakładała własne przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, prowadziła 
wieczorowe kursy dla dorosłych. Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych przez unię była 
współpraca z uniwersytetem w Chartumie. Dr Mohamed Alnowahi, wykładający arabską 
literaturę, we współpracy z gazetą „Al-Saraha”, ogłosił konkurs na artykuł opisujący rolę 
kobiet w ruchach narodowych. Zainteresowanie było ogromne. Jako zwieńczenie konkursu 
na uniwersytecie odbył się specjalny wykład na ten sam temat. Kobiety z unii zostały za-
proszone przez stowarzyszenia studentów do wzięcia udziału w dyskusji. Była to pierwsza 
w Sudanie publiczna debata z udziałem obu płci, dotycząca kwestii kobiecej emancypacji7. 

5  H.K. Badri, Women’s Movement in the Sudan, omdurman Ahlia university, New Delhi 2009, s. 178.
6  Ibidem.
7  Ibidem, s. 179.
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unia umiejętnie wykorzystywała dostęp do mediów, poprzez czasopisma i  regular-
nie emitowany program radiowy. Wkrótce rozwinęła filie w innych miastach, m.in. w po-
łudniowosudańskiej Dżubie. Budowano też relacje z  innymi afrykańskimi zrzeszeniami, 
a także ich odpowiednikami w Europie i Azji. Sudańska unia Kobiet stała się członkiem 
kobiecych organizacji o światowym zasięgu. 

W 1959 r. w związku z pierwszym przewrotem wojskowym, jak wszystkie organizacje 
i stowarzyszenia w Sudanie, unia została zdelegalizowana. oficjalnie działalność została 
wznowiona po rewolucji w 1964 r., w której kobiety demonstrowały razem z mężczyznami. 
Ówczesna liderka unii poprowadziła jedną z pierwszych masowych demonstracji, w której 
wzięło udział kilkaset kobiet8. odnowiona organizacja skupiła się teraz na aktywności po-
litycznej, starając się uzyskać pełnię praw publicznych dla kobiet. Wielkim sukcesem tych 
lat był wybór Fatimy Ahmed Ibrahim do Rady ustawodawczej. Jednym z haseł nowej od-
słony Sudańskiej unii Kobiet były także „równe płace za równą pracę”, postulujące zrów-
nanie kobiet i mężczyzn w zarobkach i prawach pracowniczych. W 1968 r. postulaty unii 
zostały wdrożone. Początkowo dobre relacje między SWu a rządem prezydenta Dżafara 
Muhammada an-Numajriego zmieniły się diametralnie po nieudanej próbie przewrotu 
w 1971 r. W miejsce unii z przewodniczącą Fatimą Ahmed Ibrahim rząd utworzył „oficjalną” 
SWu. Pierwotna organizacja i jej działaczki zostały zepchnięte do podziemia9. 

Poza SWu w  Sudanie działało i  działa kilkadziesiąt kobiecych inicjatyw o  zasięgu 
ogólnokrajowym, a  także dużo więcej lokalnych stowarzyszeń i  ruchów nieformalnych. 
W dalszym ciągu głównym celem ich działań jest poszerzanie kobiecych perspektyw, ale 
zajmują się one także różnego rodzaju działalnością charytatywną, polityczną i socjalną. 
Dzięki ich pracy obniża się poziom analfabetyzmu wśród kobiet, następuje też bardzo po-
wolna zmiana społecznego nastawienia do kontrowersyjnych zwyczajów i tradycji, jak np. 
wyrzezania żeńskich narządów rozrodczych czy skaryfikacji plemiennych. Ruchy kobiece 
prężnie działają również na korzyść najmłodszych członków społeczeństwa, tworząc spe-
cjalne fundusze wspierające edukację najuboższych dzieci. 

organizacje społeczne nie istniałyby bez ich liderów, którzy często poświęcają całe 
swoje życie osiągnięciu zamierzonych celów. Liderzy społeczni, osoby bardzo ambitne, 
o niezwykle silnych osobowościach, zainteresowani są najczęściej radykalnymi zmianami 
swojego otoczenia, zadaniem ruchów jest bowiem nierzadko wpływanie na  ludzkie na-
wyki i przekonania. W najogólniejszy sposób liderki możemy podzielić na te wywodzące 
się z miast, najczęściej całkiem dobrze wykształcone, mające dostęp do różnego rodzaju 
instytucji kulturalnych i społecznych. To właśnie one są założycielkami i działaczkami ko-
biecych organizacji. Na terenach wiejskich również możemy spotkać kobiety wyróżniające 
się znacznie swoją charyzmą i działaniami. Skala ich przedsięwzięć jest jednak zazwyczaj 

8  R. Morgan, Sisterhood is Global: The International Women’s Movement Anthology, New York 1996, s. 648.
9  T.A. Khalid, The State and the Sudanese Women’s Union, 1971–1983: A Case Study, [w:] Subversive Women: Women’s 
Movements in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, red. S. Wieringa, New York 1997, s. 183–198. 
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mniejsza, o lokalnym charakterze. Niemniej one także znacząco wpływają na życie spo-
łeczności, z której się wywodzą. 

Jedną z takich osób jest Zejnab, w której domu i towarzystwie spędziłam kilkanaście 
dni podczas pobytu w  północnym Sudanie. Historia mojej gospodyni jest przypadkiem 
szczególnym. Pomimo kilkuletniego małżeństwa nie doczekała się potomstwa, co w pół-
nocnosudańskich prowincjach jest wciąż bardzo źle postrzegane. Tradycyjnie bezdzietna 
kobieta uważana jest za zawistną, a tym samym niebezpieczną dla innych. Zazdrość może 
bowiem zauroczyć, stać się źródłem nieszczęścia poprzez fatum tzw. złego oka10 lub mu-
szachary11. W związku z tym kobiety bezpłodne były często izolowane społecznie, postrze-
gane jako skażone i nieczyste. Zejnab próbowała wszystkich znanych i dostępnych metod, 
aby zajść w ciążę i szczęśliwie urodzić dziecko. Poroniła już ośmiokrotnie. W międzyczasie 
jej pozycja społeczna przeszła niesamowitą przemianę. Z osoby wykluczonej stopniowo 
stała się lokalną liderką12. 

Zdruzgotana kolejnymi niepowodzeniami, nieskutecznymi sposobami ludowymi, 
praktykami magicznymi, bezużytecznymi poradami znachorów, szejków, lekarzy, Zejnab 
oddała się studiom koranicznym i  żarliwej religijności. Zapoczątkowało to stopniową 
zmianę nastawienia sąsiadów. Kobieta stała się wzorem skromności i uczynności. Sys-
tematycznie uczestniczyła w modlitwach, regularnie czytała Koran, jej strój i  zachowa-
nie nienagannie odpowiadały muzułmańskiej obyczajowości. Z czasem stała się wzorem 
dla pozostałych kobiet w wiosce, ciężko pracując na szacunek, którym jest otaczana, po-
magając innym, angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności. Kobiety zaczę-
ły naśladować ją w wielu dziedzinach. Wykańczając i urządzając swoje domy na wzór jej 
domu, ubierając się z podobną skromnością, wreszcie udając się do niej po radę w najróż-
niejszych kwestiach. 

Religijna aktywność Zejnab znacznie przekraczała tę, jaką przejawiały inne kobie-
ty. Zainteresowana filozofią mistyczną, zaczęła studiować dogmaty islamu, pielgrzy-
mowała do grobów świętych mężów, centrów myśli muzułmańskiej, wreszcie związała 
się z  bractwem Sammanija. Bractwo było jednym z  pierwszych, które otworzyło swoje 
ośrodki na środowisko sudańskich kobiet13. Zejnab zaczęła uczęszczać do szkoły koranicz-
nej prowadzonej przez Sammaniję, gdzie opanowała Koran, prawo oraz tajemnicę zikru14. 

10  „Złe oko” to przede wszystkim oznaczenie złego, zawistnego spojrzenia rzuconego na osobę przez innego człowieka, 
zwierzę lub dżinna, które, nabierając magicznej mocy, przynosi tej osobie nieszczęście. Przypis autorki na podstawie 
M.M. Dziekan, Arabia Magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem, Warszawa 1993, s. 105–109. 
11  Muszachara – pojęcie określające tajemniczą ponadnaturalną siłę, jaka może zagrażać ludziom podczas przełomo-
wych momentów w życiu. Za osoby niebezpieczne uważa się także kobiety bezpłodne jako potencjalne nosicielki mu-
szahary. Kontakt z taką osobą może doprowadzić do komplikacji lub nawet poronienia, dlatego należy go bezwzględnie 
unikać.
12  M. Kurcz, Świętość i anomalia. Kobieta bezdzietna wobec procesu społecznej marginalizacji na wsi Sudanu Północnego, 
2011, maszynopis przygotowany do druku. 
13  M. Kurcz, Sammanija z Omdurmanu, 2008, artykuł niepublikowany.
14  Zikr – ekstatyczny rytuał, charakterystyczny dla sufizmu, polegający na wielokrotnym powtarzaniu wersetów Kora-
nu, którym przypisywane jest magiczne znaczenie, oraz najpiękniejszych imion Boga. Recytacji towarzyszy także ruch. 
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W związku z jej szeroką wiedzą i wyjątkową pobożnością otrzymała prawo do prowadze-
nia własnej praktyki religijnej. 

Do Zejnab zaczęły przychodzić inne kobiety z  wioski z  prośbą o  poradę, modlitwę, 
pomoc w trudnej sprawie. Wkrótce jej sława przekroczyła granice wioski, docierając także 
do Chartumu. Przed wyborami w 2010 r. zwrócił się do niej polityk związany z Narodowym 
Frontem Islamskim z prośbą, by pomogła mu wybrać logotyp dla swojej kandydatury. Zej-
nab twierdzi, że poprosiła w  modlitwie o  pomoc i  zobaczyła drzewo. Polityk dostał się 
do parlamentu15. Pomaga w różnych sytuacjach, odnajdując skradzione samochody, uży-
wając swoich znajomości i modlitw w celu uwolnienia kogoś z więzienia, lecząc chorych, 
swatając pary itp. W pierwszej kolejności jednak zwracają się do niej kobiety mające po-
dobne co ona problemy. Dzięki swoim własnym doświadczeniom stała się dla nich osobą 
godną zaufania. 

Podczas pobytu w domu Zejnab wielokrotnie miałam okazję obserwować ludzi przy-
chodzących do niej w najróżniejszych sprawach. Zapraszano ją na każde wesele w wio-
sce, aby pobłogosławiła młodych. Zakochani umawiali się w jej domu, aby ustalić szcze-
góły planowanego potajemnie ślubu. ostatnie dni wyjątkowo obfitowały w wydarzenia. 
Do Zejnab przybył lokalny szejch bractwa Sammanija, aby osobiście przekazać jej infor-
mację, że w związku ze swoimi zasługami, wysokim poziomem wiedzy religijnej oraz 
ogromnym zaufaniem społecznym i szacunkiem, jakim się cieszyła, została mianowana 
szejchą bractwa16. 

Zejnab z osoby potrzebującej stała się tą, która udziela pomocy. Trudne doświadczenia 
wzmocniły jej determinację i wolę walki o lepszą przyszłość dla siebie i swojej społeczno-
ści, która na powrót ją zaakceptowała, a nawet uczyniła swoją nieformalną przywódczy-
nią. Mieszkańcy wioski liczą się z jej zdaniem. Niektórzy wierzą, że ma dar jasnowidzenia. 
Kilkakrotnie w ciągu dnia oddaje się modlitwie, lekturze Koranu czy medytacji. Nie rozstaje 
się ze swoją khafizą, nieustannie recytując w myślach imiona Boga.

obecnie zamiast do znachorów Zejnab jeździ do szpitala położniczego w Chartumie, 
gdzie dostaje zastrzyki przeciwko konfliktowi serologicznemu, jaki zdiagnozowano u niej 
i  jej męża. Występujące u niej komplikacje z  donoszeniem ciąży mogą także wynikać 
z obrzezania, jakiemu została poddana w dzieciństwie. obecnie wraz ze swoją najlepszą 
przyjaciółką położną przekonuje kobiety do zaprzestania najbardziej radykalnej odmiany 
obrzezania faraońskiego na  rzecz łagodniejszych jego form. Zejnab zainspirowała rów-
nież inne kobiety do zainteresowania się wiedzą suficką. W codziennych rytuałach często 
towarzyszy jej jedna ze starszych kobiet imieniem Azja, która również została adeptką 
bractwa Sammanija17. 

W zależności od bractwa mogą to być taniec, długotrwałe obroty wokół własnej osi lub rytmiczne powtarzalne ruchy, 
którym towarzyszy odpowiednie sterowanie oddechem. 
15  Rozmowa autorki artykułu z kobietą w jej domu w listopadzie 2010 r. 
16  Na podstawie rozmowy autorki artykułu z kobietą w jej domu, listopad 2010 r. 
17  Na podstawie obserwacji własnych i rozmów autorki artykułu z mieszkańcami wioski, listopad 2010 r.
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Niezwykle interesującym przykładem kobiecego lidera miejskiego jest prof. dr Fati-
ma Abdel Mahmoud. urodzona 27 lipca 1944 r. w omdurmanie, podobnie jak większość 
sudańskich aktywistek, uczęszczała do szkoły średniej Al-Afhad, a następnie do Omdur-
man Secondary School. Życiorys Fatimy Abdel Mahmoud jest bardzo bogaty. Na studia 
wyjechała do Moskwy, gdzie w 1967 r. ukończyła medycynę. Cztery lata później otrzymała 
także tytuł magistra w dziedzinie zarządzania zdrowiem publicznym i szpitalami. Specja-
lizowała się w pediatrii i chorobach tropikalnych. Następnie F. Abdel Mahmoud wyjechała 
do  Stanów Zjednoczonych, gdzie w  1984  r. ukończyła kolejne studia medyczne na  Uni-
versity of Columbia w Nowym Jorku. Kolejne lata spędziła w Budapeszcie, gdzie zrobiła 
doktorat w dziedzinie pediatrii w Supreme Academy for Medical Sciences. Prócz arabskiego 
włada sześcioma językami, w tym angielskim i rosyjskim, w których posiada uprawnienia 
tłumacza18. 

Po studiach wielokrotnie wykładała na  uniwersytetach w  Stanach Zjednoczonych 
i  krajach Zatoki Arabskiej. Na stałe związana jest z  sudańskim uniwersytetem Nauki 
i Technologii. Nadzorowała pierwsze badania naukowe nad sudańskimi kobietami z punk-
tu widzenia społecznego, politycznego i  ekonomicznego. Pracę zawodową zaczęła od 
praktyk w  Londynie. Następnie prowadziła oddziały pediatryczne chartumskich szpita-
li. W  latach 90. XX w. była konsultantem ds. zarządzania i  spraw medycznych szpitali 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W  latach 2000–2002 ponownie związała się ze 
służbą zdrowia w Londynie. Jako członkini wielu organizacji medycznych jest jedną z pro-
pagatorek transplantacji i innych innowacyjnych metod leczenia19. 

Historia politycznej kariery Fatimy Abdel Mahmoud jest imponująca. Jest jedną z człon-
kiń założycielek Sudańskiej unii Kobiet. od lat 70. XX w. do 2005 r. zasiadała w sudańskim 
parlamencie. W latach 1983–1985 była jego wicemarszałkiem. W 1972 r., jako pierwsza Su-
danka i  pierwsza kobieta w  Afryce, została mianowana ministrem. Kierowała resortami 
służby zdrowia i opieki społecznej, a także ministerstwami do spraw młodzieży i kobiet20. 
Była jedną z inicjatorek utworzenia Narodowej Rady ds. Ludności, która ma za zadanie do-
starczać wiarygodnych danych demograficznych i dbać o ich uwzględnianie w planach stra-
tegii rozwoju kraju21. Była także pierwszym gubernatorem największego sudańskiego stanu 
Dżezira, wybranym w wyborach samorządowych. Dzięki swojemu zaangażowaniu politycz-
nemu była pierwszą arabską kobietą, która odbyła oficjalne spotkania z takimi osobami jak: 
prezydenci Egiptu – Gamal Abdel Naser i Anwar Sadat, a także prezydentami Tunezji, Jeme-
nu, Libii, Kenii, Tanzanii, Indii, Sri Lanki, Filipin czy Rumunii. Spotkała się również z królem 
Arabii Saudyjskiej, księciem Kataru, księciem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i cesarzem 
Etiopii – Haile Selassie. Została zaproszona także do Pałacu Buckingham przez brytyjską 

18  Curriculum Vitae Fatimy Abdel Mahmoud, http://fatimaabdulmahmoud.com/cv2.html (dostęp z 22.06.2011).
19  Ibidem.
20  A.H.A. Salam, A. de Waal, The Phoenix State: Civil Society and the Future of Sudan, Trenton 2001, s. 76.
21  Strona internetowa Narodowej Rady ds. Ludności, http://www.npc.gov.sd/En (dostęp z 22.06.2011).
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rodziną królewską. uczestniczyła w  rozmowach z  prezydentami Stanów Zjednoczonych 
Richardem Nixonem i Ronaldem Reaganem, a także pierwszym sekretarzem KPZR Nikitą 
Chruszczowem22.

Fatima Abdel Mahmoud wyróżnia się przede wszystkim jako członkini i przewodni-
cząca wielu organizacji pozarządowych i  medycznych, m.in.: National Council for Social 
Welfare, Peace and Friendship Solidarity Council oraz Nuba Mountains Women’s Organi-
zation. Aktywnie działała też jako sekretarz Komitetu Kobiet w Partii Socjalistycznej. Po-
nadto założyła inne organizacje, np.: SOS International Village w 1976 r. czy Abu Halima 
Social Development Center. Brała udział w wielu konferencjach międzynarodowych, w tym 
w światowej konferencji w Pekinie w 1995 r.23. 

Dzięki jej inicjatywie od 2003 r. przy uniwersytecie w Chartumie funkcjonuje Katedra 
uNESCo ds. Kobiet, Nauki i Technologii, której F. Abdel Mahmoud jest kierowniczką. Insty-
tucja ta ma na celu promowanie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju nauki, szko-
leń i dokumentacji w wymienionych dziedzinach. Ma ona służyć jako narzędzie ułatwia-
jące współpracę pomiędzy uznanymi naukowcami na wysokim szczeblu, uniwersytetami 
oraz innymi instytucjami w państwach arabskich i Europie24. 

Niezwykle bogaty życiorys i  determinacja do  działań na  rzecz potrzebujących, 
a  także zaangażowanie w  społeczno-polityczną rzeczywistość Sudanu i  całego regio-
nu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej przyniosły Fatimie Abdel Mahmoud światowe 
uznanie i wiele prestiżowych nagród. Jest laureatką wszystkich możliwych honorowych 
medali sudańskich, w tym najwyższego odznaczenia Sole Daughter of Sudan. W 1979 r., 
kiedy przyznano jej tę nagrodę, była pierwszą i wówczas jedyną kobietą, którą spotkało 
takie wyróżnienie. W 1976 r. została nagrodzona medalem za zasługi dla zdrowia, poko-
ju i rodziny przez oNZ, razem z Sirimavo Bandaranaike, byłą premier Sri Lanki, i Indirą 
Gandhi, byłą premier Indii. otrzymała również Złoty Medal Tunezji za zasługi dla pro-
gramów ochrony zdrowia kobiet i dzieci oraz medal SOS International Village za założe-
nie wiosek dziecięcych na terenie Sudanu25. 

W 2010  r. Fatima Abdel Mahmoud po raz kolejny w  swoim życiu przetarła drogę 
sudańskim kobietom, zostając pierwszą w historii kobietą kandydującą na urząd prezy-
denta Sudanu. Jej kandydatura została początkowo odrzucona ze względu na sugero-
wany brak niezbędnych pieczęci na listach poparcia. Po proteście, jaki złożono w komisji 
wyborczej, i  wygranej sprawie przed sądem apelacyjnym F. Abdel Mahmoud w  końcu 
znalazła się na oficjalnych listach wyborczych. Zdobyła 0,3% głosów26. 

22  Curriculum Vitae Fatimy Abdel Mahmoud…
23  Ibidem. 
24  Strona internetowa uNESCo, http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/
africa/sudan/unesco-chair-in-women-science-and-technology-624 (dostęp z 22.06.2011).
25  Curriculum Vitae Fatimy Abdel Mahmoud…
26  Sudan Tribune, http://www.sudantribune.com/FACTBoX-Sudan-presidential,34901 (dostęp z 22.06.2011).
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Chcąc dowiedzieć się więcej na temat problemów i wyzwań, z jakimi zmaga się współ-
czesne sudańskie społeczeństwo, warto prześledzić obszary zainteresowań i działań orga-
nizacji pozarządowych. Skupiają się one bowiem na najistotniejszych kwestiach nurtujących 
Sudanki. Analizując ruchy kobiet, zauważyłam, że ich cele można w uproszczeniu sklasyfiko-
wać według kilku obszarów. Podstawowym są oczywiście prawa kobiet i ich emancypacja we 
wszystkich niemal dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, aktywności za-
wodowej i działalności na arenie politycznej. Kobiece NGo-sy zajmują się także działalnością 
charytatywną na rzecz społeczeństwa i potrzebujących. Pierwszymi tego typu ruchami były 
organizacje charytatywne w Al-obeid i Port Sudanie, a także Society for Child Protection. 
W kręgu ich zainteresowań leży także poprawa służby zdrowia i warunków higienicznych 
oraz kwestie socjalne. Idee typowo polityczne reprezentowane są najczęściej przez organi-
zacje powiązane z poszczególnymi partiami politycznymi. organizacje zawodowe skupione 
są na potrzebach i celach konkretnej grupy zawodowej kobiet, np. nauczycielek – Union of 
Mistressess, pielęgniarek – Nurses Trade Union, dziennikarek – Women’s Journalists League. 
Czasem wspierają również rozwój kobiecej przedsiębiorczości czy nowoczesnego rolnictwa. 
ostatnią grupą są organizacje mające na celu zmianę szkodliwych zwyczajów zakorzenio-
nych w sudańskiej tradycji ludowej, jak np. obrzezanie kobiet. 

Pomimo początkowego sprzeciwu wobec formowania się ruchów kobiecych w Sudanie 
środowiska religijne szybko dostrzegły szansę w zachodzącej zmianie społecznej. Religij-
na emancypacja kobiet wiąże się w znaczniej mierze z pojawianiem się szkół koranicznych, 
do których wolno im było uczęszczać. Nauka w szkołach polegała głównie na zapamiętywa-
niu fragmentów Koranu, a nauczyciele starali się dostosowywać zajęcia tak, by każdy temat 
odpowiadał w jakiś sposób kobiecym problemom i zainteresowaniom. Jeszcze przed uzyska-
niem niepodległości pojawiły się pierwsze sformalizowane ruchy kobiece. Na początku lat 
50. XX w. kobiety związane z rodziną Mahdiego założyły Women’s Cultural Revival Society 
w omdurmanie. Nie była to jednak tak wszechstronna organizacja jak np. Sudańska unia 
Kobiet. Wręcz przeciwnie, pozostające w  opozycji do  niej stowarzyszenie ograniczało się 
do wieczorowych kursów czytania i zarządzania domowym budżetem. Jego status przewidy-
wał poprawianie statusu kobiet, ale tylko w zakresie zgodnym z doktryną islamu27. Dekadę 
później powstała kolejna organizacja kobieca oparta na zasadach islamu. Jej cele przewidy-
wały głównie rozwój religijnej edukacji kobiet, poprzez budowę centrów myśli muzułmań-
skiej i meczetów. Co ciekawe, jedna z inicjatyw związanych ze wzniesieniem meczetu przez 
Sudanese Women Believers Society została zablokowana przez męskie środowiska religij-
ne28. Bardziej politycznie zaangażowaną organizacją muzułmańską był funkcjonujący w la-
tach 1964–1969 Front Kobiet. Założony przez grupę Sióstr Muzułmanek, działał w obszarze 
społeczno-politycznym, reprezentując muzułmański punkt widzenia na sprawy kobiet29.

27  H.K. Badri, op. cit., s. 183–184.
28  Ibidem, s. 185.
29  Ibidem, s. 199. 
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Paradoksalnie przejęcie władzy przez fundamentalistów islamskich wpłynęło również 
na rozwój organizacji kobiecych. Przyczynili się oni do znacznego ożywienia w dziedzinie 
kobiecej religijności, promując emancypację kobiet pod sztandarami islamu. otwierane są 
szkoły koraniczne dla kobiet, wyznaczane specjalne przestrzenie w meczetach, powstają 
także specjalne religijne organizacje do  nich skierowane. Dzięki temu kobiety stanowią 
coraz liczniejszą grupę popierającą rządzących. Fundamentaliści łączą w swojej polityce 
wobec kobiet ogólnoislamskie kierunki i drogi emancypacji z lokalnymi tradycjami, które 
przyznawały kobietom istotną rolę w społeczeństwie jeszcze przed arabskim podbojem30.

Doskonałym przykładem otwarcia instytucji religijnej na kobiety i ogromnej popular-
ności w ich kręgu jest bractwo Sammanijja z omdurmanu, w którego meczecie miałam 
okazję gościć podczas pobytu w Sudanie w listopadzie 2010 r. Do członków bractwa należą 
głównie ludzie z wyższym wykształceniem, należący do klasy średniej i pracujący w admi-
nistracji publicznej i na uniwersytecie Chartumskim. Jest to, jak pisze Maciej Kurcz, rodzaj 
elitarnego klubu – zrzeszającego ściśle wyselekcjonowane środowisko31. Bractwo otwarte 
jest również na kobiety, o czym wspomniałam, opisując życie wiejskiej liderki – Zejnab. 
Strona internetowa bractwa oferuje nawet osobną zakładkę z treściami dedykowanymi 
kobietom. Pojawiają się tam m.in. eseje oparte na Koranie i sunnie, przedstawiające pozy-
tywne podejście do pracy zawodowej kobiet, ich ambicji, wiary i emocji32.

Meczet bractwa jest największym z okolicy, w związku z czym pełni funkcję meczetu 
piątkowego. W ten dzień też odbywa się tam uroczysty zikr. Świątynię otacza wysokie 
ogrodzenie, za którym znajdują się grobowce świętych szejchów bractwa oraz szkoła ko-
raniczna. Poza oficjalnymi zgromadzeniami to miejsce spotkań towarzyskich, dyskusji, 
odpoczynku po pracy i kontemplacji. W specjalnie oddzielonej części podwórza znajduje 
się również mały dziedziniec dla kobiet. Z tego miejsca ciasną klatką schodową można 
wspiąć się na wysokość mniej więcej drugiego piętra i z góry obserwować modlących się 
mężczyzn. Antresola, podobnie jak parter, wyłożona jest dywanami, a oddzielone maszra-
biją kobiety mogą uczestniczyć tam w modlitwach i zikrze. W piątkowe popołudnie było 
ich tam kilkadziesiąt. Część plotkowała, siedząc na podłodze, część się modliła. Kiedy za-
czął się zikr, kobiety ustawiły się w rzędach idealnie symetrycznych do tych tworzonych 
przez mężczyzn i  podobnie jak oni oddały się rytmicznym ruchom i  recytacji wersetów 
Koranu oraz imion Boga. od mężczyzn odróżniał je jedynie strój, ponieważ w przeciwień-
stwie do nich nie były ubrane w jednolite białe dżalabije ze skórzanym pasem. W grupie 
wyraźnie odznaczała się jedna z kobiet, nadając rytm pozostałym33. 

Kobiety biorące udział w  obrzędach to najczęściej żony członków bractwa, podobnie 
jak oni dobrze wykształcone i  aktywne zawodowo. Zdarzają się też adeptki, pochodzące 

30  M. Kurcz, Świętość i anomalia…, s. 9.
31  M. Kurcz, Sammanijja z Omdurmanu…, s. 3.
32  Strona internetowa bractwa Sammanijja, http://www.sammaniya.com (dostęp z 23.06.2011).
33  Na podstawie obserwacji własnych podczas wizyty w meczecie Sammanijja w omdurmanie, listopad 2010 r. 
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z niższych warstw społecznych, które dzięki swojej wiedzy religijnej zyskują pewien rodzaj 
nobilitacji. Po zikrze w meczecie Sammanija zostałam zaproszona do domu świętobliwej 
kobiety, cieszącej się ogromnym autorytetem w bractwie, która właśnie powróciła z piel-
grzymki do Mekki. Pozostałe kobiety obecne na spotkaniu odnosiły się do niej z ogromnym 
szacunkiem i nietrudno było się domyślić, że tego dnia przybyły tam głównie w celu zoba-
czenia się z nią34. Spotkanie to uświadomiło mi, jak wielką rolę w społecznej przemianie 
statusu kobiet odegrała religia i otwarcie jej instytucji na kobiecego odbiorcę. uczestnictwo 
w religijnych rytuałach oraz możliwość studiowania Koranu, filozofii i idei muzułmańskich 
nobilitują kobiety w oczach społeczeństwa.

Bardzo istotnym aspektem niniejszego tematu jest oddanie kobiet kwestii pokoju 
w  Sudanie. Wojna doświadcza obie płcie w  nieco odmienny sposób. Kobiety stanowią 
główne ofiary konfliktów zbrojnych. o wiele częściej dotyka je przemoc fizyczna, psychicz-
na, a także seksualna. Wojna domowa w Sudanie narzuciła na nie szczególnie trudne do-
świadczenia: utratę domów i  rodzin, przymusowe przesiedlenia, skrajne niedożywienie, 
gwałty, wreszcie, jeśli to wszystko przetrwały, konieczność poradzenia sobie w  nowej, 
bardzo trudnej sytuacji, będąc zdanymi tylko na siebie. 

Podczas długiej i burzliwej wojny domowej kobiety jednak brały udział również w bez-
pośrednich działaniach zbrojnych. W Sudanie Południowym powstał nawet kobiecy bata-
lion partyzancki, a kobiety brały udział w szkoleniach zbrojnych Ludowej Armii Wyzwolenia 
Sudanu (Sudan People’s Liberation Army, SPLA). Tysiące z nich zaangażowało się bezpo-
średnio w działania wojenne w charakterze pielęgniarek i zaplecza strategicznego dla zdo-
minowanego przez mężczyzn frontu. Mimo to w 1997 r. w Chartumie to głównie kobiety, 
publicznie maszerując, demonstrowały swój sprzeciw wobec przemocy i właśnie one jako 
pierwsze zaapelowały do oNZ o pomoc w zapewnieniu pokoju w kraju35.

W związku z  rozszerzającą się wojną domową w  Sudanie kwestie rozwiązania we-
wnętrznych konfliktów i  proces pokojowy bardzo szybko pojawiły się wśród głównych 
celów kobiecych organizacji. Wkrótce po Światowej Konferencji ds. Kobiet w  Pekinie 
w 1995 r. sudańskie ruchy kobiece zjednoczyły się we wspólnym apelu do rządu i polityków 
o zaprzestanie działań wojennych na Południu36. Były także negocjatorkami w bezpośred-
nich konfliktach etnicznych w południowych prowincjach. Powstawały kobiece organiza-
cje na uchodźctwie. Kobiety, które opuściły kraj w związku z kryzysem, tworzyły własne 
stowarzyszenia na rzecz pokoju, m.in. Sudanese Women for Peace w Kenii. Niektóre lider-
ki, jak np. Fatima Ahmad Ibrahim, przebywając na uchodźctwie w Europie, angażowały 
się w  szerzenie wiedzy na  temat konfliktu oraz proces pokojowy, wygłaszając wykłady 
na uniwersytetach i w innych publicznych instytucjach. Jednoczyły się także z pozostałymi 
przedstawicielkami krajów Rogu Afryki. Mimo starań i wysiłków kobiet pokutujące wciąż 

34  Na podstawie własnych obserwacji i rozmowy z szejchą Sammanijja podczas wizyty w jej domu w listopadzie 2010 r. 
35  Sudanese Women Empowerment For Peace: Engendering the Peace Process in Sudan, http://www.suwepmovement.
org/PDFs/EngenderingPeaceProcessSudan.pdf (dostęp z 18.06.2011).
36  Ibidem. 
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przeświadczenie, że wojny są domeną mężczyzn, sprawiło, że oficjalne rokowania pokojo-
we odbywały się bez kobiecej obecności na oficjalnych szczeblach. 

Wojna z  jednej strony głęboko doświadcza kobiety, a  z drugiej daje im motywację 
do działań na rzecz swoich rodzin, społeczności i pokoju, nawet jeśli miałoby to oznaczać 
wyjście poza tradycyjnie przypisywane im role. W niektórych krajach zrodzona w czasie 
konfliktów kobieca aktywność społeczna wygasa wraz z osiągnięciem pokoju, a w innych, 
jak np. Sudanie, staje się podstawą do budowania stałej kobiecej obecności w społeczeń-
stwie obywatelskim.

W czasie wojny na południu Sudanu kobiety mogły o wiele swobodniej poruszać się 
po okolicy, nie będąc jak mężczyźni podejrzewane o działania partyzanckie. Doprowadziło 
to do sytuacji, w której rola żywicieli rodziny i odpowiedzialność za załatwienie wszystkich 
niezbędnych spraw spoczęła na  kobietach. Przejmowały one rodzinne interesy, czyniąc 
swoją pracę głównym źródłem utrzymania zarówno siebie i swoich dzieci, jak i męża. Po 
zakończeniu wojny wielu mężczyzn pozostało w tej wygodnej dla siebie pozycji37. Kobieca 
przedsiębiorczość natomiast rozwinęła się jeszcze bardziej. 

Przesiedlone kobiety musiały podjąć wyzwanie zorganizowania sobie nowej rzeczy-
wistości w obozach dla uchodźców czy miastach, do których uciekły. Wytworzyło to nowe 
formy solidarności, często funkcjonujące ponad plemiennymi podziałami. Małe grupy ko-
biet zaczęły dzielić się opieką nad dziećmi tak, aby w tym czasie inne mogły zdobyć żyw-
ność i zarobić pieniądze. Spełniały także funkcję grup wsparcia psychicznego, wewnątrz 
których kobiety opowiadają o swojej traumie związanej z wojną. Z czasem przekształciły 
się one w większe zrzeszenia, które skupiały się na problemach kobiet w szerszym zakre-
sie i wkrótce zaczęły żądać reprezentacji kobiet w radach obozów. Aby efektywniej stawić 
czoła wszelkim aspektom wojny, jakie spotkały kobiety, zorganizowały się one w orga-
nizacje na rzecz pokoju, zarówno na Północy, jak i Południu. Przedstawicielki obu stron, 
wygłaszając na całym świecie prelekcje na temat konfliktu w Sudanie, starały się zwrócić 
uwagę międzynarodowej opinii publicznej na „zapomnianą wojnę”, jak z czasem zaczęto 
nazywać sudański konflikt wewnętrzny. W Waszyngtonie, oNZ, Hadze czy Pekinie sta-
rały się skłonić świat zewnętrzny do wywarcia presji na strony konfliktu w celu zawarcia 
pokoju. Wiele kobiecych organizacji po obu stronach konfliktu zaangażowanych było w te 
działania. Szczególnie aktywne w  tym czasie były: Sudanese Women’s Union, New Su-
dan Women Federation, The SPLM Women’s Movement, The Sudanese Women’s Voice for 
Peace, The Nuba Women Peace Group, The Babiker Badri Scientific Association of Ahfad 
University for Women, a także organizacje religijne38. 

Podczas procesu pokojowego w  latach 2002–2005 dowództwo SPLM zdecydowało 
się uwzględnić kobiecą reprezentację w delegacji wysłanej do przeprowadzenia negocja-
cji. Nie oznaczało to jednak, że będą one brały udział w  samych pertraktacjach bądź 

37  M. Kurcz, Jak przeżyć w afrykańskim mieście, Katowice 2012, s. 169. 
38  Sudanese Women Empowerment For Peace…
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że ich postulaty będą uwzględnione w  ogólnym stanowisku reprezentacji zarówno po-
łudniowych, jak i północnych prowincji. ostatecznie jednak Kompleksowe porozumienie 
pokojowe zawiera kilkadziesiąt punktów związanych z prawami kobiet. Dotyczą one m.in. 
kwestii przemocy wobec nich podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy 
seksualnej, oraz zalecenia, aby uwzględnić konieczność ich udziału w procesach politycz-
nych po podpisaniu porozumienia39. 

udział kobiet w odbudowie jest uzależniony od charakteru nowych systemów poli-
tycznych i tego, w jakim stopniu przywiązywać będą one wagę do praw kobiet, ich potrzeb 
i interesów. Lecz także od tego, czy i w jakim stopniu same zainteresowane będą mogły 
uczestniczyć w politycznych procesach. Kobiece organizacje przez wiele lat walczyły o rów-
ne z mężczyznami prawo do reprezentacji w strukturach sudańskiego państwa. obecnie 
żądają uwzględnienia w nowym prawodawstwie zakazu dyskryminacji płciowej zarówno 
w życiu publicznym, jak i prywatnym. organizacje kobiece lobbują także za ratyfikowa-
niem przez rząd międzynarodowych aktów prawnych, takich jak Konwencja w sprawie li-
kwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women, CEDAW). Postulowały nawet system kwotowy, aby za-
pewnić kobietom odpowiednią liczbę miejsc. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że 
obsadzenie ich na  kluczowych stanowiskach administracji wymagających przejrzystości 
działań przyczyniło się do ograniczenia korupcji40. 

Jedną z barwnych postaci procesu pokojowego w Sudanie jest dr Anne Itto, wykła-
dowczyni uniwersytetu w Dżubie. W 2005 r. została sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Leśnictwa Rządu Jedności Narodowej, piastowała także stanowisko ministra41. 
Jak większość ludzi w południowym Sudanie, nie miała żadnego wcześniejszego doświad-
czenia politycznego. Jako działaczka organizacji kobiecej została zaproszona przez SPLM 
do wzięcia udziału w negocjacjach pokojowych w Naivashu. obecnie jednak jest zagorza-
łym krytykiem postawy, jaką zademonstrowali przedstawiciele obu stron porozumienia, 
ignorując głos kobiet w negocjacjach42.

Dzięki doświadczeniu i determinacji w niesieniu pomocy innym w 2005 r. dostała pro-
pozycję zajęcia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Rządu 
Jedności Narodowej. Rok później została doradcą prezydenta. W 2008 r. została wybrana 
na zastępcę sekretarza generalnego partii SPLM. Po raz pierwszy tak wysokie stanowisko 
w SPLM zostało powierzone kobiecie, co spowodowało, że wielu członków zaczęło kwe-
stionować trafność tego wyboru. A. Itto ciężko pracowała na uznanie. W 2006 r. związała 
się z International Republican Institute jako obserwatorka wyborów w Kenii. Brała udział 

39  Kompleksowe porozumienie pokojowe (Comprehensive Peace Agreement, CPA).
40  A. osman, Sudanese Women in Civil Society and Their Roles in Post-conflict Reconstruction, DIIPER Research Series, 
t. 14, Aalborg university, Aalborg 2009, s. 8. 
41  Biogram na stronie Rządu Sudanu Południowego, http://www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/ministries/Agri-
culture-and-Forestry.html#functions (dostęp z 19.06.2011).
42  http://www.c-r.org/our-work/accord/sudan/women.php (dostęp z 19.06.2011).
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w międzynarodowych konwencjach kobiecych organizacji w ugandzie i Stanach Zjedno-
czonych. Podczas wyborów parlamentarnych w  2010  r. uczestniczyła w  tworzeniu pro-
gramu SPLM43. A. Itto jest doskonałym przykładem zaangażowania kobiet w rodzącą się 
na południu Sudanu demokrację. Przykładem kobiety, która postanowiła wziąć na swoje 
barki odpowiedzialność i krytykę, a jednocześnie doskonale sobie radzi w rozwijaniu poli-
tycznych zdolności. 

Nie można również nie wspomnieć o znaczeniu kobiet w niezwykle ważnym etapie 
historii Sudanu, a  mianowicie przygotowaniach i  przebiegu referendum separacyjnego, 
które odbyło się w styczniu 2011  r. W miesiącach poprzedzających referendum nastąpi-
ła wielka mobilizacja kobiet Południa. Trwały także intensywne konferencje i spotkania 
dotyczące przyszłości państwa i roli kobiet. Ważną kwestią była także ich aktywizacja, by 
wzięły udział w zbliżającym się referendum. Skutkiem była szeroko zakrojona kampania 
informacyjna z silnym komunikatem skierowanym właśnie do kobiet, przy użyciu niemal 
wszystkich dostępnych środków przekazu i narzędzi marketingu bezpośredniego. Telewi-
zja emitowała specjalnie przygotowane spoty, promujące udział w referendum i bardzo 
dokładnie wyjaśniające zasady rejestracji i  przebiegu głosowania. Reklamy telewizyjne 
uwzględniały kobiecą bohaterkę i lektorkę, co może świadczyć o intencji twórców, by rów-
nomiernie motywować obie płcie. Również plakaty, billboardy czy gadżety dedykowane 
były specjalnie kobietom. W działania aktywizujące włączyły się także liderki społeczne, 
bezpośrednio apelując o udział. około 60% głosów za separacją pochodziło od kobiet.

Czas przejściowy pomiędzy referendum a  separacją w  lipcu 2011  r. to okres bardzo 
intensywnych działań organizacji kobiecych na Południu. W tym czasie odbyło się wie-
le spotkań aktywistek z różnych regionów, które debatowały nad przyszłością państwa, 
kierunkami jego rozwoju i  rzecz jasna wzmocnieniem pozycji kobiet. Jedna z  większych 
debat odbyła się 11 kwietnia 2011 r. w Dżubie. Kilkadziesiąt aktywistek z różnych prowincji 
omawiało kierunki rozwoju nowego państwa, wzmocnienie pozycji kobiet i zapewnienie 
im równych praw w  przyszłości44. Dwa dni później, jako rezultat rozmów, wystosowały 
oficjalny komunikat o zagwarantowanie 30% kwoty dla kobiet w parlamencie i  rządzie 
do południowosudańskich władz w Dżubie45. 

W przeciwieństwie do  sytuacji na  Południu sytuacja kobiet w  północnym Sudanie 
prezentuje się coraz gorzej. Po odłączeniu się Sudanu Południowego zaostrzono egze-
kwowanie przepisów szariatu, a  konflikt jest wykorzystywany do  usprawiedliwiania 
wzmożonych działań ograniczających i tak znikomą wolność prasy czy wolność obyczajo-
wą. Powszechne są również represje wobec kobiecych aktywistek. Przypadki stosowania 
wobec nich kary publicznej chłosty oraz coraz częste zatrzymania doprowadziły do prote-
stów kobiet na ulicach Chartumu, które z kolei powodują kolejne aresztowania. Na karę 

43  http://www.iri.org/news-events-press-center/news/democracys-hero-dr-anne-itto (dostęp z 19.06.2011).
44  Blog uczestniczki spotkania, http://rosebellkagumire.com/2011/04/11/south-sudan-women-experiences-from-the-
referendum (dostęp z 23.06.2011).
45  Ibidem. 
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więzienia została skazana także dziennikarka, która opisała sprawę gwałtu na aktywist-
ce, popełnionego przez oficerów służb bezpieczeństwa. 

W Sudanie mają obecnie miejsce głębokie przeobrażenia kulturowe, społeczne i poli-
tyczne. Kobiety są ich uczestniczkami, wpływając na kierunki i tempo sudańskiej moder-
nizacji. od lat 40. XX w., kiedy rozpoczęły się procesy emancypacyjne, a zarazem dążenia 
niepodległościowe sudańskiego społeczeństwa, pokonały one długą i żmudną drogę. De-
kady konfliktu i niestabilnej sytuacji politycznej stały się tłem dla  ich zmagań o pełnię 
praw obywatelskich i społeczną akceptację dla udziału w życiu publicznym i politycznym. 

Dzięki rozróżnieniu organizacji działających w  Sudanie na  te o  zewnętrznych i  we-
wnętrznych źródłach inicjatyw możemy odróżnić kwestie faktycznie lokalnie rozpoznane 
jako problemy i te, których identyfikacja została niejako narzucona przez odmienny sys-
tem kulturowych wartości. Analiza tzw. grass roots dostarcza nam bowiem najbardziej 
wiarygodnego i  interesującego obrazu społecznych inicjatyw. Działania kobiet w  powo-
jennej rzeczywistości czy sposoby rozwoju małej przedsiębiorczości najlepiej obrazują, ja-
kim wyzwaniom współczesne sudańskie kobiety muszą stawić czoła. Jedną z najbardziej 
interesujących kwestii kobiecej aktywności jest pojawianie się nowych, charyzmatycznych 
liderów społecznych. Prześledzenie ich pochodzenia, zarówno etnicznego, jak i religijnego 
czy nawet geograficznego, dostarczyć może cennych informacji o kierunkach rozwoju i ob-
szarach zainteresowań sudańskiego społeczeństwa.

organizacje kobiece w Sudanie, ich zainteresowania i działania, odzwierciedlają bie-
żącą sytuację społeczną i  polityczną kraju. Podczas badań natrafiłam na  kilkadziesiąt 
sformalizowanych ruchów kobiet. o wiele więcej jest tych działających nieformalnie. 
Skoncentrowane są one na najróżniejszych zagadnieniach, w różnym stopniu związanych 
z kobietą jako osią działań. Śledząc ich aktywność w ostatnich 50 latach, zauważyłam, 
że stanowią doskonały wskaźnik zachodzących w społeczeństwie procesów emancypacji, 
modernizacji i przemian kulturowych. obszary ich zainteresowań stanowią swego rodzaju 
szkło powiększające dla najbardziej palących w danym momencie historycznym proble-
mów kobiet. Koncentracja celów i działań ruchów na danym aspekcie sygnalizuje rodzącą 
się w społeczeństwie potrzebę zmiany. 
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Social Activity of women in Sudan

(abstract)

For years, women of the Developing World have been perceived as victims of the cul-
ture and traditions that they are part of, instead of being seen as potential or operative 
social activists. In feminist discourse, women’s movements in those countries were often 
ignored. The aim of the paper is to briefly analyse the social activism of Sudanese women. 
The paper contains an analysis of different movements, focusing on grass roots organisa-
tions and local leaders of Sudan, both from cities and provinces. The main axis of women’s 
activism is emancipation, women’s rights, social issues, development of modern agricul-
tural techniques and small businesses. Women’s engagement in religious organisations, 
whose development has been especially significant during the last 20 years, is of particu-
lar interest to the culture-oriented researcher. The last part of the discussion proves high 
political activity of Sudanese women, their engagement in peace processes and the re-
construction of the country after the civil war. The analysis of the women’s movement 
in Sudan shows that a careful observation of those initiatives can provide us with valuable 
information about dynamic changes in the society.
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Katarzyna Meissner
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Budu kuru, czyli kasa kobiet. 
Dogońskie stowarzyszenia kobiece
jako przykłady lokalnych inicjatyw
rozwojowych

wprowadzenie

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki etnologicznych badań terenowych prowadzonych 
w Kraju Dogonów w Mali w lutym 2012 r.1. Przedmiotem zainteresowań autorki były wielo-
aspektowe zjawiska zmiany kulturowej i społecznej Dogonów, będące wynikiem wzmożo-
nej w ostatnich dekadach działalności zewnętrznych czynników rozwojowych – organizacji 
pozarządowych. Ich obecność przyczyniła się do wygenerowania nowego modelu relacji 

1  Badania realizowano w  ramach projektu badawczego pt. Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów roz-
wojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej wśród afrykańskich społeczności 
lokalnych (studium porównawcze), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego RP (projekt nr 
NN 109 055539). Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Ryszard Vorbrich. Autorka niniejszego artykułu pełniła funkcję 
asystentki terenowej podczas jednego z etapów realizacji projektu.



204

społecznych, stworzonego na  bazie wymogów stawianych przez darczyńców z  Zacho-
du. Włączenie marginalizowanej dotąd wspólnoty Dogonów w globalny nurt rozwojowy 
skutkowało powstaniem wielu lokalnych stowarzyszeń (głównie kobiecych), działających 
na rzecz rozwoju. 

Jako próbę badawczą – swoiste studium przypadku – wytypowano region Bandiagara, 
leżący w północno-wschodniej części kraju, tuż przy granicy z Burkina Faso. okręg ten jest 
doskonałym przykładem przemodelowania lokalnego systemu gospodarczego (Dogono-
wie są rolnikami) pod kątem wykorzystania potencjału rozwojowego, tkwiącego w  wa-
lorach turystycznych regionu. Impuls do rozwoju turystyki w tym regionie dała organizo-
wana w Paryżu w 1931 r. Exposition Coloniale Internationale (Międzynarodowa Wystawa 
Kolonialna), podczas której po raz pierwszy zaprezentowano w Europie folklor dogoński. 
udokumentowane wzmianki o  pobytach zagranicznych turystów w  Kraju Dogonów po-
chodzą już z lat 50. XX w.2, a pierwszy hotel przyjmujący gości powstał w Sangha na po-
czątku lat 60. XX w.3. W latach 70. rosnącą popularność Dogonów wykorzystano w dzia-
łalności marketingowej malijskich linii lotniczych Air Mali. Slogan reklamowy zapewniał 
pasażerów, że jest to „jedyne towarzystwo lotnicze posiadające klucz do Krainy Dogonó-
w”4. W 1989 r. obszar ten – ze względu na różnorodność cech geomorfologicznych oraz 
względnie zachowany tradycjonalizm kulturowy – został wpisany na  Listę Światowego 
Dziedzictwa uNESCo pod nazwą Naturel et Culturel de la Falaise de Bandiagara (Naturalne 
i Kulturalne Sanktuarium Falezy Bandiagara)5. 

W rozumieniu Dogonów status „miejsca chronionego” daje szansę na społeczno-eko-
nomiczny rozwój regionu6, ponieważ stwarza możliwości finansowania międzynarodowych 
projektów pomocowych i  rozwojowych. od chwili wpisania Kraju Dogonów na  Listę 
Światowego Dziedzictwa uNESCo dąży się do  ochrony dóbr naturalnych i  kulturalnych 
regionu. Zapoczątkowany w  latach 90. XX w. proces „zintegrowanej konserwacji” łączy 
stały rozwój Kraju Dogonów z zachowaniem przywilejów kulturowych tego miejsca i jego 
mieszkańców7. Wraz z  obecnością zachodnich agend rozwojowych pojawiają się środki 
na budowę dróg, szkół, szpitali, przychodni, regulację cieków wodnych i zakładanie kas 

2  Wspomnienia z podróży do Kraju Dogonów zawarte są w publikacji J.F. Waltera Afrykańska włóczęga, Warszawa 1960.
3  W. Korabiewicz, Do Timbuktu, Warszawa 1967, s. 250.
4  T. Pasierbiński, Zmierzch talizmanów, Warszawa 1969, s. 81.
5  P.M. Apollonj Ghetti, M. Bertagnin, G. Fontana Antonelli, Les sites du patrimoine mondial au Mali. Architectures de 
terre et paysages culturelles. Questions de sauvegarde et de revitalisation, Paris 2002, s. 94.
6  G. Ciarcia, De la memoire ethnographique. L’exithisme du Pays Dogon, Paris 2003, s. 130–132.
7  W związku z tym w Kraju Dogonów wyznaczono obszary niedostępne całkowicie lub częściowo dla turystów – zone 
du site classe de l’UNESCO – do których zaliczono zarówno dobra nieruchome, określane jako tradycyjne (m.in. wiaty 
dla  starszyzny – togu na, osadnictwo kultury archeologicznej tellem, domy odosobnienia dla  kobiet przechodzących 
menstruację, ołtarze i sadzawki przepełnione „świętymi” kajmanami), jak i niematerialne praktyki rytualne (m.in. tańce 
masek), które ze względu na  swój spektakularny charakter uznano za atrakcję turystyczną. Podjęto także działania 
zmierzające do kontroli nielegalnego handlu materialnym dziedzictwem kulturowym – głównie rękodziełem, których 
wywóz poza granice kraju jest zabroniony. L. Buchalik, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów, Żory 2011, s. 586.
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kredytowych dla rolników8. Dla wielu dogońskich rodzin rozkwit ruchu turystycznego jest 
także dodatkowym źródłem zarobkowania9.

Wraz z pojawieniem się dyskursu rozwojowego w izolowanej przestrzennie i społecznie 
wspólnocie Dogonów interesującym dla antropologa fenomenem kulturowym stała się wy-
pracowana w tej społeczności sieć powiązań i zależności między lokalnym światem Dogo-
nów a globalnym światem organizacji rozwojowych. Swego rodzaju spoiwem łączącym obie 
płaszczyzny, umożliwiającym przekazywanie i absorpcję środków pomocowych, jest stowa-
rzyszenie (fr. association). Autorka artykułu za cel obrała przedstawienie genezy, struktury 
i sposobów działania lokalnych stowarzyszeń, operujących w zakresie rozwoju w Kraju Do-
gonów. Egzemplifikację stanowią organizacje działające w Sangha, Songho, Tiréli i Koundou, 
miejscach cieszących się dużą popularnością wśród zachodnich turystów, oraz w Mopti, mie-
ście wojewódzkim, stanowiącym bazę wypadową do falezy Bandiagara10.

Stowarzyszenia a współpraca rozwojowa w Kraju Dogonów 

Wpisanie Kraju Dogonów na Listę Światowego Dziedzictwa uNESCo zapoczątkowało 
realizację projektów związanych z rozwojem ekonomicznym i społecznym regionu. obec-
ność zachodnich agend rozwojowych zaowocowała międzynarodową współpracą, której 
celem jest absorpcja dóbr i transfer wiedzy, przekazywanych pod nazwą Official Develop-
ment Assistance (oficjalna Pomoc Rozwojowa, oDA)11. Ten program współpracy jest odpo-
wiedzią krajów rozwiniętych na problemy krajów uboższych, które wynikają z ich niższego 
poziomu rozwoju. Procesy modernizacji generowane przez zachodnie agendy w swym za-
łożeniu mają prowadzić do poprawy jakości życia społeczności krajów rozwijających się. 

8  Działania na rzecz rozwoju regionu zapoczątkował już sam M. Griaule. Pełniąc funkcję doradcy Union Française (unii 
Francuskiej), jednostki politycznej zastępującej imperium kolonialne, przyczynił się do skonstruowania zapory wodnej 
w pobliżu Sangha. G. Ciarcia, op. cit., s. 125.
9  Podstawowym źródłem dochodów związanych z działalnością turystyczną jest praca w charakterze przewodnika, ze 
względu na obowiązującą na tym obszarze niepisaną regułę zwiedzania miejsc w ich towarzystwie. W dalszej kolejno-
ści źródłem utrzymania Dogonów jest branża hotelarsko-gastronomiczna. Zyski z ich działalności dzielone są między 
kilku członków rodziny, finansujących budowę, lub między członków wspólnoty wiejskiej, która wybudowała taki obiekt 
w celu ekonomicznego rozwoju miejscowości. Punkty noclegowe są doskonałym miejscem do zakładania sklepików – ar-
tisan z przedmiotami o cechach wyrobów „artystycznych”. Sprzedaż miejscowego rękodzieła – głównie figurek, masek, 
drzwi i okien pokrytych płaskorzeźbami oraz zamków do drzwi – stanowi kolejne źródło dochodu. Inną formą zarob-
kowania jest działalność folklorystyczna, polegająca na rekonstrukcjach dogońskich rytuałów. ostatnią bezpośrednią 
formą zarobkowania w  sektorze turystycznym jest prowadzenie muzeum. Co prawda instytucja ta zwykle generuje 
dochody na rzecz gminy, jednakże promując materialne dziedzictwo, przynosi zyski wytwórcom rękodzieła i animatorom 
kultury.
10  W trakcie prowadzonych badań udokumentowano działalność 17 stowarzyszeń.
11  Według definicji Organisation for Economic Co-operation and Development (organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju, oECD) są to przepływy finansowe (darowizny i pożyczki, z czego aż 25% to darowizny) przekazywane kra-
jom rozwijającym się przez instytucje rządowe lub samorządowe państw-dawców w celu wsparcia rozwoju gospodar-
czego i  dobrobytu w  tych krajach. Is it ODA, http://www.oecd.ogr/investment/aidstatistics/34086975.pdf (dostęp 
z 27.09.2012). 
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udzielanie pomocy przebiega dwutorowo: albo pośrednio przez oficjalne instytucje świa-
towe, takie jak: uNESCo, Bank Światowy, uNICEF i WHo, albo bezpośrednio przez organi-
zacje pozarządowe12.  

Działania podejmowane w  ramach współpracy rozwojowej w  Kraju Dogonów zwy-
kle koncentrują się na czterech sektorach. Pierwszym z nich jest walka z pustynnieniem 
i zwiększenie dostępu do wody pitnej. W tej dziedzinie najdłuższą tradycję ma współpraca 
z  instytucjami francuskimi. Już od czasów badań prowadzonych przez Marcela Griaule’a 
zapoczątkowano modernizację regionu, budując niewielkie tamy spiętrzające wodę po-
trzebną do upraw rolnych. Francuskie organizacje pozarządowe zajmują się także budową 
studni głębinowych, dokonując głębokich (nawet na 70 m) odwiertów w ziemi13. Wraz z po-
stępującą w regionie desertyfikacją program pomocy obejmuje także tworzenie na grani-
cach terenów półpustynnych naturalnych barier z roślin, powstrzymujących dalsze procesy 
degradacji środowiska14. Drugi sektor obejmuje ochronę zdrowia publicznego. Prace podej-
mowane w tym zakresie dotyczą zarówno budowy infrastruktury medycznej – szpitali15 
lub przychodni16, jak i wdrażania programów edukacyjno-szkoleniowych17. Projekty ochrony 
zdrowia realizowane są przy współpracy z Ministère de la Santé18 (Ministerstwo Zdrowia) 

12  Przewodnik polskiej pomocy zagranicznej, Warszawa 2009, s. 6–7.
13  Jedną z prężnie działających w tym sektorze organizacji jest Via Sahel z siedzibą w Sangha. Budowane za ich po-
średnictwem studnie wykopywane są ręcznie przez Dogonów, zgodnie z tradycyjnymi metodami wykonania. Innowacją 
wprowadzoną przez Via Sahel jest betonowe zwieńczenie studni, wokół którego buduje się cztery półkoliste ścianki 
dla zachowania bezpieczeństwa i czystości. Koszt budowy studni wynosi ok. 2,5–3 tys. euro i jest nawet pięciokrotnie 
niższy niż cena wykonania studni głębinowej za pomocą odwiertów. Budowa jednej studni trwa od dwóch do czterech 
miesięcy. Do pracy przy wykopie zatrudnia się kilkanaście osób, którym zapewnia się wyżywienie i niezbędny sprzęt. 
Stowarzyszenie pokrywa koszty zakupu i transportu materiałów budowlanych (cement, zbrojenia, szalunki) oraz wy-
nagrodzenia dla dwóch murarzy. Rocznie buduje się od 12 do 14 studni. Dzięki wsparciu stowarzyszenia w całym Kraju 
Dogonów wybudowano już 58 studni; http://www.viasahel.fr/activites/les-puits (dostęp z 21.09.2012). 
14  Sadzenie roślin przeprowadzono m.in. w Tiréli. Mieszkańcy wsi leżącej na zboczu urwiska „wykradali” pustyni frag-
menty gruntu, przeznaczając je na pola uprawne. Akcję przeprowadzili członkowie Joliba Trust – organizacji mającej tu 
siedzibę. Z jej inicjatywy w pobliżu Tiréli zasadzono ponad 27 tys. miododajnych drzew akacjowych (Acacia albida). Joliba 
Trust Annual Review, Devon 2004, s. 7. od 2005 r. rozpoczęto także sadzenie krzewów wilczomlecza (Euphorbia) chro-
niących glebę przed wysuszaniem i erozją. Badania własne, 2012 r. 
15  W latach 90. ubiegłego wieku przy wsparciu członków francuskiej organizacji Via Sahel zbudowano kompleks szpi-
talny w Sangha. Ma on salę operacyjną i kilka sal dla pacjentów. W oddzielnym budynku znajduje się izba porodowa. or-
ganizacja zapewnia środki na zatrudnienie jednego lekarza. Poza nim pracują tu pielęgniarz, farmaceuta, dwie położne 
i czterej pomocnicy medyczni. L. Buchalik, op. cit., s. 318.
16  Przykładowo z  inicjatywy stowarzyszenia Joliba Trust wybudowano w  Tiréli izbę porodową i  przychodnię. Rzadko 
bywa w niej lekarz, a pacjentów zwykle przyjmuje osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Badania własne, 
2008, 2009, 2012 r. 
17  W Kraju Dogonów prowadzone są kampanie na temat zapobiegania HIV i AIDS oraz zaprzestania okaleczania żeń-
skich narządów płciowych. W lokalnych przychodniach organizuje się edukacyjne konsultacje prenatalne i postnatalne 
oraz prowadzi kursy położnictwa dla miejscowych akuszerek. W ramach walki z malarią odbywają się szkolenia z użycia 
moskitier. Ponadto promuje się szczepienia ochronne (zwłaszcza przeciwko tężcowi) i organizuje kursy higieny. Badania 
własne, 2012 r.
18  Za pośrednictwem Ministère de la Santé WHo i  uNICEF realizują projekt promocji zdrowia publicznego i ochrony 
matek w okresie prenatalnym (Les pratiques familiales essentielles pour la promotion de la santé et développement de 
la mère, du nouveau né et de l’enfant). Z kolei amerykańska organizacja Agence d’Aide au Développement International 
des Etats Unis (Amerykańska Agencja ds. Pomocy i Rozwoju Międzynarodowego, uSAID), za pośrednictwem przychodni 
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lub wyłącznie z inicjatywy zachodnich organizacji pozarządowych19. Trzeci sektor obejmuje 
działalność na rzecz skolaryzacji i alfabetyzacji dogońskich dzieci20. Czwarty związany jest 
z zakładaniem kas kredytowych dla rolników. 

W Kraju Dogonów działalność organizacji pozarządowych w dużej mierze sprowadza 
się do realizacji projektów. Projekt, według najogólniejszej definicji, jest zbiorem czynno-
ści podejmowanych do osiągnięcia zamierzonych celów, w określonym czasie i za pomocą 
przeznaczonego budżetu21. Na etapie konstruowania projektu ważną kwestią jest wybór 
odpowiedniego partnera, gdyż często od niego zależy powodzenie w realizacji zamierzo-
nych działań. Planowana współpraca powinna przebiegać zgodnie z formułą partnerstwa, 
którą można odnaleźć w licznych opracowaniach teoretycznych oraz w deklaracjach i doku-
mentach podmiotów zaangażowanych w działalność rozwojową. Zakłada ona, że zarów-
no dawca pomocy – donator, jak i biorca – beneficjent, uczestniczą w procesie rozwoju22. 
Tym samym biorca pomocy może wpływać na wyznaczenie celów i kierunków realizacji 
projektów rozwojowych. Beneficjentem pomocy nie może być pojedyncza jednostka, lecz 
co najmniej grupa osób. Doświadczenia realizacji projektów w  Afryce pokazują, że czę-
stym biorcą pomocy i zarazem partnerem jest instytucja społeczna, np. szkoła, szpital, 
urząd gminy. W Kraju Dogonów funkcję podmiotu aktywnie zaangażowanego w działania 
na rzecz rozwoju pełni dodatkowo struktura zwana association (stowarzyszenie). 

Struktura, organizacja i obszary aktywności stowarzyszeń

W Kraju Dogonów znaczna liczba stowarzyszeń powstała z inicjatywy kobiet. Zasad-
niczo stowarzyszenia kobiece dzielą się na dwa rodzaje: niezarejestrowane i zarejestrowa-
ne. W przypadku stowarzyszeń niezarejestrowanych badacz ma do czynienia ze strukturą 

w Songho, przekazała 200 moskitier dla rodzin mieszkających we wsi Dombo Gienenke. Badania własne, 2012 r. 
19  Przykładem aktywnej działalności pomocowej i rozwojowej w Kraju Dogonów są organizacje: brytyjska Joliba Trust 
(http://www.jolibatrust.org.uk) i francuska Via Sahel (http://www.viasahel.fr), mające tu swoje siedziby. Poza tym wie-
loletnim doświadczeniem może wykazać się stowarzyszenie: Association Coup de Pouce pour les Enfants de Daga (Sto-
warzyszenie Wspierające Dzieci z Daga, http://www.e-daga.org).
20  Przykładów takiej działalności jest wiele. Warto wspomnieć o projekcie dydaktyczno-rozwojowym Pokaż mi swój 
świat – pokaż mi swoją szkołę, realizowanym przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej uAM, w ramach którego 
przekazano szkołom w Songho, Tiréli i Damassongo 300-kilogramowy pakiet materiałów dydaktycznych i przeprowa-
dzono edukacyjne warsztaty plastyczne. R. Vorbrich (red.), Pokaż mi swój świat. Edukacja rozwojowa a  antropologia 
wizualna, Poznań 2009. Ponadto w École Fondamentale de Tiréli (Szkoła Podstawowa w Tiréli) znajduje się też okręgowa 
biblioteka – dar francuskiego stowarzyszenia – Association Coup de Pouce pour les Enfants de Daga, z której mogą korzy-
stać uczniowie i nauczyciele z okolicznych wsi: Amani, Sono, Gondom, Iréli, Iguéli i Komokani. W księgozbiorze znajdują 
się m.in. podręczniki i encyklopedie. Miejscowi nauczyciele nie mogą jednak z niego w pełni korzystać, ponieważ, jak 
sami stwierdzają: „Potrzebujemy afrykańskich podręczników, o Afryce. Te, które posiadamy, są europejskie, o Europie”. 
Badania własne, 2009 r.
21  B. Grucza, Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, [w:] Zarządzanie projektem europej-
skim, red. M. Trocki, B. Grucza, Warszawa 2007, s. 13.
22  Shaping the 21st century: the contribution of development cooperation, Paris 1996, s. 13.
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o dość wąskim polu aktywności społecznej. Jest to związane z ograniczonym dostępem 
do środków generowanych przez zachodnie organizacje pozarządowe. W sytuacji, gdy sto-
warzyszenie jest nieformalną strukturą, nie może stać się partnerem w procesie redystry-
bucji dóbr i transferu wiedzy. 

Znaczne korzyści ze zwiększonego ruchu turystycznego i  obecności zewnętrznych 
czynników rozwojowych czerpią zarejestrowane stowarzyszenia. Rejestracji można do-
konać w  urzędach powiatowych poszczególnych regionów, na  podstawie wytycznych 
Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivites Locales (Ministerstwo Admini-
stracji Terytorialnej i Wspólnot Lokalnych). Do zarejestrowania stowarzyszenia potrzebny 
jest komplet dokumentów zawierający: ostemplowaną deklarację założenia stowarzy-
szenia, protokół z  posiedzenia osób zainteresowanych taką formą działalności zbioro-
wej, statut stowarzyszenia, listę członków zarządu wraz z  ich podpisami i wewnętrzny 
regulamin zarządu. Po zarejestrowaniu organizacji zgłaszający otrzymują dokument po-
twierdzający rejestrację stowarzyszenia, który zawiera: numer ewidencyjny i datę wpisu 
do rejestru, nazwę, siedzibę i nazwisko przewodniczącej organizacji oraz cele działalności. 
Stowarzyszenie jest strukturą uprawnioną do czerpania zysków, dlatego każda członkini 
jest zobowiązana do opłacenia miesięcznej składki wynoszącej 1–2,5 tys. F CFA23. W mo-
mencie podjęcia decyzji o rezygnacji lub usunięciu ze stowarzyszenia wpłacona w danym 
miesiącu składka podlega zwrotowi. 

Wymogi związane z  zarejestrowaniem stowarzyszenia wydają się błahe, jednakże 
w  realiach dogońskich, gdzie znaczny odsetek kobiet nie potrafi czytać ani pisać w  ję-
zyku francuskim, przygotowanie zestawu dokumentów jest poważną barierą na drodze 
do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkową przeszkodą są koszty związa-
ne z rejestracją stowarzyszenia. Wiążą się one z wysokimi, jak na realia dogońskie, kosz-
tami podróży i noclegu w Bandiagara, gdzie znajduje się najbliższy urząd powiatowy, oraz 
z dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 200 F CFA. 

Pracami stowarzyszenia kieruje zarząd na podstawie wytycznych zawartych w regu-
laminie wewnętrznym24. Liczy on nawet do 13 członków. Na czele zarządu stoi przewodni-
cząca. W pełnieniu obowiązków pomagają jej wiceprzewodnicząca, sekretarz, skarbniczka 
i jej asystentka. Poza tym w zarządzie mogą zasiadać: komisarz ds. audytu i kontroli, spe-
cjalistka ds. zamówień, specjalistka ds. marketingu, specjalistka ds. ochrony środowiska, 
sekretarz organizacyjna, rzeczniczka prasowa, specjalistka ds. stosunków zewnętrznych 
i specjalistka ds. konfliktów. Te dość nietypowe funkcje administracyjne są przejęte z za-
chodnich modeli stowarzyszeń i świadczą o wymogach narzuconych przez zewnętrznych 
darczyńców.

23  F CFA – Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale, frank CFA, waluta stosowana w wielu państwach Afry-
ki Zachodniej i Centralnej (Benin, Burkina Faso, Czad, Gabon, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Mali, 
Niger, Republika Środkowoafrykańska, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej), o stałym kursie: 1 euro = 656 F  CFA, 
zob. http://www.pl.wikipedia.org/wiki_FrankCFA (dostęp z 27.09.2012). 
24  Réglement intérieur d’Association des Maraichéres de Sangha, Bandiagara 2004. 
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Głównym celem stowarzyszeń jest zaangażowanie kobiet w działalność rozwojową 
regionu. osiąga się go dzięki realizacji celów operacyjnych, określonych w statucie m.in. 
jako działania na  rzecz: formowania opieki medycznej dla  młodych matek i  ich dzieci, 
organizowania szkoleń zawodowych dla  kobiet, wspierania skolaryzacji i  alfabetyzacji 
dziewcząt oraz tworzenia systemu kobiecych kas kredytowych25. obszarami, w  których 
uczestniczą kobiety, są: działalność edukacyjno-szkoleniowa i zarobkowa. W pierwszym 
przypadku (dzięki współpracy z  zachodnimi organizacjami pozarządowymi) członkinie 
stowarzyszeń uczestniczą w licznych kursach np. na temat promocji ochrony zdrowia ma-
tek w  okresie prenatalnym i  postnatalnym26 oraz zapobiegania śmiertelności noworod-
ków, a także organizują tego typu szkolenia27. W ramach stowarzyszeń poruszają tematy 
związane z ochroną zdrowia dziewcząt poddawanych ekscyzji28 lub podejmują działania 
zmierzające do zwiększenia roli kobiet w społeczeństwie i wyrównania praw obywatel-
skich29. Dzięki wspólnej inicjatywie członkinie stowarzyszenia wspomagają także kobiety 
niezrzeszone, organizując dla nich np. kursy alfabetyzacji30. Ponadto większość zarejestro-
wanych stowarzyszeń prowadzi (przynajmniej raz w miesiącu) otwarte spotkania informa-
cyjne dla kobiet na temat sposobów pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych.

Drugą formą aktywności statutowej stowarzyszeń są systemy mikrokredytów. Są 
to niewielkie pożyczki udzielane członkiniom stowarzyszeń na  wspieranie lub rozwój 
własnych działalności zarobkowych. Pierwsze środki na prowadzenie kasy kredytowo-
-zapomogowej pozyskuje się najczęściej od zachodnich organizacji pozarządowych, 

25  Statuts d’Association des Maraichéres de Sangha, Bandiagara 2004, s. 1.
26  Tego typu kursy inicjowane są np. przez organizację Joliba Trust. obejmują one szkolenia na temat opieki nad ciężar-
nymi i młodymi matkami. Dotyczą m.in. sposobów planowania rodziny i regulacji ciąż u młodych żon i kobiet starszych, 
zob.: http://www.jolibatrust.org.ukmidwifery-training-mali.html (dostęp z 27.09.2012).
27  Dzięki współpracy z  Joliba Trust w Kraju Dogonów organizowane są kilkuletnie szkolenia z przyjmowania porodów 
i rozpoznawania komplikacji porodowych. Do tej pory udało się wyszkolić blisko 890 akuszerek. Ibidem.
28  Kwestię okaleczania narządów rodnych dziewcząt poruszano m.in. podczas spotkania z lokalną konsultantką ds. uro-
dzeń, przygotowanego przez organizację Joliba Trust. Podczas pogadanki konsultantka podkreślała trudności i problemy, 
jakie powstają w trakcie porodu u wyrzezanej kobiety. Jednocześnie informowała o tym, jak przebiega poród u kobiety nie-
poddanej ekscyzji. Do 2004 r. członkom organizacji Joliba Trust udało się wyszkolić 41 wiejskich współpracowniczek. Zob.: 
Joliba…, s. 4. Problematyka poruszana podczas spotkania wpisywała się w hasła międzynarodowej kampanii przeciwko 
okaleczaniu narządów rozrodczych kobiet, do której przyłączył się także rząd malijski. W związku z nią w kilku dogońskich 
wsiach można było ujrzeć plakaty nawołujące do zaprzestania tej praktyki. Badania własne, 2008, 2009, 2012 r. 
29  Przykładem tej inicjatywy jest działalność stowarzyszenia Djigi Tougou, mającego siedzibę w mieście Sévaré i współ-
pracującego z Comité d’Aide à Sangha (Komitet Pomocy w Sangha). Stowarzyszenie podkreśla rolę, jaką odgrywa ko-
bieta w lokalnej społeczności, będąc nie tylko matką i żoną, lecz coraz częściej (w wyniku aktywności zarobkowej) także 
dostarczycielką dodatkowych środków na  utrzymanie rodziny, zob.: http://www.courantsdefemmes.free.fr/Assoces/
Mali/DjigiTougou/Djiggi_Tougou.html (dostęp z 27.09.2012).
30  Tego typu działalność prowadzi stowarzyszenie L’association pour l’emploi, la sécurité et la sante de la mere et de 
l’enfant (Stowarzyszenie na rzecz Zatrudnienia, Bezpieczeństwa i Zdrowia Matki i Dziecka, ESSEM), posiadające siedzi-
bę w Mopti. Zrzeszone w nim kobiety prowadzą dom – noclegownię dla dogońskich dziewcząt wysłanych na emigrację 
zarobkową do miast. Pozostawione bez opieki rodziny, w obcym mieście padają ofiarami przemocy seksualnej oraz pracy 
opartej na wyzysku. Trafiając do stowarzyszenia, otrzymują nie tylko dach nad głową, ale przede wszystkim zagwaran-
towaną opiekę prawną i medyczną. Członkinie stowarzyszenia współpracują bowiem z miejscową policją i szpitalem. 
Ponadto prowadzą działalność edukacyjną, organizując szkoły wieczorowe, w których dogońskie dziewczynki uczą się 
języka bamana (w Mali pełni on funkcję języka wehikularnego). Badania własne, 2012 r.
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działających na  obszarze Kraju Dogonów31. Pieniądze przeznaczone na  pożyczki prze-
chowuje się w specjalnie skonstruowanej kasie-skarbonce, którą dogońskie kobiety na-
zywają budu kuru (Sangha), bank dé (Tiréli) lub yam koro (Songho). Jeśli kasa zamykana 
jest na  kłódkę i  przechowywana u jednej z  członkiń zarządu, klucze do  niej ma inna 
członkini, by uniknąć pokusy i podejrzenia o kradzież pieniędzy. 

Pożyczone z kasy kobiecej pieniądze przeznaczane są zwykle na działalność ogrodni-
czą i drobny handel. Za otrzymane środki kobiety kupują nasiona i bulwy importowanych 
warzyw (cebuli, sałaty, pomidorów, ogórków, papryki, oberżyn), które uprawiają we wła-
snych ogrodach. Gdy uprawy dojrzeją, sprzedaje się je z zyskiem na okolicznych targach. 
Jak dochodowym zajęciem jest ogrodnictwo i handel, pokazuje działalność jednego ze sto-
warzyszeń kobiecych.

Stowarzyszenie Dogo sai kana (Nie mamy się czego wstydzić) powstało w  2008  r. 
w dzielnicy Guina, w Sangha, i zrzesza 70 kobiet. Zdaniem przewodniczącej E. Dolo, stowa-
rzyszenie „powstało, aby pomóc kobietom niemającym dzieci, które mogłyby im pomóc 
[w domowych obowiązkach – przyp. aut.]”. Składka członkowska na pięć dni (tyle bowiem 
trwa dogoński tydzień) wynosi 250 F CFA od osoby. Zatem wysokość tygodniowej składki 
zebranej od wszystkich członkiń równa się sumie 17,5 tys. F CFA, z kolei rocznej – 1 mln 
277,5 tys. F CFA (około 2 tys. euro). Gdy członkini stowarzyszenia pobiera kredyt w wyso-
kości 5 tys. F CFA na trzy miesiące, po wyznaczonym terminie jest zobligowana do zwrotu 
tej kwoty wraz z naliczonymi 10-procentowymi odsetkami (czyli w sumie zwraca 5,5 tys. 
F CFA). Zazwyczaj formę generowania zysków stanowi drobna działalność handlowa, któ-
rą ilustruje poniższy model.

Według informatorek kobieta po otrzymaniu kredytu najczęściej inwestuje środki 
w zakup produktów żywnościowych, np. owoców mango. W dzień targowy w godzinach 
przedpołudniowych kupuje hurtowo mango w cenie 25 F CFA za sztukę, by sprzedać je 
na  tym samym targu w  detalu, po 30 F CFA za sztukę. Dzienny zysk wynosi wówczas 
1 tys. F CFA32. Zakładając, że przez sześć kolejnych targów uda jej się kupić i  sprzedać 
owoce po takich samych cenach, w skali miesiąca zarobi 6 tys. F CFA. Z kolei już po trzech 
miesiącach kwota ta wzrośnie do 18 tys. F CFA. Po spłaceniu kredytu wraz z naliczonymi 
odsetkami (500 F CFA) kobieta może zatem zarobić 17,5 tys. F CFA, co stanowi ponadtrzy-
krotną (!) wartość pożyczonej kwoty33.

Stowarzyszenia nastawione są także na działalność produkcyjną i hodowlaną. W pierw-
szym przypadku zrzeszone kobiety zajmują się produkcją: masła i mydła karité34, konfitur 
i  soków lub biżuterii i  akcesoriów kobiecych. Zarobione w  ten sposób pieniądze zasilają 

31  Kasę pożyczkową prowadzi m.in. organizacja Via Sahel. 
32  Za 5 tys. F CFA kobieta kupi 200 mango. Gdy uda jej się sprzedać wszystkie owoce w cenie 30 F CFA za sztukę, pod 
koniec targu uzyska 6 tys. F CFA. Tym samym kwota przeznaczona na inwestycję zwiększy się o 1 tys. F CFA.
33  Po odliczeniu wartości trzech miesięcznych składek (4,5 tys. F CFA) faktyczny zysk wyniesie 13 tys. F CFA.
34  Tę białawą pastę, znaną w Polsce jako masło shea, produkuje się z owoców drzewa masłowego – masłosza Parka 
(Vitellaria paradoxa). Dogońskie kobiety stosują ją do pielęgnacji skóry, jako środek nawilżający i kojący podrażnienia. 
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budżety stowarzyszeń. W drugim przypadku kobiety w  ramach stowarzyszeń trudnią się 
hodowlą zwierząt: kurcząt, kóz i owiec. Interesującym przykładem tej działalności jest spół-
dzielnia w Songho, założona przez kobiety ze stowarzyszenia Mamans d’Enfants Ruraux 
Elèves de Songho (Matki uczniów ze Wsi Songho, MERE). Stowarzyszenie to skupia 17 kobiet 
– „wzorowych matek”, które posyłają swoje córki do szkoły. Zdaniem innych kobiet ze wsi, 
szkoła nie jest ich córkom potrzebna. Matki wolą, by dziewczynki zostawały w domu i poma-
gały w obejściu, a w porze suchej emigrowały do miast i pracowały na swoje utrzymanie jako 
pomoce domowe. Celem stowarzyszenia jest tworzenie alternatywnych źródeł utrzymania 
córek. W stowarzyszeniu MERE każda z 17 kobiet otrzymała jedną kozę i jedną kurę. Pro-
dukty pochodzące od zwierząt (mleko i jaja) stanowią podstawę pożywienia dla córek, „by 
je wzmocnić”. Z kolei przychód uzyskany po kilku miesiącach hodowli kóz zostaje sprzedany 
(najlepiej tuż przed muzułmańskim Świętem ofiary)35 z dużym zyskiem. Pieniądze, które 
w ten sposób zarabiają, wystarczają na zwrot opłaty za „podarowanie” kozy i roczne utrzy-
manie córki uczęszczającej do szkoły.  

Członkostwo w stowarzyszeniach jest dobrowolne. Wszelkie zależności między człon-
kami stowarzyszenia nie wynikają z urodzenia czy płci, lecz z wymogów stawianych przez 
zachodniego darczyńcę. Zdaniem Roberta Morrisona MacIvera koncepcja stowarzyszenia 
(association) odnosi się do takiej formy relacji, w której każdy zabiega o własną korzyść, 
a  innych akceptuje o  tyle tylko, o  ile umożliwiają mu jej osiąganie36. Badacz traktował 
stowarzyszenie jako opozycję wobec wspólnoty (communité). Podobnego rozróżnienia do-
konał wcześniej Ferdinand Tönniess37. Klasycznego przeciwstawienia wspólnoty (Gemein-
schaft) stowarzyszeniu (Gesellschaft) dokonał w odniesieniu do motywacji jednostek. Jego 
zdaniem jednostka będąca częścią wspólnoty musiała kierować się zasadą maksymalnej 
efektywności i dbać o dobro ogółu. W stowarzyszeniu motywacje jednostki koncentrowa-
ły się na wyizolowanej relacji: cel – środki prowadzące do celu. 

Podczas prowadzonych badań okazało się, że Dogonowie mają własną konceptuali-
zację działań zbiorowych38. Zasadniczo odróżniają oni pracę wykonywaną dla wspólnoty 
od pracy na rzecz rozwoju wsi. W pierwszym przypadku są to działania, które podejmuje 
się dla swojej wspólnoty, w ramach sąsiedzkiej pomocy, np. przy rozdrabnianiu prosa lub 
sadzenia cebuli. Ten rodzaj zbiorowej działalności Dogonowie nazywają moneme bagi-
neme, gdzie określenie bagine oznacza wspólnotę (communité). Zdaniem informatorów 
są to czynności, których „nie można odmówić”, jeżeli nie chce się być wykluczonym ze 

35  Id al-Adha – jedno z  najważniejszych świąt islamu. Jego głównym elementem jest złożenie ofiary ze zwierzęcia, 
upamiętniające tradycję proroka Abrahama, który swoją bezgraniczną wiarę w Boga gotów był potwierdzić ofiarą z syna 
– Ismaila. Bóg jednakże nie przyjął jej, a zamienił na ofiarę ze zwierzęcia. M. Tworuschka, u. Tworuschka, Islam. Mały 
słownik, Warszawa 1995, s. 32. 
36  R.M. MacIver, Society. Its structure and Changes, New York 1931, s. 9–15.
37  F. Tönniess, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, t. 1, 
Warszawa 2008, s. 21–23.
38  R. Vorbrich, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań 
2012, s. 368.
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wspólnoty. organizowanie grupy pomocy sąsiedzkiej przebiega zwykle według następu-
jącego schematu: gospodarz prosi o  pomoc kobietę z  sąsiedztwa (gdyż do  nich należą 
tego typu obowiązki). ona, jako liderka grupy (określana jako djugoeme), organizuje grupę 
pomocniczek, które udzielają sąsiedzkiej przysługi. Po wykonanej pracy gospodarz czę-
stuje kolacją, a gdy jest bardziej zamożnym i hojnym człowiekiem, płaci 5–10 tys. F CFA. 
W drugim przypadku prace grupowe podejmowane na rzecz rozwoju wsi nazywa się bira 
batono, gdzie batono tłumaczy się jako stowarzyszenie (association). Zalicza się do nich 
działania zbiorowe nastawione na modernizację wsi, np. budowę studni lub szkoły, które 
są rezultatem współpracy z zachodnimi organizacjami pozarządowymi. Dogonowie kon-
ceptualizują rozwój jako proces. Na jego określenie stosują termin giru yam, tłumaczony 
jako „posuwać się do przodu”39. Przedstawiciela grupy współpracującej z organizacją po-
zarządową określa się terminem: bire sagu bana, gdy jest nim mężczyzna, lub bira sagu 
bana, gdy jest nią kobieta. 

określenie bira sagu bana stosuje się też w odniesieniu do przedstawicielek kobie-
cych grup wsparcia – yam batono, tłumaczonych jako stowarzyszenia kobiet. Te lokalne 
inicjatywy stanowią odpowiedź na propozycje partnerskie kierowane ze strony zachod-
nich organizacji rozwojowych40. Dogońskie kobiety, w  przeciwieństwie do  mężczyzn, 
rzadko podejmują pracę poza stałym miejscem zamieszkania41, stanowią zatem ważną 
grupę beneficjentów programów pomocowych i rozwojowych42. obecność zewnętrznych 
czynników pomocowych w  Kraju Dogonów daje kobietom nowe możliwości rozwoju 

39  Co interesujące, współpraca z organizacjami pozarządowymi, w odróżnieniu od pomocy sąsiedzkiej, jest postrzegana 
jako zajęcie nieprzynoszące bezpośrednich korzyści jej wykonawcom. W opinii informatorów: „Praca w projektach powin-
na być opłacana, a nie wolontariacka”. Badania własne, 2012 r.
40  Poza stowarzyszeniami działającymi na  rzecz kobiet funkcjonują w  Kraju Dogonów stowarzyszenia działające 
na rzecz uczniów. Wśród nich warto wymienić: Association d’Elèves Orphelins, Dèfavorisés, de Minus des Écoles A et B de 
la Ville de Sangha (Stowarzyszenie na Rzecz osieroconych i upośledzonych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
w Gminie Sangha), Association Dere wo dere (Stowarzyszenie Wspólna Sprawa), Association des Élèves et Etudiants 
Ressortissant de Tiréli, Péguè et Sympathisants (Stowarzyszenie uczniów, Studentów i  Sympatyków regionu Tiréli-
Péguè, L’AEERTPS) i Association des parents d’élèves (Stowarzyszenie Rady Rodziców). Poza tym obszarem aktywności 
stowarzyszeń jest działalność związana z ochroną zdrowia publicznego, którą podejmuje stowarzyszenie Association 
de Santé Communautaire (Stowarzyszenie ochrony Zdrowia Publicznego, ASC). W  innym przypadku stowarzyszenia 
podejmują działania związane z ochroną środowiska, jak np. Association Monu Bire (Stowarzyszenie Wspólna Praca). Co 
ciekawe, mężczyźni prawie w ogóle nie korzystają z formy stowarzyszania się w celu osiągnięcia korzyści materialnych 
lub finansowych. Zdaniem jednego informatora z Songho: „Mężczyźni nie zakładają stowarzyszeń, bo są egocentrykami 
i indywidualistami”. Takie osoby określa się terminem kumoto – tłumaczonego jako „szukający dla siebie”. Autorka pod-
czas prowadzonych badań uzyskała informację o istnieniu zaledwie jednego stowarzyszenia działającego na rzecz męż-
czyzn. Było to stowarzyszenie kowali – Association les 2 Caimans (Stowarzyszenie 2 Kajmanów) w Sangha. W ramach 
założonej organizacji uzyskali oni kredyt na zakup urządzenia spawalniczego. Badania własne, 2012 r.
41  Migracja w celach zarobkowych jest domeną mężczyzn. Migrują oni na terenie Mali (okolice Bamako i Ségou) i poza 
jego granice (Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Równikowa, Kamerun i Republika Południowej Afryki). L. Bu-
chalik, op. cit., s. 539–541.
42  Dla przykładu, w Sangha lokalny Comité d’Aide à Sangha (Komitet Pomocy w Sangha) wspiera działalność aż 15 
stowarzyszeń kobiecych; http://www.comite.sangha.chez-alice.fr (dostęp z 26.09.2012). W Tiréli organizacja Joliba Trust 
kieruje sporą część środków na realizację projektów edukacyjno-rozwojowych, których beneficjentkami są tylko kobiety. 
Spośród nich warto wspomnieć o szkoleniach dla miejscowych felczerek lub konsultantek ds. urodzeń (village birth at-
tendant); Joliba…, s. 4.
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przedsiębiorczości i samorealizacji. Dzięki działaniu w stowarzyszeniu otrzymują wspar-
cie finansowe na  rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności zarobkowej, a dzięki 
aktywności edukacyjno-szkoleniowej uczestniczą w transmisji wiedzy i nabywaniu no-
wych umiejętności. 

Wraz z rozwojem turystyki to głównie mężczyźni znaleźli zatrudnienie w sektorze 
turystycznym, kobiety natomiast pozostały w  domach, wykonując wiele obowiązków 
przejętych po współmałżonkach. Zasadniczo kobiety i mężczyźni funkcjonują w różnych 
sferach aktywności społecznej. Denise Paulme twierdzi, że „mężczyzna jest panem ulicy, 
ale wewnątrz domu prawa ustala kobieta i postępuje na swój sposób”43. W społeczności 
dogońskiej pozycja kobiet sprowadza się do  roli żon i  matek. W  domu ich aktywność 
wiąże się z przygotowywaniem posiłków, dostarczaniem wody i drewna oraz z opieką 
nad potomstwem. Poza domem kobiety zajmują się ogrodnictwem. Na własnych po-
letkach uprawiają cebulę i orzeszki ziemne, które stanowią ważne źródło ich dochodów. 
Zyski czerpią z produkcji lokalnego piwa z prosa, masła i mydła karité, biżuterii, naczyń 
domowego użytku i  hodowli zwierząt. Wytworzone przez siebie produkty sprzedają 
na lokalnych targach. Handel jest jedną z niewielu okazji do podjęcia własnej działalno-
ści zarobkowej i stanowi kwintesencję kobiecego życia społecznego. 

Ten tradycyjny podział ról i obowiązków zaciera się w ramach funkcjonowania w sto-
warzyszeniu. Ta nowa forma organizacji społecznej umożliwia kobietom podejmowanie 
decyzji i  realizację działań niezależnie od woli mężczyzn. odkąd Kraj Dogonów stał się 
miejscem okresowych wizyt zagranicznych turystów, a obecność organizacji pozarządo-
wych włączyła lokalną społeczność w globalny obieg dóbr i idei, stowarzyszenia kobiece 
stały się składnikiem szerokiej sieci kontaktów i zależności. Rozwój infrastruktury hote-
larsko-gastronomicznej stanowił dla  ich członkiń niebywałą okazję do promocji własnej 
działalności. Po pierwsze, hotelowe tarasy stwarzały możliwość spotkania zagranicznych 
gości, którym prezentowano i  nierzadko sprzedawano własne produkty. Po drugie, da-
wały przyjezdnym okazję do zapoznania się z obszarami aktywności stowarzyszeń, które 
wiązały się najczęściej z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych lokalnej spo-
łeczności. W końcu, po trzecie, napotkanie turystów umożliwiało jednorazowe pozyskanie 
środków pieniężnych – najczęściej w formie datków – lub znalezienie stałych darczyńców 
popierających działalność statutową stowarzyszeń.

obecność turystów postrzega się jako istotny czynnik funkcjonowania stowarzyszeń 
– jeden z informatorów twierdzi nawet, że „biali są rodzajem banku”, gdyż dają pieniądze 
na modernizację wsi, rozwój handlu i pomoc kobietom44. Dla przykładu, w Sangha, do któ-
rej dociera największa liczba turystów, przetwarzaniem i sprzedażą lokalnych produktów 
(soków i konfitur) zajmują się m.in. kobiety ze stowarzyszeń: L’Association des Femmes 

43  D. Paulme, Organisation sociale des Dogon, Paris 1988, s. 260.
44  opinia nauczyciela, członka Association Monu Bire (Stowarzyszenie Wspólna Praca) działającego w Tiréli. Badania 
własne, 2012 r.
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Maraichères de Sangha (Stowarzyszenie Producentek Warzyw z Sangha) i Résau des Fem-
mes Maraichères de Sangha (Sieć Producentek Warzyw z  Sangha). W  tej samej gminie 
działa także kram z pamiątkami, w którym kobiety ze stowarzyszenia Baguini Gur-Yam 
(Stowarzyszenie Rozwoju Wspólnoty Lokalnej) wystawiają ręcznie wykonaną biżuterię 
i  akcesoria kobiece. W  celu potwierdzenia miejsca pochodzenia wyrobów po zakończo-
nych targach sprzedający przedstawia klientom dowód zakupu, na którym wpisuje kwotę 
transakcji i prosi o złożenie własnoręcznego podpisu. W ten sposób kontroluje się sprze-
dającego i  dba o  to, by zyski trafiły do  właściwych wytwórców. Zależność zrzeszonych 
kobiet od obecności turystów widoczna jest także na przykładzie działalności stowarzy-
szenia L’association pour l’emploi, la sécurité et la sante de la mere et de l’enfant (Sto-
warzyszenie na rzecz Zatrudnienia, Bezpieczeństwa i Zdrowia Matki i Dziecka, ESSEM). 
Stowarzyszenie, mające siedzibę w Mopti, współpracuje z hotelem Y’a pas de probléme, 
do którego regularnie dostarcza produkowane przez siebie mydło z owoców drzewa ma-
słowego. W zamian za to kobiety otrzymują wynagrodzenie oraz pozwolenie na umiesz-
czenie w pokojach gościnnych ulotek reklamującymi działalność ich stowarzyszenia45.

Podsumowanie

Wniosek, jaki nasuwa się po analizie powyższych przykładów, to teza o wypracowaniu 
w lokalnych społecznościach dogońskich nowych form relacji opartych na zależnościach od 
zewnętrznych czynników rozwojowych.

Jak zauważył Ryszard Vorbrich, słowem kluczem, ułatwiającym wejście do  świata 
dóbr i czerpanie z nieznanych dotąd możliwości, jest proże (od fr. project)46. Projekty inicjo-
wane przez organizacje pomocowe i rozwojowe nabrały charakteru magicznego. Dzięki ich 
realizacji, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, spełniają się życzenia. W tych oko-
licznościach powszechna staje się praktyka przygotowywania profesjonalnych projektów 
rozwojowych47. Badaczowi, który jest traktowany jako potencjalny dawca pomocy, pro-
blematykę rozwoju przedstawia się za pomocą wniosku projektowego48. Po jego lekturze 
osoba z zewnątrz dokładnie zapoznaje się z celami, strategią i budżetem projektu, który 
stanowi podstawę do realizacji. Jak słusznie zauważył Thierry Berche: „Projekt nie jest już 

45  Badania własne, 2012 r.
46  R. Vorbrich, Garnek żelazny i garnek gliniany, czyli społeczeństwo plemienne w zderzeniu ze społeczeństwem narodo-
wym i globalnym. Przypadek Kamerunu, „Lud”, t. 94, 2010, s. 145–158.
47  W tym celu w Bandiagara powstało nawet specjalne biuro zajmujące się konstruowaniem projektów pomocowo-
-rozwojowych – Service la Maison des Études. Badania własne, 2012 r.
48  Z takim nośnikiem informacji spotkano się podczas wywiadów z członkiniami i członkami stowarzyszeń: Réseau des 
Maraichères de la Commune Sangha (Sieć Producentek Warzyw z Sangha), Association d’Elèves orphelins, dèfavorisés, 
de minus des Écoles A et B de la ville de Sangha (Stowarzyszenie na Rzecz osieroconych i upośledzonych uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w Gminie Sangha) i Mamans d’Enfants Ruraux Elèves de Songho (Matki uczniów ze Wsi 
Songho).
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centrum, które wprawia w ruch peryferie, ale jest nowym nagromadzeniem, które będzie 
się zmieniać w zależności od strategii grup, które je tworzą”49. 

Siłą rzeczy projekt doprowadził do zmiany formy relacji między darczyńcą a biorcą. 
Biorca nie jest już postrzegany jako czynnik bierny, którego rola ogranicza się tylko do pro-
szenia o pomoc. Stał się czynnikiem aktywnym, gotowym do współpracy z zagranicznym 
partnerem. W  ten oto sposób zmieniony wzorzec funkcjonowania w  globalnym obiegu 
dóbr i idei przyniósł nowe możliwości. Projekty przygotowywane przez członkinie stowa-
rzyszeń ułatwiają pozyskiwanie środków od osób z zewnątrz. Dawniej, gdy do hotelu lub 
siedziby organizacji przychodziły kobiety niezwiązane z żadną instytucją, bez konkretnie 
sprecyzowanych powodów, z prośbą o datek, nie zawsze odnosiły sukces. obecnie, gdy 
przychodzą przedstawicielki stowarzyszeń kobiecych z  dokumentem określającym ich 
sfery aktywności, częściej otrzymują wsparcie finansowe, bez którego niemożliwe było-
by jakiekolwiek działanie. Jak silna jest zależność Dogonów od wpływów zewnętrznych, 
ujawnia twierdzenie jednego z informatorów: „Teraz ludzie są zależni od pieniędzy, bo biali 
przynieśli pieniądze na zakup jedzenia i zwierząt. Wcześniej ludzie byli zależni od natury. 
Teraz natura jest niszczona i żyje się gorzej. Świat się zmienił…”.
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Budu Kuru – the women’s caste. 
Dogon women Associations 
as examples of Local
Developmental initiatives

(abstract)

In 1989, the ethnic territory of the Dogon people became a uNESCo World Heritage Site. 
As the Dogon understand it, the status of “protected site” allows the social and economic 
development of the region. The presence of Western development agendas provides new 
funds for the construction of roads, schools, hospitals and clinics, regulation of watercours-
es and the establishment of credit funds for farmers. The tourism boom is also another 
source of income for many Dogon families.

Along with the emergence of the developmental discourse in the spatially and socially 
isolated Dogon community, another cultural phenomenon of interest to an anthropologist 
is the interconnectedness of the local Dogon world and the global world of developmental 
organisations. The association links both aspects and allows transference and absorption 
of development aid. The author aims to present the genesis, structure and activity of local 
associations operating in the scope of development, which were the subject of her ethno-
logical field research.
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Selim chazbijewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sytuacja społeczna i kulturowa 
białej kobiety w Afryce 
na podstawie prozy Paula bowlesa 
i Karen blixen

 
Afryka była dla wielu pokoleń Europejczyków obszarem tęsknoty, wolności, miejscem 

ucieczki i realizacji marzeń o przygodzie. Już pisarze i poeci okresu romantyzmu odkryli Afry-
kę jako miejsce peregrynacji. Wprawdzie była wtedy traktowana jako część mitycznego 
Wschodu, przede wszystkim Afryka Północna, niemniej jednak zaczęła ona stanowić ważną 
część europejskiej literackiej mitologii, której ulegali coraz to nowi eksploratorzy przestrzeni 
tajemnicy. 

Podróże do Afryki Północnej, do Tunezji, Egiptu i bardziej na południe – do Etiopii i So-
malii – stanowiły część romantycznej i modernistycznej tęsknoty za egzotyką, wolnością 
i przygodą. Gustave Flaubert wyjechał do Tunezji, Egiptu i Palestyny, Gerard de Nerval wy-
dał bardzo ciekawą książkę pt. Podróż na Wschód, do Palestyny wprawdzie, nie do Afryki, 
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wyjechali François René de Chateaubriand i  Juliusz Słowacki, do Etiopii uciekł Artur Rim-
baud, gdzie podobno handlował bronią i kością słoniową. Do Algierii wyjeżdżali w połowie 
XIX w. Polacy, zaciągając się do francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Afryka zaczęła w XIX w. 
być obszarem eksplorowanym przez podróżników, odkrywców, misjonarzy, wreszcie przez 
tzw. poszukiwaczy przygód i poszukiwaczy wiedzy tajemnej. odwiedzali oni przede wszyst-
kim Egipt, że wspomnę o Helenie Bławatskiej, Aleisterze Crowleyu – czołowych okultystach 
przełomu XIX i XX w. Do Egiptu wyjechał nawet czołowy filozof rosyjskiego „srebrnego wie-
ku literatury” okresu modernizmu – Włodzimierz Sołowjow. Wiersze afrykańskie stanowią 
pokłosie wypraw na ten kontynent Nikołaja Gumilowa, jednego z wielkich rosyjskich poetów 
początku XX w. Afrykę odwiedził na krótko również Henryk Sienkiewicz, co zaowocowało po-
wieścią dla młodzieży pt. W pustyni i w puszczy, gloryfikującej kolonializm i rasizm, podobnie 
jak utwory angielskiego piewcy imperium Rudyarda Kiplinga. Do Afryki Północnej, do Ma-
roka wyjeżdżał również największy przedstawiciel francuskiego malarstwa romantycznego 
Eugéne Delacroix w 1832 r. owocem tej podróży jest słynny obraz pt. Kobiety z Algieru, który 
stał się jednym z ważnym przejawów orientalizmu w sztuce europejskiej tego czasu. Warto 
również zaznaczyć polski akcent w postaci obrazu Januarego Suchodolskiego pt. Polacy w Le-
gii Cudzoziemskiej w Algierze czytają list z ojczyzny. W wieku XX warto wymienić malarstwo 
Alfreda Wierusz-Kowalskiego, Kazimierza Stabrowskiego i Adama Styki, którzy ukazywali 
pejzaże afrykańskie – algierskie, marokańskie i tunezyjskie. W Maroku przebywał też na po-
czątku XX w. Henri Matisse, czołowy francuski i europejski artysta ówczesnego stulecia.

Z czasem europejscy artyści, pisarze i poeci zaczęli się osiedlać w Afryce, zwłaszcza tam, 
gdzie powstawały europejskie kolonialne enklawy osadnicze, które tworzyły się we wszyst-
kich rejonach Afryki, nie tylko w Afryce Południowej. Kontynent ten wydawał się na prze-
łomie XIX i  XX w. swoistym eldorado, krajem potencjalnego bogactwa, taniego, dobrego 
życia, egzotycznego krajobrazu, połączonego z  luksusem życia codziennego. Dotyczyło to 
oczywiście Europejczyków mających status białego człowieka, urzędników administracji 
kolonialnej, oficerów kolonialnych jednostek wojskowych, policjantów, a  także osadników 
farmerów, przedsiębiorców, myśliwych, podróżników itp. Ludność miejscowa, afrykańska 
stanowiła służbę – wierną i docenianą, ale jednak służbę, o czym pisze Karen Blixen: „Aby 
pozostać sobą, służący potrzebuje pana”1. Jako Dunka K. Blixen tak oto została określona 
przez okoliczną ludność afrykańską: „Twoje kabilla, plemię […] różni się od innych białych lu-
dzi. Ty nie czujesz do nas gniewu jak oni. Ty się z nas śmiejesz”2. Warto też zauważyć ciekawą 
uwagę pisarki dotyczącą relacji Południa z Północą, dwóch biegunów cywilizacji, jednej z osi 
europejskiej kultury, która również decydowała o tym, że Europejczycy tak chętnie wybie-
rali Afrykę jako miejsce do życia, nieraz nową ojczyznę: „[…] cechą zaś wyróżniającą miesz-
kańców krajów północnych jest uczucie, które żywią dla krajów południowych i południowych 
ludów. owi starzy lordowie, znani z historii i powieści osiemnastowiecznych jako niestrudzeni  

1  K. Blixen, Cienie na trawie, Poznań 1995, s. 10.
2  Ibidem, s. 56.
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podróżnicy po Włoszech, Grecji i Hiszpanii, nie mieli w swej naturze ani jednego rysu południo-
wego, lecz pozostawali pod urokiem rzeczy zupełnie różnych od tego, co stanowiło ich właści-
we środowisko. Starzy malarze niemieccy i skandynawscy, filozofowie i poeci z tych krajów po 
przybyciu do Rzymu lub Florencji padali na kolana i adorowali Południe”3. W wiekach XIX i XX 
Włochy i Grecję zastąpiły Afryka i Bliski Wschód. 

Karen Blixen i Paul Bowles stanowili egzemplifikacje Europejczyków zafascynowanych 
Afryką. Chodzi zarówno o afrykański krajobraz, styl bycia, klimat, jak i pewien rodzaj cy-
wilizacyjnego zawieszenia, jakie dawał status białego w Afryce epoki kolonialnej i post-
kolonialnej. Karen Blixen mieszkała w Kenii w latach 1913–1931, z niewielkimi przerwami 
na podróże do Europy. Była klasycznym przykładem Europejki, memsahib, jak tytułowała 
ją służba w angielskiej kolonii, w Kenii – arystokratką, baronessą otoczoną białymi przyja-
ciółmi i wielbicielami oraz czarną służbą i pracownikami farmy, których traktowała rodzin-
nie i opiekuńczo. Paul Bowles był właściwie Amerykaninem, a nie Europejczykiem, styl 
życia i obszar zainteresowań sprawiał jednak, że był Europejczykiem o amerykańskich ko-
rzeniach, podobnie jak Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound czy po części Ernest Hemingway. 
Był też dobrowolnym wygnańcem ze Stanów Zjednoczonych, na stale od przełomu 1946 
i 1947 r. mieszkającym w Tangerze w Maroku, gdzie zmarł. Afryka Północna i Wschodnia, 
Afryka arabska i czarna, właścicielka plantacji kawy i globtroter, który postanowił osie-
dlić się w Maroku. Paul Bowles był też przedstawicielem następnego już pokolenia, które 
inaczej widziało rzeczywistość i reagowało na bodźce otaczającego świata. To wpłynęło 
również na ich afrykańskie obserwacje, bo inny był ich status społeczny i inny już status 
białego w Afryce. W tym też status białej memsahib.

Karen Blixen urodziła się w Danii pod Kopenhagą, w miejscowości Rungsted w 1885 r., 
w patriarchalnej rodzinie z  tradycjami szlacheckimi. Pełne nazwisko brzmiało Karen Chri-
stentze von Blixen-Finecke. Jej ojciec Wilhelm Dinesen był oficerem armii duńskiej i fran-
cuskiej, zajmował się też amatorsko pisarstwem. Matką była Ingeborg Westenholtz Dine-
sen4. Młoda Karen studiowała w Anglii, Szwajcarii, Włoszech i Francji. Debiutowała pisarsko 
w  roku 1907, publikując kilkanaście opowiadań pod pseudonimem osceola. W  roku 1913 
wyszła za mąż za szwedzkiego arystokratę, barona Bror Blixen-Finecke i wyjechała z nim 
do Kenii, gdzie baron miał dużą plantację kawy. Kenia w tym czasie wchodziła w skład bry-
tyjskich posiadłości w Afryce. W roku 1888, po utworzeniu Brytyjskiej Imperialnej Kompanii 
Wschodnioafrykańskiej, założonej przez sir Williama Mackinnona, wybrzeża kenijskie zosta-
ły opanowane przez Anglików. Po upadku Kompanii, w latach 1895–1920, terytoria te for-
malnie przejęła Wielka Brytania, tworząc Protektorat Afryki Wschodniej, a od 1920 do 1963 r. 
była to formalnie kolonia Wielkiej Brytanii. W 1963 r. Kenia uzyskała niepodległość. Po roz-
wodzie z mężem w 1925 r. Karen Blixen do 1931 r. prowadziła i zarządzała sama plantacją 
kawy, która zbankrutowała wraz z upadkiem rynku zbytu, na skutek światowego kryzysu 

3  K. Blixen, Pożegnanie z Afryką, Poznań 1974, s. 20.
4  http://www.Isak Dinesen/Karen Blixen (dostęp z 15.05.2013).
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gospodarczego. Blixen wróciła do Danii w roku 1931, gdzie dalej pisała i publikowała, pro-
wadząc życie arystokratki. Zmarła w 1962 r. Najbardziej znanym jej utworem są jej wspo-
mnienia z pobytu w Afryce pt. Pożegnanie z Afryką (oryg. Out of Africa), wydane w roku 1937. 
Tłumaczone na wiele języków, w tym polski, stanowiło podstawą do scenariusza filmu pod 
tym samym tytułem, w reżyserii Sydneya Pollacka, który wszedł na ekrany kin w 1985 r. Film 
ten stał się wydarzeniem artystycznym na skalę światową, docenioną siedmioma oscarami, 
przyznanymi przez Amerykańską Akademię Filmową, w tym za reżyserię i dla najlepszego 
filmu, oraz przyczynił się do niezwykłej popularności zarówno Karen Blixen, jak i jej powieści, 
a także tematyki afrykańskiej. Pisarka wydała jeszcze w 1960 r. Cienie na trawie, zbiór opo-
wiadań, będących kontynuacją Pożegnania z Afryką. Na język polski tłumaczono i wydano 
większość utworów Karen Blixen. Popularność pisarki w Polsce datuje się od okresu między-
wojennego. Wydano zarówno powieść autobiograficzną Pożegnanie z Afryką (I wyd. 1937, 
II wyd. Poznań 1974), jak i zbiór opowiadań autobiograficznych Cienie na trawie (I wyd. 1960, 
II wyd. Poznań 1995) oraz opowiadania pt. Opowieści ostatnie (I wyd. 1957, II wyd. Poznań 
1996), Siedem fantastycznych opowieści (Poznań 1977), powieść Karnawał (1977), Dagerotypy 
(1977), Niewinne mścicielki (1947), Uczta Babette (1958).

Paul Bowles urodził się w Nowym Jorku w 1910 r., a więc był młodszy od Karen Blixen 
o 25 lat. Jego ojcem był Claude Bowles, lekarz dentysta, matką Rena Winnewiser. Paul był 
poetą, powieściopisarzem, kompozytorem i tłumaczem. Studia rozpoczął na uniwersytecie 
Virginia, a wkrótce potem wyjechał do Europy i Afryki Północnej. W roku 1938 zawarł zwią-
zek małżeński z  Jane Auer, noszącą potem nazwisko męża, również pisarką. Związek ten 
przetrwał aż do śmierci Jane Auer w 1973 r. Paul Bowles określał siebie jako amerykańskiego 
podróżnika (traveler), szukającego egzotyki. Znalazł ją w Tangerze w Maroku, mieście, które 
w okresie międzywojennym i tuż po II wojnie światowej było międzynarodową strefą pod 
zarządem państw europejskich; kosmopolitycznym miastem, w którym osiedlali się artyści, 
pisarze, poszukiwacze przygód, handlarze bronią, emigranci, uciekinierzy i wszelkiej maści 
typy spod ciemnej gwiazdy. Paul Bowles i  Jane Auer osiedli w Tangerze, gdzie prowadzili 
wspólny dom, pisali, przeżywali każde na swój sposób Afrykę i „słońce południa”. Jane Auer 
weszła w związek lesbijski z Marokanką o imieniu Szerifa (ang. Cherifa, właściwe imię Ami-
na Bakalia)5, a  także z  innymi kobietami. W  roku 1957 dostała udaru, na  skutek którego 
straciła pamięć i częściowo wzrok. Auer nadużywała alkoholu, Bowles również od niego nie 
stronił. używali również kifu, marokańskiej mieszanki haszyszu i tytoniu, której oboje byli 
namiętnymi palaczami. Po polsku wydano dwie książki Bowlesa: powieść pt. Pod osłoną 
nieba (oryg. The Sheltering Sky) (I wyd. Poznań 1995, II wyd. Poznań 2010) i tom opowiadań 
pt. Przyjaciel świata (Warszawa 2005). Przetłumaczono i wydano również część skromnego 
dorobku Jane Bowles: powieść pt. Dwie poważne damy (Warszawa 2005) i tom opowiadań 
pt. Proste przyjemności (Warszawa 2004). Najbardziej znana powieść Paula Bowlesa Pod 
osłoną nieba, wydana po raz pierwszy w  1949  r., doczekała się ekranizacji w  1990  r. Film 

5  http://www.paulbowles.org/janebowles.html (dostęp z 15.05.2013).
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pod takim samym tytułem wyreżyserował Bernardo Bertolucci, główne role zagrali Debra 
Winger i John Malkovich. Film ten również – jak w przypadku Blixen – przyczynił się do za-
interesowania twórczością i osobą Paula Bowlesa oraz popularyzacją tematyki afrykańskiej 
w literaturze i filmie. 

Biała kobieta w Afryce występuje w wielu rolach społecznych i kulturowych. Jej status 
u Karen Blixen to bogata właścicielka farmy, posiadaczka ziemska, europejska arystokrat-
ka, uczestniczka życia towarzyskiego wyższych sfer w koloniach. Jest również, czy też raczej 
bywa, podróżniczką, poszukującą niezwykłych wrażeń. Często albo pada ofiarą tubylców, jak 
bohaterka powieści pt. Pod osłoną nieba, albo na końcu swoich przygód otrzymuje pomoc 
i wsparcie tubylców, jak w innych utworach Dunki. Biała kobieta jest też turystką – np. pani 
Lyle, podróżująca po Afryce z synem Erykiem w powieści Paula Bowlesa. Biała kobieta jest 
z reguły odważna. Nie boi się wyzwań rzucanych przez warunki podróży. Jej status to również 
uciekinierka od cywilizacji, która poprzez podróż pragnie uporządkować swoje życie lub je 
zmienić. Taka jest Kit, bohaterka Bowlesa. oboje z mężem wyruszają do Maroka, będącego 
etapem w  ich podróży bez określonego celu. Podróż to ucieczka przed cywilizacją. To też 
poszukiwanie „autentyczności istnienia”. Powieść Paula Bowlesa pisana w 1947 r. w dużej 
mierze nawiązuje do filozofii Jeana-Paula Sartre’a. Kit jest egzystencjalistką, kobietą wy-
zwoloną i  poszukującą, gnaną przez wieczny metafizyczny niepokój. Pod osłoną nieba to 
proza prekursorska w stosunku do pokolenia beat generation, powieści  W drodze (oryg. On 
the Road) Jacka Kerouaca. Kobieta jest więc bitniczką, hipiską, jedną z tych, które w latach 
60. i 70. XX w. napłyną do Maroka jako właśnie uciekinierki od cywilizacji. 

Europejczyk lub Europejka w  Afryce, w  strefie arabskiego, berberskiego, tuareskiego 
Maghrebu, w zetknięciu z Saharą, jej mieszkańcami – to duża część tematyki prozy Paula 
Bowlesa. ukazuje on tę rzeczywistość inaczej niż Karen Blixen. Jest przede wszystkim młod-
szy o 25 lat, czyli całą generację. Inne są już realia społeczne i ekonomiczne, inne uwarunko-
wania towarzyskie i artystyczne. Bowlesowie byli Amerykanami, wywodzącymi się z klasy 
średniej, Karen Blixen Europejką, duńską arystokratką. Doświadczenie społeczne, pochodze-
nie decydowały o stosunku do otoczenia, do Afrykanów. Inne też było podejście do białych 
ze strony Marokańczyków, inne czarnej ludności Kenii. Na obu przykładach widać jednakże 
zmiany statusu „białego w Afryce”, w tym „białej kobiety w Afryce”. Ze strony małżeństwa 
Bowlesów widać tendencję do  traktowania krajowców jako partnerów, zarówno w  sensie 
społecznym, jak i dosłownie. Było to nie do pomyślenia w epoce i w warstwie społecznej 
Karen Blixen. u niej czarni Afrykanie są tylko i wyłącznie służbą – lepszą czy gorszą, zasłu-
gującą nawet na miano dżentelmena – jak Somalijczyk Farah Aden, ale jednak służbą. Także 
inną rasą. Tę rasową inność oraz rasową separację pisarka podkreśla6. Inaczej jest u Paula 
Bowlesa. Pomieszanie ras, kultur i religii, a także warstw społecznych stanowi u niego nor-
mę: „Postanowił zamieszkać z Żydami, bo mieszkał już z chrześcijanami i stwierdził, że są 
w porządku. […] Skoro miał siostrę, która pomieszkiwała to tu, to tam, biorąc pieniądze od 

6  K. Blixen, Dwie rasy, [w:] K. Blixen, Pożegnanie…, s. 235.
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napotkanych mężczyzn, ponieważ musiała jeść, to było w porządku, a Żydzi nie wytykali jej 
palcami, kiedy odwiedzała Salama. Żydom nie przeszkadzało, że Salam nie ożenił się, ale 
mieszkał z bratem i spędzał czas na paleniu kifu i śmianiu się, a pieniądze zarabiał, jeżdżąc 
raz w miesiącu do Tangeru i sypiając przez tydzień ze starymi Angielkami i Amerykankami, 
które piły za dużo whisky”7. 

Europejczyk, biały człowiek, biała kobieta, traktowany jest wielopłaszczyznowo. Z jed-
nej strony jest kimś lepszym, o wiele bardziej wykształconym, świadomym świata i  jego 
spraw, z drugiej osobą, za którą stoi władza kolonialna, jest często uzbrojony i na pewno jest 
bogatszy, silniejszy w sensie społecznym, ekonomicznym, militarnym. 

Z drugiej strony jest obiektem nienawiści i  strachu jako obcy, wróg, niemuzułmanin, 
okupant, reprezentujący represje, system policyjny, obcą władzę. Jest też przedmiotem po-
dziwu, pożądania jego majątku jako człowieka bogatego, za takiego automatycznie uzna-
wany dlatego, że jest białym człowiekiem. obiektem oszustwa, złodziejstwa, kłamstwa 
jako biały, jako „niewierny”, Europejczyk, którego nie wstyd oszukać, okraść, bo to ktoś obcy, 
ktoś, w stosunku do kogo nie obowiązuje kodeks religijny, etyczny czy plemienny. Biała ko-
bieta poprzez swoją inność rasową, budowę ciała i barwę skóry jest obiektem pożądania, 
transakcji handlowych, przyjacielskich gestów, odstąpienia jej na „jeden raz”, pożyczenia jak 
rzeczy z dobytku. Tak się dzieje wtedy, kiedy nie chroni jej prawo europejskie w postaci ko-
lonialnych władz, policji lub białych mężczyzn. To znaczy wtedy, kiedy nie chroni jej strach 
przed represjami, kiedy jest bezbronna. Nie jest partnerem do  małżeństwa. Małżeństwo 
jest transakcją pomiędzy rodzinami i plemionami, zawiera się je w obrębie własnej populacji, 
własnej religijnej i plemiennej wspólnoty. Związek z białą należy ukrywać. Tak postępuje 
Belkassim w powieści pt. Pod osłoną nieba. Tak traktuje główną bohaterkę, Kit. 

W wypadku Karen Blixen tego typu myślenie nie było możliwe. Krajowcy odnosili się 
do niej w formach wyrażających szacunek i podziw: „To właśnie Ismael po powrocie do so-
malijskiej ziemi zaadresował list do mnie jako do Lwicy Blixen i rozpoczął go od słów: Sza-
nowna Lwico”8. Ten szacunek krajowców miał zaplecze w postaci lęku i respektu, jaki budzili 
w Afrykanach kolonizatorzy i ich siła oraz bogactwo. Do czasów I wojny światowej pozycja 
białego człowieka była w Afryce i Azji niezachwiana. Wprawdzie tę niewzruszoną pozycję 
naruszyła klęska Rosji w wojnie z Japonią w 1904 r., prestiż angielskich i francuskich koloni-
zatorów upadł jednak ostatecznie podczas II wojny światowej. 

Tę właśnie różnicę w sytuacji białej kobiety, Europejki w Afryce, ukazuje porównana ze 
sobą twórczość Karen Blixen i Paula Bowlesa. W obu przypadkach jednym z głównych bo-
haterów tej prozy jest kobieta, a narracja w pierwszej osobie u Blixen służy podkreśleniu 
dystansu do tubylców, budowaniu obrazu wyniosłej, acz współczującej i opiekuńczej wła-
ścicielki. Narracja Bowlesa służy często zacieraniu poczucia dystansu wobec miejscowych, 
stwarzaniu iluzji wtopienia się w zastany świat, przy jednocześnie zaznaczonym dystansie, 

7  P. Bowles, Przyjaciel świata, Warszawa 2005, s. 142.
8  K. Blixen, Cienie…, s. 10.
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budowanym przez europejską kulturę bohaterów tej prozy: 
„Kierowca, z  którym Profesor dzielił siedzenie, odezwał się, nie odrywając wzroku 

od drogi.
– Vous êtes gélogue?
– Geologiem ? Ach, nie! Jestem językoznawcą.
– Tu nie ma żadnych języków. Tylko dialekty.
– Właśnie. Prowadzę badania nad dialektami marokańskimi.
Kierowca nie krył wzgardy.
– Niech pan jedzie dalej na południe – poradził. – Tam znajdzie pan języki, o jakich pan 

w życiu nie słyszał”9.
To dialog krajowca z Europejczykiem, prowadzony za zasadzie równości pomimo róż-

nych ról społecznych. W tej relacji nie ma takich zwrotów jak bwana (w języku suahili „pan”) 
czy memsahib, zlepek językowy oznaczający mniej więcej „mój pan”, którymi przed I i jeszcze 
II wojną światową tubylcy tytułowali białych. W strefie arabskojęzycznej nie ma osmańsko-
-tureckiego zwrotu effendi, arabskiego grzecznościowego szejch – jest europejski „pan” i nic 
poza tym. Ten dialog mógłby zaistnieć równie dobrze gdzieś w Europie, w tym w Polsce. To 
samo dotyczy Kit, bohaterki Pod osłoną nieba. Nie jest wyróżniana pozytywnie z powodu 
swojego pochodzenia. Często jest traktowana gorzej niż kobiety miejscowe. 

Jak więc widzimy, status białej kobiety w Afryce, Europejki, zmieniał się w wieku XX 
wraz z upadkiem autorytetu krajów kolonialnych. Cezurą czasową były obie wojny świato-
we, przyczyniające się do odarcia obrazu Europejczyków z mitu niedostępnych i niezwykłych 
przybyszy i  degradacji do  poziomu niechcianych obcokrajowców lub naiwnych turystów. 
Świadczy to również o rozwoju samoświadomości kulturowej Afrykanów oraz ich tożsamo-
ści etnicznej, rasowej i poczucia godności stąd wypływającej. 
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Social and cultural Position 
of white women in Africa
on the basis of Prose of Paul
bowles and Karen blixen

(abstract)

The article begins with a short characterisation of Western writers fascinated by Africa 
and its people, nature and culture, who travelled to the African Continent. It also analyses 
their works, with references to Polish literature from the 19th and early 20th century. Two 
famous writers – Karen Blixen and Paul Bowles were chosen by the author as very good 
examples of Westerners fascinated by Africa. In the paper, their biographies and writings 
connected with their stay in Africa are analysed. Attention is drawn to the social and cul-
tural position of white newcomers in Africa, with special focus on white women.
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Magdalena Horodecka
Uniwersytet Gdański

obraz kobiety rwandyjskiej 
we współczesnej literaturze 
reportażowej. 
Kapuściński, Hatzfeld, tochman

Kiedy literaturoznawca pyta o obraz jednego narodu lub grupy etnicznej w literatu-
rze innych narodów, mamy do czynienia z zagadnieniami komparatystyki literackiej, która 
w ostatnich latach coraz intensywniej wprowadza w krąg swojej problematyki badawczej 
także kwestie kulturoznawcze, będące ważnym aspektem tzw. komparatystyki kulturo-
wej1. Ma ona swe niechlubne tradycje, opisane choćby przez Edwarda Saida m.in. w Orien-
talizmie, gdzie z dużą siłą perswazji analizie poddany został tzw. komparatywizm, czyli 

1  Por. Komparatystyka dzisiaj. Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna, E. Kasperski, t. 1, Kraków 2010; Komparatystyka 
dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2012. 
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nacechowany tendencyjnym wartościowaniem opis kultur2. Komparatystyka kulturowa, 
która interesowałaby mnie w podjętym tu temacie, wiąże się raczej z wizją zaproponowa-
ną przez Gayatri Chakravorty Spivak, która zachęca, by literaturoznawcy na nowo uczyli się 
przekraczać granice kulturowe i próbowali badać uruchamianą przez narrację performa-
tywność kultur. G.C. Spivak ostrzega jednocześnie przed pewnością siebie, pisząc: „Tu rów-
nież pozostajemy na zewnątrz, ale nie jako antropolodzy, lecz jako czytelnicy wyposażeni 
w wyobraźnię gotową do podjęcia wysiłku uinnienia (othering) jako celu samego w sobie, 
choćby nawet w sposób niedoskonały”3.

Wybrane przeze mnie do analizy utwory mogą stanowić przykład literatury o dużej 
dojrzałości antropologicznej. Reporterzy, których książki chcę zanalizować, podejmują ów 
wysiłek „uinniania” na różne sposoby, nie unikając jednak pewnych problemów – nieod-
łącznie związanych ze wspomnianą przed chwilą „perspektywą zewnętrzną”. Wyrazem 
dążeń do skoncentrowania się na ukazaniu Innego w możliwie najpełniejszym świetle jest 
kilka cech charakterystycznych dla współczesnej literatury reportażowej (mam tu na myśli 
teksty powstałe w ostatnim dwudziestoleciu)4. Pierwszą byłaby niechęć do formułowania 
ocen, unikanie wartościujących porównań. Wiąże się to z dążeniem reporterów do swo-
istego relatywizmu kulturowego, którego narracyjnym wyrazem jest znacząca przewaga 
głosów rodzimych użytkowników kultury w tkance tekstu. Informatorom przypisuje się 
najwyższe kompetencje w opisie własnej kultury, a także w jej ocenie (dominuje tzw. kry-
tyka wewnętrzna, przytaczana przez reportera negatywna opinia pochodzi niemal zawsze 
z ust tubylców)5. Nie zwalnia to jednak reportera z obowiązku weryfikowania wiarygod-
ności zeznań świadków. Istotne jest tu także unikanie europocentrycznej perspektywy 
w opisie kultur afrykańskich6, choć partykularyzm – jako jej przeciwstawny biegun – oka-
zuje się w reportażu literackim także trudny do przeprowadzenia, do czego jeszcze w tym 
szkicu powrócę.

Jednym z celów komparatystyki kulturowej jest perspektywa antystereotypowa, na-
stawienie na wydobycie różnicy. Wydaje się, że pytanie o obraz Rwandy w narracjach two-
rzonych przez europejskich reporterów wymaga analizy kilku różnorodnych tekstów, bo 
dopiero w zestawieniu widoczne staje się podstawowe prawo literatury, ale także prawo 
reportażu – tworzenie osobistej wizji podjętego tematu, indywidualny sposób jego opra-
cowania. Z drugiej strony dopiero zestawienie tych wizji daje szerszy obraz, uświadamia 

2  G.C. Spivak, Przekraczanie granic, tłum. E. Kraskowska, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparaty-
styki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 161–184.
3  Ibidem, s. 175.
4  Cezura ta jest w polskim dziennikarstwie bardziej wyrazista niż w dziennikarstwie europejskim, co wiąże się, rzecz 
jasna, z przełomem w polskiej prasie, który dokonał się po 1989 r.
5  Por. K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, Kraków 2008.
6  Pewnym wyjątkiem może tu być często pojawiająca się analogia zbrodni 1994 r. w Rwandzie do Holocaustu, jak jed-
nak pokazują wspomnienia świadków (por. R. Rurangwa, Ocalony. Ludobójstwo w Rwandzie, tłum. M. Deckert, Radom 
2009), także dla wielu Tutsi Holocaust bywa swoistym paradygmatem, punktem odniesienia własnego doświadczenia 
historycznego. 
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różnorodność tekstowych reprezentacji świata danej kultury, a także jej złożoność, nie-
możliwą do  uchwycenia w  pojedynczym utworze. Zdecydowałam się na  wyodrębnienie 
tekstów reportażowych z grupy tekstów poświęconych Rwandzie, pomijając tym samym 
wspomnienia czy powieści. Wspólna płaszczyzna genologiczna pozwala na precyzyjniej-
sze zestawienie utworów, które łączy przynależność autorów do tej samej profesji i zwią-
zanych z nią standardów komunikowania, takich jak nastawienie na informowanie, dawa-
nie świadectwa, rzetelność, docieranie do wizji zdarzeń prezentowanej przez różne strony 
konfliktu. Jednocześnie współczesne literaturoznawstwo po zwrocie narratywistycznym 
musi dostrzegać także figuratywność literatury faktu, na którą przekonująco zwrócił uwa-
gę Hayden White7.

Podkreślić przy tym trzeba, że wcale nie musi to być sprzeczne z ideałem wierności 
faktom, oddzielania komentarza dziennikarskiego od głosów informatorów. ukazanie róż-
norodności przedstawień tego samego kraju, wraz z  jego historią, strukturą społeczną, 
obyczajowością, pozwala jednak obalić mit absolutnej prawdziwości/obiektywności lite-
ratury reportażowej, któremu często hołdują czytelnicy. Z tak postawionego zagadnienia, 
którego rozpiętość nie pozwala, rzecz jasna, na omówienie w ramach tego szkicu, wyod-
rębniam pytanie o obraz kobiety w kilku narracjach reportażowych: Ryszarda Kapuściń-
skiego8, Jeana Hatzfelda9 i Wojciecha Tochmana10.

Na początku trzeba jednak ukazać pewną trudność prób osobnego analizowania pro-
blematyki kobiecej w reportażach poświęconych nade wszystko ludobójstwu w Rwandzie 
oraz społecznej pamięci o tych zdarzeniach. Doświadczenie traumy, jej porażająca skala 
każe nade wszystko mówić o wspólnocie ludzkiego cierpienia, niezależnego od płci ofiar. 
Mężczyźni, w takim samym stopniu jak kobiety, zmagają się z koszmarami przeszłości, 
lękiem przed powrotem historii, bólem po stracie najbliższych czy wreszcie – z presją po-
jednania, której najczęściej nie chcą lub nie potrafią się poddać.

Niemniej pytanie o kobiece doświadczenia w Rwandzie w  1994  r. i obecnie jest za-
sadne. Świadczą o tym po pierwsze prowadzone od kilku lat badania nad kobiecym do-
świadczeniem Holocaustu11. Także w perspektywie antropologicznej – narracje reporter-
skie wyraźnie odsłaniają doświadczenia kobiet Tutsi i  Hutu (tych drugich w  mniejszym 
stopniu). Ich refleksje widoczne w zapisywanych czy też nagrywanych przez reporterów 
narracjach ukazują zarówno miejsce kobiety w strukturze społecznej tego kraju, jak i  jej 
portret duchowy, mentalność, świat wierzeń. Ów portret, rysowany zwłaszcza w reporta-
żu Wojciecha Tochmana i książkach Jeana Hatzfelda z indywidualnych rozmów, ma, rzecz 

7  Por. H. White, Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości, [w:] Poetyka pisarstwa historycznego, red. 
E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 2000, s. 135–170. 
8  R. Kapuściński, Wykład o Ruandzie, [w:] Heban, Warszawa 2003, s. 174–192.
9  J. Hatzfeld, Strategia antylop, tłum. J. Giszczak, Wołowiec 2009.
10  W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć, Wołowiec 2010.
11  A. ubertowska, Kobiece „strategie przetrwania” w piśmiennictwie o Holokauście (z perspektywy literaturoznawcy), [w:] 
Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Kraków 2010.
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jasna, charakter subiektywny, trudno też ocenić, na ile opinie kobiet, które zdecydowały 
się mówić, są reprezentatywne dla większości Rwandyjek. Z drugiej jednak strony można 
ryzykować pewne uogólnienia na podstawie tych cząstkowych danych, ze względu na po-
wracanie pewnych tematów (macierzyństwo, dzieci, seksualność, trauma gwałtu, pod-
rzędność wobec mężczyzny, zajęcia domowe, praca). Stanowią one swoiste topoi, miejsca 
wspólne wypowiedzi kobiet, a  tym samym wyrazisty sygnał zinterioryzowanego przez 
większość z nich systemu wartości.

Wykład o Ruandzie Ryszarda Kapuścińskiego

Ważnym tekstem na temat Rwandy, do którego często odwoływali się późniejsi re-
porterzy, jest nie tyle reportaż, ile esej przeplatany partiami reportażowymi. Mam na my-
śli rzecz jasna fragment Hebanu (1998) Ryszarda Kapuścińskiego, opatrzony tytułem 
Wykład o  Ruandzie, poświęcony historii i  przebiegowi konfliktów między Tutsi a  Hutu. 
R. Kapuściński, z  właściwą sobie swadą, ale i  należną tematowi powagą rekonstruuje 
najważniejsze ogniwa przebiegu koszmarnych zdarzeń. W  narracji o  charakterze popu-
larnonaukowego szkicu postrzega strony konfliktu głównie w  aspekcie socjologicznym, 
podkreśla „kastowe”, jak to nazywa, czyli etniczne podłoże konfliktu, a także wpływ ko-
lonizacji na zaognienie antagonizmów. Tworzy obraz panoramiczny, perspektywę z  lotu 
ptaka. Jest to odmienne od późniejszych reportaży Tochmana czy Hatzfelda, zbudowanych 
z jednostkowych relacji, pozwalających czytelnikowi na bardziej osobiste poznanie tema-
tu, wsłuchanie się w rozmowy z tymi, których ciała i dusze zostały potwornie zranione 
przez zdarzenia 1994 r. Ze względu na genologiczną odmienność oraz krótką formę tekstu 
o Rwandzie Kapuściński, rzecz jasna, nie mógł takich odczuć w czytelnikach wywołać. Jego 
szkic ma nade wszystko wartość poznawczą, a reportaże jego następców – poznawczo-
-emotywną, głęboko poruszającą czytelników12. Warto jedynie zaznaczyć, że efektem tak 
obranej przez Ryszarda Kapuścińskiego perspektywy jest także znikoma informacja na te-
mat losu kobiet w czasie ludobójstwa. Autor Hebanu, opisując historię konfliktu między 
Tutsi a Hutu, posługuje się metonimią mężczyzny jako określeniem całej grupy etnicznej. 
oto jeden z przykładów:

12  Por. świadectwa odbioru – np. komentarze na stronie internetowej merlin.pl: „Nie wiem, jaką cenę zapłacił Tochman 
za napisanie swojej książki, ile kosztowało go zmierzenie się z niewyobrażalnym cierpieniem oraz trudnym do zrozu-
mienia i ogarnięcia okrucieństwem. Wiem natomiast, że od przeczytania przed kilkoma dniami tej wstrząsającej relacji 
z Rwandy wciąż nie mogę otrząsnąć się i wrócić do rzeczywistości, bo mam przykre wrażenie, iż jakaś część winy za 
wyrządzone tam zło przylepiła się do mnie i odebrała spokój, przybrudziła dość czyste, jak mi się wydawało do tej pory, 
sumienie”, zob.: I. urbańska, Cały świat powinien krzyczeć, http://merlin.pl/Dzisiaj-narysujemy-smierc_Wojciech-Toch-
man/browse/product/1,826841.html?place=suggest (dostęp z 20.04.2012).
Inny komentarz: „Ta książka jest wstrząsająca, czuję, jakbym się o nią oparzyła. uważam, że każdy, absolutnie każdy, 
powinien ją przeczytać (nie wiem natomiast, czy dałabym ją w prezencie komuś bliskiemu). Takie teksty powinny po-
wstawać, żeby drażnić nasze sumienie”, cyt. za: ibidem.
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„– Tutsi? – słyszałem często w Ruandzie. – Tutsi siada na progu swojej chaty i pa-
trzy, jak na stoku góry pasą się jego stada. Ten widok napełnia go dumą i szczęściem”13.

W całym wykładzie pojawia się jedno tylko zdanie o kobietach, które przytaczam 
w szerszym kontekście, związanym z trudnością dotarcia dziennikarzy do miejsca zda-
rzeń w 1994 r.:

„Pamiętam, że próbowaliśmy – grupa korespondentów – dostać się wówczas do Ru-
andy, ale nie zostaliśmy przez władze wpuszczeni. W Tanzanii zbieraliśmy tylko głosy 
tych, co stamtąd uciekli – były to głównie kobiety z  dziećmi, przerażone, poranione, 
zagłodzone. Mężczyzn najczęściej zabijano w pierwszej kolejności, już z tych wypraw nie 
wracali”14. Także inne relacje potwierdzają segregację płciową ofiar, zabijanie w pierw-
szej kolejności mężczyzn i chłopców. Wynikało to z dążenia zabójców do tego, by kobiety 
przed zabiciem poniżyć w akcie gwałtu. urodziwym kobietom Tutsi czasem udawało się 
przeżyć, podróżowały w wielkim upodleniu z hordami Interahamwe. Pozostałe najczę-
ściej zabijano w czasie potwornie brutalnego gwałtu. 

Na tle panoramicznego, socjologiczno-historycznego ujęcia Kapuścińskiego widać 
szczególną ważność rozbudowanych reportaży książkowych, powstałych dzięki dłu-
goterminowemu pobytowi reporterów w Rwandzie. Nie jest to zarzut wobec wybranej 
przez autora formy, wynika ona bowiem, jak wspomniałam, z odmiennych możliwości 
dotarcia do świadków. Tochman i Hatzfeld czynią zaś świetny użytek z możliwości dłu-
gotrwałego pobytu w Rwandzie, której nie miał Kapuściński. Dzięki ponawianemu bez-
pośredniemu kontaktowi z opisywaną rzeczywistością społeczno-kulturową powstała 
ogromna dokumentacja stojąca „za plecami” obu reporterów, przedstawiających nam 
wybrane fragmenty spośród setek odbytych rozmów i  budujących na  tej podstawie 
skomplikowany obraz zdarzeń. Podkreślić też trzeba pewną przewagę relacji kobiecych 
– widoczną szczególnie w książce Tochmana, przewagę, która pozwala na dokładniej-
sze zrozumienie sytuacji kobiet w  tym kraju. Z  pewnością wynika to w  dużej mierze 
z sytuacji demograficznej w Rwandzie po 1994 r., gdzie kobiety stanowią większą część 
społeczeństwa15. Niemniej wydaje się, że dbałość o głosy kobiece jest także świadomym 
wyborem zbierających materiały.

13  R. Kapuściński, op. cit., s. 176. Dodać trzeba, że kobiety Tutsi rzeczywiście raczej zajmowały się dojeniem krów, wyro-
bem masła, sprzątaniem, o zwierzęta zaś dbali mężczyźni i chłopcy, por.: W. Tochman, Dzisiaj narysujemy śmierć…, s. 42. 
14  R. Kapuściński, op. cit., s. 181.
15  „W Rwandzie aż 51 procent deputowanych stanowią kobiety, co jest ewenementem w skali świata. Według danych 
oNZ na  świecie jest tylko 28 państw, gdzie w  parlamentach kobiety stanowią ponad 30 procent posłów. Aż osiem 
z  nich znajduje się w  Afryce Subsaharyjskiej”, zob.: http://www.rp.pl/artykul/768044.html?print=tak&p=0 (dostęp 
z 09.05.2012). 
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Dzisiaj narysujemy śmierć wojciecha tochmana

Sygnałem ważności postaci kobiecych w obu reportażach jest już ich warstwa pa-
ratekstowa – okładki i  ilustracje. Jean Hatzfeld publikuje w  swoich książkach niemal 
wyłącznie zdjęcia kobiet (wyjątkiem jest tu jedynie okładka Strategii antylop). Wojciech 
Tochman na okładce Dzisiaj narysujemy śmierć umieszcza zamazane zdjęcie, z pewno-
ścią jednak kadr przedstawia kobietę. Wymowna, a nawet symboliczna jest kompozy-
cja wpisana w przestrzeń fotografii. Przedstawiona postać jest odwrócona tyłem, nie 
widzimy jej twarzy, wygląda, jakby uciekała – być może przed oprawcą. Niewykluczone 
jednak, że autor okładki (którą z pewnością autoryzował Tochman) zakodował tu także 
własne wrażenie, które staje się być może także udziałem niejednego czytelnika. Po-
stać kobiety wymyka się, ucieka przed tymi, którzy próbują rozpoznać doświadczenie 
ofiary. Natura tego doświadczenia nigdy nie będzie nam dana – zdaje się komunikować 
Tochman. Dopiero po chwili dostrzegamy, że zdjęcie na okładce to kadr z wystawy. Po 
prawej stronie, w cieniu, widzimy – także odwróconą do nas tyłem – postać mężczyzny 
wpatrującego się w ogromne zdjęcie. 

Jest to wyraźne nawiązanie do obszernych, początkowych partii książki relacjonują-
cych wizytę Wojciecha Tochmana w Kigali Memorial Centre: „W Kigali Memorial Centre 
patrzę teraz na ich zdjęcia”. A w przypisie dopisuje do tego zdania komentarz: „Wszyst-
kie fotografie mówią »Memento mori« – pisała Susan Sonntag w  eseju O fotografii 
(s. 23). Te wydają się mówić więcej: pamiętaj, że śmierć może przyjść z ręki bliźniego, 
brata, sąsiada. Nigdy nie bądź pewny, że nie skończysz jak my. Albo jak nasi mordercy”16. 
Ten schowany w przypisie komentarz uniwersalizuje tragedię, którą próbuje opisać re-
porter. Zbierając świadectwa o ludobójstwie w Rwandzie, zadaje sobie i czytelnikowi py-
tania, które mają na celu wytrącenie z łatwej pewności, że to, o czym piszę lub czytam, 
zdarzyło się „gdzieś dalej, gdzieś indziej”, by sparafrazować tytuł książki Dariusza Czai17. 
Tochman, próbując nam uświadomić, że groza bratobójczej walki może także nam się 
przydarzyć, chce wywołać emocjonalne zaangażowanie czytelnika. Tym samym działa 
nie tyle antropologicznie, ile psychologicznie, co nie jest zarzutem – lecz jedynie sygna-
łem, że w sytuacji relacjonowania tak wielkich dramatów stajemy przed koniecznością 
przekraczania perspektywy wyłącznie partykularnej i „uinniającej” cudze doświadczenia 
– historyczne i kulturowe. Inną sprawą jest natomiast perswazyjna motywacja takiego 
komentarza, która ma – podobnie jak wiele innych partii Tochmanowskiego tekstu – 
utrzymywać nas w wysokiej temperaturze emocjonalnego odbioru tej relacji. Narracja 
nieustannie śrubuje emocjonalne i moralne napięcia, próbuje wywołać współodczuwa-
nie, ale także odrazę, lęk, jednym słowem całą mieszaninę uczuć, którą reporter urucha-
mia, jak się wydaje, nieco bezrefleksyjnie. Zapytuje wprawdzie siebie i nas – po co o tym 

16  W. Tochman, op. cit., s. 14.
17  D. Czaja, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wołowiec 2010.
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czytasz, słusznie prowokując do autorefleksji nad dziwną, przyciągającą siłą takich opo-
wieści. Z drugiej strony nie sposób nie przyznać racji jednej z czytelniczek, która zapy-
tuje, cytując Tochmana: „Tylko co począć z tą wiedzą, że pękająca pod ciosem maczety 
czaszka wydaje odgłos pękającej głowy kapusty?”18.

Wydaje się, że – istotnie – nie zawsze epatowanie przerażeniem i wstrząsającymi 
opisami jest u Tochmana uzasadnione. Z drugiej jednak strony mamy tu do czynienia 
ze zjawiskiem innym niż tabloidowa retoryka, która nakazuje, by krew była zawsze 
na pierwszej stronie gazety. Tochmanowi chodzi raczej o  to, by w czasach masowego 
osłabienia naszej reakcji na silne bodźce wstrząsnąć wrażliwością i sumieniem czytel-
nika. Warto podkreślić, że kiedy informacje o  dużym ładunku emocjonalnego oddzia-
ływania są nie do końca pewne, Tochman próbuje ratować rzetelność komunikowania, 
używając trybu przypuszczającego i formuły domysłu: „Zdarzało się więc podobno i tak 
– w dziewięćdziesiątym czwartym – że oszalała z nienawiści matka wydawała zabójcom 
jedno z dzieci, a inne – Hutu – na to patrzyły”19. Jest to sygnał świadomego operowania 
źródłami o różnej wiarygodności, choć wydaje się, że dla mniej wyrobionego czytelnika 
takie detale są niewidoczne, a uzyskany efekt szokowania dominuje nad cieniowaniem 
świadectw o zróżnicowanej rzetelności.

Wracając do fotografii, wspomnieć trzeba, że w tekście głównym publikuje Tochman 
jedno, choć także bardzo wymowne zdjęcie. Czytać je można jako motto, myśl przewod-
nią, autokomentarz. Widzimy na  nim polskiego reportera siedzącego wśród czterech 
czarnoskórych osób – trzech kobiet i  jednego mężczyzny. Wojciech Tochman, ubrany 
w T-shirt i długie spodnie, rękami obejmuje nogę. Twarzą skierowany jest do jednej z ko-
biet, siedzącej po jego lewej stronie. Można odnieść wrażenie, że Rwandyjka mówi coś 
do reportera, opierając głowę o rękę. Kobieta siedząca po stronie prawej słucha uważ-
nie – przypuszczać możemy, że to tłumaczka. Czytelnik mógłby dopisać do autorskiej 
intencji taki głos: „Byłem wśród was, by was wysłuchać i zrozumieć”. Pozyskane w ten 
sposób zaufanie odbiorcy dla wiarygodności swojej relacji Tochman wzmacnia narracją 
świadka, która przenika cały reportaż. Wiarygodność ta wywodzi się z  narastającego 
i utwierdzanego w czasie lektury przekonania czytelnika, że reporter był na miejscu, do-
tarł do świadków ludobójstwa, podjął trud rozmowy, gromadzenia od miejscowej ludno-
ści wspomnień, odczuć, ocen, żalów i skarg. Bo też reportaż Tochmana czytać możemy 
jak lament, jak rwandyjską Księgę Hioba, a pytanie unde malum oraz gdzie był „wtedy” 
Bóg – także się tu pojawia. Siła oddziaływania tego lamentu jest jednak wzmożona 
właśnie dzięki połączeniu porażającego tematu i perswazyjnej formy, mocno akcentują-
cej referencyjność zebranego materiału i bezpośredni, osobisty sposób dotarcia do nie-
go. Potężne emocjonalne oddziaływanie tekstu związane jest też z  zaangażowaniem  

18  Cyt. za: http://merlin.pl/Dzisiaj-narysujemy-smierc_Wojciech-Tochman/browse/product/1,826841.html?place=sug-
gest (dostęp z 22.04.2012).
19  W. Tochman, op. cit., s. 21.
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reportera, który nie epatuje swoimi odczuciami, ale dyskretnie je ujawnia, co – paradok-
salnie – wzmaga napięcie obecne nie tylko w temacie, lecz także w autotematycznych 
wątkach tekstu.

osobną paratekstową, a zarazem autotematyczną wypowiedzią reportera są podzię-
kowania. Ich pierwsze zdanie odpowiada w sposób niemal klamrowy charakteryzowane-
mu powyżej zdjęciu. Czytamy: „Dziesiątki Rwandyjek i Rwandyjczyków znalazło siły i czas, 
by porozmawiać ze mną o tym, jak ludobójstwo dotknęło ich osobiście”20. Bardzo wymow-
ne jest tu rozdzielenie kobiet i mężczyzn, służące podkreśleniu ważności, ale też odrębno-
ści tych dwóch nurtów – kobiecego i męskiego doświadczenia ludobójstwa. Ważne, choć 
dziś już dość oczywiste, jest też podkreślenie narodowej przynależności świadków. To już 
nie – jak w wielu nawet współczesnych europejskich relacjach z Afryki – Afrykanie, ale 
właśnie mieszkańcy konkretnej przestrzeni. Nieco dalej zaś czytamy, że tłumaczką i prze-
wodniczką Wojciecha Tochmana była Assumpta Mugiraneza, poznana dzięki Konstante-
mu Gebertowi21. Autor, pisząc o tej kobiecie, podkreśla, że nie tylko pełniła ona funkcję 
tłumaczki, lecz także pomagała dotrzeć do rozmówców, przełamywała bariery biurokra-
tyczne, a także służyła swoją wiedzą. Podsumowując, Tochman stwierdzi, że ta właśnie 
Rwandyjka w sposób istotny wpłynęła na kształt tego, co napisał. Można rzec, że tym 
samym autorowi udaje się uzyskać jeszcze większą wiarygodność – przełamać czysto ze-
wnętrzną perspektywę, znamię narracji orientalizujących. Podziękowania sugerują także 
główny nurt zainteresowań reportera, dominującą perspektywę interpretacyjną. Będzie 
nią chęć poznania jednostkowych losów związanych z wydarzeniami 1994 r., szczególnie 
– naświetlenie psychologicznych aspektów doświadczonej traumy, a co z tym związane – 
także psychologicznych sposobów jej eksplanacji.

odnosi się wrażenie, że Tochman rozmawia nade wszystko z kobietami Tutsi, dociera 
do kobiet pracujących w polu, a także do psycholożek, ginekolożek, do minister bezpie-
czeństwa. Zapisy rozmów z nimi często demontuje, splata, skleja (nierzadko wcześniej 
dzieląc na fragmenty i przeplatając innymi głosami). Dba w ten sposób o tempo narracji, 
o uwagę czytelnika, zmienność perspektyw, ale także – wysoką temperaturę emocjonal-
ną. Spotyka zarówno kobiety zupełnie niepogodzone z traumą, jak i te, które stopniową ją 
przepracowują. Słyszy czasem skrajne oskarżenie: „Siadaj. No, białasie, siadaj, nie ubru-
dzisz się. I tak wszyscy jesteście ubrudzeni. Naszą krwią”22, wypowiedziane przez kobietę 
nienawidzącą swego kilkuletniego dziecka pochodzącego z gwałtu. Jej frustracja promie-
niuje na całe otoczenie, ale szczególnie na dziecko: „Miał dwa latka, kiedy po raz pierw-
szy powiedział: tata. Strzeliłam go w buzię bez żadnego namysłu i skutkuje do dzisiaj”23. 
Dodać jednak należy, że siła agresji matki spowodowana jest także dwoma innymi czyn-

20  Ibidem, s. 145.
21  Ibidem, s. 146.
22  Ibidem, s. 39.
23  Ibidem, s. 41.
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nikami: kobiety w Rwandzie bardzo często doświadczają przemocy fizycznej. Przejmujące 
jest tu świadectwo proboszcza (Tochman nie podaje jego personaliów), który podkreśla 
umęczenie ciała rwandyjskiej kobiety ciężkimi pracami domowymi i gospodarskimi oraz 
wychowaniem dzieci: „Żona w Rwandzie do roboty jest. I do seksu. No i do bicia, bo prze-
moc domową mamy tutaj ogromną. Mąż może zdradzić żonę. Na to jest przyzwolenie. 
Może spać, z kim chce. ona musi być wierna”24. Kapłan podkreśla też uprzedmiotowienie 
kobiety w obyczajowości Rwandy: mają do niej prawo także inni mężczyźni ze strony ro-
dziny męża, a gdy za żonę mąż nie dał krowy, jako „niezapłacona jest niczyja”, a gwałt, 
zdaniem księdza, jest w Rwandzie bezkarny25. 

Takie świadectwa kontrastują z relacjami odsłaniającymi miejsce kobiety w lokalnej 
obyczajowości. Jak relacjonuje jedna z  rozmówczyń Tochmana, psycholog, wykształco-
na we Francji: „Nasz język daje kobiecie wiele imion: Ta, która daruje życie. Ta, która jest 
obietnicą życia. obietnicą piękna. obietnicą dobroci”26. Tochman, posługując się porów-
naniem wewnątrzkulturowym usłyszanym w  czasie gromadzenia materiału, wskazuje, 
że także w miejscowym języku obecna jest tradycja afirmacji kobiety. Podkreśla, że jeśli 
chce się w Rwandzie pochwalić piękną kobietę, porównuje się jej oczy do oczu jałówki. Te 
wszystkie sygnały szacunku do kobiety – obyczajowe czy językowe, w świetle informacji 
o skali przemocy fizycznej – blakną. Tochman przytacza dane: 31% kobiet ocalonych w cza-
sie ludobójstwa przyznało się, że doświadczyło przemocy fizycznej ponownie – od męża 
lub partnera27. Czytelnik reportażu Tochmana może też odnieść wrażenie, że szczególna 
agresja kobiet Hutu w czasie ludobójstwa wiązała się nie tylko z siłą etnicznej nienawiści 
i politycznej manipulacji liderów, lecz także ze swoistym oswojeniem z przemocą osobi-
ście doznawaną i reprodukowaną we własnych zachowaniach. Tochman przytacza relację 
chłopca, który widział gwałt starszej kobiety. Do jej martwego ciała podeszła potem są-
siadka Hutu. „Zdjęła plastikowy klapek i bosą stopą rozdeptała waginę umarłej. Powta-
rzała wtedy z pogardą: kobieta Tutsi to jest to, to jest tylko to”28. Przejmująco uzupełnia 
to świadectwo opinia lekarki, ginekolożki Tutsi: „Twój wróg to Tutsi, ale twój największy 
wróg to kobieta Tutsi”29. Lekarka dementuje jednak stereotypową opinię, że zgwałcone 
zostały w tym czasie wszystkie kobiety Tutsi, z kontaktów z jej pacjentkami wynika, że 
zgwałcona została co trzecia, co oczywiście nie zmniejsza skali zła, symptomatyczne jest 
jednak, że ginekolożka czuła się w obowiązku uwiarygodnić obiegowe dane, które – jak 
się domyślamy – w dużym stopniu zniekształcane są skalą wzajemnych antagonizmów. 

24  Ibidem, s. 43.
25  Reportaż Dariusza Rosiaka o Rwandzie w tomie Żar. Oddech Afryki wskazywałby na to, że sytuacja ta stopniowo się 
poprawia. Rosiak podkreśla coraz większą dbałość o bezpieczeństwo w Rwandzie – przynajmniej na ulicach miast, por. 
D. Rosiak, Rwanda. Życie po śmierci, [w:] Żar. Oddech Afryki, Kraków 2010, s. 137–164.
26  W. Tochman, op. cit., s. 41.
27  W. Tochman podaje te dane za badaczkami przemocy w Rwandzie A.M. de Brouwer i S. Ka Hon Chu, autorkami pracy 
pt. The men who killed me, cyt. za: W. Tochman, op. cit., s. 45.
28  Ibidem, s. 44.
29  Ibidem, s. 41.
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Tochman relacjonuje także sytuację kobiet zarażonych AIDS, często na skutek gwałtu. 
Szczególnie czujnym okiem zdaje się notować somatyczne sygnały traumy, podkreślając 
tym samym, że nie jest ona czymś jedynie psychicznym, ale swoje piętno wyciska na cie-
le – w czasie gacacy kobiety słabną, mdleją, odbiera im mowę, w czasie nocnych zbliżeń 
z mężem – wymiotują. 

Podsumowując, podkreślić trzeba, że Tochman relacjonuje pamięć o  ludobójstwie 
w  Rwandzie w  sposób bardzo emotywny. Rwandyjki są dominującą grupą świadków, 
z którymi rozmawia, przytaczając liczne rozmowy i wspomnienia. Jego reportaż to nade 
wszystko tekst o kobiecym doświadczeniu traumy, napisany z perspektywy psychosoma-
tycznej. W kolejnych partiach tego szkicu przyjrzę się obecności kobiet na kartach repor-
tażu Jeana Hatzfelda, Wojciech Tochman powróci jednak jeszcze kilkakrotnie jako swoisty 
kontrapunkt dla reportażu francuskiego dziennikarza.

Strategia antylop Jeana Hatzfelda

Jean Hatzfeld, francuski reporter urodzony w 1949 r. na Madagaskarze, przez wie-
le lat pracujący dla  „Liberation”, za Strategię antylop otrzymał Nagrodę Prix Medicis 
(2007 r.) i wygrał w pierwszej edycji Nagrody im. R. Kapuścińskiego w roku 2010. Jest 
autorem także dwóch innych książek o Rwandzie – Sezonu maczet i Nagości życia, które 
w Polsce ukazały się niedawno, a razem z omawianą tu Strategią antylop składają się 
na tzw. trylogię rwandyjską. Chronologicznie najwcześniejsza jest Nagość życia, której 
tłumaczenie w Polsce ukazało się w 2011 r., niemal równocześnie z drugą częścią trylogii 
– Sezonem maczet, utkanym z relacji sprawców rzezi. Hatzfeld jest też autorem powie-
ści o wyraźnie autobiograficznym charakterze. Linia zanurzenia30 opowiada o reporterze 
dziennika „Liberation” wracającym z ogarniętej wojną Czeczenii do Paryża. Warto o tym 
wspomnieć, gdyż dowodzi to nie tylko dziennikarskich, lecz także beletrystycznych ta-
lentów autora, którego reportaże należy czytać, zwracając pilną uwagę na ich formalne 
ukształtowanie. 

Podkreślić należy, że Jean Hatzfeld, w przeciwieństwie do Wojciecha Tochmana, jeź-
dził do Rwandy wielokrotnie, w Strategii antylop wspomina, że był tam także w 1994 r. 
Wpływało to na proces gromadzenia materiału, a także jego narracyjne opracowanie. 
Pewne wątki stopniowo kumulują się w  większe całości tematyczne, co najwyraźniej 
widać właśnie w  finałowej części trylogii, Strategii antylop. Materiały zbierane przez 
reportera, relacje kolejnych napotkanych świadków ludobójstwa stopniowo układały 
się w opowieść (tak było m.in. z porażającą historią ocalonych z lasów Kayumby, która 
umieszczona w rozdziałach W Kayumbie i Leśne rekordy trafiła na okładkę, dając książce 
tytuł – Strategia antylop, tytuł – dodajmy – kluczowy dla interpretacji reportażu).

30  J. Hatzfeld, Linia zanurzenia, tłum. J. Giszczak, Warszawa 2010. 
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Cechą narracji wyraźnie widoczną dla czytelnika wszystkich trzech reportaży Hatzfelda 
jest wielokrotne powracanie w nich kilku tych samych informatorów. Domyślamy się, że re-
porter jest wierny pewnym znajomościom, podtrzymuje nawiązane kontakty, zaprzyjaźnia 
się z poznanymi ludźmi, spotykając kogoś po dłuższym niewidzeniu, dopytuje także o inne, 
niegdyś poznane osoby: „A teraz co u niej?”31. Dla jednych będzie to tylko elementarna troska 
reportera o podtrzymanie kontaktu ze swoimi informatorami, dla innych – sygnał odpowie-
dzialności, którą bierze na siebie, rozmawiając z ludźmi o najbardziej intymnych tematach 
ich życia. Można tu wyraźnie odczuć postawę etyczną proponowaną w formule Antoine’a 
de Saint-Exupéry’ego: stajemy się odpowiedzialni za to, co oswoiliśmy. Ma ona analogię 
w  wymowie reportażu Wojciecha Jagielskiego Nocni wędrowcy, który stał się opowieścią 
o procesie nawiązywania kontaktu reportera ze swoim bohaterem oraz dylematach związa-
nych z koniecznością „porzucenia go”32. Reporterzy współcześni coraz częściej ujawniają tę 
postawę, która wiąże się wszak także z jeszcze innym ważnym pytaniem – jak podtrzymać 
kontakt, okazywać pamięć i  troskę setkom świadków, z  którymi rozmawiają reporterzy? 
u Hatzfelda odpowiedź przybiera postać wierności ludziom. u Tochmana jest, jak się zdaje, 
inaczej, gdyż wyraźnie broni się on przed nawiązywaniem osobistych relacji ze swymi świad-
kami, czyni jednak wyjątki33. 

Dzięki powracaniu w książkach Hatzfelda kilku tych samych świadków (choć równole-
gle zbiera on materiały od wciąż nowych osób) stają się oni w jego reportażach swoistymi 
bohaterami literackimi. W efekcie z większą uwagą śledzimy losy tych postaci, mogąc nieco 
bardziej się z nimi utożsamić, gdyż nie pojawiają się – jak wielu innych bohaterów – jed-
norazowo, epizodycznie. Trudne dla europejskiego czytelnika imiona i nazwiska stopniowo 
przyswajamy sobie w czasie lektury, co wpływa także na sugestywność narracji, jej oddzia-
ływanie na pamięć i emocje czytelnika, zmniejsza wrażenie obcości kulturowej. Wśród tych 
powracających na kartach trylogii Hatzfelda postaci znaczącą rolę odgrywają kobiety. opis 
doświadczenia traumy nie ma jednak w tych książkach wyraźnie „kobiecej” lub „męskiej” 
twarzy, w swych głównych rysach jest „wspólny”. I kobiety, i mężczyźni doświadczyli po-
twornego upodlenia w czasie kilkudziesięciu dni zagłady. Wspólne jest im doświadczenie 
ogromnej niechęci do swoich agresorów, niechętnie mówią o urazach, nauczeni, by wspo-
mnienia konfliktów nie drażniły, nie wzniecały kolejnych antagonizmów, choć równocześnie 
przywykli już do relacjonowania tamtych zdarzeń obcokrajowcom. opowiadają dlatego, by 
spełnić obowiązek, który – jak sądzi wielu – spoczywa na świadkach, którzy przeżyli. 

Można odnieść wrażenie, że opowieść o tragicznych losach tego kraju interesuje re-
portera nade wszystko jako studium zła i człowieczego weń uwikłania. Rekonstruuje tak-
że związany z tym psychologiczny i duchowy mechanizm wieloletniego odreagowywania 

31  Idem, Strategia antylop…, s. 79.
32  W. Jagielski, Nocni wędrowcy, Warszawa 2009.
33  Przykładem może być przyjaźń z głównym bohaterem Dzisiaj narysujemy śmierć, Leonardem, który staje się naj-
ważniejszym informatorem autora, jednym z jego tłumaczy, a także chyba przyjacielem, w finale reportażu widzimy go 
bowiem u boku Wojciecha Tochmana w pierwszej jego podróży do Europy, w tym Polski. 
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potwornych zranień. Po raz kolejny podkreślić trzeba, że doświadczenie kobiet i mężczyzn 
jest tu podobne – wszystkie ofiary, niezależnie od płci, może raczej zależnie od cech oso-
bowościowych i światopoglądu, zmagają się z traumą. Wiąże się to z ważną hipotezą in-
terpretacyjną, którą chcę tu zaproponować. Hatzfelda znacznie bardziej niż perspektywa 
antropologii kulturowej, w tym rekonstrukcja kobiecych ról społecznych, interesuje pytanie 
filozoficzne, a szczególnie kwestie etyczne, spośród których na pierwszy plan wysuwa się 
problem, jak (jeśli w ogóle) możliwe jest przebaczenie, jak możliwa jest sprawiedliwość, 
jak możliwa jest wiara w Boga po ludobójstwie. Ta rama interpretacyjna przyjęta przez 
reportera wyraźnie oddala go od myślenia antropologicznego, a skłania ku perspektywie 
bardziej uniwersalnej. Symbolicznie oddaje to tytuł jednego z rozdziałów tego zbioru re-
portaży – Gwiaździste niebo, wyraźnie nawiązujący do formuły Immanuela Kanta. uniwer-
salizowaniu służy także obecny w utworze wątek porównań z innymi zbrodniami przeciw 
ludzkości: w Czeczenii, byłej Jugosławii (w której także pracował Hatzfeld), czy wreszcie 
– i to porównanie powraca zdecydowanie najczęściej – w Auschwitz.

Świadkowie ludobójstwa, do których dociera Hatzfeld, mówią to, co chcą mu powiedzieć, 
ale też to, o co chce ich zapytać reporter. I choć jego pytania rzadko są widoczne w narracji 
głównej, domyślamy się ich, a czasem wnioskujemy ze struktury udzielanych odpowiedzi. 
Dlatego trzeba z pewnym dystansem traktować poetykę przezroczystości prezentowanych 
głosów, która wynika z  dominującej roli struktur mowy niezależnej. Warto podkreślić, że 
narracja Hatzfelda w przeważającej części składa się z przytaczania zebranych relacji, daje 
wrażenie bezpośredniego kontaktu z mówiącymi. Większość świadectw przedstawia Hatz-
feld w następującej formie: przytoczenie imienia, dwukropek, cudzysłów, zapis wypowiedzi, 
cudzysłów (co sugeruje notabene, że dziennikarz, zbierając relacje, korzysta z dyktafonu lub 
magnetofonu).

Warto teraz dodać słów kilka o narracyjnych pomysłach Tochmana. Ów reporter formal-
nie znacznie bardziej komplikuje zebrany materiał. Prezentuje go w formie kolażu, głęboko 
narusza ciągłość wypowiedzi, tnąc je na mniejsze fragmenty i przeplatając z  innymi rela-
cjami. Znacznie częściej używa także mowy niezależnej, w której dokonuje się intensywne 
przepracowanie zebranego materiału i poddanie go literackiej obróbce, a zarazem interpre-
tacji. Dobrym przykładem tej techniki jest sam wstęp do Dzisiaj narysujemy śmierć, ważny 
także ze względu na jego główną bohaterkę: „Będzie rysował Leonard, jej syn. Jego urodzi-
ła pierwszego, potem jeszcze trzech. Ale najpierw matka musi wyjść z ciemności, w której 
wtedy została. Z której oni w inną ciemność wybiegli. Najpierw on musi jej na to pozwolić, 
by pojąć, że była. Pachniała olejem eukaliptusowym, miała spokojny oddech, ciepłe ręce 
i wygodne kolana. Mówiła do dzieci: moje najpiękniejsze gwiazdeczki. Byli zbyt mali, by pro-
testować, że do chłopców tak się nie mówi. Miała na imię Gloriose, na chwałę Matki Boga”34. 
Reportaż rozpoczyna się więc od symbolicznego opisu matki głównego bohatera, przewod-
nika i informatora Tochmana, któremu reporter nadał imię Leonard. Można rzec, że kobieta 

34  W. Tochman, op. cit., s. 9.
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jest tu figurą wprowadzającą w temat, a sugestywność jej obrazu, który pracuje w pamięci 
syna, ma dużą siłę oddziaływania także na czytelnika, który czuje, że mowa nie tylko o pro-
blemach lokalnych, ale o najbardziej uniwersalnej i  archetypicznej relacji – między matką 
a dzieckiem. opis jest poddany intensywnej literaturyzacji. Tochman stosuje nie tylko zapo-
średniczenie głosu świadka w mowie narratora, lecz także inwersję zdarzeń, retrospekcję, 
symbolikę światła i ciemności, metonimizację oraz polisensoryczne, niezwykle sugestywne 
obrazowanie. Także u niego, podobnie jak u Hatzfelda, ze struktury i treści udzielanych infor-
macji domyślamy się, o co reporter pyta, a więc także, co go nurtuje. Jego interpretacja zda-
rzeń profiluje uzyskiwane i przekazywane nam informacje. Słyszymy w tym inicjalnym aka-
picie próbę dotarcia do pamięci Leonarda o czasach dzieciństwa, badania, jaki obraz matki 
ocalał w bohaterze – niejako pomimo późniejszego wstrząsu i wyraźnego tabu, jakie narosło 
wokół postaci matki. opowieść o matce odsłania zresztą dopiero fabuła całego reportażu. 
u Hatzfelda literaturyzacja obecna jest nie tyle w technikach narracyjnych, ile w kompozycji 
oraz powracaniu wspomnianych moralnych kontekstów interpretacji zdarzeń, a  także – 
do czego powoli zmierzamy – w wyspach obecności komentarza autorskiego (obecnego tak-
że u Tochmana, choć w innej funkcji). 

o ile Tochman staje się kronikarzem somatycznych objawów pamięci traumy, francuski 
reporter stawia pytania o duchowe konsekwencje tamtych doświadczeń. Bez względu na te 
różnice podkreślić należy, że dzięki takiej postawie poznawczej obu reporterów dokonuje się 
poszerzenie formuły reportażu, który wychodzi poza wymaganą przez genologię „zewnętrz-
ność” i przenosi nas w głębiny ludzkich sumień, pamięci, dylematów moralnych, psychoso-
matycznych zranień. 

Kobiety, z którymi rozmawia autor Strategii antylop, podkreślają najczęściej trzy wymia-
ry konsekwencji zdarzeń 1994 r. Po pierwsze, ocaleni próbują żyć dalej, powracając do nor-
malności. Po drugie, jednocześnie zmagają się z pamięcią i tabu społecznym, nie mają gdzie 
mówić o swoich doświadczeniach, a często – w imię pojednania – zakazuje się im głośnego 
wspominania35. Z tego wynika trzeci aspekt ich obecnej egzystencji: są zmuszeni do uda-
wania, przyjmują maski, poddają się opresji milczenia lub potępienia albo zmagają się nimi. 
Warto zapytać, jak te konsekwencje obecne są w życiu kobiet. Przypatrzymy się zwłaszcza 
owym próbom powrotu do normalności:

„Emmanuel z dawnej bandy z Kayumby [chodzi o »bandę« uciekających przed rzezią 
– przyp. aut.] działa we władzach gminy, Théoneste robi intratne interesy przy asfaltowej 
drodze, Eugénie prowadzi bar, ja jestem dyrektorem szkoły. Niektórzy z powodzeniem zaj-
mują się handlem, zostają nawet posłami w Kigali, niektóre kobiety dobrze wyszły za mąż, 
przytyły i noszą eleganckie suknie”36. Podkreślić trzeba, że – jak wynika z powyższego frag-
mentu – kariery na prestiżowych stanowiskach robią wyłącznie mężczyźni. To oni są „we 
władzach gminy” (Emmanuel), stają się dyrektorami szkół (Innocent Rwililiza, mówiący 

35  J. Hatzfeld, op. cit., s. 98.
36  Ibidem, s. 97.

M
ag

da
le

na
 H

or
od

ec
ka

  o
br

az
 k

ob
ie

ty
 rw

an
dy

js
ki

ej
 w

e 
w

sp
ół

cz
es

ne
j l

it
er

at
ur

ze
 re

po
rt

aż
ow

ej
. K

ap
uś

ci
ńs

ki
, H

at
zf

el
d,

 T
oc

hm
an



242

powyższe słowa), niektórzy zostają posłami. Szczytem kariery kobiecej jest „prowadzenie 
baru” – co udaje się nie tylko Eugénie, lecz także drugiej, często pojawiającej się na kartach 
trylogii Hatzfelda bohaterce – Marie Louise. Gdyby ktoś potraktował książki Hatzfelda jako 
główne źródło wiedzy o sytuacji kobiet w Rwandzie, bardzo by się zdziwił, dowiedziawszy 
się, że ten kraj ma największy na świecie procent kobiet zasiadających z parlamencie (obec-
nie ponad 50%). Jak wyjaśnić to przerysowanie w Strategii antylop agrarno-usługowej ak-
tywności kobiet? Może wiąże się z pewną nieuchronną dezaktualizacją danych zebranych 
przez reportera, który – jak wspomniałam – materiały zbierał w Rwandzie od prawie 20 lat. 
Być może było mu także łatwiej dotrzeć do pewnego typu rozmówcy. Niewykluczone też, że 
przyczyną jest pewna społeczna preferencja Hatzfelda, którego mniej interesują głosy elit, 
bardziej – codzienność zwykłych obywateli, choć i ten argument nie wyjaśnia nieobecności 
głosów przedstawicielek innych zawodów. Także kryterium awansu społecznego, które wy-
łania się z rozmów Hatzfelda, jest dla kobiet i mężczyzn inne. Sukces kobiety definiują dobre 
zamążpójście, urodzenie dzieci, sytość, ładne ubrania. Podkreślmy, że taki obraz powstaje 
w rozmowach z chłopkami oraz kobietami pracującymi w branżach usługowych (szwaczki, 
praczki, kobiety noszące cegły). Może to prowadzić czytelnika do uproszczonej wizji statu-
su kobiet w  Rwandzie, znacząco komplikowanej i  poszerzanej przez reportaże Wojciecha 
Tochmana czy Dariusza Rosiaka. Tochman dociera bowiem, jak wspomniałam, także do bar-
dzo dobrze wykształconych kobiet, rozmawia z psycholożkami, ginekolożkami, z minister 
bezpieczeństwa. Z kolei Dariusz Rosiak znaczącą część swojego reportażu opublikowanego 
w zbiorze Żar. Oddech Afryki poświęca przytoczeniu wywiadu, który przeprowadził z Fatumą 
Ndangizą, szefową Narodowej Komisji Jedności i Pojednania. Cytuje także wypowiedź księ-
gowej pracującej w Ruhengeri, największym mieście na północy kraju. Z obrazu zawodowej 
aktywności kobiet wywnioskować można, że Rwanda Hatzfelda jest raczej agrarna i mało-
miasteczkowa, Rwanda Tochmana – bardziej miejska, Rosiaka – niemal metropolitalna, co 
akcentują także opisy stolicy Kigali w Żarze37.

Dodajmy, że losy kobiet, zwłaszcza kobiet Tutsi, przedstawiane we wszystkich wspo-
mnianych tu reportażach, przekonują, iż jest im trudniej niż mężczyznom wrócić do normal-
ności. Kobiety Tutsi zmagają się z trudami wychowania niechcianych dzieci, z AIDS, którym 
zostały zarażone w czasie gwałtu, często z samotnym wychowaniem dzieci i utrzymaniem 
rodziny.

Wszystkie analizowane tu opisy reporterskie łączy także programowa antymedialność 
i chęć przenikania w głąb. Reporterzy często powołują się na znany turystyczny slogan pro-
mujący Rwandę jako kraj tysiąca wzgórz i tysiąca uśmiechów. Równolegle, na przekór tej 
oficjalnej formule, próbują dotrzeć do tego, co kryje się pod powierzchnią medialnych komu-
nikatów i reklamowych haseł, a kryje się często prawdziwa udręka. Relacje zbierane przez 
reporterów brzmią zupełnie nieoptymistycznie: „Na przykład Claudine mówi ci w tajemnicy, 
że nienawidzi Hutu, Francine przyznaje, że drży, kiedy mija się z Hutu na drodze, Berthe nie 

37  D. Rosiak, op. cit.
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chodzi już na msze z obawy, że będzie musiała siedzieć obok jakiegoś Hutu. Marie-Louise nie 
dogląda już pól z obawy, że spotka tam sąsiadki Hutu. ocaleni muszą znosić takie sytuacje. 
Gdyby otworzyli serca i ujawnili uczucia, poczuliby ulgę, lecz oznaczałoby to chaos dla kraju”.

Częścią owej udręki jest także poczucie niesprawiedliwości. Wdowy Tutsi narzekają, 
że pracują same na polach, a kobiety Hutu dostają na skutek amnestii „w prezencie parę 
męskich ramion”38. W tym kontekście pojawia się też wątek odszkodowań i opinia: skoro 
ich wypuścili, należało najpierw „dać coś w zamian”39. Wiele ofiar nie potrafi poradzić sobie 
z nienawiścią, gniewem, a poczucie sprawiedliwości części z nich mogłaby zaspokoić tylko 
zemsta: „Ci ludzie tak wielu poćwiartowali swymi maczetami, że też powinni umrzeć. Tego 
tylko chciałam”40. Inna wyznaje: „Mogłabym patrzeć, jak rozstrzeliwują ich publicznie, jed-
nego po drugim. Machali maczetami do utraty tchu, w biały dzień. Wybaczyć im to nieludz-
kie. Może taka jest wola Boga, ale nasza nie”41. Jedna z kobiet opowiada o wychodzących 
na wolność więźniach: „Mówili zawstydzeni: »Pokój, pokój! Jak się macie? Niech Bóg was 
błogosławi! Bądźmy dla siebie braćmi. Będziemy się za was modlić«. Patrzyliśmy na nich 
zdumieni, zaciskając pięści”42. Jeżeli pojawiają się pokojowe głosy, to dominują wśród nich 
raczej postawy pogodzenia się z  rzeczywistością, której i  tak zmienić nie można. Dlatego 
większość rozmówczyń deklaruje swoiste przyzwyczajenie do codziennych kontaktów z by-
łymi więźniami.

osobnym tematem, który należy podjąć, pytając o obraz kobiety w Rwandzie, jest sy-
tuacja kobiet Hutu, znacznie mniej widoczna w  narracjach reportażowych niż losy kobiet 
Tutsi (ta grupa etniczna dominuje wśród rozmówczyń obu reporterów). W docieraniu do re-
lacji kobiet Hutu celuje zwłaszcza Hatzfeld. Jest to szczególne dokonanie, także ze względu 
na silne tabu, które otacza tę grupę etniczną, jej poczucie osaczenia nieustannym oskar-
żaniem o ludobójstwo. Ważną rolę odgrywa tu także kulturowy nakaz milczenia żony tak 
długo, aż mąż znajduje się w więzieniu (wiąże się to zarówno z pozycją kobiety w rodzinie, 
jak i z ostrożnością, niechęcią, by swymi zeznaniami przyczynić się do przedłużenia wyroku 
męża). Dlatego na niektóre rozmowy z kobietami Hutu reporter czekał przez kilka lat i mógł 
je przeprowadzić dopiero po wyjściu męża na wolność.

Czytając medialne relacje z Rwandy, odnosi się wrażenie, że sprawcami tej zbrodni byli 
jedynie mężczyźni Hutu. Hatzfeld nie tyle obala, ile komplikuje tę opinię. Wprawdzie i on 
rozmawia głównie z mężczyznami skazanymi za udział w rzezi 1994 r., próbuje jednak także 
docierać do wspomnień i punktu widzenia kobiet Hutu. Choć ich głosy oraz informacje na ich 
temat pojawiają się w reportażu rzadko, Hatzfeld dba o notowanie drobnych szczegółów, 
które komplikują prosty, spolaryzowany obraz. Dowiadujemy się o kobiecie Hutu, która wi-
dząc ofiarę schowaną w zaroślach, zwilżała jej ranę wodą. Poznajemy też historię Consoleé, 

38  J. Hatzfeld, op. cit., s. 35.
39  Ibidem, s. 34.
40  Ibidem, s. 28.
41  Ibidem, s. 32.
42  Ibidem, s. 29.
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która odmówiła mężowi pożycia małżeńskiego, powołując się na jego ofiary, które niosą 
hańbę całej rodzinie. Jednocześnie Consoleé wypowiada wyrazisty osąd: „Tak naprawdę 
nie widzę wielkiej różnicy w  zachowaniu mężczyzn i  kobiet w  całym tym zamieszaniu. 
Mężczyźni byli zawzięci w ścinaniu na bagnach, kobiety z  równym zapałem plądrowały 
domy i pola”43. Jean Hatzfeld podkreśla, że jest to bardzo rzadkie wyznanie, bo zdecydo-
wana większość kobiet i młodzieży Hutu, która w czasie rzezi była dziećmi, wszystkiemu 
zaprzecza. Jak uważa reporter: „Możliwe skutki wypowiedzianych słów, groźby, na  jakie 
mogą się narazić, i  niejasne poczucie winy przerażają ich do  tego stopnia, że zdają się 
w całości na mężczyzn, opowiadających o sprawie na swój sposób”44. Jak jednak szacować 
odpowiedzialność kobiet Hutu, skoro, co podkreśla rozmówczyni reportera, „żadna kobieta 
nie mogła sprzeciwić się mężowi, inaczej oberwałaby bardziej niż zwykle”45?

Kobiety Hutu jawią się w relacji Hatzfelda jako osamotnione, ciężko pracujące na polu, 
zmuszone do sprzedaży domów, niebędące w stanie zadbać o dobytek w czasie nieobecności 
spowodowanej przebywaniem męża w więzieniu. Mężczyźni zaś wspominają, że po powro-
cie do domów zastawali często rudery, uschnięte bananowce, belki stropowe stoczone przez 
termity. „W więzieniu wielu wściekało się na rozrzutne czy niewierne żony”, ale instruktorzy 
powtarzali, by żonom wybaczyć, uczyli empatii („Nie mogły przecież wiedzieć, że przeżyjemy 
więzienie, i musiały ciężko pracować motyką bez męskiego wsparcia”)46. 

Hatzfeld nie dociera do  świadectwa bezpośredniej agresji lub mordu dokonanego 
przez kobietę Hutu. Najczęściej szły za grupami mężczyzn, gromadząc sorgo, chwytając 
i  przyrządzając mężom bezpański drób. Czasem przeklinały Tutsi, ale zdarzały się też 
przypadki pomocy w ocaleniu (historia Médiatrice). Jedna z rozmówczyń francuskiego re-
portera, Consolée Murekatete, odsłania także duchowe rozterki kobiet Hutu, przy okazji 
posługując się pewnymi stereotypami, które mają chyba na celu pomniejszenie własnej 
winy lub samousprawiedliwianie się poprzez kontrast z postawami mężczyzn (w ogóle) 
i postawami kobiet Tutsi: 

„Kobiety żywią więcej urazy i potrafią współczuć bardziej niż mężczyźni. Mężczyznom 
wolno rzucać wkoło obelgi, a kobiety między sobą muszą się hamować, w każdym razie 
rwandyjskie kobiety. Ale szeptem rozmawiamy o tym codziennie.

Kobiety Hutu mówią o tym dziesięć razy częściej niż kobiety Tutsi. Niektóre pogodziły 
się z winą mężów. oskarżają ich nawet o to, co zrobili na bagnach, o to, że zaprzepaścili 
dawne dobre życie, że ścinali zaprzyjaźnionych sąsiadów. Ale inne z niczym się nie godzą. 
Wszystkiemu zaprzeczają. Podważają nawet zeznania swych mężów. Nie mogą odżałować 
tego, co straciły. W duchu myślą o zemście i utrudniają kobietom dobrej woli nawiązywanie 
kontaktów”47.

43  Ibidem, s. 146.
44  Ibidem.
45  Ibidem, s. 148.
46  Ibidem, s. 30.
47  Ibidem, s. 90.
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Książka Hatzfelda, oprócz informacji o charakterze socjologicznym, składa się z kilku 
niezwykłych portretów kobiecych, które pozwalają czytelnikowi zatrzymać się nad losem 
kobiet w Rwandzie, dostrzec ich sytuację społeczną, lęki, cele, zasady moralne, którymi się 
kierują. Dzięki temu mamy poczucie, że poznajemy lepiej, że niemal spotykamy się z nimi 
twarzą w  twarz, choć tym lekturowym spotkaniom towarzyszy też może poczucie nie-
pewności – czy dobrze rozumiem/jak mam rozumieć tę opowieść? Pytanie to zadawałam 
sobie na przykład, czytając reportaż Czary – o mieszanym etnicznie małżeństwie kobiety 
Tutsi (Spéciose) i mężczyzny Hutu (Jean Baptiste), który za główny cel w czasie rzezi po-
stawił sobie uratowanie żony. udało się to, jak pisze Hatzfeld, „dzięki zbrojnym wyczynom 
podczas ekspedycji, gdzie wykazał dużą skuteczność”. Dodajmy, że nieco zaskakujące są 
użyte tu eufemizmy, być może stanowiące sygnał mowy pozornie zależnej. Wypuszczony 
z więzienia Jean Baptiste z dumą zastaje żonę na uprawionym polu, bez kochanka, wśród 
dzieci. Próbuje wrócić do pracy na roli, ale jego wysiłki niweczy nagła i tajemnicza choroba, 
którą ten interpretuje jako czarodziejskie zatrucie. Leczy się u miejscowej „starej mamy 
z buszu”, ale bardzo powoli powraca do sił. Reportaż kończy rozbudowany akapit będący 
swoistą pochwałą jego żony, a także zapisem krótkiego komentarza do sytuacji, w której 
znalazła się cała rodzina:

„Spéciose, dzielna kobieta, znów schyla się z motyką. Pełna godności, osamotniona, 
czuła matka, nigdy nie użala się nad swym losem. Jedni odrzucają ją za to, że płynie w niej 
krew Tutsi, co wielu uznaje za powód wszelkich nieszczęść, inni zaś gardzą nią, ponieważ 
została ocalona przez swego męża Hutu za cenę krwi bliskich. Wzbudza nieufność, czuje 
się odepchnięta, nie opuszcza parceli. Wystrzega się ludzi, przestała z nimi rozmawiać. 
Jednak, gdy odwiedziliśmy Jeana Baptiste’a, odprowadziła nas do samochodu, nie prze-
stając gawędzić, i zasugerowała z nieco ironicznym uśmiechem: »Teraz los się maskuje, 
może trucizna ocaliła go przed czymś jeszcze gorszym. Może Jean Baptiste powinien znów 
wrócić do więzienia w Rilimie, by za grubymi murami uniknąć złych spojrzeń, bronić się 
przed szantażem. Żeby odsunąć oskarżenia i uśpić swoją winę, a potem wrócić na pole 
jako pracowity rolnik, nabrać sił i zdrowia niezbędnych porządnemu mężowi«”48.

Wspomniałam we wstępie do tego szkicu, że ważną cechą współczesnego reportażu 
jest niechęć do porównań i próba unikania europocentryzmu. Dość wyjątkowy jest na tym 
tle jeden z rozdziałów Strategii antylop, o którym chcę tu wspomnieć także ze względu 
na wątek kobiecy. W umieszczonych niemal w centrum rozważań Czarnych wizjach Afryki 
odnajdujemy bodaj najbardziej syntetyczną część całej książki, próbę dokonania pewnych 
podsumowań, wyciągnięcia wniosków z kilkunastoletnich kontaktów reportera z Afryką. 
Dość symptomatyczne jest poszerzenie i  ujednolicenie obszaru kulturowego, z  którym 
stykał się reporter. Będąc nade wszystko częstym gościem w Rwandzie, proponuje w tym 
minieseju pewne diagnozy całego kontynentu. Przeciwstawia człowieka Afryki i człowie-
ka Zachodu, tertium comparationis czyniąc kategorię „rozumienia zmiany”. Ten frapujący 

48  Ibidem, s. 143.
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pomysł okazuje się w moim odczuciu zbudowany na ciągu ryzykownych, acz efektownych 
uproszczeń, choć część z nich – dotycząca współczesnej cywilizacji człowieka „białego” – 
ma swe odpowiedniki w rozpoznaniach socjologów i filozofów. Hatzfeld, podkreślając swe 
liczne podróże do Afryki, proponuje wizję tożsamości Afrykanów jako odmiennej od tożsa-
mości człowieka Zachodu: „Biały człowiek odczuwa atawistyczne, gorączkowe, namiętne 
pragnienie zmiany49. Ledwie siądzie za kierownicą nowego peugeota 307, a już zerka przez 
szybkę na nowy model 308. […] Jeśli jest szefem restauracji, co pół roku zmienia menu. 
Ledwie się ożeni, a już chce mieć kochankę. […] Afrykanin przeciwnie […] kochał peugeota 
504, „wielbłąda pustyni”, który był solidny, niezawodny, ładny, a zwłaszcza funkcjonalny 
[…]. Jeśli jest chłopem, hoduje krowy zebu, od zarania dziejów przystosowane do klimatu, 
i nie ufa krzyżówkom, do których zachęcają go agronomowie. […] Bardziej ceni słowa star-
szych i czarowników niż mowę młodych, dynamicznych kadr, uwielbia rodziny wielopoko-
leniowe, wierzy raczej radiu niż telewizji […]. Czy jest ministrem, czy gwiazdą, wciąż wraca 
do swojej wioski, by odwiedzić rodzinę i doglądać skrawka pola”50. Podkreślić warto, że 
przeciwstawienie nie służy tu negatywnemu wartościowaniu Afrykanów, ale uwypukle-
niu inności. Można odnieść wrażenie, że opis ten jest antyeuropocentryczny, bo człowiek 
Zachodu jawi się w nim jako niewolnik tego, co nowe, a Afrykanin jako posiadający wiele 
zalet – często mu w historii europejskiego pisania o Afryce odmawianych – jest komuni-
katywny, otwarty, ma lotny umysł, błyskawicznie przyswaja nowinki techniczne, choć za 
nimi nie goni. Wątek tej wizji Afryki i Zachodu wymaga szerszego komentarza, na który 
nie pozwalają ramy tego szkicu. Chcę więc jedynie potraktować go jako wstęp do analizy 
finału tego rozdziału Strategii antylop, bezpośrednio już związanego z sytuacją kobiety. 
Paradoksalność zaproponowanej przez Hatzfelda perspektywy wiąże się z dodatkowym 
skomplikowaniem całej narracji, związanej z prowadzeniem opowieści na kilku płaszczy-
znach, które zdają się wchodzić w zaskakujące zestawienia. Efektem jest kolaż głosów, 
które nie układają się w  spójny obraz, a  raczej zderzają ze sobą, piętrząc sprzeczności, 
co wynika z przeplatania narracji reportera i narracji świadków. oto bowiem autor owych 
Czarnych wizji Afryki, który proponuje daleko posuniętą generalizację, w tytule podkreśla 
przecież świadomość istnienia wielu obrazów kontynentu, zdaje się także tworzyć sygnał 
ironii, a nawet autoironii, podkreślając polisemicznie, że wizje, które za chwilę przedstawi, 
to „czarne wizje”. Dodajmy, że wiele różnych sensów może być wpisanych w  ów epitet 
„czarne”. „Czarne”, czyli pesymistyczne? Wypowiadane przez czarnoskórych? „Czarne”, 
czyli takie, z którymi reporter się nie utożsamia? 

Swoista niespójność widoczna jest także w nagłym zdystansowaniu się wobec słu-
chanej relacji, uznaniu jej za niezgodną z tym, co reporter wie o Afryce z innych lokalnych 
źródeł. Co ważne dla podjętego tu tematu, momentem, w którym Hatzfeld niejako zrywa 
relacjonowanie perspektywy świadka, kobiety o  imieniu Claudine, jest jej wizja kobiecej 

49  Epitety uznawane za „orientalizujące” są tu użyte do opisu człowieka białego.
50  Ibidem, s. 151.
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tożsamości. Claudine, proponując najpierw własne rozumienie źródeł rwandyjskiego kon-
fliktu („To sami Rwandyjczycy chwycili za maczety”, s. 159), potem własną wizję Afryki 
(„Afryka to kontynent skrajności. Są Afrykanie bogatsi od Amerykanów i inni, którzy mie-
liby tyle, co zwierzęta, gdyby zabrać im majtki”, s. 160), przechodzi do  kolejnego piętra 
generalizacji, proponując sugestywne zestawienia: „Jestem Rwandyjką i boję się Rwandyj-
czyków. Jestem Afrykanką i boję się Afrykanów”. Następnie wylicza afrykańskie wartości: 
dzieci, rodzina, bycie poważanym i silnym, gościnność, dbałość o relacje sąsiedzkie. Nagle 
jednak opowieść zdradza jej kompleks: „Wolałabym być białą, tak, mieć białą skórę, tu 
w  Kanzenze czy gdziekolwiek indziej. Mówię to szczerze. Lubię moją skórę bardziej od 
wszystkich innych, skórę mojego męża i dzieci. Jest piękna i gładka, nie sądzę, by biały 
odcień był bardziej pociągający, przeciwnie. Ale tamta jest mniej uciążliwa, bardziej umiar-
kowana, przynosi więcej korzyści niż czarna”51. 

Widać tu wyraźnie jakieś wewnętrzne pęknięcie, niezgodę na własną rasową tożsa-
mość, a zarazem dumę z niej. Neokolonializm uwidacznia się w mentalności prześladowa-
nych, w tym, że ciemnoskóry człowiek nie potrafi poczuć się dobrze u siebie, poczuć się 
panem w swoim domu. Reakcja reportera świadczy jednak o tym, że jest to tylko jedna 
z wielu autodefinicji Afrykanek, ponieważ zna też zupełnie odmienne. Jak się domyśla-
my, nie wszystkie są tak „czarne”, nacechowane nieakceptacją, brakiem pewności siebie, 
resentymentem. Hatzfeld tak to komentuje: „W tym momencie zawahałem się i prze-
rwałem tę dyskusję z Claudine. Wydawało mi się to nielojalne wobec innych Afrykanów, 
na przykład przyjaciół z Bamako czy Nairobi, z Nouadhibou czy Lubumbashim, wypytywać 
dalej o ten rozległy i kosmopolityczny kontynent ludzi, którzy mieli za sobą tak drastyczne 
doświadczenie ludzkiej eksterminacji”52. 

Puenta tego zdania odsyła także w inne rejony. oto wydaje się, że Hatzfeld przerywa 
zawstydzony, ale nie monolitycznością tej wizji, lecz własną kondycją kogoś słuchającego 
ciągle o nieswoim doświadczeniu, a także kogoś reprezentującego kraj, który przyczynił 
się do powstania tego kompleksu niższości. Czy nie w takim sensie mowa tu o „nielojalno-
ści” – wobec innych wizji, czy wobec skali zła, o którym opowiada, nie znając go bezpośred-
nio? Wątek ten pojawia się także u Wojciecha Tochmana, kiedy jeden z bohaterów Dzisiaj 
narysujemy śmierć mówi, że zrozumieć go może tylko inny ocalony. 

A jednak, pomimo tego dyskomfortu, wspomniani tu reporterzy zdobyli się na wysi-
łek zrozumienia Innego/Innej oraz próbę opisu i interpretacji materiału, który udało im się 
zgromadzić. Czy przy skali tego egzystencjalnego projektu wypada zastanawiać się nad 
subiektywnością otrzymanej wizji? Czy można, pisząc o reprezentacjach Rwandy w repor-
tażu, podkreślać, że to nie tylko fakty, lecz także różnorodne ich interpretacje? Celem tego 
szkicu nie było dowodzenie stronniczości czy subiektywności danej reporterskiej wizji, lecz 
ukazanie ich odmienności związanej z przyjętą perspektywą opisu i sposobu prezentacji 

51  J. Hatzfeld, op. cit., s. 158–162.
52  Ibidem, s. 162.
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zebranego materiału. Narracja i narrator, nawet w tak, zdawać by się mogło, faktograficz-
nym gatunku jak reportaż, zapośredniczają opisany świat, modelują go i ten sam temat 
opowiadają na różne sposoby.
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rwandan women in Literary 
reportage by ryszard Kapuściński, 
wojciech tochman and Jean 
Hatzfeld

(abstract)

Magdalena Horodecka, using the comparative perspective, examines the literary vi-
sion of women in reportages about Rwanda. She analyses three important contemporary 
reportages by Ryszard Kapuściński, Wojciech Tochman and Jean Hatzfeld, which refer to 
the 1994 genocide. She describes the questions hidden behind their relation and shows 
how they shape the form of each text. M. Horodecka also examines the composition 
and  narrative strategies of reporters showing their impact on the reader. The article 
also refers to the status of women in contemporary Rwanda, their memory of the past 
and a variety of psychological and social problems they have to deal with.
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Aneta Pawłowska
Uniwersytet Łódzki

Sztuka kobiet czy sztuka 
feministyczna – casus 
republiki Południowej Afryki

Republika Południowej Afryki to świat bardzo hermetyczny, przez dziesięciolecia 
żyjący własnym rytmem, zupełnie odmiennym od europejskiego. Zapoczątkowana 
jeszcze w wieku XIX koncepcja osobnego rozwoju ras ludzkich swą kulminację uzyskała 
po zakończeniu II wojny światowej. Jej wyrazem był wprowadzony w 1948 r. apartheid, 
czyli doktryna zakładająca politykę separacji i  dyskryminacji polityczno-ekonomicznej 
Afrykanów i innych „kolorowych” nacji. Sytuacja segregacji ras sprawiła, że zasadnicza 
linia podziału w państwie nie biegła pomiędzy kobietami a mężczyznami (jak w Europie 
i Stanach Zjednoczonych Ameryki), lecz była wyznaczona przez kolor skóry człowieka. 
Kobiety czarne znalazły się w sytuacji podwójnie niekorzystnej, gdyż poza patriarchal-
nym systemem plemiennym oddającym je pod zarząd męża lub ojca były dodatkowo 
podporządkowane białym kolonizatorom. owe okrutne reguły podziału społeczeństwa 
na uprzywilejowanych ludzi białych i pozbawionych wielu praw i swobód obywatelskich 
ludzi czarnych sprawiały, że dużo lepiej było być kobietą białą. Niemniej jednak córki 
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zarówno brytyjskich, jak i holenderskich potomków osadników poddane zostały domi-
nującej władzy ojca lub męża aż do końca lat 70. XX w. Podwójna struktura izolowanego 
od wpływów systemu powinności i zależności (patriarchalna i apartheidowa) zdławiła 
całkowicie feminizm w Południowej Afryce i na wiele lat marginalizowała pozycję kobiet 
w państwie. 

Podczas gdy w Europie tradycja feminizmu, rozumianego jako refleksja nad proble-
mem statusu kobiet i  mężczyzn oraz relacji między płciami w  społeczeństwie, ma już 
swoją szacowaną na około półtora wieku historię1, w Afryce myśl feministyczna powstaje 
dopiero w latach 90. XX w. Podstawowymi różnicami dzielącymi oba kontynenty był zu-
pełnie inaczej przebiegający rozwój kulturowy oraz historyczno-ekonomiczny. W bardzo 
tradycyjnie ukierunkowanej społeczności afrykańskiej nigdy nie powstał pomysł rezygna-
cji z  instytucji małżeństwa, który był i nadal jest podejmowany chętnie przez feminizm 
zachodni2. Kobiety Afryki nie stawiały nigdy przed sobą wywrotowych celów, ich posta-
wę cechowała znaczna bierność i akceptacja dominującego patriarchatu. Faktem, który 
stawiał większe wyzwanie liberalnej części społeczeństwa niż potrzeba emancypacyjna 
kobiet, była walka z  usankcjonowanym przez lata systemem segregacji rasowej – czy-
li apartheidem. Tak komentowała ten fakt związana z  tzw. czarną południowoafrykań-
ską partią – African National Congress (ANC) – dziennikarka, naukowiec i polityk – Frene 
Noshir Ginwala: „W Południowej Afryce podstawowym problemem jest apartheid i wy-
zwolenie narodu. Zatem utrzymując, że afrykańskie kobiety powinny się skoncentrować 
na sformowaniu ruchu feministycznego zogniskowanego na sprawach kobiet, w ścisłym 
sensie oznacza, że musiałyby walczyć, aby znaleźć się w równie niekorzystnej sytuacji jak 
afrykańscy mężczyźni”3. 

Zatem walka tylko o sprawy kobiet była potępiana przez ogół liderów partii narodo-
wowyzwoleńczych od Angoli i Mozambiku po cały region Afryki Południowej, jako dzie-
ląca społeczność czarnych Afrykanów4. Koncepcja segregacji ras w Republice Południo-
wej Afryki sprawiła, że zasadnicza linia podziału w tym państwie nie biegła pomiędzy 
kobietami a mężczyznami (jak działo się to w Europie i Stanach Zjednoczonych Amery-
ki), lecz była wyznaczona przez kolor skóry człowieka. Sytuacja społeczności podzielonej 
rasowo utrzymywała się nadal po oficjalnym zniesieniu apartheidu. W  1996  r. nauko-
wiec z Wielkiej Brytanii, koncentrująca swe badanie na tematyce sztuki z Południowej 
Afryki i Zimbabwe, Marion Arnold, tak opisywała sytuację kobiety artystki: „Najwięk-
szym problemem w dyskusji dotyczącej kobiet i sztuki w Południowej Afryce jest fakt, 

1  E. Malinowska, Feminizm europejski. Demokracja parytetowa a polski ruch kobiet, Łódź 2002, s. 17.
2  Prace innych radykalnych feministek, takich jak: Jessie Bernard, autorki The Future of Marriage (1972), wpływowej 
socjolożki z Pennsylvania State university, czy Shulamith Firestone, autorki The Dialectic of Sex; The Case for Feminist 
Revolution (1970), założycielki Radical Women – pierwszej komuny feministycznej, z dużym zainteresowaniem podej-
mują ów wątek.
3  F.N. Ginwala, ANC Women: Their Strength in the Struggle, „Work in Progress”, 1986, nr 45, s. 10–11. 
4  Por.: J. Beall, S. Hassim, A. Todes, ‘A Bit on the Side’?: Gender Struggles in the Politics of Transformation in South 
Africa, „Feminist Review”, 1989, nr 33, s. 30–56.
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że rasa stanowi niezmiennie określenie, tak jak płeć w społeczeństwach heterogenicz-
nych. »Kobieta« nie jest niezmiennym konceptem semantycznym, jest biała, kolorowa 
lub czarna, jest kobietą afrykanerską, angielską, zuluską, tswana, kobietą miejską lub 
kobietą wiejską. Rasa determinuje wygląd, język i miejsce życia kobiety. Daje jej prawo 
wyborcze”5.

Kobiety czarne znalazły się w  Republice Południowej Afryki w  sytuacji podwójnie 
niekorzystnej, ponieważ poza patriarchalnym systemem plemiennym oddającym je pod 
zarząd męża lub ojca, usankcjonowanym przez kolejne akty prawne, np. czarna kobieta 
była w sposób naturalnie wynikający z konsekwencji Ustawy Bantu z 1891 r. określona jako 
podległa mężczyźnie6, ponadto funkcjonował od 1897 r. oficjalny zakaz małżeństw osób 
o różnych kolorach skóry oraz Marriage Act z 1961 r. (Act No. 25) dotyczący restrykcyjnego 
ujednolicenia sposobu zawierania małżeństw. Czarne kobiety były ponadto podporząd-
kowane białym kolonizatorom. Na przykład możliwości posiadania ziemi i majątku oraz 
zarządzania nimi przez kobiety aż do  1983  r. zostały bardzo ograniczone7. Ów problem 
niemożności samodzielnego dysponowania majątkiem dotyczył w równym stopniu bia-
łych i czarnych kobiet. Aż do lat 80. XX w. w Republice Południowej Afryki nie było za-
sadniczo możliwości rozwodu, a i później czyn ten wiązał się z bardzo wysokimi kosztami 
i problemem hańby społecznej. W jeszcze gorszej sytuacji były kobiety podlegające prawu 
muzułmańskiemu oraz Hinduski, których tradycyjna kultura represjonowała zawsze po-
zycję kobiety (odsetek ludności hinduskiej i  muzułmańskiej w  RPA wynosi 7%). Rysem 
charakteryzującym całą kulturę rdzennych mieszkańców (podobnie jest wśród Hindusów 
oraz muzułmanów) było – istniejące do dziś – utrzymywanie systemów poligamicznych 
w  rodzinie, podczas gdy europejskie wymogi prawne obowiązujące w  kraju pozbawiały 
jakichkolwiek przywilejów kolejne żony8.

Restrykcyjne ustawy terytorialne z lat 50. XX w. (Group Areas Act of 1950 oraz Gro-
up Areas Development Act of 1955), uchwalone przez południowoafrykański parlament, 
zdominowany przez nacjonalistyczną Partię Narodową Afrykanerów, zakazywał czarnym 
mieszkańcom kraju osiedlania się w  znacznej części miast. Wyjątkiem byli ludzie, któ-
rzy przebywali na  służbie u białych lub na  specjalnych wyodrębnionych obszarach typu 
Soweto pod Johannesburgiem czy Khayelitsha w Kapsztadzie. Dyskryminujący niebiałych 
obywateli kraju dekret sprawiał, że wiele czarnych rodzin było rozdzielonych. Młode czar-
ne kobiety, pochodzące najczęściej spoza miasta, żyły w całkowitym oderwaniu od swej 
rodziny, a  własne dzieci mogły widywać zazwyczaj raz do  roku, podczas świąt Bożego 

5  M. Arnold, Women and Art: In South Africa, Cape Town 1997, s. 3.
6  Tzw. Bantu Code z 1891 r.
7  Dopiero w 1983 r. zniesiono ograniczenia zarządzania majątkiem wobec zamężnych kobiet. Wcześniej nawet zakup 
droższej sukni wymagał zgody męża wyrażonej przed pracownikiem sklepu. Zmiany nastały w związku z wprowadze-
niem Matrimonial Property Act of 1984.
8  Sytuacja prawna żon poślubionych w trakcie tradycyjnych zaślubin została uregulowana w 1998 r. na mocy Recogni-
tion of Customary Marriages Act.
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Narodzenia. Na skutek takich warunków życia biała rodzina, w której kobieta afrykańska 
była zatrudniana, często nieomal nie dostając żadnego wynagrodzenia pieniężnego (poza 
utrzymaniem i dachem nad głową), stawała się jedynym celem w życiu. Szczególnie istot-
ną rolę w wychowaniu dzieci swych chlebodawców odgrywały służące. Specyficzna sytu-
acja społeczności trwającej w stanie apartheidu powodowała, że sytuacja kobiet miała 
dwa wymiary w Południowej Afryce, przy czym wariant kobiety czarnej był znacznie gor-
szy. Dlatego białe Afrykanerki, czujące się komfortowo w warunkach segregacji rasowej, 
w odruchu wsparcia dla swych mężów, zwłaszcza zaś dla prowadzonej polityki aparthe-
idu, założyły radykale paramilitarne ugrupowania kobiece The Kappiekommando (lata 70. 
XX w.) oraz The Afrikanervroue-Kenkrag (AVK, 1983 r.), wspierające tzw. tradycyjne warto-
ści zapewniające białej mniejszości uprzywilejowaną pozycję9.

Na przeciwnym biegunie znajdowały się kobiety zaangażowane w działalność anty-
apartheidową, należące do 1943 r. do odłamu kobiecego czarnej partii ANC w ramach tzw. 
Women’s League (Liga Kobieca). Członkinie ugrupowania aktywnie działały na rzecz znie-
sienia ograniczeń związanych ze swobodnym przemieszczaniem się czarnych obywateli. 
Do historii ruchu kobiecego w Południowej Afryce przeszedł zorganizowany przez to ugru-
powanie marsz kobiet na budynki rządowe (The Union Buildings) w Pretorii, który zgro-
madził ponad 20 tys. uczestniczek w 1955 r.10. Pierwszą liberalną organizacją o szerokim 
polu działania była The Federation of South African Women (Federacja Kobiet Południo-
woafrykańskich), założona 7 kwietnia 1954 r. w Johannesburgu przez Ray Alexander11, He-
len Joseph, Lilian Ngoyi oraz Florence Mkhize. Federacja ta jednoczyła w swych szeregach 
kobiety różnych kolorów skóry, walcząc o ich prawa socjalne. Podczas pierwszej konferencji 
zatwierdzono unikalny w tej części globu dokument przedstawiający politykę organizacji – 
The Women’s Charter (Karta Kobiet). Kobiety południowoafrykańskie domagały się w nim 
m.in. partnerskiego statusu wobec mężczyzn w rodzinie oraz uwolnienia spod władzy ojca 
czy męża, prawa do własności w małżeństwie oraz prawa do pracy i edukacji.

Kolejne ugrupowanie kobiece wspierające walkę z polityką segregacji rasowej to Wo-
men’s Defence of the  Constitution League (Kobieca Liga obrony Konstytucji), znana pod 
nazwą Black Sash12 (Czarna Szarfa), utworzona w  1955  r. Jej początki to zwykła herbatka 
towarzyska sześciu białych kobiet: Jean Sinclair, Ruth Foley, Elizabeth McLaren, Tertii Pybus, 
Jean Bosazzę i Helen Newton-Thompson, które sprzeciwiły się aktowi prawnemu zwanemu 
Senate Bill, odbierającemu prawa do głosowania kolorowej ludności kraju. Na znak żałoby 

9  S. Swart, ‘A boer and his gun and his wife are three things always together’: republican masculinity and the 1914 rebel-
lion, „Journal of Southern African Studies”, t. 24, 1998, nr 4, s. 737–751.
10  J. Kimble, E. unterhalter, „We opened the road for you, you must go forward”: ANC Women’s Struggles 1912–1982, 
„Feminist Review”, 1982, nr 12, s. 78–79.
11  Ray Alexander (1913–2004), pochodząca z Litwy działaczka komunistyczna walcząca o prawa kobiet oraz prawa pra-
cownicze w Afryce Południowej. W latach 1953–1964 była wykładowcą na uniwersytecie w Kapsztadzie. Represjonowa-
na, wyjechała z kraju, do którego powróciła w 1990 r.
12  Media nazwały organizację „czarne skrzydło okienne”, odnosząc się do  skrzydła okiennego, w  którym członkinie 
ugrupowania wieszały konstytucję, ponadto sympatycy ruchu zakładali na ramię czarną opaskę podczas protestów.
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po uśmierceniu konstytucji południowoafrykańskiej kobiety z tego ugrupowania milcząco, 
z  żałobnymi szarfami (stąd nazwa), pikietowały siedzibę parlamentu, budynki rządowe 
oraz miejsca zgromadzeń publicznych. Z czasem ugrupowanie się rozrosło, organizowało 
marsze, demonstracje i czuwania świąteczne jako wyraz sprzeciwu wobec polityki rządu13. 
Sposób założenia Black Sash dobrze oddaje ducha świadomości kobiecej tamtych czasów 
– podczas gdy mężczyźni uprawiali wielką politykę i  rządzili krajem, kobiety piły herbatki 
i organizowały kółka towarzyskie! 

W okresie apartheidu, tj. w latach 1948–1994, jedynie Helen Suzman (1917–2009) była 
czynnie zaangażowana w działalność polityczną – zasłynęła jako pierwsza kobieta polityk 
w nacjonalistycznym i zdominowanym przez mężczyzn parlamencie południowoafrykań-
skim. Suzman, jakkolwiek o głęboko humanitarnej postawie, zawsze koncentrowała swą 
walkę parlamentarną na problemie przyznania pełni praw obywatelskich czarnej ludności 
kraju i, co znamienne dla Południowej Afryki, jedynie w tym kontekście widziała problemy 
kobiet i rodzącego się feminizmu14. 

osobnym, skrajnym przypadkiem dyskryminacji, jakiej biali mieszkańcy Południowej 
Afryki dopuszczali się wobec rdzennej ludności w Republice Południowej Afryki, były nad-
użycia wobec kobiet z ludów khoisańskich. Tu najbardziej drastycznym przypadkiem jest 
dziś szeroko komentowana w literaturze, filmie15 i sztuce historia Saartjie Baartman. Była 
to kobieta z  ludu Khoikhoi z grupy Griqua z prowincji Eastern Cape, urodzona w 1789  r. 
W latach 1810–1815 została dobrowolnie wywieziona z Afryki i prezentowana była na jar-
markach i w cyrkach Londynu i Paryża jako „Hotentocka Wenus”16. Gawiedź, zachwycona 
jej obfitymi kształtami spowodowanymi steatopygią, oglądała ją niczym dziką bestię17. 
Ówcześni naukowcy utrzymywali, że „jej zewnętrzne organy przypominały orangutana”18. 
Po przedwczesnej śmierci kobiety w Paryżu jej organy zostały zakonserwowane i były eks-
ponowane w Musée de l’Homme w Paryżu aż do 1974 r. Symboliczny pogrzeb S. Baartman 
odbył się 9 sierpnia 2002 r. w Kapsztadzie (Dzień Kobiet w RPA)19. 

13  Por.: L.A. Callinicos, Place in the City: The Rand on the Eve of Apartheid, Cape Town 1993 oraz C. Walker, Women 
and Resistance in South Africa, London 1982. 
14  obecnie 10% składu parlamentu RPA stanowią kobiety.
15 The Life and Times of Sara Baartman: „The Hottentot Venus”, reż. Zola Maseko, 1999, RPA.
16  W roku 1810 S. Baartman dotarła do Londynu, namówiona do eskapady przez Williama Dunlopa, chirurga okręto-
wego. Tam tak, jak obiecał W. Dunlop, najlepsi naukowcy zajęli się jej badaniem. Byli to: baron Georges Cuvier (chirurg 
Napoleona), Geoffroy Saint-Hilarie i Henri de Blainville. G. Cuvier na podstawie badań stwierdził, że kobiety czarne ze 
względu na klimat są inaczej zbudowane niż białe, a ich budowa anatomiczna zapewnia im niebywałą pożądliwość. Por. 
S.L. Gilman, Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female Sexuality in Late Nineteenth-Century Art, 
Medicine, and Literature, „Critical Inquiry”, t. 12, 1985, nr 1, s. 204–242, http://www.jstor.org/stable/1343468 (dostęp 
z 24.08.2013).
17  Podczas pokazów na 225 Piccadilly, Bartholomew Fair i Haymarket w Londynie S. Baartman była prowadzona w łań-
cuchach po dwumetrowym pomoście, nago. Wstęp na pokaz kosztował 2 szylingi i przyciągał wielu ludzi, głównie z klasy 
robotniczej. Widownia klaskała i krzyczała wyzwiska pod adresem czarnej kobiety na widok jej genitaliów i ogromnych 
pośladków.
18  S.L. Gilman, op. cit., s. 213.
19  http://www.scribd.com/doc/78993700/To-Know-A-Hottentot-Venus-Feminist-Epistemology-and-the-Artworks-
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udział kobiet w dokonaniach malarskich w Południowej Afryce przez lata podboju 
kolonialnego był niewielki, co wynikało z relatywnie trudnych warunków życia białych 
pionierów i  niewielkiego zapotrzebowania społecznego na  sztuki plastyczne w  ogóle. 
W XIX w. pojawiły się pierwsze kobiety artystki, takie jak Anne Barnard (1750–1825)20 
czy Annabella Harkness21. Ta pierwsza, choć była w  Kapsztadzie tylko pięć lat, pozo-
staje wciąż obecna w  jego historii jako kobieta podróżniczka, odbyła bowiem malow-
niczą i  niebezpieczną podróż poprzez Hottentots Holland Mountains do  Swellendam. 
Barnard była też poetką, pisarką i malarką, ze względu na panujący wówczas obyczaj 
społeczny pozostawała jednak w cieniu męża, Andrew. Chociaż Andrew Barnard był aż 
12 lat młodszy od malarki i to jej zawdzięczał awans na sekretarza gubernatora Kolonii 
Kapsztadzkiej oraz związaną z tym stanowiskiem wysoką pozycję społeczną i apanaże, 
ponieważ był mężczyzną, to jego zdanie odnośnie do  ich wspólnego życia było decy-
dujące. Warto dodać, że zgodnie z XIX-wieczną konwencją kulturową jedynymi akcep-
towanymi dla kobiet okresu wiktoriańskiego tematami podejmowanymi w sztuce były 
motywy kwiatowe bądź ptaki wykonane w technice akwareli lub w pastelu. W tej ma-
nierze malarskiej powstawały prace utalentowanych rysowniczek, o których działalno-
ści i życiu wciąż w zasadzie niewiele wiadomo: Arabelli Elizabeth Roupell (1817–1914)22, 
Emily Thwaits (około 1860–1906), Mary Elizabeth Barber (1818–1899), która była także 
badaczką-naturalistką i  podróżniczką, oraz pochodzącej z  artystycznej rodziny Annie 
Galpin. Stosunkowo dobrze poznaną artystką jest jedynie A.E. Roupell, stworzyła ona 
bowiem dwie teczki barwnych ilustracji roślin z okolic Przylądka, które ukazały się jako 
album Specimens of The Flora of South Africa by a Lady23 (było w nim osiem barwnych 
litografii z roślinami oraz ozdobne winiety). 

Na przełomie XIX i XX w. kobiety w Południowej Afryce odegrały znaczną rolę jako 
mecenaski i  popularyzatorki sztuki, prawdziwe spiritus movens powstających wówczas 
galerii sztuki (zwłaszcza Florence Phillips i Ada Tatham). Zasłynęły też jako badaczki kul-
tury i sztuki ludów khoisańskich: Lucy Lloyd (1834–1914), Dorothea Bleek (1873–1948) oraz 
Helen Tongue.

Prawdziwym przełomem stał się okres modernizmu, gdy pojawiły się takie artystki jak: 
Maggie Laubsher (1886–1973) czy Berta Everard (1873–1965), Irma Stern (1894–1966), Ce-
cil Higgs (1898–1986) oraz Maud Sumner (1902–1985), mające nie tylko profesjonalne wy-
kształcenie artystyczne, lecz także odwagę, by prezentować sztukę nowoczesną o silnym 
zabarwieniu ekspresyjnym, przefiltrowaną przez pryzmat kobiecych wartości i wrażliwości 

Surrounding-Sarah-Baartman (dostęp z 22.08.2013).
20  Zob. szerzej: N. Barker, Lady Anne Barnard’s Watercolours and Sketches: Glimpses of the Cape of Good Hope, Simon’s 
Town 2009.
21  Artystka była czynna w Kapsztadzie w drugiej połowie lat 60. XIX w. Zob. M. Arnold, op. cit., s. 6–7.
22  A. Bird, Arabella Roupell. Pioneer Artist of Cape Flowers, Johannesburg 1975 oraz idem, More Cape Flowers by a Lady 
the Paintings of Arabella Roupell, South African Natural History Publication Company, Johannesburg 1964.
23  A.E. Roupell, Specimens of The Flora of South Africa by A Lady. Explantory text by William Henry Harvey, London 1849.

An
et

a 
Pa

w
ło

w
sk

a 
 S

zt
uk

a 
ko

bi
et

 c
zy

 s
zt

uk
a 

fe
m

in
is

ty
cz

na
 –

 c
as

us
 R

ep
ub

lik
i P

oł
ud

ni
ow

ej
 A

fr
yk

i



256

(m.in. to kobiety jako pierwsze zwróciły uwagę na rdzenną ludność Południowej Afryki nie 
w charakterze ciekawostki etnograficznej, lecz traktując ją podmiotowo).

Białe artystki podjęły typowy dla społeczeństwa afrykańskiego problem relacji tzw. 
państwa pochodzących z  klasy średniej z  czarną służbą domową. Zjawisko to nie ma 
właściwie swojego odbicia we współczesnej kulturze europejskiej. W Południowej Afryce 
ponad milion kobiet nadal pracuje w charakterze służącej – maid, czyli pomocy domowej –
domestic worker lub, jak obecnie są ironicznie nazywane, domestic maintenance assistant.

Wstrząsające historie życia czarnych kobiet są opisane w  literaturze Południowej 
Afryki24. Służące, aby żyć w  zgodzie z  polityką państwa, zabraniającą niezatrudnionym 
czarnym mieszkać w białej dzielnicy, rezygnują z macierzyństwa i odsyłają własne nowo 
narodzone dzieci do  bantustanów. Ponadto dzięki odrzuceniu swojej rodziny mogą się 
w pełni poświęcić pracy w domu państwa. Nie wszystkie relacje pomiędzy kobietami bia-
łymi a czarnymi były jednak naznaczone piętnem tragizmu. Często Murzynki (Afrykanki) 
po wielu latach służby stawały się powiernicami i przyjaciółkami swych chlebodawczyń, 
gdyż i jedne, i drugie były poddane dominującemu autorytetowi męża lub ojca. To on jest 
rzeczywistym władcą domu, to on decyduje, kogo i jak ukarać.

Do bliskich relacji pomiędzy dwiema kobietami z  różnych klas odwołuje się wiele 
prac. Do najwcześniejszych należą portrety Irmy Stern (1894–1966), najbardziej zna-
nej artystki kobiecej z Republiki Południowej Afryki, pt. Maid in uniform (1955)25 oraz 
Dorothy Kay (1886–1964) – Cookie, Anna Mavata. obie artystki należą do  pierwszego 
pokolenia profesjonalnych kobiet artystek w kraju. obie odebrały też staranną eduka-
cję w  Europie. Portret autorstwa Irmy Stern utrzymany został w  konwencji deforma-
cji charakterystycznej dla  malarstwa ekspresjonizmu niemieckiego okresu międzywo-
jennego. Nie jest to dziwne, gdyż malarka była jedną z  założycielek Novembergruppe 
i  bliską przyjaciółką Maxa Pechsteina. Wysmuklona twarz stosunkowo młodej służą-
cej o szpiczastym podbródku połączona z ukośnym, nerwowym spojrzeniem rzucanym 
na widza. Kobieta, choć siedzi na krześle ze skrzyżowanymi ramionami, zdaje się mó-
wić swą postawą, że to niestosowne, by siedziała, podczas gdy „Madam” pracuje. Por-
tret nie należy do przedstawień w pełni realistycznych, najprawdopodobniej Murzynka 
(Afrykanka) nie pracowała nigdy w  domu artystki. Geneza powstania pracy wiąże się 
z podróżniczymi zainteresowaniami Stern, która była zafascynowana pradawną i dziką 
kulturą Konga26; uważała je za „symboliczne, czarne serce Afryki”27. Stworzyła w latach 
40. XX w. wiele portretów kongijskich kobiet oraz posiadała własną kolekcję przedmiotów 

24  Thula Baba, Johannesburg 1987. Problematykę tę porusza też film Diaries Ghetto, reż. Msizi Kuhlane (Television 
Guardian). 
25  Por.: M. Arnold, Irma Stern: A Feast for the Eye, Cape Town 1995.
26  Więcej na temat kulturalnego dorobku Konga: H.J. Koloss, Art of Central Africa. Masterpieces from the Berlin Museum 
für Völkerkunde, New York 1990.
27  I. Stern, Kongo, Pretoria 1943, s. 1 (tłum. A.P.).
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sakralnych (zwłaszcza masek, np. typu Mau-Mau)28 stamtąd pochodzących. Deformacje 
twarzy modelki w obrazie Maid in uniform, takie jak długi nos, wysokie, wypukłe czoło 
podkreślone dodatkowo wykrochmalonym białym czepkiem i wyraźnie zaznaczone wy-
pukłe oczy o kształcie wyłuskanych ziaren kawy to nic innego jak współczesna wersja 
plemiennych masek z obszarów Konga typu Dagara29. Poza świadomym nawiązaniem 
do sztuki autochtonicznej interesujący element w obrazie stanowi nieskazitelnie biały 
fartuch, nieodłączny atrybut każdej czarnej służącej. Ów wymóg swoistej „europeizacji” 
służby domowej po II wojnie światowej stał się niezwykle przestrzegany. Tradycyjne, 
niezwykle kolorowe stroje Afrykanów zastąpiono nawiązującymi do czasów wiktoriań-
skich, lecz znacznie uproszczonym strojami. Fartuch urósł wówczas do rangi wyznaczni-
ka statusu społecznego konkretnej Murzynki. Irma Stern nie potrafiła zatem powścią-
gnąć lęku przed pierwotnym charakterem swej modelki i udomowiła wizerunek, nadając 
mu społecznie akceptowalny wygląd przynależny służącej.

Realistyczny portret kucharki autorstwa Dorothy Kay jest całkowicie odmienny. osoba 
na nim uwieczniona była przez 22 lata ściśle związana z domem i rodziną Kay. od roku 1930 
całkowicie odciążyła swą panią od prac domowych, zyskując sympatię wszystkich domow-
ników swym pogodnym usposobieniem i  doskonałą kuchnią30. Gdy powstawał portret, 
kucharka była już na emeryturze i trapiła ją poważna choroba, zatem pracę nad portretem 
poprzedziło czarno-białe zdjęcie, gdyż kucharka martwiła się, że umrze i „Madam” nie do-
kończy portretu31. Dzięki ofiarnej pracy Murzynki (Afrykanki) Kay mogła kontynuować swą 
artystyczną pasję jako malarka i ilustratorka. Toteż chcąc odwdzięczyć się swej służącej, 
podpisała portret inskrypcją wyrytą na  ciemnym tle: „Annie Mavata przez dwadzieścia 
lat oddanej przyjaciółce i pracownicy”32. Realizm silnej, posągowej kucharki, zasiadającej 
w okularach nad miską do obierania warzyw, jest wolny od sentymentalnej nuty, choć bez 
wątpienia sympatia autorki dla modelki daje się łatwo odczytać. Biały fartuch i  czepek 
nie dehumanizują kobiety, stanowią o  jej godności niczym mundur określający kondycję 
ludzką żołnierza. 

Warto podkreślić, że obie prace powstały w zbliżonym okresie w Prowincji Przylądko-
wej, gdzie działania kobiecego odłamu ANC były niezwykle silne, zwłaszcza w Port Eliza-
beth (tam mieszkały Kay i Mavata), lecz wydaje się, iż trudna sytuacja społeczno-politycz-
na tamtych dni nie wpływa w żaden sposób na malarki ani ich modelki, które od lat łączy 
nić sympatii.

W 1994 r., już w okresie schyłku apartheidu, przejmujące w swej prostocie portrety od-
dające kondycję ludzką murzyńskiej niani stworzyły Penny Siopis (ur. 1953) oraz Claudet-
te Schreuders (ur. 1973). Pierwsza to uznana artystka realizująca wiele prac utrzymanych 

28  M. Arnold, Women and Art…, s. 96.
29  Więcej o maskach z plemienia Nagala typu Dagara: J.B. Bacquart, The Tribal Arts of Africa, London 2000, s. 136–139.
30  M. Reynolds, Everything You Do Is a Portrait of Yourself: Dorothy Kay, a Biography, Rosebank 1989, s. 68.
31  Ibidem, s. 208.
32  Ibidem, s. 315.
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w nurcie tzw. sztuki oporu (resisrance art). Był to typowy dla Republiki Południowej Afryki 
rodzaj wypowiedzi artystycznej, która w mniej lub bardziej wyraźny sposób sprzeciwiała 
się doktrynie apartheidu. P. Siopis podejmuje temat czarnej niani w cyklu prac Tula-Tula. 
W wywiadzie udzielonym Annie E. Combes artystka tak komentuje stosunek białego czło-
wieka do zatrudnianej przez niego Afrykanki: „Czarne kobiety są zazwyczaj widziane jako 
ktoś, kto opiekuje się waszymi dziećmi, waszymi ukochanymi dziećmi. Ale jednocześnie są 
one widziane jako wrogowie”33. Dlatego czarna kobieta, trzymająca na kolanach dziecko, 
jednocześnie wspiera o swe nogi wiktoriańską drewnianą ramę obrazu z wkomponowa-
nym napisem „terroryzm”. Ponieważ praca jest wykonana nieco przewrotnie w technice 
negatywu, białe dziecko ma czarną twarz i ręce, a karnacja murzynki jest biała. 

Inny wymiar kobiecości prezentuje Penny Siopis w  kompozycji Dora and  the  Other 
Woman z roku 1988, w której zestawia dwie historyczne postaci – wspomnianą Saartjie 
Baartman oraz słynną pacjentkę doktora Zygmunta Freuda, Idę Bauer, ukrytą pod pseu-
donimem „Dora”. obie kobiety doświadczyły opresji i uprzedmiotowienia ze strony zorga-
nizowanego patriarchatu; jedna jako kuriozum seksualne, druga jako skrajny przypadek 
histerii. Tak sama artystka wyjaśnia pozornie zawiły kontekst pracy: „Białe kobiety są 
często nieobecne w historii S. Baartman. Spróbowałam zająć się tą kwestią i wyjaśnić to. 
Tworząc obraz Dora i inna kobieta, starałam się przeanalizować Saartjie Baartman w od-
niesieniu do Dory Freuda i starałam się być całkiem otwarta i niedwuznaczna w odnie-
sieniu do tej relacji. […] Idea patrzenia i idea uprzedmiotowienia była spoiwem łączącym 
historie obu tych kobiet. Ale wyraźnie widać, że nawet w ramach tego samego scenariu-
sza relacje władzy są rozgrywane inaczej. Właśnie dlatego użyłam karykatur. one były 
oczywiście tylko przedstawieniami i  pewną interpretacją rzeczywistości, a  ja po prostu 
ponownie je wykorzystałam (re-representing them). Tak więc przy tej okazji dokonałam 
bezpośredniej paraleli między sposobem, w jaki seksualność białych kobiet była patolo-
gizowana w psychoanalizie, głównie przez Freuda, a wizerunkiem Saartjie Baartman”34.

Kolejną artystką zajmującą się tematem niani jest Claudette Schreuders pochodzą-
ca z Pretorii, z typowo afrykanerskiej (czyli białej i najczęściej proapartheidowej) rodziny. 
Rzeźbiarka odwołuje się w większości swoich prac do chrześcijańskich stereotypów póz 
katolickich świętych, umiejętnie łączonych z rdzennie afrykańską ikonografią. Rozbudo-
wana praca pt. Drzewo rodzinne (Family Tree) powstała na podstawie albumu ze zdjęciami 
Schreudersów. Jest to cykl polichromowanych drewnianych prac rzeźbiarskich, odwołujący 
się do drewna – typowego medium, w którym tworzone są artefakty związane ze sztuką 
autochtonów. użycie tego materiału sprawia, że portretowane figurki mające swoich od-
powiedników w rodzinie artystki, wyraźnie nawiązują do przedstawień drewnianych figur 
białych kolonizatorów powszechnie wytwarzanych od wieku XIX do dziś przez wiele ludów 

33  A.E. Coombes, P. Siopis, Gender, Race, Ethnicity in Art Practice in Post-Apartheid South Africa: Annie E. Coombes 
and Penny Siopis in Conversation, „Feminist Review”, 1997, nr 55, s. 110, 129.”
34  Ibidem, s. 121.
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Afryki Zachodniej. Zasadniczą cechą owych tworów była ich wyraźna typizacja i uprosz-
czenie, dzięki czemu stawały się dla rdzennych Afrykanów egzemplifikacją pewnych ste-
reotypów związanych z  wyglądem białego lekarza, policjanta, właściciela ziemskiego35. 
Ale jednocześnie figurki te prezentowały „dwuznaczną obcość” (ambiguous aliens) Eu-
ropejczyków na kontynencie36. Rzeźba Claudette Schreuders pt. Matka i dziecko (Mother 
and Child) ukazuje młodą Murzynkę ubraną w prosty fartuszek niani, trzymającą na ręku 
białe dziecko o  złotych włosach. Poza kobiety jest odwzorowaniem ujęcia zarezerwo-
wanego w  ikonografii chrześcijańskiej dla  Madonny trzymającej Dzieciątko Jezus. Praca 
doskonale ukazuje bliską intymność krótkotrwałej relacji, w której białe niemowlę staje 
się surogatem dziecka dla Afrykanki pozbawionej własnego potomstwa wychowywane-
go, zgodnie z regulacją prawną apartheidu, w townshipie. Bliska więź między opiekunką 
a podopiecznym obumiera jednak, gdy białe dziecko pójdzie do szkoły, a czuła niania, jako 
zbyt prymitywna, staje się zbędna. Schreuders komentuje swe dzieło stwierdzeniem, że 
w jej albumie ze zdjęciami rodzinnymi jedyna podobizna czarnego człowieka to fotografia 
jej piastunki, gdy ta trzyma ją w ramionach37. 

Białe artystki w latach 80. XX w. odważnie podjęły problem nieadekwatności stosun-
ków pomiędzy rasami ludzkimi panującymi w  Południowej Afryce, co wyrażały w  dzie-
łach bliskich formule artystycznej bliskiej zachodniej zaangażowanej społecznie38, czyli 
południowoafrykańskiej „sztuce oporu”. Była to odpowiedź profesjonalnych (czyli białych) 
artystów na  przemoc państwa wobec czarnych obywateli, prezentowana w  literaturze, 
muzyce i plastyce, wyrażająca gwałtowny sprzeciw wobec zastanej sytuacji polityczno-
-społecznej i ekonomicznej. Do najciekawszych przedstawicielek zaangażowanych w roz-
biór wartości nowoczesnych, otaczających postrzeganie sztuki, na  terytorium Republiki 
Południowej Afryki należą: Jane Alexander (ur. 1959), wspomniana już Penny Siopis oraz 
Sue Williamson (ur. 1941), wykonujące instalacje i fotomontaże. Jane Alexander39 związana 
z  Johannesburgiem, najbogatszym i największym miastem RPA, w swych pracach rzeź-
biarskich lub fotomontażach najczęściej podejmuje niełatwe tematy związane z kryzysem 
poczucia bycia białym Afrykaninem oraz z sytuacją polityczną dwóch ostatnich dekad. Za-
gadnienia te stanowiły inspirację do powstania wielu dzieł z lat 80. XX w., zwłaszcza takich 
jak słynne Butcher Boys z lat 1985/1986. Praca ta przedstawia trzy figury ludzkich bestii 
(naturalnej wielkości), budzących strach mutantów z rogami, siedzących na ławce. Rzeźba 
stanowi wyraz sprzeciwu Alexander wobec sytuacji apartheidu i narastającego wzajemne-
go okrucieństwa dominującego w kontaktach międzyludzkich. Nadużycia te miały miejsce 

35  I. Bargna, African Art, Milano 2000, s. 231–232.
36  H.M. Cole, Icons: Ideals and Power in Art of Africa, Washington 1989, s. 12.
37  Liberated Voices, red. F. Herreman, New York 2000, s. 166.
38  W sztuce polskiej taka formuła artystyczna jest najbliższa tzw. sztuce krytycznej. Zob. szerzej: I. Kowalczyk, Sztuka 
krytyczna – wybrane zagadnienia, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/
content/sztuka-krytyczna-wybrane-zagadnienia (dostęp z 15.09.2012).
39  I. Powell, Jane Alexander: Sculpture and Photomontage, Cape Town 1995, s. 16–17.
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zwłaszcza pomiędzy białą brutalną policją a czarną większością. Inne prace o silnej wolno-
ściowej wymowie to Identity and Alterity związana z wystawą Fault Lines: Inquiries around 
Truth and Reconciliation40 z Kapsztadu z 1996 r. oraz cykl Integration Program. Dokonania 
artystki z tego okresu wpisują się dobrze w nurt sztuki krytycznej, „[…] która wytrąca nas 
z automatyzmu widzenia i myślenia, ujawnia ukryte struktury i relacje, w jakich nie zawsze 
świadomie funkcjonujemy. uwagi te dotyczą zarówno sztuki skoncentrowanej na »dziś«, jak 
i  twórczości poruszającej problemy przeszłości i pamięci. Mogą dotyczyć uwikłania sztuki 
w mechanikę kształtowania kultury, a także tkwiących w samej kulturze napięć”41. 

W twórczości po roku 1994 Jane Alexander coraz częściej odwołuje się do problematyki 
związanej z nadużyciami wobec kobiet, zwłaszcza z gwałtem wobec ich ciała, jak w porusza-
jącej rzeźbie-manekinie wykonanej z gipsu pt. Stripped (Oh Yes girl) z 1995 r. ukazana w rzeź-
bie smukła kobieta o zamkniętych oczach i lekko rozchylonych ustach, opuszczonych swo-
bodnie wzdłuż ciała rękach i skrzyżowanych stopach odwzorowuje pozę Chrystusa. Jej nagie 
ciało nosi ślady okrutnej przemocy, gwałtu i nadużyć seksualnych, staje się ekwiwalentem 
męczeńskiej śmierci nowego Chrystusa Kobiety. Równie przejmujący jest cykl fotomontaży 
Lucky Girl z 1999 r., poruszający problem okaleczania psychiki dziewcząt poprzez medialny 
wymóg wiecznej młodości, piękna i uśmiechu.

Nieco na uboczu wobec najnowszych trendów artystycznych sytuuje się działalność Wil-
my Cruise (ur. 1945), której medium pozostaje zasadniczo glina. Materia ta jest w Afryce 
Południowej bardzo mocno związana z tradycją rzemieślniczych prac wykonywanych przez 
czarne kobiety (dobrym przykładem może być postać lokalnej artystki Norii Mabasa z ludu 
Venda)42. Wilma Cruise bada, jaką siłę wyrazu ma gliniana rzeźba ludzkiego, najczęściej ko-
biecego ciała. Artystka ukazuje jego deformację i okaleczenie jako wyraz doznanej traumy. 
Współczesną najbardziej znaną realizacją rzeźbiarki jest wykonany w roku 2000 pomnik ko-
biet Women’s Monument w Pretorii, wykonany wraz z architektem Marcusem Holmesem. 
Kilkuczęściowy monument został w bardzo naturalny sposób wkomponowany w historycz-
ną budowlę Union Buildings w postaci napisów na schodach i symbolicznego kamienia-ska-
ły. Rzeźba upamiętnia marsz czarnych kobiet w  akcie protestu przeciwko ograniczeniom 
dla czarnej ludności w zakresie swobodnego poruszania się po kraju. Marsz odbył się 9 sierp-
nia 1956 r. i skierowany był na budynki rządowe w Pretorii (stąd lokalizacja pomnika). Slogan, 
który wówczas towarzyszył kobietom, brzmiał Wathint’ abafazi, wathint’ imbokodo, uza 
kufa! (Kiedy uderzysz kobietę, to tak jakbyś zaatakował górę, zostaniesz zmiażdżony, zgi-
niesz!). Dziś dzień tego pamiętnego wystąpienia kobiet południowoafrykańskich jest obcho-
dzony w tym kraju jako Dzień Kobiet. 

Po zniesieniu apartheidu rola kobiet artystek, tak białych, jak i czarnych, wzrasta: aż 
66% wśród białych artystów to kobiety, zaledwie 29% kobiet artystek występuje jednak 

40  Tytuł wystawy stanowił odwołanie do  tzw. Truth and  Reconciliation Commission – Komisji Prawdy i  Pojednania, 
badającej zbrodnie i nadużycia apartheidu z lat 1960–1994.
41  P. Piotrowski, Obraza uczuć. Odbiór sztuki krytycznej w Polsce, „ResPublika Nowa”, marzec 2002.
42  P. Magubane, African Renaissance, tekst S. Klopper, Cape Town 2000, s. 140–145.
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wśród czarnych artystów. Do interesujących twórczyń z tego drugiego kręgu należą m.in.: 
Gladys Mugudlandlu (1925–1979), Esther Mahlangu (ur. 1935), Noria Mabasa (ur. 1938), He-
len Sebidi (ur. 1943), Tracy Payne (ur. 1965), Zanele Muholi (ur. 1972). W ich pracach można 
odnaleźć tradycyjne elementy rdzennej czarnej kultury i sztuki – są to naturalne tworzywa, 
np. glina (Noria Mabasa), czy nawiązania do  tradycyjnych wzorów szewronowych (Esther 
Mahlangu), ale pojawią się też nowoczesne media, performance czy fotografia (Tracy Payne, 
Zanele Muholi).

Pierwszą czarną kobietą, która zaistniała jako profesjonalna artystka (jakkolwiek była 
zasadniczo samoukiem), była Gladys Mgudlandlu, od 1960 r. wystawiająca swe prace re-
gularnie w Kapsztadzie i Port Elizabeth. Jej dzieła malarskie i rysunkowe odwoływały się 
do barwnego folkloru i mitologii ludu Peddi (zwłaszcza ptaków) oraz młodości G. Mgu-
dlandlu w wiejskich rejonach Ciskei. Jej mentor artystyczny i przyjaciel, znany kapsztadzki 
malarz – Gregoire Boonzaie (1909–2005), określił G. Mugudlandlu, jako „Czarną Irmę Stern 
Południowej Afryki” (The Black Irma Stern of South Africa)43. Prace malarki o uproszczonej 
kresce, intensywnych kolorach i płaskiej plamie barwnej często poprzez naiwne uprosz-
czenia zyskują intensyfikację wyrazu godną najprzedniejszych prac fowistów. Ponieważ 
artystka zazwyczaj pracowała nocą przy oświetleniu z  lampy parafinowej, część jej doj-
rzałych prac charakteryzuje się ciemną tonacją barwną i  rozedrganym konturem. Druga 
przedstawicielka tradycyjnego nurtu malarskiego czarnych kobiet to Mmakgabo Mapula 
Helen Sebidi z Transwalu Północnego (obecnie Limpopo). Ponieważ pierwszą nauczycielką 
sztuki Sebidi była jej babka, tradycyjna artystka z ludu Tswana, w pracach M.M.H. Sebidi 
można odnaleźć przemożny wpływ tradycyjnej estetyki afrykańskiej. Pojawiają się zatem 
stworzenia totemiczne – hybrydy ludzko-zwierzęce i  oniryczne wizje transowe. Trzecia 
z artystek należących dziś do kanonu sztuki czarnej w Południowej Afryce to Esther Mah-
langu, która pochodzi z niezamożnej prowincji Mpumalanga. Artystka ta w niezwykle kre-
atywny i  nowatorski sposób przenosi tradycyjne wzory malarskie swego ludu Ndebele, 
służące do dekoracji chat, na nowoczesne przedmioty, jak karoserie samochodowe, buty 
czy po prostu obrazy. Najbardziej znana jest jej stylizacja z 1991 r. samochodu marki BMW 
525i44. Praca ta była eksponowana na wielu wystawach sztuki, m.in. w  Johannesburgu, 
Monako, Paryżu i Kapsztadzie.

Do grona nielicznych profesjonalnie wykształconych czarnych artystek RPA należy 
Tracy Payne związana z  liberalnym Kapsztadem. Ponieważ w okresie apartheidu sztukę 
ludzi czarnych traktowano wyłącznie w kategoriach sztuki ludowej i rzemiosła, a ich moż-
liwości studiowania sztuk pięknych były ograniczone na mocy aktu o edukacji dla czarnej 
społeczności z 1953 r.45, profesjonalne wykształcenie wśród czarnych twórców debiutują-
cych przed 1994 r. jest niezwykle rzadkie. Pomimo wielu trudności Tracy Payne w 1987 r. 

43  Cytat za: http://www.vgallery.co.za/2001article12/vzine.htm (dostęp z 25.04.2012).
44  Wcześniej dekorację samochodów marki BMW wykonali tacy artyści jak: Andy Warhol, David Hockney i Frank Stella.
45  Na mocy Bantu Education Act, Act No. 47 z 1953 r. zamiast rzetelnej edukacji czarni obywatele Afryki Południowej 
mieli otrzymywać wykształcenie, które pozwalałoby im służyć jako siła robocza zarządzana przez białych.
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uzyskała dyplom na Wydziale Sztuk na uniwersytecie w Kapsztadzie. W swych pracach 
porusza tematykę kiczu i sensacji prezentowaną poprzez hiperrealistyczne rysunki anoro-
genicznych kobiet i mężczyzn (białych) otoczonych aurą autoerotyzmu i przemocy. odwo-
łuje się do pożądanego współcześnie wizerunku wrażliwego kobiecego mężczyzny i silnej 
męskiej kobiety oraz zjawiska transseksualizmu. Zresztą skoro różnice pomiędzy kobieco-
ścią a męskością mają charakter kulturowy, to „trudno zdecydować, czym naprawdę różnią 
się obie płci od siebie”46. Negatywna diagnoza ludzkiej kondycji końca XX w. nie pozo-
stawia wątpliwości; człowiek (kobieta?, hermafrodyta?, transwestyta?) pokazany zosta-
je niczym obiekt z filmu pornograficznego. A wszak seksizm zdaniem wielu radykalnych 
feministek jest znacznie głębiej zakorzeniony niż rasizm, dominacja mężczyzn nad ko-
bietami stanowi model podstawowy dla pozostałych form dyskryminacji. Inny poruszany 
przez Payne wątek widoczny w pastelu Sebastian z 1994 r. nawiązuje do ujęć właściwych 
ikonografii chrześcijańskiej (A. Mantegna, Święty Sebastian; Michał Anioł, Umierający nie-
wolnik, 1503–1504). Święty Sebastian ukazany został przez Payne jako młody transwe-
styta – w czarnej koronkowej bieliźnie, o karminowoczerwonych ustach i z obrzezanym 
członkiem znacznych rozmiarów. Współczesny „męczennik” rewolucji seksualnej ma nad-
garstek otoczony kajdankami i za chwilę zostanie przykuty do rury w łazience w trakcie 
orgii zakazanej miłości. o jego rzekomej świętości świadczy lśniący ponad głową krąg au-
reoli. Artystka poprzez odwołanie do  kanonów ikonografii świętych katolickich wpisuje 
swe obserwacje dotyczące życia mniejszości seksualnych w nurt zainteresowań femini-
stek dowodzących, że „patriarchat zawsze miał w Bogu poplecznika”47. W nurt tradycyjnej 
ikonografii chrześcijańskiej wpisuje się też praca Judith and Holefernes z roku 1993. uka-
zuje ona kobietę „kastratorkę” o przerysowanych, białych, lśniących zębach osadzonych 
w mięsistych dziąsłach. Jej usta to odpowiednik pradawnej vagina dentata freudowskiego 
lęku wszystkich mężczyzn. Zarzuty wobec obsceniczności własnej sztuki artystka kwituje 
lakonicznym stwierdzeniem: „Jeśli to niska i płytka sztuka, cóż, pieprzę to!” (And if it’s low 
and shallow art? – then fuck that!)”48. 

Kontrowersyjna twórczość Zanele Muholi (ur. 1972) należy do nurtu gender, w którym 
artyści intensywnie akcentują cielesność swych modeli, co zdarza się w sztuce RPA znacz-
nie rzadziej niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Artystka ukazuje związki lesbijskie 
w ich skrajnie cielesnym wymiarze, np. w cyklach barwnych fotografii zatytułowanych Be-
ing – 2007 (Byt) czy Faces and Phases – 2010 (Twarze i fazy). Zanele Muholi nie stroni od 
drastycznej tematyki społecznej, np. matek lesbijek Being Mum (Bycie Mamą) z 2007 r. 
czy gwałtów gangów dokonywanych na  lesbijkach w Republice Południowej Afryki. Ten 
drugi temat podejmuje praca pt. Hate crime video. Raped and killed for being a  lesbian: 
South Africa ignores „corrective” attacks (Nienawidzę przemocy wideo. Zgwałcona i zabita 

46  K. Millet, Teoria polityki płciowej, Warszawa 1982, s. 65.
47  S. Williamson, A. Jamal, Art in South Africa – the Future Present, Cape Town–Johannesburg 1996, s. 115.
48  Ibidem. 
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za bycie lesbijką: Południowa Afryka ignoruje ataki „korekcyjne”) z 2009 r. Wiele dzieł Mu-
holi ma charakter dokumentalnych filmów krótkometrażowych, co wydatnie wzmacnia 
ich przesłanie49. 

Najbardziej wymownym świadectwem zmian zachodzących w odbiorze kobiet i kobie-
cości w RPA po roku 1994 była wystawa zorganizowana w ramach National Arts Festival 
w Grahamstown w czerwcu 1998 r. pt. Bringing up Baby (Wychowując dziecko). Jej kuratorem 
była kobieta, ale zarazem i matka – Terry Kurgan (ur. 1958)50, która odważnie podjęła pro-
blem macierzyństwa, jego lęków i nadziei, relacji matka–dziecko oraz prawa do aborcji przy-
znanego kobietom Południowej Afryki w 1996 r. aktem pt. Termination of Pregnancy Bill. owo 
zagadnienie zostało zaprezentowane jako widziane zarówno oczami kobiet, jak i mężczyzn, 
białych i czarnych. Efektem obrad parlamentarnych nad legalnością aborcji oraz powyższej 
wystawy był publiczny pokaz, który przekroczył tabu otaczające seksualność i prywatną do-
menę. Poprzez wszechstronne medialne działania konserwatywne południowoafrykańskie 
społeczeństwo zostało zmuszone, by stawić czoła sprawom płci, gwałtu, kazirodztwa, ciąży, 
narodzin czy samotnego macierzyństwa. Problematyka dotychczas omawiana w domowych 
przestrzeniach, kuchniach i sypialniach wyszła poza nie i stała się przedmiotem ogólnego 
dyskursu. Znamiennie jednak dla feminizmu afrykańskiego żadna z prac nie podejmuje sta-
nowiska Simone de Beauvoir czy feministek drugiej fali odrzucających macierzyństwo jako 
sposób na wyjście z pułapki kobiecości poprzez zaniechanie roli reproduktorek51. Najbardziej 
przejmująca w tym kontekście jest praca autorstwa południowoafrykańskiej artystki żydow-
skiego pochodzenia, mieszkającej ostatnio w Portugalii – Ruth Rosengarten (ur. 1954) pt. 
Secrets and lies – 1998 (Sekrety i kłamstwa). Artystka prezentuje w niej w połączonym bloku 
33 prace graficzno-malarskie powiązane z poruszającymi tekstami, które dokumentują jej 
własne problemy związane z niemożliwością zajścia w ciążę i posiadania dziecka.

Do kwestii zainteresowania kobiecością i  własnym biologizmem dochodzi z  czasem 
Veronique Malherbe (ur. 1968), po początkowej fascynacji trudnymi tematami odzwiercie-
dlającymi grozę życia w społeczności podlegającej transformacji, takimi jak narastająca fala 
przemocy, morderstw, gwałtów. W instalacji pt. Monuments to Folly z roku 1995 wyrażony 
został komentarz artystki do głośnej śmierci w 1994 r. tancerza Civic Theatre Kennedy’ego 
Kondile’a. Motto życiowym Malherbe tego okresu było stwierdzenie, że „chcę, aby ludzie byli 
zaniepokojeni, gdyż powinni być […]”(I want pople to be disturbed because they should be 
[…])52, ponieważ ludzie w Południowej Afryce stali się przerażająco obojętni wobec zbrodni. 
Jako akt twórczy, a zarazem wyraz swego narastającego lęku przed aktami przemocy Malher-
be udała się na dobrowolną emigrację do Londynu. obecnie, po ponownym powrocie do Po-
łudniowej Afryki, artystka wybrała jednak inną drogę swej działalności i po narodzinach syna 

49  Zob. szerzej: Women by Women. 50 years of Women’s Photography in South Africa, red. R. Comley, G. Hallett, N. Ntsoma, 
Johannesburg 2006, s. 47.
50  Por.: http://www.museums.org.za/wfc/bub/m_o.htm (dostęp z 10.02.2006).
51  Por. S. Firestone, The Dialectics of Sex, New York 1970.
52  S. Williamson, A. Jamal, op. cit., s. 120.
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prace swe określa jako B.B. (before baby) – „przed dzieckiem” – oraz A.B. (after baby) – „po 
dziecku” – od 1998 r., sugerując tym samym, że dla kobiety fakt posiadania potomstwa jest 
równie ważny, co data narodzin Chrystusa. Wyrazem owych myśli jest praca Preserving Puri-
ty, będąca instalacją zawieszoną na żyrandolu ze stali, świateł i butelek szkła uzupełnionych 
o fotografie, mające udokumentować matkę i dziecko przez ich pierwszy wspólny rok razem. 
Praca ma w założeniu zatrzymać ów krótkotrwały, efemeryczny moment, który wkrótce się 
skończy, gdyż dziecko rośnie.

Inną grupę stanowią przedstawicielki młodszego pokolenia białych artystek zafascyno-
wanych odchodzącą w przeszłość kulturą „Czarnej Afryki”, takie jak Minnette Vari (ur. 1968) 
oraz Belinda Blignaut (ur. 1969). Blignaut organizowała m.in. happeningi związane z rytu-
ałami inicjacyjnymi, jakim poddawane są kobiety w tradycyjnych społecznościach afrykań-
skich (praca In Duty of the Ancestors z 1995 r.)53. Interesujące w tym kontekście wydają się 
zwłaszcza prace Minnette Vari związane ze sztuką multimedialną. Artystka postawiła sobie 
jako priorytetowe zadanie zwalczanie granic, które tak silnie definiują afrykańską świado-
mość54. Za zasadniczym podziałem, który determinuje kolor skóry i związany z nim status 
społeczno-ekonomiczny, następuje tu bowiem cały szereg podziałów rasowych, etnicznych, 
kulturowych, religijnych55 oraz podział na społeczność kobiet i mężczyzn. Minnette Vari za-
ciera zatem swą europejską tożsamość, komputerowo zmienia kolor skóry, rysy swej twa-
rzy i włosy, nadając ciału charakter negroidalny. W taki sposób generuje nagie i wyuzdane 
zdjęcia, epatujące zwierzęcą kobiecością na billboardach o olbrzymich rozmiarach pt. Self 
Portrait I – 1995 (Autoportret I). Kolejną pracą poruszającą zagadnienie „wzmocnienia tożsa-
mości” była pocztówka Zulu (1995), w której autorka dokonała zamiany identyfikacji jednej 
z czarnych kobiet w autentycznym stroju zuluskim na własną. Jej ambicją jest wychodzenie 
poza sztukę, gdyż, jak sama postuluje, „sztuka musi operować daleko poza ograniczeniami 
moralności”56. Artystka, łamiąc oczywiste normy i przeistaczając się w czarną kobietę (w sy-
tuacji tuż po zniesieniu apartheidu!), próbuje w ten sposób przywracać wizerunek człowieka, 
pokazując, że tak naprawdę nie chodzi o ciało (jego biologiczne determinanty), lecz o ludzką 
tożsamość. 

osobnym zjawiskiem na tle sztuki kobiet z Południowej Afryki jest postać Bridget Ba-
ker (ur. 1970). W jej działaniach najbardziej niezwykłe jest przekroczenie klasycznego kano-
nu, jakim w tym kraju stały się tematy związane z rasizmem i przemocą. Artystka wybiera 
świadomie bezpieczne pozostawanie w sferze własnego, intymnego świata. Baker, związa-
na z Kapsztadem, uporczywie powraca w swoich pracach do wspomnień pochodzących z lat 
dziecięcych. Zwłaszcza do traumy, jaka stała się jej udziałem w wieku czterech lat w związ-
ku ze śmiercią ojca. Jedyna zachowana fotografia artystki z tego okresu życia przedstawia 

53  Zob. szerzej: G. Skewis, Belinda Blignaut. Don’t Call It’s Comeback, „Pangram Magazine”, 5.03.2009, s. 51–63.
54  S. Williamson, A. Jamal, op. cit., s. 98.
55  K. Michalak, Czarny. Kolory apartheidu w fotografiach, „Format”, 2004, nr 44, s. 62.
56  S. Williamson, A. Jamal, op. cit., s. 100 (tłum. A.P.).
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ją wraz z ojcem na basenie, podczas nauki pływania. To efemeryczne wspomnienie, które 
tak naprawdę nie istnieje, gdyż była zbyt mała i nie pamięta wcale swego ojca57, skłania 
Baker do wytwarzania wielu wersji tzw. rękawków do pływania – dziecięcej zabawki uży-
wanej w czasie kąpieli. W dziele pt. Inflatabe (Nadmuchiwane) z roku 1995 ukazuje ów przy-
rząd do nauki pływania zawinięty w owczą wełnę (jej ojciec zajmował się handlem wełną). 
Jednocześnie obiekt oglądany z pewnej perspektywy przypomina kształtem ludzkie serce 
(mężczyzna umarł na zawał)58. Inna praca, odwołująca się do bezpiecznego świata dzieciń-
stwa, nosi tytuł So it Goes z 1996 r. (I tak to dzieje się) i prezentuje cztery pojemniki z maścią 
Vicks VapoRub, najpopularniejszym lekarstwem na wszelkie dziecięce niedomagania, któ-
rej intensywny zapach budzi wiele radosnych wspomnień. Lecz artystka niszczy bezpieczny 
świat, zatapiając pod balsamem, coraz głębiej i głębiej, aż do zaniknięcia jedyne zdjęcie jej 
wraz z ojcem, podczas nauki pływania. Bridget Baker zajęta odczytywaniem własnej prze-
szłości należy do nielicznych artystów Południowej Afryki, którzy zrezygnowali z poruszania 
problemów apartheidu i współistnienia różnych ras ludzkich. owa koncentracja na dogłęb-
nym przeżywaniu własnych doświadczeń i emocji sprawia, że Baker jest zupełnie wyjątkową 
postacią na artystycznym firmamencie tego kraju.

Artystką żyjącą na pograniczu świata europejskiego i afrykańskiego jest Marlene Du-
mas, urodzona w 1953 r. i wykształcona w Michaelis School of Fine Arts w Kapsztadzie, lecz 
już od 1976 r. związana z Amsterdamem. Artystka podejmuje w swych pracach m.in. relacje 
sztuki i piękna kobiecego ciała oraz sztuki i pornografii, a także tożsamości. Jej dzieła często 
są łączone w serie, co widoczne jest w zestawieniu prac na ekspozycji pt. Measuring Your 
Own Grave prezentowanej w The Museum of Contemporary Art w Los Angeles, South African 
National Gallery w Kapsztadzie oraz w Standard Bank Gallery w Johannesburgu w 2008 r. 
Ponadto obrazy M. Dumas są w pewien sposób bliskie estetyce niemieckiego ekspresjoni-
zmu. Jednocześnie artystka łączy krytyczny dystans sztuki konceptualnej z przyjemnością 
erotyzmu. Tematy niektórych z jej obrazów pochodzą z polaroidowych zdjęć przyjaciół i ko-
chanków, inne z kolorowych magazynów, nierzadko o tematyce pornograficznej. Prace, czę-
sto o dużym formacie, są delikatnie malowane olejem na płótnie lub za pomocą atramentu 
i farb akwarelowych albo wykonywane w technice serigrafii. Marlene Dumas używa fotogra-
fii prawie wyłącznie jedynie jako materiału źródłowego. obraz nigdy nie jest w ujęciu artystki 
dosłownym przetłumaczeniem fotografii, podobnie zresztą jak istota poruszanego tematu, 
wychodzi poza samo przedstawienie. Chodzi raczej o uchwycenie wewnętrznych różnic po-
między fotografią a malarstwem, coś, co sama M. Dumas określa jako „podstawową zasadę 
nieśmiertelności wynikająca z obojętności” (the essentials immortality of indifference)59 ob-
razu fotograficznego, gdy zostaje on usunięty z oryginalnego kontekstu i pozbawiony infor-
macji identyfikujących oderwany od czasu i miejsca – źródła. Zatem powtórzenia tematów 

57  Por. Wywiad udzielony Clive Keller podczas wystawy pt. The Shrill Sound of a Telephone at 3 am, Cape Town 1996.
58  S. Williamson, A. Jamal, op. cit., s. 124–125.
59  Marlene Dumas: Measuring Your Own Grave at MoMA The Museum of Modern Art on Artrepublic.com, http://www.
stamplive.com/apu.php?n=&zoneid=8216&cb=556152258&popunder=1&direct=1 (dostęp z 12.09.2012).

An
et

a 
Pa

w
ło

w
sk

a 
 S

zt
uk

a 
ko

bi
et

 c
zy

 s
zt

uk
a 

fe
m

in
is

ty
cz

na
 –

 c
as

us
 R

ep
ub

lik
i P

oł
ud

ni
ow

ej
 A

fr
yk

i



266

i póz ze zdjęć nigdy nie są, zdaniem artystki, prostym powtórzeniem samej fotografii. Zdję-
cia, wycinki z gazet, polaroidy, własne ujęcia, notatki trzymane w osobistym banku danych. 
Tematy zapośredniczonej rzeczywistości. Ta tu okazuje się zbyt bliska lub zbyt daleka, aby 
objąć całe przedstawienie. Wybór fotografii jako prawie jedynego materiału źródłowego jest 
też wyborem niedoskonałości, jakie niesie ze sobą ten przekaz: uchwycenia rzeczywistego 
doświadczenia w rzeczywistym czasie. 

* 

Kobiety artystki w Republice Południowej Afryki przez lata apartheidu skoncentrowane 
były w swej twórczości raczej na problemach, jakie niesie ze sobą społeczeństwo podzielone 
na rasy i kasty. Dopiero w ostatnich dwóch dekadach zaczęły pojawiać się tematy związane 
silniej z nurtem sztuki feministycznej, takie jak: macierzyństwo, biologiczne aspekty funkcjo-
nowania kobiecego ciała, utrata nad nim władzy (starzenie, choroba) czy polemika z narzu-
conymi normami wyglądu i wizerunków kobiet. Wszystkie te działania zmierzają do wypra-
cowania swoistego kobiecego języka w sztukach plastycznych, praktyka życiowa wskazuje 
jednak, że w kraju postkolonialnym i postapartheidowym nie jest to zadanie proste. 
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women’s Art or feminist Art? 
the case of South Africa

(abstract)

For many decades, South Africa was living entirely in its own rhythm, which was 
completelydifferent from the European. The concept of a separate development of races, 
which was introduced in the 19th century, found its culmination in the policy of apartheid, 
which was introduced in 1948. The women of South Africa never made any attempts to 
attain subversive and revolutionary goals. Their attitude was characterised by a large de-
gree of passiveness and the acceptance of the prevailing system of patriarchy. The con-
tribution of female painters to South African painting achievements during the colonial 
conquest was not very significant. However, in the 19th century the first women artists 
and women painters appeared, such as Anne Barnard or Annabella Harkness. The real 
breakthrough for art created by women occurred during the period of modernism, when 
many new talented female artists appeared, such as Maggie Laubsher, Bertha Everard 
or Irma Stern. In the eighties, white female artists bravely took on the problem of inad-
equate relations between different races in Africa. The most interesting representatives 
of this generation are Jane Alexander and Penny and Sue Williamson, who all make instal-
lations and photomontage. The dominant subjects in the works of the representatives 
of the  young generation (Belinda Blignaut, Minnette Vari, Terry Kurgan) are sex, rape, 
incest and pregnancy. The most recent phenomenon in South African art is the art of black 
women.
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Anita bednarz
Lille, Francja

Bouam i Evaglo: dwie trupy 
marionetkarek togijskich założone
w celu afirmacji tożsamości kobiet 
jako artystek

Nadprzyrodzone korzenie togijskiej marionetki 

„ustne źródła istnienia afrykańskiej marionetki” kontrastują z „historią, która pozo-
staje do napisania”1 – podkreśla oleńka Darkowska-Nidzgorski: „Tradycja ustna pokazu-
je, że pierwsza marionetka pochodzi z Czasu Snu, najpierw z mitu, z  legendy i z baśni. 
umieszczona poza czasem rzeczywistym, objawia się jako zjawisko poprzedzające histo-
rię, wywodzące swe korzenie bezpośrednio z  głębi ludzkiej wyobraźni. Pochodzenie jej, 
choć zawsze nadzwyczajne, jest różnie tłumaczone. Aktualnie dokładne badania źródeł 

1  o. Darkowska-Nidzgorski, Marionettes et masques au cœur du théâtre African, Saint-Maur 1998, s. 18.
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pozwalają ustalić z całą pewnością, że mimo nowoczesnej formy marionetka pozostaje 
zjawiskiem archaicznym, a jej pochodzenie afrykańskie przeczy teorii, według której wy-
wodziłaby się z procesu akulturacji mającego miejsce w epoce kolonialnej”2.

Na północy Togo, u Gurma w następujący sposób opowiada się o narodzinach mario-
netki: 

„Kiedy Wielki Bóg stworzył człowieka, ten wierzył tylko w siebie, ponieważ, nie wi-
dząc stwórcy, nie mógł go dotknąć, żeby wyrazić swoją wdzięczność. Stworzył więc swoje-
go przedstawiciela przed Wielkim Bogiem. I tak śmiertelni zostali powoli zastąpieni przez 
święte statuetki z drewna, nazwane Tchitchili (duchy przodków), które wkraczały w togij-
skie życie duchowe podczas inicjacji, rytuałów agrarnych lub kultu przodków.

Nadnaturalne pochodzenie teatralnej lalki pozwala lepiej zrozumieć zakazy, tabu, 
cenzurę i autocenzurę, jakim ona podlega – nie może być oglądana poza grą ani przez 
kobietę, ani przez dzieci, ani też przez człowieka niewtajemniczonego. Bardzo czę-
sto jeszcze przed wyrzeźbieniem marionetki dokonuje się ofiar. Marionetki pozostają 
w ukryciu, z wyjątkiem ceremonii zarezerwowanych wyłącznie dla zainicjowanych. Toż-
samość marionetkarza jest tajna, a jego animacja skierowana do wybranego przedziału 
wieku. Marionetki służą również do  praktyk magicznych wróżbiarstwa, egzorcyzmów 
i uzdrowień. W rękach afrykańskich czarowników stają się one groźnymi instrumentami 
rzucania czarów: owe marionetki – protektorki lub złowieszczki, nosicielki ciemnych sił 
– wzbudzają bojaźń i respekt”.

W społeczeństwie togijskim, które pozostało częściowo tradycjonalne, czas snu jest 
czasem mitu. Jest on także nicią, która łączy na scenie, na której tańczą marionetki, świat 
nadnaturalny z  ludzkim. Zrodzone z  opowieści, z  mitu, ze snu ich nici naturalnie łączą 
świat boski ze światem ziemskim, wzorowane są bowiem na  społeczeństwach animi-
stycznych o porządku kosmicznym i mitologicznym, gdzie góra i dół skonstruowane są 
na bazie takiego samego modelu. Afrykańska duchowość łączy te dwa światy i  tworzy 
więź między żywymi, przodkami lub bogami. Mity zasilają świat snów i tłumaczą porządek 
społeczny. W tym świecie, który posiada bezwzględną wartość, żeby poznać siebie, należy 
dostrzec przesłanie, które nieustannie wysyła wszechświat, zarówno w życiu codziennym, 
jak i podczas momentów przejściowych (rytuałów inicjacyjnych). Na tym tle Kosmos poja-
wia się dla Dominika Zahana „jako mówiący świat przepełniony znaczeniami, jako nośnik 
przesłań, jako partner, z  którym człowiek musi utrzymywać prawie nieustannie dialog, 
jeśli chce się czegoś o sobie dowiedzieć”3.

Istnieją instytucje, znaczące wydarzenia, które pośredniczą w wymianie między świa-
tem mitów a światem społecznym. Sen jest jeszcze inną nicią, która łączy obydwa światy4.

2  o. Darkowska-Nidzgorski, La marionette africaine dans son identité traditionnelle et très moderne, „Cahier de la Lit-
térature orale”, 1995, nr 38, s. 29. 
3  D. Zahan, Religion, spiritualité et pensée africaine, Paris 1970, s. 129.
4  od samego zarania sen wywodzi się z fizjologii systemu nerwowego. Wizje oniryczne, które pojawiają się we śnie, 
oraz ich znaczenie różnią się jednak w zależności od kultur i sposobu, w jaki ewoluują.
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Z tego błądzenia duszy marzyciela w tym szczęśliwym i spokojnym regionie zamiesz-
kanym przez bogów, duchy i przodków niektórzy mistrzowie marionetek, tacy jak: Danaye 
Kalanféi, Michel Koulekpato i  Vicky Tsikplonou, „wychwytują uprzywilejowaną chwilę”, 
w której rodzi się forma posążka, bożka, którego poruszają i ożywiają własnym oddechem, 
własnym głosem i własnymi gestami podczas prezentacji.

Wszystkie marionetki są zakorzenione w życiu obyczajowym. Kreatorzy wywodzący się 
z rodzin wróżbitów czerpią inspirację z życia codziennego, rytuałów i tradycyjnych ceremonii. 
W tym społeczeństwie, nasiąkniętym mistycyzmem i magią, korzenie religijne, ekspresja 
kultu przodków oraz duchów są jeszcze bardzo żywe i nie uległy jeszcze zniszczeniu przez 
wpływ z zewnątrz. Elementy duchowe dominują nad materialnymi. Walory religijne i spo-
łeczne przewyższają walory artystyczne. Poznanie tej tradycji pozwala zmierzyć stopień 
odejścia od formy statuetkowej – zorientowanej głównie na świat duchów, czarów, zmar-
łych – do widowiskowej, która podkreśla aspekt w pewnym sensie historyczny.

Nadnaturalne korzenie togijskiej marionetki, od jej narodzin do formy  
widowiskowej

Wpływ czynników zewnętrznych
D. Kalanféi jest pierwszym mistrzem togijskich marionetek, który wprowadził mario-

netkę na poziom nazywany widowiskowym. oto, co deklarował w 1981 r., podczas rozmo-
wy z Wolfgangiem Zimmerem z uniwersytetu Sarry:

„Mogę powiedzieć, że zetknąłem się z  marionetką w  momencie moich narodzin. 
Moja głęboka inspiracja wzięła się od przedmiotów kultu, które nazywa się w kraju Moba 
(północ Togo) Tchitchili, to znaczy duchy przodków. Moja rodzina, mój wuj oraz wszyscy 
starcy wioski wyjmowali wszystkie Tchitchili – myto je, ubierano, dawano pożywienie, słu-
żyły one jako przedmioty kultu lub przedmioty inicjacyjne. owe Tchitchili prezentowano 
młodym inicjantom, mówiąc: »Teraz staliście się mężczyznami, zobaczcie, czym był wasz 
przodek, zobaczcie, co zrobił i jak żył«. A to wszystko przebiega jak widowisko z towarzy-
szącymi mu śpiewami, uwielbieniami, inkarnacjami, obrzędami i tańcami”.

obecność francuskiej marionetkarki Catherine Dasté uświadomiła Danaye Kalanféi, 
podczas stażu w stolicy Togo Lomé w 1975 r., że jego rzeźbom brakuje tylko jednego wią-
zadełka:

„Kiedy przyjechałem do Lomé, by wziąć udział w stażu Catherine Dasté, stwierdziłem, 
że jej marionetki były takiego samego rodzaju, ponieważ ona również animowała je za pa-
rawanem, co również mieści się w dziedzinie tradycji, ponieważ starszyzna też wchodziła 
do domostwa, a inicjanci zostawali na zewnątrz5. Powiedziałem więc sobie: dlaczego by 

5  Marionetki sakralne są przeważnie pokazywane na placu wioski, za zasłoną zrobioną z gałęzi i liści lub w zamkniętym 
miejscu, zrobionym z tego samego materiału; inicjanci znajdują się na zewnątrz tego „scenicznego” miejsca.
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nie skorzystać ze zdobytego doświadczenia u Catherine Dasté w celu nakreślenia kultural-
nej historii mojego regionu? Miałem przecież piosenki, tańce, tematykę dnia codziennego. 
Po powrocie próbowałem stworzyć małą grupę w okolicach Dapaong (północne Togo). Nie 
zostało to jednak dobrze przyjęte, dlatego że starszyzna widzi w tym trwonienie dziedzic-
twa narodowego, tradycji. Sprzeciwili się, ale na szczęście w tym okresie rząd prowadził 
politykę rewalozyzacji dziedzictwa i tradycji, pozwolono mi więc na założenie własnej tru-
py i na grę z lokalną młodzieżą”6.

obecne marionetki D. Kalanféi są więc naturalnymi potomkami dawniejszych Tchitchili. 
Tradycja jednak przekazuje również inne rodzaje marionetek, które wywarły wpływ na mi-
strzów togijskich. u ludu Mina, w południowym Togo, bliźnięta (venavi) są traktowane jak 
istoty nadzwyczajne, obdarzone wielką siłą, więc przez całe życie poświęca im się wszelkie-
go rodzaju ceremonie. Kiedy jedno z nich umrze, drugie może być wezwane w zaświaty przez 
zmarłego brata lub zmarłą siostrę. Potrzebne są zatem specjalne praktyki w celu uchronie-
nia drugiego z bliźniaków przed podzieleniem losu swego brata lub siostry. Po pochówku 
rodzice muszą dokonać reinkarnacji zmarłego przy użyciu posążka (męskiego lub żeńskiego, 
w zależności od przypadku) venavi djodjo, który otrzymuje imię zmarłego i zostaje otoczo-
ny ścisłą opieką ze strony rodziców lub żyjącego bliźniaka – kąpie się go, ubiera, karmi, śpi 
z nim, a można i zobaczyć niektóre matki noszące żyjącego bliźniaka na plecach, zmarłego 
zaś z przodu, po to by nie prowokować zazdrości zmarłego.

Kontekst dzieła D. Kalanféi nie jest banalny. odwołuje się w swej twórczości do snu, 
a  jednocześnie pragnie pokazać w swoich spektaklach niektóre maski, niektóre fetysze 
swojej grupy etnicznej Gurma z północnego Togo. Kiedy po stażu artystycznym w Lomé 
w  1975  r. tłumaczy dostojnikom swojej wioski, że chce zrobić świeckie przedstawienie, 
używając sakralnych marionetek, zostaje uznany za szalonego i poddany egzorcyzmom; 
obawiają się oni, że wyjawi ich tajemnice. Zniesienie zakazu, które w końcu otrzymuje, nie 
daje mu jednak wolności w tworzeniu. Maski, marionetki, fetysze muszą pozostać w zgo-
dzie z mitem. Te świadome starania świadczą u twórcy o niezadowoleniu ze swojego sta-
tus quo. Powodują niepozozumienia, do tego stopnia, że D. Kalanféi będzie potrzebował 
wielu lat na  to, by wyjść z elementów tradycji w widowiskowość. Nadal istnieje w tym 
twórcy niezrozumiała powściągliwość wyrażająca się w woli zachowania tajemnicy i świę-
tości podczas operowania niektórymi marionetkami: „Jeśli to są duchy, to wtedy ja sam 
pośredniczę po tym, kiedy mi się przyśniły”7.

D. Kalanféi nie lubi używać słowa marionetka, gdyż uważa je za niepoważne. Woli nazwę 
fetysz, która oddaje ducha przodków, i która, grając, przekazuje jasną informację, zrozumia-
łą dla widza, bez względu na jego wiek czy pochodzenie. Poprzez wprowadzenie na scenę 
swojskich postaci w znanych wszystkim sytuacjach stają się oni gwarantami dobrego pro-
wadzenia się wspólnoty i jej moralności. W świecie mistrza mieszkają: bogowie, ubóstwieni 

6  Rozmowa Danaye Kalanféi z Wolfgangiem Zimmerem z uniwerstyetu Sarry, 1981 r.
7  Ibidem. 
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przodkowie, duchy opiekuńcze lub złowieszcze, mityczne, fantastyczne zwierzęta. Do tego 
bogactwa dochodzą jeszcze akompaniament muzyczny oraz pieśni podchwytywane chórem 
przez publiczność. Niektóre z nich nie mogą być u niego śpiewane, ponieważ nie zachwyca 
się byle czym i byle gdzie. Taniec zajmuje także dużo miejsca i wprowadza rytm do spek-
taklu. Podobnie jak w wypadku pieśni, niektóre tańce są sakralne. Jeśli zaś idzie o techniki 
wokalne, te, których się nauczył podczas inicjacji, są częścią tajemnicy mistrza,

D. Kalanféi odważa się na te zabiegi w obliczu starszyzny, natomiast inni mistrzowie 
marionetek nie mają do tego odwagi, ale wszyscy mówią o funkcji snu w ich kreacji8, jakkol-
wiek mogą mieć w innych sytuacjach odmienne podejście do rzeczywistości. 

trupy żeńskie – Bouam i Evaglo

Dziedzina marionetek teatru togijskiego wydaje się nieznana aż do momentu stwo-
rzenia w 1978 r. przez Danaye Kalanféi Narodowego Teatru Marionetek w Togo, ale Vicky 
Tsikplonou przypomina sobie z  dzieciństwa objazdowych, afrykańskich marionetkarzy, 
którzy grali w pojedynkę. od tego czasu powstały inne trupy. Sześć na siedem trup9 spo-
tkanych w latach 1999, 2000 i 2002 było kierowanych przez członków wywodzących się 
z Teatru Narodowego, którzy kształcili się wraz z Danaye Kalanféi lub też byli uczeni przez 
niego samego, czy później na warsztatach przyjezdnych marionetkarzy, takich jak Petra 
Schuff, niemiecka marionetkarka, albo też w Europie, na Węgrzech (Danaye Kalanféi), we 
Francji, w Narodowym Instytucie Marionetki (Adama Bacco), albo przez kontakt z mario-
netkarką francuską Li Ragu (Vicky Tsikplonou).

Niestety w Togo obydwie te kobiety borykają się z ogromnymi trudnościami, by uzy-
skać status artystek. Sztuka marionetkarska znajduje się „na wirażu”. Artyści, skrępowani 
wszystkimi możliwymi zakazami (kraj był do 2005 r. kierowany przez władzę silnej ręki 
– prezydenta Gnassingbé Eyademę), świadomi bogactwa dziedzictwa kulturalnego, sku-
szeni przez naleciałości z innych kultur, pragną podkreślić swoją tożsamość, czasami na-
wet ryzykując życiem. Stosunki, jakie utrzymuje społeczeństwo z tą sztuką, pokazują, że 
często one właśnie ją wyrażają.

Trzej inni togijscy marionetkarze10, w  tym dwie kobiety, Adama Bacco i  Vicky Tsik-
plonou, szczególnie przyciągnęli moją uwagę, ponieważ nawiązane kontakty oraz bogata 
korespondencja, którą utrzymywaliśmy, pozwoliły mi zebrać sporo informacji dotyczących 
sposobu poszanowania, używania lub omijania sacrum i tajemnic tradycji11.

8  Zob. szerzej: A. Bednarz, Rêve et Sociétés, „Revue Bastidiana. Rêve et Sociétés”, styczeń–czerwiec 2003, nr 41–42.
9  W tym towarzystwo Calebasses et Cauris, trupa teatralna marionetkarzy i balet pod dyrekcją Akakpo Houndegla, od 
1986 r. – Agbo Sotonou stworzył w 1987 r. La Compagnie Wonudé (co oznacza „zrób coś”) oraz cztery inne grupy, o któ-
rych będzie mowa dalej.
10  Chodzi o Michela Koulekpatoi.
11  Zob. szerzej: A. Bednarz, Rêve et création chez les maîtres de marionnettes togolais, „Revue Bastidiana, Rêve et 
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Adama Bacco i Vicky Tsikplonou na przełomie 1997 i 1998 r. założyły własną trupę 
w celu afirmacji ich własnej tożsamości. Kobiety ofiary, jak zresztą całe togijskie społe-
czeństwo, autorytarnej polityki bez perspektyw we wszystkich warstwach społeczeń-
stwa organizowały się w celu poszanowania i rozwijania swoich praw.

Adama Bacco, dyrektor trupy Bouam (co oznacza w  języku gourtmachté pokorę, 
tolerancję, miłość), ma związki z  kulturą Basari (północne Togo) dzięki swej babci ze 
strony ojca, a  przez swoją babcię ze strony matki z  kulturą Tchokossi z  Mango (pół-
nocne Togo). Pasję marionetek oraz pewną wewnętrzną siłę odziedziczyła po rodzinie, 
w której niektórzy członkowie posiadali fetysze i radzili się ich:

„Według mojej tradycji, gdybym była w wiosce, musiałabym być kapłanką mojego du-
cha, dlatego że przy każdym narodzeniu dziecka zasięga się porad u fetysza, który wska-
zuje twoje pochodzenie i twojego ducha, to znaczy w języku gurma: twoje Tchitchili”12.

Vicky Tsikplonou stoi na czele trupy Evaglo (co oznacza: mam tego dosyć). W liście 
z lipca 2000 r. Tsikplonou pisała: 

„Założenie mojej trupy oznacza najpierw wolność, wyjście z milczenia, uzewnętrz-
nienie mojej wiedzy po to, by dzielić się nimi najpierw z kobietami i w końcu zmienić 
mentalność Afrykanów w ogóle, a szczególnie Togijczyków. W Togo, zwłaszcza w dzie-
dzinie kultury, kiedy w  wieku 30 lat widzą cię na  scenie podczas prezentacji jakiegoś 
spektaklu, jesteś źle spostrzegana. Rzuca się pod twoim adresem takie zdania jak: 
wynoś się gdzie indziej; to nie jest twoje miejsce; zostaw to swoim dzieciom; idź się 
zająć swoimi wnukami. […] Krótko mówiąc: pośmiewisko, co tłumaczy rzadkość kobiet 
w grupach teatralnych (np. jedna kobieta na pięć lub jedna na dziesięć). Kobieta w pew-
nym wieku boi się wypowiadać w dziedzinie kultury, by uniknąć wstydu w głębi duszy. 
Chciałam stworzyć moją własną żeńską trupę, by podjąć takie wezwanie. Nazwa mojej 
trupy Evaglo (co oznacza: mam tego dosyć) nakłania kobiety do robienia abstrakcji od 
tego, co powiedzą inni, i stawiania czoła mężczyznom”.

Jest to dla niej krzyk wzywający kobiety, które są ciemiężone w taki czy inny sposób. 
Jest to także przesłanie, by walczyły one o swoje prawa i o prawa swoich dzieci.

urodzona w Togo, z matki Basari (północne Togo) i z ojca Evhé (południowe Togo), 
przeznaczona była do tradycyjnej roli hounona, co oznacza kapłanki vodun, którą zare-
zerwowała jej babcia13:

„Miałam ją zastąpić po śmierci, ale wobec kategorycznego sprzeciwu mojej matki 
musiałam przejść przez różnego rodzaju ceremonie, podczas których składałam ofiary 
jej fetyszom, żeby oddalić ich gniew i żeby móc kontynuować normalnie i bez zmartwień 
moje studia”14.

Sociétés”, styczeń–czerwiec 2003, nr 41–42.
12  A. Bacco, list z 26 lutego 2001 r.
13  V. Tsikplonou, list z 6 lutego 2002 r.
14  V. Tsikplonou, list z 17 lipca 2000 r.
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obydwie, zresztą jak i  inni mistrzowie marionetek, mówią o funkcji snów w swoich 
kreacjach, natomiast ich własny światopogląd może być całkiem inny.

Tsikplonou i Bacco mówią, że często się do nich odwołują: „Często o nich śnię” – pisze 
Vicky Tsikplonou – „ale brakuje mi środków, a więc walczę z całą siłą”15.

Dla Adamy Bacco „kreacja zainspirowana snem stanowi pewną trudność dla artysty: 
sen się ulatnia, artysta z trudnością wiernie rekonstytuuje piękny obraz. Pozostaje ci tylko 
idea”16.

u Tsikplonou sny (listy z 8 lutego 1999 r. i 12 stycznia 2000 r.), w których pojawiły się 
bliźnięta, zostały uwieńczone wykreowaniem marionetek-bliźniaczek. Lektura treści pro-
gramu odzwierciedla życie codzienne naszej śniącej, ale też przywołuje sugestie wuja (list 
z 20 października 2000 r.):

„Według danych to są dzieci, które miałam mieć, a których nie mam. Wśród nich dwa 
imiona (Nadège i  olivier). Twarze tych dzieci pojawiły się zaraz po moim przebudzeniu 
się ze snu. Pod wrażeniem ich wdzięku, mając je zawsze u mego boku, zrobiłam dwie 
marionetki je reprezentujące, ponieważ u nas bliźnięta są istotami świętymi, ale dziwnym 
trafem, kiedy podczas SENToMA (Togijski Tydzień Marionetek), w maju 1999 r., wyekspo-
nowałam je wraz z  innymi marionetkami, odwiedzający chcieli wyłącznie kupić te dwie, 
ponieważ stanowiły dobraną parę. odmawiałam stanowczo ich sprzedaży. Niemniej jed-
nak uległam naleganiom pewnej białej pary, ale pod jednym warunkiem. uśmiechając się, 
powiedziałam im – sprzedam, jeśli zaakceptujecie tylko chłopca; jeśli zaś chcecie dziew-
czynkę, nie sprzedaję. Tak że byli zmuszeni do kupna wyłącznie chłopca.

Z zamysłem dorobienia go zaraz po SENToMA zdecydowałam się na  sprzedaż 
chłopca, ponieważ praca nad nim nie wymaga dużo czasu, a i ubranie jest łatwe do zro-
bienia. Po SENToMA nie zrobiłam go. Zmęczenie, zaniedbanie czy niedopatrzenie, sama 
nie wiem. No i traf! 12 stycznia 2000 r. znowu przyśnił mi się ten sam sen. Najbardziej 
mnie zdziwił fakt, że te same imiona, olivier i  Nadège, pojawiły się we śnie, a  kiedy 
opowiedziałam o tym mojemu wujowi, on miał mi za złe, że sprzedałam chłopca. Za-
niepokojona zrobiłam więc go na nowo w niespełna tydzień. A ponieważ do trzech razy 
sztuka, drugiego oliviera kupiła Sophie w lutym 2000 r. Nie czekałam tym razem. Zaraz 
zrobiłam trzeciego oliviera, ale nie miałam już takiego samego niebieskiego materiału 
na  jego ubranie. Mimo wszystko mam moje bliźniaki, ale inaczej ubrane, a przecież u 
nas bliźniaki noszą zawsze takie samo ubranie. 24 sierpnia 2000 r. kolejny raz śnił mi się 
sen, opisany poniżej. Ten sen łączy się automatycznie z tym z 12 grudnia, z tym że tutaj 
bliźniaki boczą się, ponieważ są inaczej ubrane […]”.

Vicky Tsikplonou z początku również bierze pod uwagę informacje przekazywane z za-
światów:

15  V. Tsikplonou, list z 26 lutego 2001 r.
16  Rozmowy z Adamą Bacco, Lomé, październik 2001 r.
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„Przodkowie mają ważną pozycję i odgrywają najważniejszą rolę w moich snach. Przy-
kładowo w większości z moich snów interweniują z jednej strony po to, by coś zakazać przy 
powzięciu decyzji, a z drugiej strony, by mi wskazać roślinę, dzięki której można wyleczyć 
taką czy inną chorobę, dać radę itd. Za każdym razem to się sprawdza w moim przypadku, 
ale też w przypadku innych członków rodziny”17.

W odróżnieniu od innych mistrzów togijskich marionetek, takich jak: Danaye Kalanféi, 
Michel Koulekpato czy Grégoire Visseho, Vicky Tsikplonou zadaje sobie trud, by oddzielić 
swoje źródła inspiracji od swoich wierzeń. Próbuje później walczyć z nimi po to, by kultura 
grupy, która odzwierciedla się w jej snach, nie zdominowała jej osobistych celów i w ten 
sposób nie była wyrazem artystycznego zamiaru przechowania dziedzictwa kulturowego.

W liście z 22 października 2001 r. kontynuuje:
„Zmieniłam imię chłopca po to, by nasze wierzenia nie wzięły góry nad źródłami 

inspiracji. Zamiast olivier nazwałam go Djidula. W  ten sposób położyłam je obok sie-
bie i mówiłam do nich tymi słowami, kładąc rękę na każdą z głów marionetek: ty jesteś 
Nadège, a  ty Djidula. Byliście bliźniętami; ale od dzisiaj jesteście bratem i  siostrą. To 
właśnie dlatego nie macie jednakowych ubrań, zgoda (przerwa), więc wszyscy się zgadzają. 
od tego momentu nigdy więcej nie śnił mi się podobny sen, w każdym razie aż do dzisiaj”.

obydwie te kobiety, zresztą jak i pozostali mistrzowie togijskich marionetek, zamiesz-
kują obecnie stolicę Lomé, gdzie zmiany kulturalne są bardziej widoczne, natomiast poza 
stolicą, jak podkreśla Vicky Tsikplonou, niewiele się zmieniło:

„W mieście wydaje się, że ona (różnica pomiędzy sacrum a profanum) aktualnie się 
zaciera. W wioskach nic się nie zmieniło, mimo że miasto zaczyna wywierać wpływ na te 
środowiska i na ich wierne społeczeństwa. Pobyt w tych wioskach pozwala na poznanie 
rzeczywistości takiej, jaka jest”18.

Tak więc sakralna historia trwa wraz z mitycznym światem, niezdefiniowanym do koń-
ca. Dzięki znajomości tych mitów, poznawanych podczas rytuałów inicjacyjnych, udaje się 
nad nimi panować, posługiwać się nimi i je wzbogacać, nawet w repertuarze, który jest także 
mocno osadzony w tradycji. Większość repertuarów tych młodych trup jest jeszcze bardzo 
skromna (czasami od pięciu do siedmiu tekstów w 2000 r.), czerpanych z przekazów ust-
nych. Wpisują się one w dwa nurty zauważone przez oleńkę Darkowską-Nidzgorski:

„Na tym niekończącym się podłożu pojawiają się dwie zasadnicze tendencje, z  jednej 
strony wzlot ku zaświatom, zarazem tajemniczy i bliski, a z drugiej strony ziemska egzy-
stencja w jej wielorakich formach. W pierwszym nurcie mity i ich herosi, elementy Kosmo-
su (Słońce, Księżyc, gwiazdy, bóstwa, przodkowie ludzi i zwierząt, fikcyjne istoty, magicz-
ne przedmioty), natomiast w drugim nurcie – stwórcy, walczący o biologiczne i społeczne 
przetrwanie, o etykę, o godność i pokój. W pierwszym repertuarze, czasami hermetycznym 
dla tych, którzy nie są zainicjowani, marionetkarz preferuje iluzję i efekty specjalne, kładzie 

17  V. Tsikplonou, list z 16 lutego 2002 r.
18  V. Tsikplonou, list z 17 lipca 2000 r.
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nacisk na satyrę i humor. Z jednej strony duchowość w pierwotnym stanie, głęboka, sekret-
na, w symbiozie z muzyką, z drugiej – dowcip, groteska, wielki śmiech, ale też piękno i poezja 
wyrażająca zaskoczenie poprzez niektóre postacie, ich tańce, ich gesty”19.

Większość marionetkarzy wpisuje się w ruch obydwu nurtów – tradycyjny lub współ-
czesnomiejski. Tematyka tajemnicy i sacrum jest często podejmowana poprzez opowieści 
inicjacyjne i niektórzy odważają się krytykować, poprzez opowieści polityczne, dyktatorską 
władzę aktualnego prezydenta. D. Kalanféi pisze o zbliżeniu opowieści i rzeczywistości kraju, 
z pewną aktualizacją tradycji, która rozszerza zasięg mitologii na całość informacji, dotyczą-
cych wszystkich dziedzin życia społecznego, politycznego i duchowego.

Teksty Tsikplonou u zarania jej artystycznej pracy odzwierciedlały nurt tradycyjny, co 
najmniej trzy z jej tekstów znajdują inspirację w afrykańskich opowieściach pt.: Skandal 
w królestwie, Dzień i noc, Sekret.

Skandal w królestwie (brak daty) jest opowieścią, w której Tougbewofia zostaje Kró-
lową Wód, pół kobietą, pół rybą po to, by uciec przed miłosną rywalizacją Króla i własne-
go syna. Tymczasem jednak dalej kusi mężczyzn, ponieważ zakazali jej miłosnego życia 
na ziemi. Z tego gniewu rodzi się zaćmienie, zacięta walka na niebie pomiędzy Królem, 
który stał się Słońcem, a Księżycem – jej synem. Zejście w obfite wody, transformacja 
i nowa tożsamość Tougbewofii, lot do nieba i przemiana mężczyzn w elementy kosmosu 
są klasycznymi cechami opowieści inicjacyjnej.

Dzień i noc (październik 1997  r.) jest także opowieścią inicjacyjną, w której znajduje 
się, w  opozycji góra–dół, archetyp myśliwego, „swojska postać ze świata naturalnego 
i  nadnaturalnego, obdarzona skuteczną, magiczną mocą, szczególnie wykwalifikowany, 
by reprezentować bohatera na tropie wtajemniczenia”20 oraz nieuregulowane elementy 
kosmiczne, dziesięć słońc, nadziemską mękę z  pewnością jako karę za błąd ludzkości 
(brak precyzji). Myśliwy ma spełnić misję usunięcia dziesięciu słońc, którą zawierzyło mu 
społeczeństwo gnębione suszą i głodem. Jego sukces przywróci życie.

W Sekrecie znajdziemy również opowieść inicjacyjną, w której wąż, zwierzę znane ze 
swojej inicjacyjnej roli, nagradza myśliwego za uratowanie mu życia poprzez wciągnięcie 
go na głębię wody, gdzie spotyka swojego ojca, które komunikuje mu język zwierząt. Ze 
swojego pobytu w środowisku wodnym myśliwy wyjdzie bogatszy, ale pewnego dnia wy-
jawi tę tajemnicę, co przypłaci życiem.

Jeśli chodzi o Przemianę, tekst ten należy bardziej do drugiego nurtu, bardziej nowo-
czesnego. Porusza problematykę edukacji oraz wkładu nowych pokoleń w ochronę środo-
wiska.

Vicky Tsikplonou wystawiła później na scenie sztuki afrykańskich autorów (La Note 
de théâtre Togijczyka, Sali Tebonou)21 i autorów obcych Paroles de femmes, zebrane przez 

19  o. Darkowska-Nidzgorski, Marionettes et masques au cœur du théâtre African…, s. 141.
20  G. Calme-Griaule, V. Görög-Karady, La calebasse et le fouet: le thème des objets magiques en Afrique Occidentale, 
„Cahiers d’Etudes Africanies”, 1972, nr 45, s. 42.
21  Nagroda Grand Prix Afryki Frankofońskiej w Cotonou w Beninie w 2008 r. 

An
ita

 B
ed

na
rz

  B
ou

am
 i 

Ev
ag

lo
: d

w
ie

 tr
up

y 
m

ar
io

ne
tk

ar
ek

 to
gi

js
ki

ch
 z

ał
oż

on
e 

w
 c

el
u 

afi
rm

ac
ji 

to
żs

am
oś

ci
 k

ob
ie

t j
ak

o 
ar

ty
st

ek



278

Josée Lartet-Geffard, a zaprezentowne przez Benoîte Groult22, z którego też zaadaptowa-
ła „»Ainsi soit-elle« po to, by wziąć udział w uświadomieniu kobietom ich siły i walecz-
ności, i  by uwrażliwić mężczyzn”. Trupa Evagalo kontynuuje poszukiwania w  dziedzinie 
marionetki – pacynki, kukiełki na niciach, płaskie figurki, lalki, zabawki dziecięce, a także 
figurynki teatru cieni. Przedstawieniom towarzyszą pieśni, tańce oraz perkusja, interpre-
towane są na scenie przez artystów marionetkarzy z trupy.

Adama Bacco, stojąca na  czele żeńskiej trupy Bouam, wystawiła w  2000  r. cztery 
sztuki: Un jour heureux (Pewien szczęśliwy dzień), La royauté se mérite (Trzeba zasłużyć 
na królestwo), Un tabou de moins (O jedno tabu mniej) i La famine à Koussoungoussa (Głód 
w Koussoungoussa); ta ostatnia jest opowieścią, która usprawiedliwia władzę polityczną, 
jaka istnieje w tradycji23.

Nieprzestrzeganie tradycji przodków, brak dyscypliny i porządku spowodowały głód, 
a zatem koniecznie trzeba było przeorganizować władzę, przeprowadzając najpierw de-
mokratyczne wybory lwa. Pierwszy konflikt między szefem a  podwładnym wybucha 
à propos proponowanego rozwiązania: antropofagia! Słoń, kandydat opozycji, proponuje 
wykopanie studni, wokoło której pojawi się roślinność. Z tego konfliktu narodzi się funda-
mentalny podział społeczności – trawożerni i mięsożerni. Za konfliktem szefa i podwład-
nego kryje się historia zająca, przynoszącego zawsze rozczarowanie, niezdolnego do za-
chowania tajemnic, które mu się powierza.

Spektakle proponowane przez trupę są wielodyscyplinarne, w kręgu marionetki (ku-
kiełki na niciach lub płaskiej figurynki z kartonu), przy akompaniamencie perkusji i tańca, 
animowane przez cztery manipulatorki we własnej osobie.

Podsumowanie 

Z wielką uwagą można śledzić ewolucję sztuki marionetkarskiej i pracę artystów, 
z  których zapamiętujemy wszelkiego rodzaju trudności. Chęć wyjścia poza elemen-
ty kultury tradycjonalnej zmusza niektórych marionetkarzy do  przeżywania prawdzi-
wych kryzysów wewnętrznych w  momencie konfrontacji ze „świętą(-ymi) tajemnicą(-
-ami)” (nigdy do końca świętą ani tajemniczą), zamkniętą w konwencjach tradycji. Jeśli 
środowisko społeczne daje twórcy materiał, z którego tworzy on swoje sztuki artystycz-
ne, to on sam wybiera sposób odpowiedzi na  bodźce pochodzące od społeczeństwa. 
Wyobraźnia zaś funkcjonuje wyłącznie w  ramach stwarzanych przez społeczeństwo. 
Wszyscy mistrzowie marionetek mówią o funkcji snu w ich tworzeniu, ale mogą oni mieć 
w innych sytuacjach zupełnie inny pogląd na ten sam świat i nie podlegać nieświadomej 
inwencji, która jest jednym z dwóch sposobów tworzenia.

22  Benoîte Groult – francuska feministyczna powieściopisarka urodzona w 1920 r. 
23  G. Calme-Griaule, V. Görög-Karady, op. cit., s. 28, 41. 
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Estetyczne kontakty pozwoliły na odkrycie zapomnianej sztuki i jej przemianę z tra-
dycjonalnej w widowiskową.

Społeczeństwo togijskie jest również obecne w formie publiczności. Sztuka nie jest 
zwykłą indywidualną grą bez konsekwencji, bo oddziałuje na  zbiorowe życie. Kobiety 
w Togo powinny przebić się jako artystki, jak i zresztą w całej Afryce Zachodniej. Mu-
szą być nieustępliwe, żeby obalić bariery dyskryminacji płciowej, muszą codziennie sta-
wiać czoła nieprzychylnym wypowiedziom, przesądom, walczyć o emancypację i o swoje 
szczęście. Promocja sztuki marionetkarskiej dokonywana przez te kobiety w  żeńskim 
gronie daje matkom, którymi one też są, możliwość edukacji i rozwoju duszy twórczej 
u dzieci i  możliwość uwrażliwienia ich na  wszelkiego rodzaju problemy. Proponowane 
zajęcia warsztatowe skłoniły niektórych rodziców do posłania swoich dzieci do szkoły. 
Jeżeli sztuka marionetkarska nie zmienia przeznaczenia społeczeństwa togijskiego, to 
na pewno pomaga polepszyć jej warunki, wspomaga edukacją moralną, polityczną, me-
dyczną i socjalną.

Spośród licznych stron marionetki ta, którą ona ofiaruje publiczności, jest również 
bardzo bogata. Poza kreowanymi emocjami, w symbiozie ze swoim mistrzem, rodzi ona 
u mniejszych lub większych widzów chęć udziału na różnych poziomach. W Togo wta-
jemniczony widz rozpozna z łatwością w niektórych marionetkach kilka duchów, kilku 
mitycznych przodków, które uwrażliwią go na pochodzenie klęski – suszy, głodu, choro-
by – i pomogą mu z nimi walczyć. Kiedy trupy teatralne jeżdżą po świecie, starają się po-
kazać te różne problemy widzom, a ci nie rozpoznają elementów religijno-magicznych, 
tylko przede wszystkim zaciekawią się i będą podziwiać estetykę przedstawienia.

Strefa pośrednia między jasnym a ciemnym, region wymiany między świadomym 
a nieświadomym oraz inspiracja, która z niego tryska w zewnętrznej formie, mogą być 
w pewnym stopniu wymyślone przez artystę. Natomiast nowe elementy kultury, czer-
pane z bogactwa form tradycyjnych, proponowane artyście przez społeczeństwo, który 
umiał, mógł i chciał z nich skorzystać, dodane do tych, które już istnieją, produkują to, 
co Roger Bastide nazywa „kreacją nieprzerwaną” (création continue)24. 

W ten sposób mityczny świat nie jest nigdy zupełnie zamknięty, ponieważ ciągle 
żywi się snami jednostek, tym łatwiej, że te sny żywią się tradycyjnymi mitami, z któ-
rych zapożyczają, a których są przedłużeniem, podobnie jak tradycyjne mity powtarzają 
się w snach.

Z tych dwóch źródeł inspiracji, „tradycyjnej w pewnym sensie i nieświadomej” i „ze-
wnętrznej i świadomej”, poprzez estetyczne kontakty, artysta stanie się bogatszy, jeśli 
potrafi choćby w  małym stopniu umiejętnie oszacować zarówno swoje zakorzenienie 
w  tradycyjnym społeczeństwie, jak i  wkład kontaktów estetycznych oraz wprowadzić 
w życie techniczną i estetyczną metyzację.

24  R. Bastide, Le rêve, la transe, la folie, Paris 1972, s. 41.
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Bouam and Evaglo: 
two togolese Marionette troupes 
established to Affirm the identity 
of women as Artists

(abstract)

The article begins with a presentation of the supernatural roots of Togolese mari-
onettes (cult of spirits of ancestors) in relation to the common life of society. The spoken 
sources of the mythical existence of African marionette contrast with the fact that their 
history is yet to be written. The sources have been pointed out by olenka Darkowska-
Nidzgorski. These supernatural roots of the theatrical doll enable a better comprehension 
of suppressions, taboo, censorship and self-censorship to which it is subjected. The prob-
lem is explained by marionette performers, mainly by Danaye Kalanféi. His modern mari-
onettes are the successors to Tchitchili (forefathers’ ghosts). Then, the precise artistic 
and spiritual activity of marionette troupes called Bouam (which means ‘Love, Modesty, 
Tolerance’ in the Gourmantché language) and Evaglo (which means ‘I have enough’) is 
analysed with special attention to female artists from Togo - Adama Bacco and Vicky 
Tsikplonou as directors - and their own identity affirmative action. These two women face 
all the difficulties of being perceived as artists. The influence that the art of the two mari-
onette troupes has on Togolese society is also underlined.
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Sławomir Szafrański
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Pozycja i ranga Królowej Matki 
na dworze władcy beninu w świetle
symboliki brązowej rzeźby głowy 
Iyoby (ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Szczecinie)

 

Historia beninu w skrócie

Początki Beninu, utworzonego przez lud Edo posługujący się językiem o tej samej na-
zwie, są datowane na przełom pierwszego i drugiego tysiąclecia i wykazują ścisłe związki 
z mitami Ife i innych miast-państw ludu Joruba. Pierwsza dynastia w Beninie liczyła 15 kró-
lów i nosiła nazwę Ogiso – „władcy nieba”, a wiedza na jej temat pochodzi jedynie z mitów1. 
ostatni przedstawiciel Ogiso został usunięty z  tronu przez mieszkańców Beninu. W  ich 

1  J. Egharevba, A Short History of Benin, Ibadan 1960, s. 1–4; S. Piłaszewicz, Afrykańska księga rodzaju, Warszawa 1978, 
s. 57–61; P. Ben-Amos, The Art of Benin, Washington, 1995, s. 20–21; M. Tymowski, Wybrzeże Górnej i Dolnej Gwinei, [w:] 
Historia Afryki do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, s. 595–598; S. Szafrański, 
M. Tobota, Brązowa rzeźba Królowej Matki – Iyoba – z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, [w:] Sztuka Afryki 
w kolekcjach i badaniach polskich, red. S. Szafrański, M. Kądziela, M. Ząbek, Szczecin 2014. 
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imieniu starszyzna Edo zaprosiła do  objęcia tronu w  Beninie potomka władcy (Oni) Ife, 
który posłał tam swego syna oranmijana. W Beninie oranmijan pojął za żonę miejscową 
kobietę – Erinmwinde, a ich syn Eweka był pierwszym władcą nowej dynastii, która panuje 
tam od końca XII w. do dziś. Eweka I przyjął tytuł Oba, noszony następnie przez jego 37 
następców2. Pod koniec XIII w. Oba oguola poprosił władcę Ife o przysłanie do Beninu ar-
tysty znającego sztukę odlewania wyrobów z brązu. Przybyły na dwór Oby artysta, kowal 
o imieniu Iguegha, zapoczątkował tradycję wykonywania rzeźb z brązu upamiętniających 
władców Beninu3. 

Ważnym momentem w dziejach tego państwa okazały się kontakty polityczne i go-
spodarcze z  Portugalczykami nawiązane za panowania Ewuare Wielkiego (około 1440–
1473) i kontynuowane m.in. za rządów Esigie (około 1504–1550). Wpływ Portugalczyków 
na sztukę Beninu zainicjowany na początku wzajemnych kontaktów przetrwał do XX w. 
Znane są liczne wyobrażenia Portugalczyków – rzeźby i płaskorzeźby – wykonane z kości 
słoniowej i z brązu4. 

Istotne zmiany w  obyczajach dworskich wprowadził Oba Esigie, który na  początku 
XVI  w. musiał walczyć o  tron z  wrogami wewnętrznymi i  zewnętrznymi. W  rywalizacji 
o władzę w Beninie skutecznie pomogła mu jego matka Idia, za co Esigie przyznał jej tytuł 
Królowej Matki – Iyoby (inaczej Iye Oby). Zwyczaj honorowania swych matek kontynuowali 
kolejni Obowie i od czasów Eligie w sztuce dworskiej Beninu pojawiły się wizerunki głów 
Królowych Matek odlane z brązu5. 

Kres państwowości Beninu przyniósł konflikt z Wielką Brytanią (1892–1897), którego 
wynikiem była brytyjska ekspedycja karna zakończona zdobyciem miasta i zniszczeniem 
pałacu. ostatni niezależny władca – Oba oramwen – został pojmany w  niewolę, a  kil-
ka tysięcy zabytków zrabowanych przez Brytyjczyków w  mieście zostało wywiezionych 
do Europy. W 1914 r. Brytyjczycy pozwolili objąć tron w Beninie kolejnemu władcy z dynastii 
Obów, którym został Eweka II. Przywrócona władza Oby była mocno ograniczona i  roz-
wijała się pod kontrolą władzy kolonialnej. Tradycja panowania Oby jest kontynuowana 
w niepodległej od 1960 r. Nigerii. Dzięki temu Benin pielęgnuje własną tradycję dworską, 

2  J. Egharevba, op. cit., s. 6–10; M. Tymowski, op. cit., s. 595 i n.; P.A. Igbafe, Die Geschichte des Königreichs Benin: Ein 
Űberblick, [w:] Benin Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankensteiner, Wien 2007, s. 44; P. Ben-
Amos, The Art…, s. 20–21.
3  J. Egharevba, op. cit., s. 11–12; W. Fagg, Divine Kingship in Africa, London 1978, s. 39–40; P. Dark, An Introduction to 
Benin Art and Technology, oxford 1973, s. 45 i n.; E. Eyo, F. Willett, Treasures of Ancient Nigeria, New York 1980, s. 17 i n.; 
F. Willett, Ife. Niezwykła kultura Afryki Zachodniej, Warszawa 1984, s. 201–211; P. Ben-Amos, The Art…, s. 25–28. 
4  J. Egharevba, op. cit., s. 27–30; W. Fagg, op. cit., s. 37 i n.; P. Dark, An Introduction…, s. 2 i n.; P. Ben-Amos, The Art…, 
s. 37–41; E. Eyo, F. Willett, op. cit., s. 45–46; M. Tymowski, op. cit., s. 595 i n.; S. Eisenhofer, Die Boten Olokuns. Die Portu-
giesen und das Reich Benin, [w:] Benin Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankensteiner, Wien 2007, 
s. 55–63; H.L. Roth, Great Benin. It’s Customs, Art and Horrors, Halifax 1903 (reprint 2011), s. 1 i n.
5  J. Egharevba, op. cit., s. 27–30, 77–78; W. Fagg, op. cit., s. 23 i n.; P. Dark, An Introduction…, s. 2 i n.; P. Ben-Amos, 
The Art…, s. 12, 37–41, 103; F.E.S. Kaplan, Images of the Queen Mother in Benin Court Art, „African Arts”, t. 26, nr 3, 1993, 
s. 54 i n.; P. Ben-Amos, In Honor of Queen Mothers, [w:] The Art of Power. The Power of Art. Studies in Benin Iconography, 
red. P. Ben-Amos, A. Rubin, Los Angeles 1983, s. 79–83; F.E.S. Kaplan, Frauen in Kunst und Gesellschaft, [w:] Benin Kö-
nige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankensteiner, Wien 2007, s. 145.
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pozostając ważnym ośrodkiem sztuki, a  zarazem miejscem studiów nad różnorodnymi 
aspektami swej bogatej kultury i historii6.

Sztuka beninu

Zachowane wyroby artystyczne z  Beninu pochodzą z  okresu od XIV/XV do  XX w., 
a wśród nich najcenniejsze i najbardziej charakterystyczne są brązowe, prostokątne płasko-
rzeźby, które zdobiły wnętrza pałacu władcy, oraz przedstawienia figuratywne osób i zwie-
rząt stanowiące wyposażenie ołtarzy. Brązy są przykładem sztuki dworskiej dokumentującej 
ważniejsze wydarzenia w historii państwa z punktu widzenia władcy. Są one dekorowane 
licznymi scenami i postaciami związanymi z wierzeniami ludu Edo. Wśród przedstawień fi-
guralnych dominuje osoba Oby z atrybutami władzy, które podkreślają jego boskość i au-
torytet najwyższego rangą kapłana. Sztuka Beninu odzwierciedla zhierarchizowane i  pa-
trylinearne społeczeństwo zorganizowane wokół postaci boskiego władcy7. Żadne z dzieł 
benińskich sprzed 1897 r. nie jest pewnie datowane. Podstawą chronologii sztuki Beninu są 
głowy brązowe datowane od XIV/XV do XIX w. Zmarli Oba i Iyoba byli upamiętniani m.in. 
dzięki wizerunkom głów z brązu, które odlewali członkowie królewskiego związku artystów 
kowali. Władca Beninu wydał przywileje, które pozwalały członkom tego związku na wyko-
nywanie pamiątkowych głów z terakoty na potrzeby kultu przodków, natomiast wodzowie 
na dworze władcy mieli prawo do stawiania na ołtarzach głów rzeźbionych w drewnie. Gdy 
zmarł Oba, rzemieślnicy wykonywali rzeźbę jego głowy, którą umieszczano na dedykowa-
nym mu ołtarzu. Podobnie postępowano po śmierci Królowej Matki – władca zlecał odlanie 
wizerunku jej głowy z brązu, potem ustawiano go na ołtarzu w pałacu8. 

Badacze sztuki benińskiej podzielili ją na trzy okresy: wczesny (koniec XIV w. – początek 
XVI w.), środkowy (początek XVI w. – schyłek XVII w.) i późny (koniec XVII w. – 1897 r.). Tylko 
w okresie środkowym produkowano brązowe płyty ze scenami historyczno-mitologicznymi 
z życia dworskiego, rejestrującymi wydarzenia historyczne i przedstawiające wizerunki Por-
tugalczyków. Zachowało się około 900 sztuk płaskorzeźbionych płyt, które zdobiły ściany 
pałacu władcy9.

6  J. Egharevba, op. cit., s. 51–71; P. Ben-Amos, The Art…, s. 58–63; P.A. Igbafe, op. cit., s. 52 i n.; A. Layiwola, Das Benin-
Massaker: Erinnerungen und Erfahrungen, [w:] Benin Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankenstei-
ner, Wien 2007, s. 83–89; K. Bickford Berzock, Benin Royal Arts of a West African Kingdom, Chicago 2008, s. 3 i n.
7  W. Fagg, op. cit., s. 10 i n.; P. Dark, An Introduction…, s. 1 i n.; P. Ben-Amos, The Art…, s. 13 i n.; idem, Die Symbolik der 
Ahnenaltäre von Benin, [w:] Benin Könige und Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankensteiner, Wien 2007, 
s. 157 i n.; K. Bickford Berzock, op. cit., s. 5.
8  P. Ben-Amos, The Art…, s. 25 i n.; P. Dark, An Introduction…, s. 1 i n.; idem, Bronze Benin Heads: styles and chronology, 
[w:] African Images. Essays in African Iconology, red. D.F. McCall, E.G. Bay, New York–London 1975, s. 25–103; W. Fagg, op. 
cit., s 39 i n.; P. Junge, Die Datierung von Gedenkköpfen. Das Beispiel der Berliner Sammlung, [w:] Benin Könige und Rit-
uale. Höfische Kunst aus Nigeria, red. B. Plankensteiner, Wien 2007, s. 185–197.
9  P. Ben-Amos, The Art…, s. 29–58; P. Dark, Bronze Benin Heads: styles and chronology, [w:] African Images. Essays in Af-
rican Iconology, red. D.F. McCall, E.G. Bay, New York–London 1975, s. 25 i n.; E. Eyo, F. Willett, op. cit., s. 42–46; W. Fagg,  
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We wszystkich okresach natomiast odlewano głowy z  brązu z  otworem pośrodku, 
w  który wkładano rzeźbiony kieł słonia. Głowy te ustawiano na  ołtarzach poświęconych 
pamięci królów i od XVI w. ich matek. W różnych krajach zachowało się około 200 głów, 
które podzielono pod względem stylistycznym i chronologicznym na dziewięć typów. We-
dług powszechnie zaakceptowanej i wciąż udoskonalanej typologii Philipa Darka typy 1–5 są 
wizerunkami władcy – Oby, typy 7 i 8 to przedstawienia Królowej Matki – Iyoby, natomiast 
typy 6 i 9 to rzeźby w stylu udo10. 

Część rzeźb typu 1, 2 i 7 datowanych jest na pierwszą połowę XV w. i należą one do naj-
starszych dzieł sztuki Beninu. Charakteryzuje je naturalizm i  cienkość ścianek odlanych 
z  brązu, co sugeruje na  ich powiązania ze sztuką Ife, skąd pochodził pierwszy mityczny 
beniński artysta kowal Iguegha11. Znanych jest sześć głów typu 7 datowanych na połowę 
XVI w. i przedstawiających wizerunki Królowych Matek. Na drugą połowę XVIII w. i XIX w. 
datowane są rzeźby Królowych Matek, których zachowało się około 50 egzemplarzy. Należą 
one do typu 8. Są dekorowane listwą wokół podstawy i nakryciem głowy zdobionym po obu 
bokach rozetami. Zalicza się je do okresu późnego i różnią się od wcześniejszych dzieł mniej-
szą dozą naturalizmu, większym rozmiarem, ciężarem i grubością12.

Królowa Matka – historia, znaczenie, symbolika

Za rządów Esigie (około 1504–1550) wprowadzono istotne zmiany w obyczajach dwor-
skich. Władca ten musiał walczyć o tron z rywalem Arauranem i wrogami zewnętrznymi. 
Pomogła mu w tym jego matka Idia. Nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że do tego czasu 
tradycja nakazywała władcy uśmiercenie matki po objęciu tronu, aby nie mogła ona szkodzić 
nowemu królowi swą magiczną siłą. W Beninie wierzono bowiem, że kobieta, która urodzi 
przyszłego króla, musi posiadać magiczną siłę. Przyszła matka władcy musiała rywalizować 
z innymi żonami o względy króla. Wierzono, że Iyoba zostaje „wybrana” jeszcze przed swo-
imi narodzinami. Bohaterska postawa Idii w walce o tron dla syna sprawiła, że król postano-
wił darować jej życie. Decyzja ta została przyjęta przez społeczność Beninu pod warunkiem 
dokonania całkowitej separacji władcy i jego matki. Esigie przyznał Idii tytuł Królowej Mat-
ki (Iyoby), zrównujący ją w hierarchii z najważniejszymi dostojnikami państwowymi, i wy-
znaczył siedzibę jej dworu w wiosce uselu, poza murami miasta. Po śmierci Iyoby w pałacu 
władcy wznoszono ku jej czci ołtarz Aru-iya, na którym ustawiano m.in. wizerunek jej głowy 
wykonany z brązu13. Wizerunki Idii charakteryzują dwa długie paski między oczami pośrodku 

op. cit., s. 14 i n.; P. Junge, op. cit., s. 185–197.
10  P. Dark, Bronze Benin…, s. 38–48; P. Junge, op. cit., s. 185–197.
11  P. Ben-Amos, The Art…, s. 25–29; P. Dark, Bronze Benin…, s. 38–46; J. Egharevba, op. cit., s. 12; P. Junge, op. cit., 
s. 185–197.
12  P. Dark, Bronze Benin…, s. 46–48; P. Junge, op. cit., s. 185–197.
13  J. Egharevba, op. cit., s. 27–30, 77–78; W. Fagg, op. cit., s. 23–27; P. Dark, An Introduction…, s. 2 i n.; P. Ben-Amos, 

Sł
aw

om
ir 

Sz
af

ra
ńs

ki
  P

oz
yc

ja
 i 

ra
ng

a 
Kr

ól
ow

ej
 M

at
ki

 n
a 

dw
or

ze
 w

ła
dc

y 
Be

ni
nu

 w
 ś

w
ie

tl
e 

sy
m

bo
lik

i b
rą

zo
w

ej
 rz

eź
by

 g
ło

w
y 

Iy
ob

y.
..



286

czoła, które symbolizują miejsce, skąd emanuje jej ponadnaturalna siła. Ich powstanie zwią-
zane jest z zachowaną tradycją opisującą, jak Idia została żoną Oby. Jej rodzice nie chcieli 
wydać jej za króla i wyrocznia doradziła im, aby pokazali Obie córkę jako osobę oszpeconą 
i niegodną tronu. Lekarz wykonał jej dwa nacięcia na czole i przykrył je medykamentami 
tak, aby budziły wstręt władcy podczas prezentacji Idii jako jednej z kandydatek na żonę 
króla. Oba wyczuł jednak jakiś podstęp i kazał lekarzom zająć się Idią, zanim dojdzie do jej 
prezentacji. ostatecznie została ona żoną króla i wkrótce matką następcy tronu. Stała się 
pierwowzorem Królowej Matki14. 

Postać Królowej Matki odgrywała ważną rolę w życiu dworu Beninu przez 400–500 lat. 
Znane są imiona dwudziestu Iyob (tabela 1). W historii Beninu kilka razy nie przyznano tego 
tytułu matce władcy. Było tak w przypadku matek: Oby ozuere (około 1712 r.) i Oby ogbebo 
(około 1816 r.), którzy nie zdążyli nadać tytułu Iyoby swoim matkom, ponieważ rządzili kró-
cej niż trzy lata, a zwyczajowo dopiero po tym okresie następowała ceremonia intronizacji 
Królowej Matki. Nieznane są natomiast przyczyny nienadania przez Obę ohuana, rządzą-
cego na początku XVII w., tytułu swojej matce, a także niewysłania jej do uselu. Pamięć 
o niektórych Królowych Matkach zachowała się ze względu na ich bogactwa. Tak było np. 
w przypadku Iyoby Efeseke (XVII w.) i Iyoby ohogha (XVIII w.). Iyoba omozogie, podobnie jak 
Idia, pomagała synowi, Obie osemwede, w walce o tron, który zdobył około 1816 r. Inaczej 
natomiast postąpiła Iyoba ose, matka Oby obanosa, która około 1806 r. wspierała jego wro-
gów. W połowie XVII w. jedna z Królowych Matek pomogła hiszpańskim kapucynom uciec 
z Beninu, gdy odkryła spisek, jaki szykowali przeciwko nim wodzowie na dworze15.

tabela 1. Królowe Matki z Beninu (Iyoba) od 1506 r.

Iyoba 
(Królowa Matka) Matka Oby Okres

(daty przybliżone)
Idia Esigie 1506–1550

Elaba orhogbua 1550–1578

umelu Ehengbuda  1578–1606

– ohuan  1606–1614

Eson Ahenzae  1614–1661

Efeseke Akenzae  1661–1669

Enahen Akengboi  1669–1675

Edia I Ahnkpaye  1675–1684

ohogha I Akengbedo  1684–1689

The Art…, s. 37–41; idem, In Honor…, s. 79–83; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 55; idem, Frauen…, s. 141 i n. 
14  Ibidem, s. 79–83; F.E.S. Kaplan, Images …, s. 60 i n.
15  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; J. Egharevba, op. cit., s. 35 i n.; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 60 i n.
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Imarhiaede oreoghene  1689–1700

Ewebonoza Ewuakpe  1700–1712

– ozuere  1712–1713

Iha I Akenzua I  1713–1735

Ede Erosoyen  1735–1750

ohogha ll Akengbuda  1750–1804

ose obanosa  1804–1816

– ogbebo  1816–1816

omozogie osamwede  1816–1848

ugiomo Adolo  1848–1888

Ihaya II ovonramwen  1888–1914

Eghaghe Eweka II  1914–1932

Ariowa Akenzua II  1933–1978

Aghahowa Erediauwa  1978–

Jak już wspomniano, trzy lata po objęciu tronu nowy Oba nadawał tytuł Królowej 
Matki swojej matce i wysyłał ją do uselu, wioski leżącej kilka mil na północny zachód 
od miasta (dziś uselu znajduje się w granicach współczesnego państwa Benin). obecnie 
w uselu jest 16 dzielnic reprezentujących tereny, na których mieściły się pałace Królo-
wych Matek. Dla każdej następnej Królowej Matki był budowany nowy pałac – eguae 
Iye Oba. W kształcie i konstrukcji przypominał obiekty, w jakich mieszkali wysokiej ran-
gi wodzowie Beninu. Po przyznaniu tytułu Iyoby otrzymywała ona do swej dyspozycji 
dworzan – ibierugha – kobiety i mężczyzn, którzy wznosili własne domy wokół jej posia-
dłości. Iyoba miała rangę podobną do starszych wodzów należących do związku Egha-
evbo ne-Ore (Wodzowie Miasta). Królowej Matce podlegało terytorium zwane Iyekuselu, 
które rozciągało się od jej pałacu do rzeki ovia16. Wioski w tej części posyłały władczyni 
roczny trybut (imuohan) i zapewniały odpowiednio dużo pracowników na potrzeby pa-
łacu i do pracy na polach uprawnych. Dwór Królowej Matki składał się z utytułowanych 
wodzów oraz dostojników. W swojej posiadłości Iyoba miała prawo decydować o życiu 
i śmierci swoich poddanych. Z synem, Obą, komunikowała się przez posłańców i tą dro-
gą mu doradzała. Według historyków benińskich była jedyną kobietą, która zabiera-
ła głos w  sprawach państwowych i  politycznych Beninu. Mogła zapewnić schronienie 
uciekinierom, wstawiać się za petentami mającymi sprawy do  Oby. W  jednej z  części 
uselu, we własnym pałacu, mieszkał jej wnuk, Książę Korony (Edaiken)17.

16  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 80 i n.; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 60 i n. 
17  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 80–81; J. Egharevba, op. cit., s. 76–77; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 55 i n. 
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Il. 1 Rzeźba Królowej Matki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Po śmierci Iyoby władca wznosił ołtarz ku jej pamięci w swoim pałacu, w części, gdzie 
znajdowały się pomieszczenia kobiet (erie). W dawnych czasach istniały specjalne miejsca 
dedykowane Królowym Matkom na  terenie pałacu. Rządzący Oba przez rok celebrował 
pamięć matki, składając ofiary na jej ołtarzu (Ugie Iye Oba). Były to obrzędy o charakterze 
prywatnym bo „[…] świątynia matki – aru iye – nie jest publiczna, a władza Oby pochodzi 
od ojca, nie matki […] według słów wodza Ihama z Ihogbe”18.

Iyoba nosiła stroje i inne insygnia najwyższych rangą wodzów. Jedynie Ezomo, naj-
ważniejszy wódz wojny, miał przywileje i status podobny do Królowej Matki. Publiczne 
wizerunki Iyoby były wykonane na wzór rzeźb męskich. Jedyne cechy kobiece to charak-
terystyczna korona przypominająca kształtem zakrzywiony dziób papugi (ukpe-okhue), 
wprowadzona według tradycji przez Idię, oraz opaska z  trzema horyzontalnymi, wy-
różniającymi się pasami (il. 1). W niektórych przedstawieniach Iyobie towarzyszą dwie 
młode dziewice ubrane tylko w ozdoby i przepaski na biodrach. Po ustanowieniu tytułu 
Iyoby w  wieku XVI rozwinęła się sztuka związana z  jej postacią, na  którą złożyły się 
wyroby z brązu, kości słoniowej, drewna, terakoty, żelaza, korali, stroje itd. Wizerunki 
kobiet w  sztuce dworskiej Beninu to przede wszystkim postać Iyoby. Z  ponad 2 tys.  
zabytków benińskich znajdujących się w zbiorach British Museum jedynie 10% przedsta-
wia podobizny kobiet. W dworskiej sztuce płeć kobiet rzadko jest eksponowana19. 

18  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; J. Egharevba, op. cit., s. 77–78; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 55 i n. 
19  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 78–82; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 57; idem, Frauen…, s. 141 i n.

Głowa Królowej Matki – UHUNMWUN ELAO

korona / nakrycie głowy/
nakrycie fryzury –  

UKPE-OKHUE
(dziób papugi)

koralowa rozeta
ITITIAKO

inkrustacja z żelaza – 
IKAO

pozioma listwa 
dekorowana motywem 

plecionki

otwór na rzeźbiony
kieł słoniowy

opaska z korali lub agatu
UDAHAE

trzy pogrubienia – 
IGHO-EHO (trzy muszle
kauri)

warkoczyki z korali

naszyjnik /
kołnierz z korali – 
ODIGBA
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Do najbardziej znanych rzeźb z Beninu należą wisiorki twarzowe z kości słoniowej 
datowane na XVI w. W różnych kolekcjach zachowało się pięć egzemplarzy. Wisiorki te 
obfitują w rozmaite symbole: wody, bogactwa, oraz w przedstawienia: ryb, brodatych 
Europejczyków, ptaków i  inne. Te wczesne wyroby z brązu i kości słoniowej przedsta-
wiają pierwszą Iyobę, matkę Esigie. Inne wyroby to 23 rzeźbione kły słoniowe, datowa-
ne przeważnie na XVIII–XIX w., ozdobione wizerunkami kobiet skupionych wokół Iyoby. 
Niektórzy badacze uważają, że postaci niektórych Królowych Matek można identyfiko-
wać z matkami osemwede i obanosa20. 

Wyroby z brązu dekorowały świątynie Iyoby i ołtarze. Urhoto – wielofigurowe rzeźby 
na prostokątnych podstawach – przedstawiały Iyobę w tylnej, centralnej części, w to-
warzystwie czterech dziewic, tj. dworek, ustawionych po obu bokach. W  niektórych 
przedstawieniach po bokach Królowej Matki stoi dwóch dorosłych dworzan z tarczami 
chroniącymi przed złem lub podtrzymujących jej wyciągnięte ramiona podczas uroczy-
stości. Dworzanie są też przedstawieni razem z Iyobą na ikegobo – rzeźbach o okrągłych 
podstawach. Pokazywani są w  trakcie składania podziękowań za doczesne sukcesy 
osiągnięte własnymi staraniami. Tylko Iyoba i  Ezomo (wódz wojenny) mieli przywilej 
używania brązu i kości słoniowej – materiałów królewskich, podczas gdy inni dostojnicy 
dworscy posiadali ikegobo wykonane z drewna21. 

Głowy z brązu przedstawiające Królową Matkę (uhunmwun elao) są miarą jej ważności 
i według opinii wielu badaczy nie były, jak się powszechnie przyjmuje, ani uogólnieniem, 
ani idealizacją, ale reprezentowały poszczególne królowe. Wczesne rzeźby głów Królo-
wych Matek to cienkościenne odlewy, delikatnie wymodelowane, naturalistyczne, o nie-
mal naturalnych rozmiarach. Do dziś zachowało się sześć takich egzemplarzy i są obecnie 
w kolekcjach różnych muzeów22. Te wczesne rzeźby mają wyróżniające się nakrycie głowy 
ukpe-okhue, pokryte siatką z koralowych paciorków. Poza Iyobą tylko Ezomo mógł nosić 
nakrycie głowy z korali, natomiast przywódca wodzów miasta, Iyase, nosił wysoką stożko-
wą czapkę ze skóry leoparda i czerwony strój ododo. Oba nosił najbardziej wyróżniające się 
nakrycie głowy wykonane z paciorków korali. Tradycyjny strój głowy Iyoby, wprowadzony 
przez Idię, był zrobiony również z paciorków koralowych, co potwierdzało jej wysoką rangę 
i unikalny status23.

Brak zachowanych wizerunków Królowych Matek z okresu środkowego może być wy-
nikiem bratobójczej walki o  tron pomiędzy Obą osemwede a  jego bratem ogbebo. Ten 
ostatni objął tron około 1816 r., ale rządził tylko przez osiem miesięcy, następnie zniszczył 
(podpalił) pałac i powiesił się, a tron objął osemwede. Zachowane wizerunki Królowych 

20  B.W. Blackmun, Who Commissioned the Queen Mother Tusks? A Problem in the Chronology of Benin Ivories, „African 
Arts”, t. 24, nr 2, 1991, s. 55–63; P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 58–60; idem, Frauen…, 
s. 142 i n.
21  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 60 i n.; idem, Frauen…, s. 141 i n.
22  P. Dark, Bronze Benin…, s. 46; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 58 i n. 
23  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 54 i n. 

Sł
aw

om
ir 

Sz
af

ra
ńs

ki
  P

oz
yc

ja
 i 

ra
ng

a 
Kr

ól
ow

ej
 M

at
ki

 n
a 

dw
or

ze
 w

ła
dc

y 
Be

ni
nu

 w
 ś

w
ie

tl
e 

sy
m

bo
lik

i b
rą

zo
w

ej
 rz

eź
by

 g
ło

w
y 

Iy
ob

y.
..



290

Matek, datowane od połowy XVIII w. do końca tego stulecia, mogą być związane z Ede, 
która była matką Oby Eresoyen, lub z ohogha II, matką Oby Akengbuda. obaj wzmianko-
wani władcy poszerzyli królestwo Beninu i zgromadzili liczne bogactwa, a za panowania 
Eresoyena rozkwitła sztuka dworska. Większość XIX-wiecznych głów z brązu przedstawia 
z kolei Iyobę omozogie, matkę Oby osemwede, która znana była z pomocy, jakiej udzieliła 
synowi podczas prowadzonych przez niego wojen po objęciu tronu w 1816 r.24.

rzeźba głowy Iyoby ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Rzeźba głowy postaci ludzkiej z Muzeum Narodowego w Szczecinie (zob. il. 1–2, s. 315) 
jest wykonana z mosiądzu (lub brązu) w technice odlewu na wosk tracony25. 

Wysokość zabytku wynosi 45 cm, szerokość (u podstawy) 24 cm, a waga – 11,9 kg. 
Rzeźba jest zachowana w  bardzo dobrym stanie, jej powierzchnia jest wypolerowana, 
szczególnie starannie w części twarzowej. odlew jest rodzajem wyidealizowanego wize-
runku głowy Królowej Matki. Wydaje się, że jest pozbawiony cech indywidualnych, mimo 
że przedstawia konkretną postać. Eksponowana twarz ma zaznaczone wyraźne cechy ne-
groidalne – silny prognatyzm – i wydatne usta, które są lekko rozchylone, oraz masywny, 
szeroki u nasady i  lekko spłaszczony nos. Duże oczy są kształtu migdałowatego, z po-
wiekami wyraźnie zaznaczonymi pogrubioną linią. Gałki oczne są wydatne i mają okrągłe 
źrenice w kolorze czarnym. Wypukłe, gładkie policzki są w dolnej części zakryte wysokim 
naszyjnikiem z  korali, który zasłania całą szyję i  podbródek do  wysokości dolnej wargi. 
Lekko wypukłe czoło nie ma zaznaczonych brwi i jest dekorowane dwoma potrójnymi pio-
nowymi inkrustacjami z żelaza (ikao), które rozciągają się od opaski z korali lub agatów 
na czole po powieki oczu. Symbolizują one miejsca, skąd emanują moc, myśl i duch przed-
stawionej Królowej Matki26. 

Ponadto na czole nad każdym okiem przedstawione są symetrycznie rozmieszczone 
po trzy pogrubienia. Elementy te nie mają w języku edo leksykalnego odpowiednika, dla-
tego miejscowi na ich określenie używają zwrotu igho-eho (dosł. trzy muszle kauri). uszy 
są stosunkowo nieduże i przylegają do głowy na wysokości oczu. Głowa jest nienaturalnie 
poszerzona o  otwór w  tylnej części, tuż za koroną, w  który wkładano kieł słonia. Kość 
słoniowa była w Beninie towarem luksusowym i jej używanie na dworze było przywilejem 
koncesjonowanym przez władcę. obróbką kłów i wytwarzaniem przedmiotów z tego su-
rowca zajmowali się w pałacu wyspecjalizowani rzeźbiarze – igbesanmwan – zajmujący się 
również produkcją wyrobów z drewna27. 

24  J. Egharevba, op. cit., s. 41–48, 77; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 54 i n.
25  Szerzej na ten temat zob.: S. Szafrański, M. Tobota, op. cit.; P. Dark, An Introduction…, s. 40 i n.; P. Ben-Amos, The 
Art…, s. 14 i n.
26  F.E.S. Kaplan, Images…, s. 59 i n.; S. Szafrański, M. Tobota, op. cit.
27  P. Dark, An Introduction…, s. 40 i n.; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 58–60; B.W. Blackmun, op. cit., s. 55 i n.; S. Szafrański, 
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Rzeźbę wieńczy stożkowata i przechylona ku przodowi korona z koralowych lub aga-
towych paciorków. To nakrycie głowy przykrywające fryzurę układa się w kształt zwany 
ukpe-okhue i jest charakterystyczne dla wszystkich rzeźb Królowych Matek. Tuż pod koro-
ną, w górnej części czoła, głowę opasuje sznur z korali lub agatów – uduhae. Po obu stro-
nach twarzy i z tyłu głowy zaznaczone są warkoczyki z wplecionymi weń koralami. W tyle 
głowy sięgają one do górnej krawędzi naszyjnika, a po bokach są dłuższe. Nad uszami 
koronę zdobią symetrycznie rozmieszczone dwie rozety (ititiako). W dolnej części korony 
jest umieszczonych pięć ozdób o walcowatym kształcie – agatów lub korali – trzy nad czo-
łem i dwie za rozetami w tylnej części głowy. Dolną część twarzy i szyję zakrywa masywny 
naszyjnik z korali lub agatów (odigba). Noszenie wyrobów z czerwonych korali i kamieni 
półszlachetnych było przywilejem, którym władca obdarzał wybranych dostojników, a wy-
konywali je wyspecjalizowani rzemieślnicy dworscy – enisen. umieszczona u podstawy 
rzeźby pozioma listwa szerokości 3,2–3,5 cm jest dekorowana motywem plecionki, który 
również należał do symboli królewskich28. 

Zabarwienie materiału, z jakiego wykonana została głowa Królowej Matki – jasny od-
cień złotego koloru – sugeruje, że została ona zrobiona z mosiądzu, mieszanki miedzi, 
ołowiu i cynku. Przyjmując za punkt wyjścia chronologię i klasyfikacje Fagga, Darka i in-
nych badaczy, możemy przyjąć, że szczecińską rzeźbę głowy Iyoby wykonano w okresie 
późnym (XVIII–XIX w.) i należy ona do typu 829. Był to okres panowania kilku władców: 
Akengbudy (około 1750–1804 r.), obanosa (około 1804–1816 r.), ogbebo (1816 r.) i osem-
wede (1816–1848 r.). W omawianym czasie uhonorowano w ten sposób ohogha II (1752 r.), 
matkę Akengbudy, ose (1806 r.), matkę obanosa i omozogie (1817 r.), matkę osemwede30. 

benin w XX w.

W 1907  r. zmarł na wygnaniu, zatrzymany przez Brytyjczyków, oramwen – ostat-
ni władca niezależnego Królestwa Benin. Siedem lat po jego śmierci władze brytyjskie 
zgodziły się, aby tron po nim objął Oba Eweka II (1914–1933), ale zabroniły mu wysłania 
jego matki do uselu i zorganizowania tradycyjnych ceremonii związanych z przyznaniem 
tytułu Iyoby. Dopiero kolejny władca, Oba Akenzua II (1933–1979), mógł przeprowadzić 
uroczystości intronizacji dla  Królowej Matki, najpierw w 1933  r. dla swojej babki, a na-
stępnie w 1935 r. dla matki. Były to ceremonie o charakterze symbolicznym, jako że obie te 
kobiety obdarowano tytułem Iyoby pośmiertnie. Te wydarzenia pokazują, że część dwor-
skiej tradycji Beninu jest do dziś kontynuowana. W niepodległej Nigerii wydarzeniem było 
przyznanie tytułu Iyoby Aghahowie N’Errua, matce Oby Erediauawie, 21 sierpnia 1981  r. 

M. Tobota, op. cit.
28  P. Ben-Amos, In Honor…, s. 81–82; P. Dark, An Introduction…, s. 71 i n.; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 60–63; S. Szafrański, 
M. Tobota, op. cit.
29  P. Dark, Bronze Benin…, s. 25 i n.; W. Fagg, op. cit., s. 14 i n.; S. Szafrański, M. Tobota, op. cit.
30  J. Egharevba, op. cit., s. 42 i n.; F.E.S. Kaplan, Images…, s. 56 i n.; S. Szafrański, M. Tobota, op. cit.
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Zgodnie z dawnym obyczajem Aghahowa N’Errua przeniosła się do uselu, do swojego 
pałacu31. 

Warto wspomnieć, że od lat 70. ubiegłego wieku najwybitniejszymi badaczami, którzy 
poszerzyli problematykę sztuki Beninu o  kolejne zagadnienia i  ukazują ten fascynujący 
temat w nowym świetle, są przedstawicielki płci pięknej. Wyróżniają się w tym zakresie 
wyniki studiów i publikacje prof. Pauli Ben-Amos, prof. Flory Edouwaye S. Kaplan – obie 
są ze Stanów Zjednoczonych – i dr Barbary Plankensteiner z Austrii32. W 2007 r. została 
zorganizowana monumentalna wystawa sztuki Beninu w Wiedniu, a towarzyszący jej ka-
talog pod redakcją B. Plankensteiner został uznany za „Biblię sztuki Beninu”33.
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the Queen Mother’s Position 
and rank in the court of Oba 
of benin in the Light 
of the Symbolics of the bronze 
Head Sculpture Iyoba – from 
the collection of the National 
Museum in Szczecin

(abstract)

Ever since it came to be known outside of Africa, more than one hundred years ago, 
the art of Benin has impressed scientists all over the world. Benin history and art have been 
the subject of a number of publications that show the various approaches to the subject. 
The article presents traditions connected with the title of Queen-Mother (Iyoba), which 
was introduced in the Benin Kingdom in the 16th century by Oba Esigie, whose mother 
Idia was the first to be honoured in that way. Symbols of the significance of this title 
are represented on the bronze head of the Queen-Mother in the collection of the National 
Museum in Szczecin.
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ewa Prądzyńska
Muzeum Narodowe w Szczecinie

wizerunek kobiety w teatrze 
lalek sogo bò (bamana, Mali)

teatr lalek sogo bò

Teatr lalek1 sogo bò powstał w regionie Ségou, w dorzeczu Nigru i Bani. Jego pojawie-
nie się związane jest z Toboji Centą, rybakiem Bozo, który jest postacią na poły mityczną. 
Według tradycji sekret wykonywania lalek i ich ożywiania wykradł duchom zamieszkują-
cym wody Nigru, a swoje lalki animował na rozpostartej na rzece sieci. Gdy na początku 
XIX w. Bozo przenieśli się w okolice Ségou, „przynieśli” ze sobą swój teatr, który zyskał 
popularność wśród sąsiednich ludów2. obecnie można go obserwować zarówno u Bozo, jak 
i u Somono, Marka, Malinke i Bamana. Z powodu wspólnego pochodzenia teatru sogo bò 
istnieje wiele podobieństw w przedstawieniach wymienionych wyżej ludów. Można jednak 

1  Nie jest to zwykły teatr lalek, do jakiego przywykliśmy w naszej kulturze. Dla odróżnienia sogo bò od innych form 
teatralnych charakterystycznych dla południowo-centralnego rejonu Mali (np. teatru koteba) postanowiłam jednak do-
dawać określenie „lalek”. 
2  M.J. Arnoldi, Regional Puppet Theatre in Segou, Mali, „The Puppetry Journal”, t. 32, 1981, nr 4, s. 14. 
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też znaleźć i wyodrębnić pewne różnice. Dotyczą one najczęściej repertuaru. Przyjmuje się, 
że przedstawienia zwierząt wodnych są charakterystyczne dla  Bozo i  Somono, a  istoty 
i  zwierzęta zamieszkujące busz pojawiają się w  spektaklach Bamana, Malinke i  Marka. 
Nie zawsze to proste rozróżnienie jest właściwe, ponieważ ludy te zamieszkują często 
sąsiednie wioski, a niekiedy nawet te same, więc wzajemnie się inspirują i często kopiują 
lalki pojawiające się u sąsiadów. 

Teatr sogo bò jest stosunkowo nowym zjawiskiem w kulturze Bamana, sztuka przed-
stawień wrosła jednak już na dobre w ich tradycję. obecnie w Mali teatr ten utożsamiany 
jest głownie właśnie z tym ludem. Dzieje się tak zapewne dlatego, że Bamana są dominu-
jącą grupą w Mali3, jak również przez to, że teatr ten zyskał sobie wśród nich szczególną po-
pularność. W wyniku ekspansji islamu oraz zachodnich technologii wiele elementów kultury 
tradycyjnej w ciągu ostatnich 50–60 lat zostało porzuconych4. Zachowały się tylko te, które 
nie były sprzeczne z regułami islamu. Niektóre tańce i maski przeszły swoistą przemianę. 
Znalazły się pod opieką kamalen ton (stowarzyszenie młodych)5, w którym nastąpiła zmia-
na ich statusu z tańców i przedmiotów sakralnych na tańce i przedmioty służące rozrywce6. 
Teatr sogo bò, będący jedną z głównych działalności kamalen ton i traktowany jako zjawisko 
rozrywkowe, nie tylko przetrwał, lecz także bardzo się rozwinął. 

Sogo bò dosłownie oznacza „zwierzęta ruszyły do przodu”. Jest to święto radosno-
-dziękczynne, które ma miejsce w  czerwcu i  październiku każdego roku. Jest związane 
z  kalendarzem rolniczym. Czerwcowe święto odbywa się wraz z  nadejściem pory desz-
czowej i początkiem prac polowych, natomiast październikowe po zbiorach. Same przed-
stawienia można zobaczyć o wiele częściej, okazjami mogą być: śluby, obrzezanie, koniec 
ramadanu, Boże Narodzenie. 

Jak już wspomniano, przedstawienia sogo bò związane są z działalnością kamalen ton. 
Stowarzyszenie młodych jest właścicielem lalek i odpowiada za organizowanie przedsta-
wień7. Należą do niego wszyscy młodzi chłopcy i młode dziewczęta, mający już za sobą 
inicjację. Pozostają członkami stowarzyszenia do zamążpójścia (w przypadku dziewcząt) 

3  W Mali mieszka blisko 4,5 mln Bamana, co stanowi 38% całej populacji (z kolei aż 80% mieszkańców Mali posługuje 
się językiem bamana). Bamana zajmują dominującą kulturowo, politycznie i społecznie pozycję w życiu współczesnym 
tego kraju.
4  Chodzi głównie o działalność tajnych związków inicjacyjnych (dyow): N’tomo, Kwore, Kome, Kono, Nama i Chi-Wara 
(Tyi Wara). Bamana dość długo opierali się wpływom islamu, czego dowodem jest chociażby fakt, że przez wiele lat na-
zywani byli przez Fulbe, Arabów, a potem również przez administrację francuską mianem Bambara – co oznaczało nie-
muzułmanów. Jeszcze do dziś zarówno nazwa Bambara, jak i Bamana są dla miejscowej ludności synonimem animisty 
(por. P.J. Imperato, Taniec Tyi Wara, [w:] Estetyka Afryki. Antologia, red. M. Cymorek, Kraków 2008, s. 193). Do osłabienia 
tradycyjnej struktury władzy, której tajne związki były częścią, przyczyniła się też administracja niepodległej Republiki 
Mali, której zależało na upadku autorytetów dyow. 
5  Słowo kamalen w języku bamana oznacza młodego człowieka, natomiast ton to m.in. stowarzyszenie. Por. C. Bail-
leul, Dictionnaire Bambara-Français, Bamako 2007, s. 202, 449.
6  Por. P.J. Imperato, Taniec Tyi Wara…, s. 192–193. 
7  Jest to kolejna różnica, jaką można zaobserwować u ludów, w  których tradycji istnieje teatr sogo bò. u Bamana, 
Malinke i Marka lalki należą do stowarzyszenia młodych kamalen ton, a u Bozo i Somono są własnością poszczególnych 
rodzin. Por. M.J. Arnoldi, Regional Puppet Theatre…, s. 18.
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lub do ukończenia 40 lat8. W każdej wiosce jest zazwyczaj jedno takie stowarzyszenie, 
choć w niektórych, naprawdę dużych, może być ich więcej. 

Ton kładzie nacisk na  rozwój fizyczny członków, nabywanie wiedzy o  kulturze 
i poznawanie samego siebie, spełnia najważniejszą funkcję w procesie socjalizacyjnym. 
Młodzi podzieleni są na  kilka grup wieku, zwanych flan-bolo (lub flamakew)9. Kama-
len ton ma swojego przywódcę, którym jest jeden ze starszych mężczyzn, cieszący się 
autorytetem – ton-tigi (szef ton). Kobiety również mają swoją szefową – mùso ton-
-tigi (kobieta szefowa ton), ale jej rola sprowadza się do pośredniczenia w kontaktach 
między kobiecymi a męskimi grupami ton – jest ona rzeczniczką interesów kobiecych 
w stowarzyszeniu. Mùso ton-tigi wybiera się wedle reguł starszeństwa, ale bierze się 
pod uwagę również cechy przywódcze, zdolności skutecznego rozwiązywania sporów 
oraz umiejętności nakłaniania ludzi do wspólnej pracy. Ciężar przygotowywania przed-
stawień spada głównie na mężczyzn, to oni zamawiają lalki, stroje, ustalają repertuar, 
oni też odgrywają wszystkie role i animują lalki. Kobiety są odpowiedzialne za chór, któ-
ry towarzyszy przedstawieniom, oraz przygotowują jedzenie w dniu występów. Podczas 
sogo bò członkinie każdej grupy wiekowej ubierają się w odrębne stroje. Zanim rozpocz-
ną się występy lalek, odbywają się wspólne tańce. Wszyscy tańczą w kręgach, ale każdy 
ma swoje ustalone miejsce. Mężczyźni zawsze tańczą wokół kobiet. Najstarsze kobiety 
zajmują pierwsze pozycje, a wewnętrzne kręgi tworzą coraz młodsze dziewczęta. Finan-
sowanie działalności rozrywkowej ton pochodzi ze składek członkowskich oraz pienię-
dzy uzyskanych za pracę, którą młode kobiety i mężczyźni wykonują na rzecz swojego 
stowarzyszenia10. 

Lalki, które pojawiają się podczas spektakli sogo bò, mają bardzo różnorodną budowę 
i przybierają wielorakie formy. Są to lalki zbudowane z traw i tkanin, maski (zarówno twa-
rzowe, jak i hełmowe), ale także drewniane rzeźby z ruchomymi elementami11. 

8  obecnie zdarza się, że starsze zamężne kobiety, które są wyjątkowo dobrymi śpiewaczkami, pomimo wieku i swoje-
go statusu nadal są aktywnymi członkiniami kamalen ton. To samo dotyczy mężczyzn, którzy pozostają o wiele dłużej 
w szeregach stowarzyszenia, nawet jeżeli nie odgrywają w nim wyjątkowej roli. Jest to wynik braku innych stowarzyszeń, 
tajnych związków, do których mogliby przejść. 
9  Liczba grup zależna jest od lokalnej tradycji. J.P. Imperato najczęściej spotykał się z sytuacją, gdy w skład ton wcho-
dziły trzy grupy flan-bolo (formowane co trzy lata). Natomiast J.T. Brink podczas studiów nad teatrem koteba – który 
również jest rodzajem działalności kamalen ton – natykał się na wioski, w których w jednym ton było aż sześć flan-bolo, 
które J.T. Brink, za swymi informatorami, nazywał flamakew. Por. J.P. Imperato, The depiction of beautiful women in Ma-
lian youth association masquerades, „African Art”, 1994, t. 27, nr 1, s. 60; J.T. Brink, Bamana Kote-tlon Theater, „African 
Arts”, t. 10, 1977, z. 4, s. 36.
10  Więcej na temat kamalen ton zob. w: W. Liking, Statuettes Peintes d’Afrique de Louest: Marionnettes du Mali, Paryż 
1987, s. 23; J.P. Colleyn, Bamana, Milan 2009, s. 21–25. 
11  Granica między maską a lalką w przypadku teatru sogo bò jest bardzo płynna. Lalka często odgrywa podobną rolę 
do maski, a w wielu przypadkach maska staje się rodzajem lalki. Por. E. Prądzyńska, Afrykański teatr lalek. Lalka a ma-
ska, [w:] Maska afrykańska – między sacrum i profanum, red. L. Buchalik, K. Podyma, Żory 2012, s. 31–36. obszerniejsze 
informacje na temat rodzajów i budowy lalek zob.: W. Liking, op. cit., s. 26–28; P.J. Imperato, The depiction of beautiful…, 
s. 58–65; M.J. Arnoldi, Regional Puppet Theatre…, s. 14–19.
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Gama postaci przedstawianych w teatrze sogo bò, podobnie jak ich budowa, jest prze-
ogromna. Lalki przedstawiają zwierzęta leśne oraz wodne, stworzenia mityczne i fanta-
styczne, idee i pojęcia. Są również lalki, które przedstawiają postaci typowe dla społeczno-
ści Bamana. W czasie przedstawień można zobaczyć m.in.: rolników, rybaków, myśliwych, 
kobiety przesiewające i ubijające ziarno, tkaczy, muzyków, kolonialnych i współczesnych 
przedstawicieli administracji i policji. Repertuar stale się powiększa. Zmienia się rzeczywi-
stość i powstają nowe lalki. Teatr sogo bò jest dynamiczną formą ekspresji artystycznej.

Jednym z motywów repertuaru teatru sogo bò jest postać kobiety. Mogą to być posta-
ci mityczne, choć zdarzają się też wizerunki osób rzeczywistych. Większość lalek przedsta-
wiających kobiety reprezentuje jednak pewne ich typy. Przedstawiane bohaterki zmuszają 
do  refleksji nad relacjami pomiędzy kobietami i  mężczyznami w  społeczności Bamana 
oraz rozważają takie kwestie jak: uwodzenie, ślub, niewierność czy poligynia.

Mùso – kobieta

Status kobiety Bamana zmienia się w ciągu jej życia trzykrotnie. W okresie dojrze-
wania, gdy dziewczyna zostaje już poddana ekscyzji, a wciąż jeszcze pozostaje panną, 
staje się npogotigi, czyli kobietą niezamężną. Z chwilą gdy kobieta wychodzi za mąż, 
staje się mùsomisòn (dosłownie: zamężna młoda kobieta). Jest to określenie, którym 
obejmuje się wszystkie kobiety będące w wieku prokreacyjnym. Kiedy kobieta przestaje 
już rodzić dzieci, czyli od przejścia w etap menopauzy, jej status znów ulega zmianie. 
Staje się mùsokòrò (stara kobieta). Pozycja kobiety Bamana zależy od liczby lat, które 
spędziła w związku małżeńskim, w odróżnieniu od mężczyzny, którego status uzależ-
niony jest od wieku, jaki osiągnął12. 

W czasie przedstawień teatru sogo bò rozpoznaje się status kobiety po kostiumie 
i  charakteryzacji oraz towarzyszących pieśniach. W  zależności od tego, czy jej piersi są 
małe, czy duże, sterczące czy opadające, reprezentuje ona młodą dziewczynę, matkę lub 
starą kobietę. Przedstawienia często odzwierciedlają aktualne wydarzenia i realne postaci 
biorące w  nich udział. W  trakcie sogo bò pojawiają się lalki przedstawiające konkretne 
osoby z życia publicznego Mali, mieszkanki wioski lub postaci historyczne. Zdarza się, że 
cała wioska rozpoznaje dokładnie postać i wszyscy widzowie skandują jej imię. Najczę-
ściej jednak występujące lalki pokazują typowe kobiety podczas wykonywania codzien-
nych czynności: przesiewania i ubijania ziarna w stępie, czyszczenia bawełny, z naczyniem 
na głowie, z motyką w ręku itp. 

12  Mężczyźni przechodzą w życiu przez cztery kategorie wiekowe: bilakoro (nieobrzezani), cèmisèn (młodzi chłopcy), 
kamalen (młodzi mężczyźni), cèkòrò (starsi mężczyźni). Por. M.J. Arnoldi, Zostać aktorem w Sogo bò, [w:] Estetyka Afryki. 
Antologia, red. M. Cymorek, Kraków 2008, s. 251–252.
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Faro 

Faro jest według mitologii Bamana jednym ze stworzycieli świata. Jest głównym bó-
stwem wodnym13. 

Bamana z okolic Ségou uważają, że Faro jest boginią Nigru, i w teatrze sogo bò zawsze 
przedstawiają ją jako kobietę. Mówi się o niej, że jest żoną Nigru. Rezyduje w głębinach 
rzeki w miejscach zwanych faronti. To ona nauczyła wszystkiego pierwszych ludzi (rolnic-
twa, rybołówstwa, kowalstwa itp.). Bamana otaczają ją kultem, wierząc, że zawdzięczają 
jej wszelki dobrobyt. Faro jest kojarzona z wodą, żyznością i dostatkiem. Kobiety zwracają 
się do niej, prosząc ją o piękne, zdrowe dzieci. Bamana nazywają ją też często Ba Jeliba 
(Matka Piastunka) lub Denba Numa (Dobra Matka)14. Symbolizuje pełny rozwój ciała i du-
cha istoty ludzkiej. 

W czasie spektakli kamalen ton jest przedstawiana jako niezwykle piękna kobieta 
o  jasnej skórze i  długich włosach. Jej pojawienie się przywołuje harmonię, równowagę, 
umiar i  powściągliwość, które są fundamentalnymi zaletami cenionymi przez Bamana. 
Przypomina o szacunku dla reguł rządzących tradycyjnym społeczeństwem. 

Mùso Koroni

Mùso Koroni bywa też nazywana Małą Starą Kobietą o Białej Głowie15. Jest żeńskim wcie-
leniem Pemba16, bliźniaczą siostrą Faro i zupełnym jej przeciwieństwem. W chwili stworze-
nia Mùso Koroni była pół kobietą, pół zwierzęciem. Miała długie uszy, zwierzęcą pierś i ogon. 
Na początku Mùso Koroni postępowała mądrze i zgodnie z prawem. Stworzyła wiele roślin 
i zwierząt, które zostały obdarzone duszą i cieniem. Potem jednak, w wyniku zdrady Pemba, 
który był jej małżonkiem, wpadła w szał i w złości przekazała ludziom wszystkie sekretne 
informacje. Ten czyn wprowadził na ziemię chaos i wynaturzenie. Ziemia stała się nieczysta. 
Cały akt stworzenia został naruszony. Mùso Koroni sprowadziła na ziemię zło, nieszczęście 
i śmierć. Nastąpił okres magosa tle, podczas którego istniały tylko zwyrodnienie i dewia-
cja. Mùso Koroni rozładowywała swoją frustrację i gniew na ludziach, kalecząc ich organy 

13  Często dla podkreślenia związków Faro z wodą dodaje się przed imieniem Faro słowo ba (które oznacza „rzeka”, ale 
też „matka w dużej patrialchalnej rodzinie”), tworząc nazwę Ba Faro. Por. C. Bailleul, Dictionnaire…, s. 16.
14  A.B. Konare, Dictionnaire des femmes célèbres du Mali (des temps mythico-légendaires au 26 mars 1991); précédé 
d’une analyse sur le rôle et l’image de la femme dans l’histoire du Mali, Bamako 1993, s. 99. Jèli.ba – to określenie na Niger 
w języku bamana (por. C. Bailleul, Dictionnaire…, s. 177).
15  „Małą” – gdyż pochodziła od Pemba, „Starą” – dlatego, że była mu równa wiekiem, „Białą” – ponieważ była (przy-
najmniej na początku) czysta jak on. Por. Z. Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986, s. 122. Mùso Koroni 
nosi jeszcze inne imiona: Nyagalen Diatara, Na Nyagalen Ba, Sabura Nyagalen. We wszystkich tych imionach występuje 
słowo nyagalen, które można przetłumaczyć jako „nieczystość”, „grzech”. Zob.: A.B. Konare, op. cit., s. 99; C. Bailleul, 
Dictionnaire..., s. 336.
16  Najważniejszy bóg stwórca w mitologii Bamana. Por. S. Piłaszewicz, Religie i mitologia Czarnej Afryki. Przegląd ency-
klopedyczny, Warszawa 2002, s. 194–195.
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płciowe, co dało początek obrzezaniu. opuszczona, umarła w rozpaczy. Jej śmierć przyniosła 
ludziom wiele dobrego, gdyż walcząc z własnym głodem i broniąc się przed śmiercią, wyna-
lazła techniki rolnicze, których znajomość przekazała ludziom. Przed śmiercią doradziła im 
też, aby umieszczali na swych twarzach znaki, mężczyźni – trzy nacięcia, kobiety – cztery. 
„Wynalazła” w ten sposób skaryfikację, która pomagała w doborze par17. 

W teatrze sogo bò lalka ją przedstawiająca często ma czerwone włosy, które symboli-
zują ogień, czyli zniszczenie i spustoszenie. Bamana z okolic Ségou wierzą, że Mùso Koroni 
nadal żyje w powietrzu, wietrze i płomieniach. 

Pojawienie się postaci mitycznych typu Faro czy Mùso Koroni w czasie występów ka-
malen ton ma ogromne znaczenie – jest to instrument, dzięki któremu przywołuje się 
zasadnicze przekonania duchowe i kosmologiczne oraz utrwala tryb życia i postępowania 
właściwy dla Bamana. Faro i Mùso Koroni to też dobry przykład podkreślenia dwoistości 
natury, także ludzkiej (dobro i zło, siła i słabość), która zajmuje ważne miejsce w systemie 
wierzeń Bamana.

Denba – matka18 

Lalka przedstawiająca ciężarną kobietę, noszącą lub karmiącą dziecko, uosabia ideał 
kobiety. Istnieje nawet przysłowie: „Piękna żona to taka, która ma dziecko”19. W społecz-
ności Bamana poród jest spełnieniem się kobiety. Dzieci symbolizują jej sukces w życiu. 
Bezpłodność – największe nieszczęście, jakie może spotkać kobietę – jest rezultatem jej 
błędów, konsekwencją nieprzestrzegania przez nią norm panujących w świecie Bamana. 
Kobieta dotknięta bezpłodnością może zostać oddalona lub wypędzona przez swojego 
męża. 

Istnieje przekonanie, że dzieci dziedziczą status swych ojców, ale swoje przeznaczenie 
zawdzięczają matce. To znaczy, że los człowieka zależy od postępowania i prowadzenia się 
matki. Idealna matka, przestrzegająca wszelkich reguł, jest gwarancją przyszłego sukcesu 
dziecka20. 

Temat kobiety ciężarnej (konomani), poruszany w teatrze sogo bò, wyraża ból zwią-
zany z ciążą i przyszłym porodem. Twarz pokazuje zmęczenie i cierpienie. Kostium – przez 
odpowiednią ilość materiału przymocowanego do brzucha – prezentuje etap ciąży. Wol-
ne i mozolne kroki tancerza uosabiają trud kobiety ciężarnej, jednocześnie podkreślając 
wdzięczność, miłość, szacunek, jaki dzieci są winne swojej matce21. 

17  Zob.: Z. Sokolewicz, op. cit., s. 121; A.B. Konare, op. cit., s. 99–100; S. Piłaszewicz, op. cit., s. 164.
18  Inne określenie na matkę w języku bamana to: ba i denbatigi.
19  C. Bailleul, Sagesse Bambara – proverbes et sentences, Bamako 2005, s. 344.
20  M.J. Arnoldi, The Sogow. Imagining a Moral Universe Through Sogo bò Masquerades, [w:] Bamana. The art of existence 
in Mali, red. J.P. Colleyn, New York–Zürich 2001, s. 82–83.
21  A. Favreau, Un Art de la Fête au Mali: Masques et Marionnettes dans le Théâtre Traditionnel du Mandé, Paris 2006 
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Lalka przedstawiająca matkę karmiącą dziecko (mùso nyuman) jest również pełna 
znaczeń. Bamana wierzą, że dziecko otrzymuje krew ojca wraz z  jego nasieniem, nato-
miast krew matki dziecko nabywa dopiero z  jej mlekiem. Pojawienie się mùso nyuman 
symbolizuje nie tylko opiekę i szczególną więź między matką a dzieckiem, lecz także pro-
ces tworzenia istoty ludzkiej22. 

Yayoroba

Yayoroba to imię kobiety mieszkającej wiele lat temu w okolicy Ségou23. Była wyjątko-
wo piękna, pełna wdzięku. Jej uroda nie ograniczała się tylko do kategorii fizycznych, wy-
rażała się również w jej wspaniałej postawie, charakterze, temperamencie, sile fizycznej 
i bogatym stroju. Samo już imię niesie za sobą pełne znaczenia treści, ponieważ w języku 
bamana słowo yàyòrò.ba oznacza ogromną, silną i uprzejmą kobietę24. Dziś to imię uosa-
bia ideał kobiety, a pojawienie się postaci Yayoroby w czasie przedstawień kamalen ton 
ucieleśnia wszystkie cechy idealnej kobiety w  rozumieniu Bamana. Niekiedy uważa się 
ją za wcielenie Faro25. Yayoroba w czasie spektakli porusza się wokół placu z gracją i do-
stojeństwem. Jej taniec jest bardzo wolny, delikatny i  zmysłowy, lekko porusza głową 
w przód i w tył. Bamana bardzo cenią sobie takie cechy jak powściągliwość i opanowanie. 
Yayoroba ma obfite kształty, co symbolicznie kojarzone jest z dostatkiem ziemi i stanowi 
jeden z najbardziej docenianych kryteriów piękna w Mali. Kobieta u Bamana jest odbiciem 
pozycji mężczyzny – najpierw jej ojca, a potem męża. Im więcej przybiera na wadze, tym 
bardziej uzewnętrznia doskonałą harmonię i rozkwit swojego ogniska domowego. Yayoro-
ba w szerszym znaczeniu jest symbolem dobrobytu.

Pojęcie piękna rozciąga się też na prestiż, jakim cieszy się Yayoroba. Często ubrana 
jest w bogaty strój z elementami stroju zachodniego. Na ręce ma wyrzeźbiony lub nama-
lowany zegarek – oznakę bogactwa i wysokiej pozycji. 

Yayoroba jest często ucharakteryzowana na kobietę pochodzącą z ludu Fulbe, których 
uroda jest znana w całej Afryce Zachodniej. Zazwyczaj jej twarz jest pomalowana na żół-
to, czerwono lub biało, tak aby ukazać jaśniejszą cerę, charakteryzującą te kobiety. Jej 
piękno podkreślają doskonała fryzura i biżuteria.

(praca doktorska napisana pod kierunkiem Hélène Joubert w L’École du Louvre, maszynopis w zbiorach autora), s. 229.
22  M.J. Arnoldi, The Sogow…, s. 83.
23  Pierwszy raz została wyrzeźbiona w latach 30. XX w. na prośbę stowarzyszenia kamalen ton z Ségou. odniosła wielki 
sukces i  jej postać rozprzestrzeniła się w całym regionie zarówno w środowisku Bamana, jak i Bozo oraz Marka. Por. 
A. Favreau, op. cit., s. 232. Więcej na temat samej postaci Yayoroby oraz lalek ją przedstawiających zob.: P.J. Imperato, 
The depiction of beautiful…, s. 63–64; idem, The Yayoroba Puppet Tradition of Mali, „The Puppetry Journal”, 1981, t. 32, 
nr 4, s. 20–26.
24  C. Bailleul, Dictionnaire…, s. 470. 
25  A. Favreau, op. cit., s. 231.
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Jest jedną z najpopularniejszych postaci teatru sogo bò. Jej pojawienie się jest zawsze 
witane ogromnymi brawami i wiwatami. Występowi Yayoroby towarzyszą różne pieśni. 
Mary Jo Arnoldi w trakcie swoich badań zanotowała następującą: „Kobieta o wielkich po-
śladkach uszczęśliwia wioskowego głupca. Yayoroba, jesteś w rękach Boga. Ślepiec może 
nie rozpoznać kobiety, nie pomyli jednak kobiety o wielkich pośladkach”26. 

Fula Mùso – kobieta z ludu fulbe

W czasie święta sogo bò pojawiają się lalki przedstawiające kobiety z grup sąsiadują-
cych z Bamana (Marka, Bozo i Fulbe). Najczęściej rozpoznaje się je po jakimś charaktery-
stycznym elemencie ubioru, fryzurze lub rekwizycie. Najpopularniejsza jest jednak postać 
Fula Mùso, która jest traktowana jako symbol fizycznej perfekcyjności, ale też ucieleśnie-
nie kobiety niewiernej i swawolnej. 

Kobiety Fulbe są słynne w całej Afryce Zachodniej dzięki swojej urodzie i elegancji. 
Rozwinęły wyrafinowaną sztukę zdobienia ciała, zwłaszcza przez wykonywanie doskona-
łych fryzur, tatuaży i biżuterii. Podziwiane są ze względu na jasną karnację, długie włosy 
i delikatne rysy twarzy. 

Pojawienie się postaci Fula Mùso w repertuarze teatru sogo bò pozwala podjąć temat 
uwodzenia i związków pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jest też hołdem składanym 
kobietom, zwłaszcza ich sile uwodzenia i zdolności uszczęśliwiania swych mężów.

Dyoboli

Lalka nazywana Dyoboli, podobnie jak Yayoroba czy Fula Mùso, przedstawia piękną ko-
bietę27. Najczęściej Dyoboli odgrywają zamaskowane postaci. Jest wiele typów masek (Dy-
oboli kùn) przedstawiających jej sylwetkę, wszystkie jednak mają cechy, które informują 
o urodzie i prestiżu, są to: wyszukana fryzura, staranny makijaż i liczne ozdoby. Dodatkowo 
jednak ozdobione są rogami, które mówią o pewnej niedoskonałości tych urodziwych kobiet. 
Pojawienie się Dyoboli przekazuje bowiem ważną moralną lekcję o kobiecej urodzie, która, 
choć pozornie idealna, to jednak obdarzona jest pewnym defektem. Dyoboli kùn tłumaczy się 
dosłownie jako „głowa, która ciągle biegnie”. Dyoboli jest bardzo piękna, ale spędza tak wiele 
czasu na dbaniu o urodę, strojeniu się, że jest zawsze spóźniona i nie można na nią liczyć. 

Nawiązuje do tego jedna z pieśni, która towarzyszy pojawieniu się Dyoboli. Z jednej 
strony opisuje jej piękno, a z drugiej podkreśla wady: „och, Dyoboli, jaka jesteś piękna. 

26  P.J. Imperato, The depiction of beautiful…, s. 64. 
27  Nazwa Dyoboli funkcjonuje u Bamana i Marka, u Bozo ta postać występuje pod nazwą Naminay. Więcej na temat 
przedstawień Dyoboli w: P.J. Imperato, The depiction of beautiful…, s. 64–65.
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Dyoboli, twój strój jest taki elegancki. Jaka jesteś piękna. Dyoboli, przyszłaś zbyt późno. 
Dobry moment przeminął”28.

Pieśń ta porusza jeszcze jedną wadę Dyoboli. Słowa mówiące o tym, że dobry moment 
przeminął, odnoszą się do małżeństwa i mówią, że zaprzepaściła ona dobry moment. Dy-
oboli, zbyt pewna swej urody, odrzuciła wszystkich kandydatów zabiegających o jej rękę, 
uznając, że zasługuje na kogoś lepszego. odwlekała wciąż datę ślubu i w rezultacie po-
została samotna mimo swej urody. Igrając z losem, stała się nieposłuszna swoim rodzi-
com i tradycji. Postawa Dyoboli jest potępiana w społeczności Bamana. Pozostanie starą 
panną jest uważane za nieszczęście i oznacza wstyd dla dziewczyny oraz całej rodziny. 
Kobiety bowiem są zobowiązane poddać się tradycji, a  uroda, nawet ta nadzwyczajna, 
nie pozwala uciec od podstawowych obowiązków, jakimi są wyjście za mąż i urodzenie 
mężowi potomków. 

Według Pascala Jamesa Imperato w przedstawieniu, w którym pojawia się Dyoboli, 
chodzi o coś więcej niż samo małżeństwo. Jego zdaniem jest to przesłanie, które głosi, że 
kobiety muszą poddać się społecznie wyznaczonym rolom. Pomimo wielkiej urody będą 
nieszczęśliwe, jeżeli zignorują te normy. Dyoboli przypomina wszystkim kobietom, że fi-
zyczne piękno nie zwalnia od zasad funkcjonujących w społeczeństwie29.

Denkoroba Mùso

Denkoroba Mùso oznacza w języku bamana dosłownie „żonę małego starca”. Lalka ta 
przedstawia piękną, młodą kobietę o delikatnych rysach, z wyszukaną fryzurą, okrągłych 
pośladkach i obfitych piersiach. Jest to młoda kokietka i frywolna małżonka zazdrosnego 
starca. W przedstawieniach zawsze towarzyszy jej mąż. Gdy jest blisko niej, jest ona mą-
dra i rozważna, ale gdy tylko odwróci się plecami, kobieta zaczyna prowokacyjnie tańczyć, 
zachęcając młodych mężczyzn do przyłączenia się do niej, co powoduje generalny wybuch 
radości wśród publiczności30. 

Denkoroba Mùso jest postacią, która porusza kwestię niewierności, ale również pod-
kreśla problem młodych panien wydawanych za mąż za dużo starszych mężczyzn. Wśród 
Bamana praktykowana jest poligynia, na kolejne żony może sobie jednak pozwolić tylko 
zamożny mężczyzna, co jednoznaczne jest często z podeszłym wiekiem. Zdarza się, że 
60-letni mężczyźni poślubiają dziewczyny w wieku 16–17 lat. Ta różnica wieku prowadzi 
do wielu problemów w poligynicznej rodzinie oraz do konfliktów między młodymi żonami 
a dorosłymi już synami męża. Postać Denkoroba Mùso pozwala poruszyć bardzo delikatny 
temat w humorystyczny sposób i zachęca każdego do refleksji. 

28  P.J. Imperato, The depiction of beautiful…, s. 65.
29  Ibidem.
30  A. Favreau, op. cit, s. 238.
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Barabara – ulubiona żona

Jest to kolejna postać, której pojawienie się w czasie spektaklu sogo bò pomaga za-
stanowić się nad relacjami domowymi w  poligynicznych rodzinach. obecność Barabary, 
ulubionej żony, która najczęściej jest młodą kobietą, nierzadko nowo poślubioną, prowadzi 
do rywalizacji między żonami tego samego mężczyzny. 

Wśród żon istnieje hierarchia, która opiera się na długości związku. Mężczyźni pod-
kreślają, że kobiety we wspólnym gospodarstwie domowym pracują razem w  harmonii 
i atmosferze wzajemnej pomocy31. Pozostałe żony nie są jednak tak przyjazne w stosun-
ku do  Barabary jak ich mąż i  mówią ironicznie o  swojej rywalce, że „jej moskitiera nie 
ma dziur”. To wyobrażenie nowej moskitiery nawiązuje do strategii, jaką nowo poślubio-
na żona stosuje wobec swego męża32. używa ona całego swego seksapilu, aby pozyskać 
największe wpływy, a żony rywalizują nie tylko o względy męża, lecz także o przywileje 
dla własnych dzieci. Barabara, wiedząc, że mąż jest w stosunku do niej pobłażliwy, staje 
się arogancka wobec starszych żon i otwarcie przeciwstawia się ich autorytetowi. Taka 
sytuacja narusza, z perspektywy kobiet, hierarchię, której każda nowa żona powinna się 
podporządkować. 

Bolobirinyena – niekochana żona

Termin bolobirinyena oznacza dosłownie „ręce, które zakrywają twarz”33. Postać ta 
odwołuje się do kobiet, których mężowie wolą swe inne żony, często młodsze i ładniej-
sze. Jest to kolejna postać teatru sogo bò, omawiająca wzajemne, czasami trudne relacje 
w poligynicznych rodzinach. Mówi się, że „gdy mężczyzna kłóci się ze swoją ulubioną żoną, 
trwa to zaledwie jeden dzień, ale jeśli kłóci się z tą, którą szanuje najmniej, trwa to mie-
siącami”34. Pojawienie się Bolobirinyeny w trakcie spektaklu tłumaczy kobietom, żeby były 
cierpliwe i pokornie zaakceptowały sytuację. Zachęca się je do porzucenia smutku i urazy, 
tłumacząc, że im bardziej kobieta będzie zła i smutna, tym częściej mąż będzie ją opusz-
czał. Podkreśla się rolę i znaczenie dobrych żon i matek, i właśnie w wypełnianiu tych ról 
niekochane żony powinny znajdować szczęście i wewnętrzny spokój35.

31  Należy pamiętać, że główną rolę w  organizowaniu spektakli oraz przedstawianiu postaci odgrywają mężczyźni. 
M.J. Arnoldi podkreśla, że w przypadku takich tematów jak macierzyństwo mężczyźni i kobiety są jednomyślni, nato-
miast wzajemne relacje między mężczyznami a kobietami interpretują już różnie. Por. M.J. Arnoldi, The Sogow…, s. 83. 
32  Zob.: M.J. Arnoldi, The Sogow…, s. 83–84.
33  A. Favreau, op. cit., s. 242.
34  M.J. Arnoldi, The Sogow…, s. 84.
35  A. Favreau, op. cit, s. 242.
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Sungurunba – prostytutka

Jest to lalka stworzona przez Tiory’ego Blé Diarra z  Bougoudiané36. Tiory nie jest 
członkiem kamalen ton, ale jego lalki osadzone są w mitologii, historii oraz życiu codzien-
nym Bamana. Jest też dobrym obserwatorem, który za pomocą swej twórczości rejestruje 
różne zmiany zachodzące w wioskach. Sungurunbę stworzył na kanwie doniesień o AIDS. 

Lalka symbolizuje kobietę niebezpieczną, chorą i  chciwą. Pomimo swej choroby 
uwodzi mężczyzn i doprowadza ich do śmierci, przy okazji rujnując finansowo. Pojawienie 
się tej postaci jest ostrzeżeniem przed chorobą oraz kontaktami z kobietami wabiącymi 
mężczyzn swoimi wdziękami. Wierność małżeńska nigdy nie była ważną cnotą w społecz-
ności Bamana, w ostatnich czasach, w obliczu zagrożenia wirusem HIV, zachęca się jednak 
do jej przestrzegania.

Lalka jest pomalowana na kolor czerwony, który kojarzy się z Mùso Koroni i  sym-
bolizuje tu niebezpieczeństwo. ubrana jest w strój, który w czasie tańca wciąż odchyla, 
obnażając się. 

Podsumowanie

Wymienione lalki nie wyczerpują gamy postaci prezentujących różne postawy, charak-
tery, sytuacje kobiet. Teatr sogo bò jest pod tym względem bardzo bogatym zjawiskiem. 
Porusza poważne tematy, bada relacje pomiędzy różnymi grupami ludzi, pełni funkcję mo-
ralizatorską, wprowadza w świat wartości kulturowych, utrwala postawy, które są w spo-
łeczności Bamana bardzo cenione i pożądane. Społeczność Bamana jest silnie zhierarchi-
zowana. Mężczyźni mają wyższą pozycję niż kobiety, a starsi mężczyźni wyższy status niż 
młodsi. Sogo bò to czas radości i zabawy, krótki moment, w którym porządek społeczny 
zostaje odwrócony. Jest to czas, kiedy można bezkarnie włączać się w dyskusję na temat 
związków międzyludzkich oraz zmian zachodzących w codziennym życiu. 
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36  Wioska Bamana, położona 100 km na północ od Bamako. 
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the image of a woman 
in the Puppet theater Sogo Bò 
(bamana, Mali)

(abstract)

Sogo bò is a puppet theatre which was created and still exists mainly in the Segou 
region (Mali), situated in the basin of the River Niger and the River Bani. The repertoire of 
the sogo bò is extensive and the variety of presented characters is great. one of the most 
popular themes of the Sogo Bò theatre is women. There appear, among other things: 
women with children and pregnant women – both of which are symbols of a perfect wom-
an, Yayoroba – a beautiful woman, Dyoboli – a woman too certain of her beauty, rejecting 
all suitors, and consequently doomed to spinsterhood, Denkoroba Muso – a woman with 
a much older, jealous husband, Barabara – a favourite wife and Bolobirinyena – an unloved 
wife. The characters of the theatre sogo bò perfectly reflect reality, they are instruments 
which enable one to observe different situations in which women can be seen in the so-
ciety of Bamana.
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Il. 1. Materiał edukacyjny dla kobiet z Songho wykorzystywany podczas szkoleń z zakresu opieki medycznej dla 
młodych matek. Prezentowany temat dotyczy przygotowania kobiety do porodu w lokalnym ośrodku zdrowia. 
Czynność ta obejmuje zorganizowanie oślego zaprzęgu do transportu rodzącej, środków finansowych na pokry-
cie kosztów hospitalizacji, ubrań i środków higienicznych dla matki i dziecka oraz sterylnej żyletki do przecięcia 
pępowiny (fot. Katarzyna Meissner)

Il. 2. Skarbonka na składki prezentowana przez przewodniczącą kobiecego stowarzyszenia Dogo sai kana (fot. 
Katarzyna Meissner)

Katarzyna Meissner
Budu kuru, czyli kasa kobiet. Dogońskie stowarzyszenia kobiece jako przykłady lokalnych inicjatyw rozwojowych
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Il. 3. Lekcja języka bamana w szkole wieczorowej dla dziewcząt prowadzonej w Mopti przez członkinie stowarzy-
szenia ESSEM (fot. Ryszard Vorbrich)

Il. 4. Produkcja mydła z miąższu owoców drzewa masłowego (masłosza Parka) wykonywana przez członkinie 
stowarzyszenia ESSEM (fot. Ryszard Vorbrich) 

Katarzyna Meissner
Budu kuru, czyli kasa kobiet. Dogońskie stowarzyszenia kobiece jako przykłady lokalnych inicjatyw rozwojowych
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Il. 1. Dorothy Kay, Cookie, Anna Mavata (Kucharka Anna  
Mavata), 1956

Il. 2. Claudette Schreuders, Mother and Child 
(Matka i dziecko) 1994

Il. 3. Jane Alexander, The Butcher Boys (Chłopcy rzeźnika), 1985–1986

Aneta Pawłowska
Sztuka kobiet czy sztuka feministyczna – casus Republiki Południowej Afryki 
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Il. 4. Tracy Payne, Sebastian (Sebastian), 1994 Il. 5. Noria Mabasa, Mother and Child (Matka i dziec-
ko), ok. 1985

Aneta Pawłowska
Sztuka kobiet czy sztuka feministyczna – casus Republiki Południowej Afryki 

Il. 6. Minnette Vari, Self Portrait 2 (Autoportret), 1995
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Il. 1–2. Rzeźba Królowej Matki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sławomir Szafrański
Pozycja i ranga Królowej Matki na dworze władcy Beninu w świetle symboliki brązowej rzeźby głowy Iyoby  
(ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie) 

Ewa Prądzyńska
Wizerunek kobiety w teatrze lalek sogo bò (Bamana, Mali)

Il. 1. Yaya Balou ze wsi Banankoro ze swoją lalką przedstawiającą Bamana Múso, czyli kobietę z ludu Bamana  
(fot. Jakub Łapott)
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Il. 2. Lalka przedstawiająca Faro. Kolekcja oleńki i  Denisa Nidzgorski-Gordier. Zbiory Muzeum Narodowego 
w Szczecinie (fot. Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak)

Il. 3. Mùso Koroni – lalka z kolekcji oleńki i Denisa Nidzgorski-Gordier. Zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie 
(fot. Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak)

Ewa Prądzyńska
Wizerunek kobiety w teatrze lalek sogo bò (Bamana, Mali)
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Il. 4. Lalka przedstawiająca pokolenia kobiet. Na szczycie 
znajduje się wyobrażenie kobiety z dzieckiem. Kolekcja oleń-
ki i  Denisa Nidzgorski-Gordier. Zbiory Muzeum Narodowego 
w Szczecinie (fot. Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak)

Il. 5. Yayoroba tańcząca podczas Festival sur le Niger w Ségou (fot. Katarzyna Podyma)

Il. 6. Lalka przedstawiająca kobietę z ludu Ful-
be. Kolekcja oleńki i Denisa Nidzgorski-Gordier. 
Zbiory Muzeum Narodowego w  Szczecinie  
(fot. Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak)

Ewa Prądzyńska
Wizerunek kobiety w teatrze lalek sogo bò (Bamana, Mali)
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Il. 7. Mężczyzna z  ludu Fulbe wraz ze swymi żonami – występ lalek podczas Festival sur le Niger w  Ségou  
(fot. Katarzyna Podyma)

Il. 8. Lalka Tiory’ego Blé Diarra przedstawiająca Sungurunbę. Kolekcja oleńki i Denisa Nidzgorski-Gordier. Zbiory 
Muzeum Narodowego w Szczecinie (fot. Denis Nidzgorski-Gordier)

Ewa Prądzyńska
Wizerunek kobiety w teatrze lalek sogo bò (Bamana, Mali)





tom III

Le livre est un œuvre collectif, constitué de textes des auteurs polonais, 
spécialistes de divers domaines humanistes. Parmi eux sont des 
chercheurs éminents de la vieille génération et des jeunes adeptes de 
la science.

Le titre du volume, «Ex Africa semper aliquid novi» («D’Afrique surgira toujours du neuf»), 
étant une citation de l’Histoire naturelle de Plin l’Ancien, reflète bien le caractère du livre, 
car c’est une revue des achèvements scientifiques récents du milieu africaniste polonais.

Le livre présente la diversité des recherches menées par les historiens de l’art, les historiens 
et les antropologues polonais qui abordent des sujets peu exploités, ou même negligés, 
reflètant récentes tendances mondiales de l’étude de l’Afrique. Un leitmotiv particulier du 
volume est un échange des idées et «la rencontre des mondes» dans le context africain.

(extrait de la recension éditoriale par professeur R. Vorbrich)

Le musée municipal de Żory (éditeur du livre) a été établi en 2000. Son domaine d’intérêt principal est la 
ville de Żory et la région de la Haute Silesie.

Depuis des années le musée acquiert aussi d’objets de collection de l’Afrique et mène systématiquement 
la recherche scientifique sur ce continent, ce qui constitue un événement au niveau national.

En 2014 le musée a obtenu un nouveau siège, où seront présentées des expositions permanentes sur 
la région et aussi sur la participation des Polonais à l’étude et la description des peuples et cultures 
extraeuropéennes.
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