
We współczesnej nauce polskiej, rządzonej przez wszechobecne ewaluacje 

i  parametryzacje, coraz mniejszą rolę odgrywają autentyczna pasja i  ciekawość 

poznawcza, a przecież to właśnie one, a nie tzw. punktoza, obliczona na osiągnięcie 

jak najbardziej wymiernych efektów, powinny stanowić główną siłę napędową 

badań służących coraz lepszemu wyjaśnianiu i  rozumieniu zjawisk oraz procesów 

zachodzących w  świecie. Bez pasji i  ciekawości poznawczej nauka przestaje być 

twórcza, stając się wyrachowaną działalnością, w której liczy się przede wszystkim 

produktywność – prowadzenie badań i publikowanie ich wyników nie mają wówczas 

na celu poszerzania wiedzy, lecz osiąganie wysokich wskaźników efektywności. 

Na szczęście nie jest to praktyka powszechna, o czym świadczy tom Afryka – pasja 

mojego życia. Jest to księga jubileuszowa dedykowana z okazji 70 urodzin Jackowi 

Łapottowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, znakomitemu etnologowi, 

badaczowi ludów i kultur Afryki, w tym zwłaszcza malijskich Dogonów, których jest 

wybitnym znawcą. 

(z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal Instytut Etnologii 

i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu)
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Dostojny Jubilacie, Szanowni Państwo 

Książka, którą trzymacie Państwo w  ręku, jest wyrazem sympatii i  szacunku dla 
Profesora Jacka Łapotta. Składa się na nią ponad dwadzieścia artykułów o  bardzo 
różnorodnej tematyce związanej z  wieloma dziedzinami nauki. Są wśród nich teksty 
etnograficzne i historyczne, ale również poświęcone kolekcjonerstwu, sztuce, literaturze 
i archeologii. Łączy je, z wyjątkiem jednego, Afryka – tak droga Profesorowi i ważna dla 
jego kariery naukowej.

Wszyscy, którzy mieli przyjemność być w  Afryce razem z  Jubilatem, wiedzą jak 
często pada tam z jego ust okrzyk: „Jak miło!”. Mamy nadzieję, że lektura niniejszego 
tomu przywoła i Państwu na myśl te słowa. 

Redakcja





Spis treści
Tabula Gratulatoria | 7

Ryszard Vorbrich  Słowo wstępne | 11 

Bibliografia prac profesora Jacka Łapotta (1972–2018) | 17

Wyprawy i wyjazdy studialne (1976–2019) | 23

Wystawy przygotowane przez profesora Jacka Łapotta, w latach 1972–2008 | 28

WoKóŁ JUBiLATA | 33

 Lucjan Buchalik Muzealnik – kolekcjoner czy etnolog – afrykanista? | 35

 Katarzyna Findlik  W pogoni za kolekcją etnograficzną.  
Pozyskiwanie zbiorów dla polskich muzeów  
przez Jacka Łapotta w latach 1972–2018 | 57 

 Katarzyna Podyma  Małe jest piękne. Rozważania o nabywaniu  
przedmiotów i kultur | 79

WoKóŁ ETNoLoGii i ARCHEoLoGii | 91

 Ryszard Vorbrich  Projekt badawczy versus ekspedycja.  
Dwie epoki – dwa modele sytuacji badawczej etnografa | 93 

 Krzysztof Rak  Polska prospekcja archeologiczna w kraju Tusianów  
przy Falezach Banfory w Burkina Faso.  
Wyniki badań sezonu 2017 roku | 105

 Anna Nadolska-Styczyńska  Afrykańska tradycyjna plastyka obrzędowa w zbiorach 
Muzeum Misyjno Etnograficznego w Pieniężnie.  
Refleksje etnologa | 117 

 Jacek J. Pawlik  Afrykańska rzeźba figuralna w procesie uzdrawiania | 129

 Jarosław Różański  Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich.  
imiona Boga | 139

 Hanna Rubinkowska-Anioł  Czy Habesza to Etiopczyk? Kilka myśli o tworzeniu państwa 
i narodu w Afryce | 147



 Małgorzata Szupejko  Kwestia bezpieczeństwa kulturowego we współczesnych 
literaturach Afryki | 161

 Maria Wrońska-Friend  Kreacja i recykling: produkcja szklanych paciorków 
w południowej Ghanie | 187

 Ewa Prądzyńska  intronizacja dwudziestego pierwszego króla Baleng 
(Kamerun) | 201

 Jacek Kukuczka  Przemówić własnym głosem.  
Fotografie Seydou Keïty i Malicka Sidibe | 211

 Agnieszka Madys  obecność Tuaregów w Afryce Zachodniej i Algierii | 225

WoKóŁ HiSToRii | 237

 Michał Tymowski  isola de Santo Andrea – James island – Kunta Kinteh  
island | 239 

 Radosław Gaziński  Wojenne ścieżki Dolomitów | 249

 Maciej Ząbek  Prawo muzułmańskie w świeckiej Republice Mali | 257

 Arkadiusz Żukowski  Stosunek władz Polski Ludowej do apartheidu  
na forum organizacji Narodów Zjednoczonych | 275

 Wiesław Lizak  Geneza konfliktu w Mali | 291

 Sylwia Kulczyk  Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną  
na jej peryferiach – przykład Nigru | 303

 Aneta Pawłowska  Jacob Hendrik Pierneef (1886–1957) i Buszmeni | 317

 Robert Piętek  Nzinga – „bohaterka narodowa” Angoli | 329

 Anna Maria Bytyń- Sudan Południowy – siedem lat niepodległości  
 Buchajczyk czy siedem lat walki o niepodległość? | 339

 Ewa Gwiazdowska Zainteresowanie Afryką odzwierciedlone w grafice  
   europejskiej na przykładzie dzieł ze zbiorów  

Muzeum Narodowego w Szczecinie | 347

 Maciej Szukała  Akta z XiX i początku XX wieku dotyczące stosunków 
polityczno-handlowych pruskiej prowincji Pomorze  
z krajami pozaeuropejskimi w zasobie Archiwum 
Państwowego w Szczecinie | 367

iLUSTRACJE | 377



Tabula Gratulatoria

Agnieszka Bajur

Malwina Bakalarska

Dorota Baumgarten-Szczyrska

Wiktoria Blacharska

Piotr Briks

Lucjan i Bożena Buchalik

Andrzej Błażyński

Anna Maria Bytyń

Marta Cichocka

Bogusław i Emilia Cichy 

Małgorzata Cieśluk

Małgorzata Ciuńczyk

Stanisława Dębek

Wojciech Dohnal

izabela Działak-Dąbrowska

Katarzyna Findlik

Bogusław Franczyk

Renata Gałaj-Dempniak 

Radosław Gaziński

Agnieszka Grądek

Ewa Gwiazdowska

Genowefa Horoszko

Donata Jaworska

irena Kabat

Dariusz Kacprzak

Elżbieta Kamińska

Lech Karwowski

Danuta Kazana

Ewa Kimak

Eryk Krasucki

Jacek Kukuczka

Sylwia Kulczyk

Jolanta Koziorowska

Dorota Kozłowska

Kinga Lendzion

Wiesław Lizak

Andrzej Ludwiński

Kazimierz Ludwiński

izabella Łęcka

Agnieszka Madys

Adam Makowski

Piotr Maliński

Katarzyna Meissner

Krystyna Milewska

Jan J. Milewski

Zofia Moskot

Lech Mróz

Anna Nadolska-Styczyńska

Anna Niedźwiedź

Barbara okoniewska-Brykczyńska

Danuta okoń

Marek Pawełczak

Jacek J. Pawlik

Aneta Pawłowska

Danuta Penkala-Gawęcka

Katarzyna Podyma



Andrzej Polaszewski

Joanna Popielska-Grzybowska

Aleksander Posern-Zieliński

Marta Poszumska

Ewa Prądzyńska

Radosław Ptaszyński 

Krzysztof Rak

Marian Rębkowski

Jarosław Różański

Hanna Rubinkowska-Anioł

Magdalena i Michał Ruszkiewicz

Adam Rybiński

Eugeniusz Rzewuski

Adama Sawadogo

Dorota i Andrzej Schmidt

Rafał Simiński

Ewa Sitarek

Grzegorz Skalski

Radosław Skrycki

izabela Sukiennicka

Anna Szczepańska-Dudziak

iwona Szramska

Agnieszka Szudarek

Maciej Szukała

Małgorzata Szupejko 

Marcin Szydłowski

Tomasz Ślepowroński 

Essayas Techane

Marta Tobota

Joanna Trela-Zielińska

Michał Tymowski

Ryszard Vorbrich

Henryk Walczak 

Jerzy Wolny

Maria Danuta Wołągiewicz

Maria Wrońska-Friend

Ludmiła Zajdel-Szczyrska

Maciej Ząbek

Arkadiusz Żukowski 



Ministère de la Culture       BURKINA FASO 

Des Arts et du Tourisme      Unité – Progrés – Justice 

 

                                                  Ouagadougou, le 28/03/2019 

 

 

       LE COMITE DE GESTION DU MUSEE 

       KOROM– WONDE / POBE-MENGAO 

 

       A 
       Monsieur JACEK LAPOTT 

 

 

Par la présente, le comité de gestion du musée de KOROM-WONDE de Pobé-Mengao, vous réitère 
leurs sincères remerciments, pour les efforts incommensurables consentis pour la préservation de la 
culture du people Kurumba. 

Le Comité tient à dire, sans risqué de se tromper, que vos activités et les recherches que vous menez 
resteront une partie essentielle de l'histoire du Burkina Faso. 

Monsieur JACEK LAPOTT, recevez une fois de plus, nos sincères remerciments. 

 

       Le Président du Comité de gestion 

 

                                                                                                               

                                                                                                                       Adama SAWADOGO 





11

Ryszard Vorbrich 

Słowo wstępne

Życie z pasją. Profesor Jacek Łapott – etnograf, muzealnik, afrykanista.
Polscy afrykaniści w hołdzie przyjacielowi

Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem Ci kim jesteś. Na niniejszy tom składaja się 
dwadzieścia pięć artykułów. ich autorzy stanowią najlepszy wybór postaci polskiego 
środowiska afrykanistycznego. Są wśród nich archeolodzy, etnolodzy, historycy, litera-
turoznawcy, misjonarze i muzealnicy, politolodzy oraz socjolodzy. Reprezentują oni naj-
ważniejsze instytucje naukowe oraz kulturalne Polski; od Szczecina i olsztyna na półno-
cy, poprzez Toruń, Poznań, Warszawę i Kraków, po Żory na południu kraju. To, co łączy 
nas wszystkich – Autorów, oprócz oczywiście Afryki jako podmiotu naszych refleksji, 
to szacunek i szczere uznanie dla dokonań zawodowych Jubilata. Każdy z nas, jako wy-
raz tego uznania dedykuje Jubilatowi cząstkę efektów swych wieloletnich doświadczeń 
i przemyśleń poznawczych.

Wśród zamieszczonych w tym tomie opracowań, czytelnik znajdzie analizy dotyczą-
ce Afryki jako takiej lub jej poszczególnych regionów. Poruszana tu problematyka ujęta 
jest w trzy działy tematyczne. Pierwszy łączy wątki biograficzne z problematyką muze-
alnictwa – jednego z głównych pól działalności praktycznej i analiz teoretycznych Jacka 
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Łapotta, dział drugi obejmuje tematy z zakresu etnologii, archeologii i historii sztuki. 
Trzeci dotyczy szerokiej gamy zagadnień z  pogranicza nauk historycznych, politologii 
i prawoznawstwa.

W pierwszej części długoletni współpracownicy profesora Jacka Łapotta – a obecnie 
już także znakomici muzealnicy-afrykaniści – dzielą się swymi doświadczeniami i reflek-
sjami dotyczącymi aktywności Jubilata w dziedzinie muzealnictwa. Pokazują „od kuchni” 
proces tworzenia jednej z  największych, a  w  każdym razie najlepiej udokumentowanej 
w terenie i opracowanej naukowo kolekcji afrykańskiej w Polsce.

W części drugiej wybitni polscy badacze współczesnej Afryki omawiają zagadnienia 
z zakresu archeologii, metodyki etnograficznych badań terenowych w Afryce, procesów 
narodotwórczych, a  także z  pogranicza religioznawstwa i  językoznawstwa, kulturo-
znawstwa i literaturoznawstwa, historii sztuki i antropologii medycznej. Podejmują też 
analizę trwałości tradycyjnych wzorów kulturowych i dynamiki ich zmian. 

W  części trzeciej – równie wybitni – Autorzy poszczególnych artykułów pokazują 
w jaki sposób historia, dzieje kontynentu i poszczególnych ludów go zamieszkujących od-
działują na tożsamość Afrykanów, na współczesne zjawiska i procesy społeczne, politycz-
ne i ekonomiczne. Autorzy tych opracowań sięgają po szeroką gamę źródeł; od zasobów 
polskich archiwów oraz zbiorów ikonograficznych, poprzez sztukę (literaturę), po własne 
obserwacje terenowe.

Nie będzie przesadą konkluzja, iż wykaz współautorów tomu oraz zakres poruszanej 
w nim problematyki daje obraz stanu współczesnej polskiej afrykanistyki.

*    *    *

Trudno wyobrazić sobie polską afrykanistykę, a  zwłaszcza polską afrykanistykę et-
nologiczną, bez wkładu z górą czterech dekad pracy profesora Jacka Łapotta. Jako jeden 
z najstarszych (jeśli nie najstarszy stażem) współpracowników Jubilata, czuję się upoważ-
niony do nakreślenia (z konieczności zwięzłej) sylwetki Profesora.

Po ukończeniu w  roku 1971 studiów etnograficznych na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, podjął on pracę w krajowych placówkach muzealnych, wpierw 
w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w olsztynku, a krótko po-
tem w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Z tą ostatnią, szacowną instytucją związał się 
na ponad 30 lat. Tam, już we wczesnych latach 70. XX wieku, mogłem obserwować jego 
talenty badacza terenowego, uczestnicząc, jako student drugiego roku etnografii, w kie-
rowanej przez ówczesnego magistra J. Łapotta eksploracji etnograficzno-muzealniczej 
wsi Pomorza Zachodniego. Dzięki dobrej organizacji prac terenowych, Muzeum w Szcze-
cinie wzbogaciło się o setki przedmiotów kultury materialnej regionu. Mam w oczach te 
dziesiątki kołowrotków, żelazek z duszą, narzędzi rolniczych, mebli oraz innych sprzętów 
domowych, które w ostatniej chwili ratowaliśmy przed zniszczeniem, zapomnieniem lub 
wykupieniem przez handlarzy, którzy pozyskiwali te „dobra”, aby oferować je na „pchlich 
targach” w większych miastach.
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Jednak młodego etnografa pociągała już wówczas egzotyczna, i wydawało się w tych 
czasach, nieosiągalna rzeczywistość kulturowa. Zainteresowania te zaszczepiła w  nim 
profesor Maria Frankowska (jedna z nielicznych w ówczesnej Polsce etnografek mających 
bezpośredni kontakt z krajami pozaeuropejskimi). Na jej seminarium doktorskim rozpo-
czął mgr Jacek Łapott pracę nad dysertacją Maski i ich miejsce w kulturach pozaeuropej-
skich. Los sprawił, że choć rozprawa ta nie została ukończona, to zawarty w niej pierwia-
stek afrykanistyczny (maski Dogonów) zaprowadził go do Afryki.

W pewnym sensie przyczyniłem się do tego osobiście, gdy w połowie 1976 roku, przy-
gotowując, wraz z przyjaciółmi ze studiów etnograficznych na UAM w Poznaniu Studenc-
ką Ekspedycję Etnograficzną „Afryka ’76” przyjechałem do Szczecina, aby zaproponować 
Jackowi Łapottowi objęcie funkcji opiekuna naukowego wyprawy. Profesor Jacek Łapott 
z chęcią i z pełną energią włączył się do prac organizacyjnych, nadając studenckiej inicja-
tywie rys profesjonalizmu, dzieląc się z nami swoimi kompetencjami. Ta unikatowa wów-
czas znajomość dogońskich masek, przyczyniła się do sprofilowania programu naukowego 
ekspedycji. Nie mieliśmy wówczas jeszcze świadomości, że właśnie rodzi się polska szkoła 
empirycznej afrykanistyki etnograficznej.

Sukces, śmiało można powiedzieć, bezprecedensowy Studenckiej Ekspedycji Etno-
graficznej „Afryka ’76”, wyrażony obejmującą ponad 1200 obiektów kolekcją etnogra-
ficzną, która trafiła do polskich placówek muzealnych (głównie do Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie)1 oraz powstałymi na bazie zebranej dokumentacji terenowej pracami 
magisterskimi (pierwszymi w Polsce tego typu pracami dyplomowymi), a także liczny-
mi artykułami naukowymi, nadał nową jakość polskiej afrykanistyce. Wyjazd ten dał 
również początek serii afrykanistycznych wypraw naukowych kierowanych i współor-
ganizowanych przez profesora Jacka Łapotta. W sumie takich wyjazdów badawczych 
(zespołowych i  indywidualnych) było dotychczas w życiu Jubilata aż 252. Jako badacz 
terenowy dotarł on do 18 krajów afrykańskich: Algierii, Beninu, Burkiny Faso, Czadu, 
Egiptu, Etiopii, Kamerunu, Mali, Maroka, Mauretanii, Nigru, Nigerii, Togo, Tunezji, Su-
danu, Sudanu Południowego, Ugandy i Wybrzeża Kości Słoniowej). Niemniej, miejscem 
i ludem, z którym związał się najmocniej, który stał się życiową pasją Jubilata okazał 
się kraj Dogonów w Mali. Niezwykłej urody wioskom uczepionym urwisk skalnych Ma-
sywu Bandiagara i ludziom je zamieszkującym, poświęcił profesor Jacek Łapott 17 se-
zonów badawczych, dziesiątki publikacji (w tym swą rozprawę habilitacyjną – Dogono-
wie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012). Dobitnie związki 
Jubilata z  tym ludem wyraża zbudowany (a  właściwie ciągle budowany) przez niego 

1  Zaowocowały tu kompetencje i pasja muzealnicza Jubilata. Zmienił się tylko „asortyment”. Zamiast kołowrotków itp. 
przedmiotów kultury Pomorza, samochód ekspedycji wypełniały po brzegi łuki i strzały, stroje i narzędzia rolnicze, bębny 
i żarna, a zwłaszcza maski i rzeźby afrykańskie. Wszystko profesjonalnie udokumentowane (miejsce, nazwa miejscowa, 
funkcja, kontekst kulturowy, itp.).
2  W tym studialnych i komercyjnych.
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dom we wsi Sangha. Dom, w zamyśle inwestora, ma stać się pierwszą polską stacją 
naukową w Afryce subsaharyjskiej.

Pola badawcze Jubilata obejmują takie zagadnienia, jak: praktyczne i  teoretycz-
ne kwestie związane z  kolekcjonowaniem (opracowywaniem i  udostępnianiem) sztuki 
afrykańskiej (oraz innych przedmiotów kultury materialnej), trwałość i znaczenie tradycji 
kulturowej (także sfery ezoterycznej) ludów Afryki, a także jej współczesne przemiany. 
Specjalne miejsce w  zainteresowaniach badawczych i  działalności praktycznej Jubilata 
zajmuje tradycyjna metalurgia (w tym brązownictwo) i kowalstwo afrykańskie. W tym 
wypadku metodykę typowych terenowych badań etnograficznych uzupełnił profesor Ja-
cek Łapott o metody eksperymentu terenowego – rekonstrukcję i odtworzenie procesu 
wytopu metalu. Problematyce tradycyjnych technik metalurgicznych Afryki poświęcił Ju-
bilat swoją dysertację doktorską (opublikowaną pt. Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachod-
niej na przykładzie ludów masywu Atakora, Żory 2008). Wyrazem praktycznym tej nowej 
pasji jest m.in. pomnik z brązu J. Czekanowskiego wykonany w Afryce i zdobiący obecnie 
Park im. Gen. W. Andersa w Szczecinie.

W  swej działalności badawczej Jubilat wykazał się przede wszystkim jako wybitny 
eksplorator terenowy, potrafiący łączyć poszanowanie dla szczegółu z refleksją antropo-
logiczną. Ta cecha pomogła mu stworzyć (nie dającą się ocenić materialnie) wyjątkowej 
wartości merytorycznej kolekcję afrykańską, która wzbogaciła zbiory (stworzonego przez 
niego) Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie. od 2007 roku, 
dzieli się swą wiedzą i doświadczeniem ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, jako 
pracownik naukowy instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Śmiało można powiedzieć, że Jubilat tworzył, i co najważniejsze, tworzy nadal polską 
szkołę afrykanistyki etnograficznej.
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JACEK ŁAPOTT
(ur. 29.01.1949, Kalisz)

Wykształcenie:
i Liceum ogólnokształcące im. A. Asnyka w Kaliszu (matura 1966)
magister  etnografii – Wydział Filozoficzno–Historyczny Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (1971)

Kolejne stopnie naukowe:
•	 doktorat – UAM (2005)
•	 habilitacja – UAM (2013)

Wiodące zainteresowania badawcze: etnologia, afrykanistyka

Autor wielu prac naukowych, m.in. Pozyskiwanie  żelaza w  Afryce Zachodniej 
na przykładzie ludów masywu Atakora, Żory 2008; Sztuka Afryki u progu XXI wieku 
– refleksje etnologa, [w:] Toruńskie studia o  sztuce Orientu, t. 4, Toruń 2009; Pochwała 
afrykańskiej tradycji oralnej (na przykładzie plemienia Dogon z Mali), [w:] Europejczycy, 
Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, Warszawa 
2011; Wioska plemienia Dogon jako symbol ciała mitycznego przodka – czyli co 
zostało z  mitu?, [w:]  Rhythms and steps of Africa / Rytmy i  kroki Afryki, Kraków 
2011; Dogonowie z  Mali. Społeczność tradycyjna w  procesie zmian, Szczecin 2015; 
Dogonowie z bliska, t. 1, Szczecin 2019.

Zajmowane stanowiska służbowe:
•	 Muzeum Narodowe w Szczecinie  (1972–1983 – kierownik Działu Etnografii;  
 1983–2007 – kierownik Działu Kultur Pozaeuropejskich)
•	 Uniwersytet Szczeciński – instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

(2007–2013 – adiunkt; 2013–2015 – adiunkt z  habilitacją; od 2015 – profesor 
nadzwyczajny US)

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:
•	 Gryf Pomorski (1995)
•	 nagrody Rektora US (2008, 2014)
•	 nagroda Prezydenta RP „Flaga Rzeczpospolitej Polskiej” (2015)
•	 Srebrny Krzyż Zasługi (2017)

Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.
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2017
Gdzie kraj Dogonów, a gdzie Polska?, [w:] Bilad as-Sudan: Polska a strefa Sudanu, W. Cisło, 
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Janowi Pawlikowi SVD, prof. UWM z okazji 65. rocznicy urodzin, 40. lat kapłaństwa, 30-lecia 
pracy naukowej, B. Rozen, R. Kordonski (red.), olsztyn 2017, s. 155–168.

2018
Długa podróż do kraju Dogonów, „Afryka”, 2018, nr 47, s. 147–152.

„A czy Europejczycy pragną utrzymać Europę?” – kilka refleksji na tle zjawiska migracji (exodusu?) 
Afrykanów na ten kontynent, [w:] Afryka i  świat a  problem migrantów i  uchodźców. Kwe-
stie ogólne – historia i teraźniejszość, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, t. 24, 
olsztyn 2017, s. 133–158.

Abrogacja, derogacja... terroryzm. Kilka refleksji o  cywilizacji islamu, [w:] Terroryzm versus terror 
w  Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i  przekazu medialnego, A. Żukowski 
(red.), olsztyn 2018, s. 13–31.

Dogonowie versus Fulbe – mała wojna w  wielkim kraju, [w:] Bilad as-Sudan, W. Cisło, J. Różański, 
M. Ząbek (red.), Pelpin 2018, s. 41–66.
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Wyprawy i wyjazdy studialne 
(1976–2019)

1976–77 (14.12.1976-17.05.1977) – Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76-77”1

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf), Paweł Kostuch (student),  
Marian Szymaniak (student), Ryszard Vorbrich (student),  
Włodzimierz Żukowski (student), Andrzej Polaszewski (lekarz),  
Leon Bąbelek (kierowca);

 Badania:  Dogon (Mali), ok. jez. Czad (Nigeria), Kirdi (Kamerun);

 Środek transportu: samochód ciężarowy.

1978 (20.08–09.10.1978) – wyjazd studialny

 Środek transportu: samolot, transport publiczny;

 Badania: Nepal, indie.

1980 (3.09–2.10.1980) – wyjazd studialny 

 Środek transportu: samolot, transport publiczny;

 Badania: Tunezja, Algieria.

1 W niniejszym tomie (oraz w literaturze), wyprawa ta zapisywana jest na dwa sposoby, „Afryka ‘76” i „Afryka ’76-77”. 
Pierwsza z tych wersji  – używana i propagowana jest przez środowisko poznańskie, druga – szczecińskie. 
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1984–85 (27.10.1984–10.07.1985) – Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84–85”

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf, kierownik naukowy i organizacyjny),  
mgr Karol Piasecki (antropolog), mgr Marzenia Ścisła (etnograf),  
Sławomir Krysik (student), Tomasz Potkański (student),  
Bożena Targosz (studentka), Jacek Wiśniewski (student),  
Maciej Ząbek (student), Jerzy Derkacz (lekarz), Józef Ciołak (kierowca);

 Badania: Nuba-Moro, Baggara i Shenabla (Sudan);

 Środek transportu: samochód ciężarowy.

1987 (24.01–04.09.1987) – Wyprawa Naukowa „Sahel ’87”

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf, kierownik wyprawy),  
dr Ryszard Vorbrich (etnograf, kierownik naukowy),  
mgr Alicja Trojanowska (etnograf), Wojciech Dohnal (student),  
Sławomir Krysik (student), Maciej Ząbek (student),  
Weronika Zimnoch (studentka), Mieczysław Brykczyński (lekarz),  
Roman Luskacz (kierowca);

 Badania:  Somba (Benin), Lobi (Burkina Faso), Baoule i Gagou (Wybrzeże Kości Słoniowej);

 Środek transportu: samochód ciężarowy.

1990 (24.02–02.07.1990) – Ekspedycja Etnologiczna „Sahara-Sahel ’90”

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf, kierownik wyprawy),  
mgr Andrzej Błażyński (etnograf), mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Alicja Trojanowska (etnograf), Wojciech Dohnal (student),  
Genowefa Watrak (studentka), Zbigniew Staszyszyn (fotoreporter),  
Viviane Villerme (dziennikarka z Lyonu), Bogdan Piechaczek (kierowca);

 Badania:  Somba (Benin), Lobi (Burkina Faso), Dogon (Mali);

 Środek transportu: dwa samochody rolnicze Tarpan Honker.

1991 (listopad–styczeń) – wyjazd komercyjny

 Badania:  Somba (Benin), Dogon (Mali);

 Środek transportu: samochód ciężarowy.

1992 (10.10–21.12.1992.) – wyjazd komercyjny

 Badania: Dogon (Mali).

 Środek transportu: samochód ciężarowy.

1996 (30.03–4.06.1996) – Wyprawa Etnologiczna „Afryka Zachodnia ’96”

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf, kierownik wyprawy), mgr Jacek Kukuczka (etnograf), 
Andrzej Dembiński (student), Katarzyna Gawlik (studentka),  
Paweł Wiatrowski (student), mgr Magdalena Podsiadły (dziennikarka); 

 Badania: Somba (Benin), Tamberma (Togo), Dogon i Tuareg (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna.
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1997 (11.01–01.02.1997) – wyjazd studialny

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf), mgr Hanna Szymańska (etnograf),  
mgr Małgorzata Felicka (ekonomistka);

 Badania: Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

1998 (14.04–15.05.1998) – wyjazd naukowy

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf),  
mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Genowefa Watrak (etnograf),  
mgr Paweł Wiatrowski (afrykanista);

 Badania: Kurumba (Burkina Faso), Timbuktu, Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, motorowery.

1999 (24.10–21.11.1999) – wyjazd naukowy

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf),  
mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Mirosława Kujda (biolog);

 Badania:  Kurumba, Gorom-Gorom (Burkina Faso),  
Dogon (Mali), ok. Korhogo,  
Grand-Bassam (Wybrzeże Kości Słoniowej);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, motorowery.

2001 (10.09–24.10.2001) – wyjazd naukowy

 Skład:  mgr Jacek Łapott (etnograf), mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki);

 Badania:  Bassar (Togo), Somba (Benin), Kurumba (Burkina Faso i Mali), Dogon (Mali),  
ok. Korhogo i Man (Wybrzeże Kości Słoniowej);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy, motorowery.

2005 (14.10–10.12.2005) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki),  
mgr Agnieszka Tomaszewska (historyk);

 Badania: ok. Bamenda, Doweyo, Duupa i Kirdi (Kamerun), Hadżeraj (Czad);

 Środek transportu: samolot, pociąg, komunikacja publiczna, samochód terenowy, motocykle.

2006 (01.10–02.11.2006) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf),  
mgr Lucjan Buchalik (etnograf),  
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mgr Ewa Prądzyńska (etnograf),  
mgr Agnieszka Tomaszewska (historyk),  
mgr Jakub Łapott (ekonomista);

 Badania: Bamana i Dogon (Mali), Kurumba (Burkina Faso);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

2007 (13.01–16.03.2007) – wyjazd naukowy i studialny

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), dr Maciej Ząbek (etnograf),  
mgr Andrzej Błażyński (etnograf);

 Badania: Kordofan (Sudan); wyjazd studialny: Etiopia, Uganda, Rwanda;

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

2008 (29.01–05.03.2008.) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), mgr Ewa Prądzyńska (etnograf),  
mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki);

 Badania: Bamana i Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

2008 (11.09–15.11.2008) – wyjazd naukowy w ramach grantu habilitacyjnego

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), dr hab. Maciej Ząbek (etnograf),  
dr Lucjan Buchalik (etnograf), mgr Ewa Prądzyńska (etnograf),  
mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki),  
mgr Justyna Borowiak (ekonomista);

 Badania: Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

2009 (28.01–19.02.2009) – wyjazd naukowy w ramach grantu habilitacyjnego

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), dr Lucjan Buchalik (etnograf);

 Badania: Bamana, Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.

2009 (19.08–10.10.2009) – wyjazd naukowy w ramach grantu habilitacyjnego

 Skład:  dr Jacek Łapott (etnograf), dr Lucjan Buchalik (etnograf),  
mgr Ewa Prądzyńska (etnograf),  
mgr Katarzyna Podyma (historyk sztuki),  
mgr Tomasz Buchalik (informatyk), Anna Bytyń (studentka),  
Hanna Łapott (studentka);

 Badania: Dogon (Mali), Kurumba (Burkina Faso), Somba (Benin);

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna, samochód terenowy.
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2012 (09.04–01.05.2012) – wyjazd naukowy

 Skład: dr Jacek Łapott (etnograf), dr Lucjan Buchalik (etnograf);

 Badania: ouagadougou (Burkina Faso) – odlew posągu prof. J. Czekanowskiego;

 Środek transportu: samolot, komunikacja publiczna.

2015 (24.08–28.09. 2015) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr hab. Jacek Łapott prof. US (etnograf),  
mgr Katarzyna Meissner (etnograf),  
Adama Sawadogo (historyk-amator);

 Badania: Dogon (Mali);

 Środek transportu: samolot, samochód osobowy, komunikacja lokalna.

2017 (09.10–01.11.2017) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr hab. Jacek Łapott prof. US (etnograf),  
dr Lucjan Buchalik (etnograf),  
Anna Łapott (konserwator zabytków),  
mgr Agnieszka Madys (historyk, doktorantka),  
Adama Sawadogo (historyk-amator);

 Badania: Dogon (Mali), Kurumba (Burkina Faso), Somba i Fon w ok. Abomey (Benin).

 Środek transportu: samolot, samochód osobowy, komunikacja lokalna.

2018 (05.02–06.03.2018) – wyjazd naukowy

 Skład:  dr hab. Jacek Łapott prof. US (etnograf),  
mgr Ewa Prądzyńska (etnograf);

 Badania: Dogon (Mali), Festiwal w Dédougou (Burkina Faso);

 Środek transportu: samolot, samochód osobowy, komunikacja lokalna.

2019 (9–21.02.2019) – wyjazd studialny

 Skład:  dr hab. Jacek Łapott prof. US (etnograf), dr Lucjan Buchalik (etnograf),  
Anna Łapott (konserwator zabytków), mgr Bogusław Cichy (teolog),  
mgr Bożena Kopera-Buchalik (pedagog),  
mgr Magdalena Ruszkiewicz (pedagog),  
lic. Essayas Techane (pedagog), Emilia Cichy (uczennica),  
Michał Ruszkiewicz (kierowca);

 Badania:  Etiopia, region Gojam (Bahir Dar, Zegie, Tis Abbay),  
Gonder (Addis Zemen, Gonder, Wolleka, Debark) i Tigray (Mekele);

 Środek transportu: samolot, samochód terenowy.
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Wystawy przygotowane  
przez profesora Jacka Łapotta,  
w latach 1972–20081 
1972
„Kultura Afryki Zachodniej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie” – wystawa czasowa, 

Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.

1973
„Gwinejskie Safari – Niani 1973” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie (scenariusz 

razem z: W. Filipowiakiem, B. Szerniewiczem).

„Sztuka Afryki Zachodniej w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie” – wystawa czasowa, 
Muzeum w Kamieniu Pomorskim.

1974
„Sztuka i kultura Japonii” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1975
„Sztuka starożytnego Peru” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1  Lista została utworzona na podstawie sprawozdań z działalności MNS. Te wczesne, umieszczane w roczniku 
muzealnym są bardzo lakoniczne, dlatego lista może być niekompletna. 
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1976
„Kuchnia staropolska” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1977
„Dogonowie i inni” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1978
„Dogon – die Kultur eines westafrikanischen Bauern-Volkes” – wystawa czasowa, Museum für 

Völkerkunde w Dreźnie. 

„Kultura ludów Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Rzeszowie.

„Sztuka ludów Afryki Zachodniej” – wystaw czasowa, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. 

„Dogonowie i inni” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

„Dogonowie i inni” – wystawa czasowa, Muzeum Sztuk Użytkowych, odział Muzeum Narodowego 
w Poznaniu.

1979
„Umeni Zapadni Afriky” – wystawa czasowa, Moravské Zemské Muzeum – Anthropos w Brnie.

„Sztuka Afryki Zachodniej” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Koszalinie. 

„Śladami ginących kultur – SEE „Afryka ’76–77” – wystawa czasowa w  Muzeum w  Starogardzie 
Gdańskim (Stacja Upowszechniania Wiedzy o Regionie). 

„Kultura indian Andów Peruwiańskich” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Dzieci Afryki” – fotograficzna wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Skrzynie i  kufry posażne na Pomorzu Zachodnim” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie (scenariusz razem z: A. Średzińską).

1980
„Sztuka i kultura Afryki Zachodniej” – wystawa czasowa, Muzeum Etnograficzne w Toruniu. 

„Sztuka i  kultura ludów Afryki Zachodniej i  Środkowej” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe 
w Sieradzu. 

„Kultura indian Andów Peruwiańskich” – wystawa czasowa, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

„Kultura indian Andów Peruwiańskich” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

1981
„Forschung, Kunst und Kultur in Westafrica” – wystawa czasowa, Museum am Dom w Lubece 

(scenariusz razem z: W. Filipowiakiem).

„Umenie Západnej Afriky” – wystawa czasowa, Východoslovenské Múzeum w Koszycach. 

„Kultura indian Andów i dżungli peruwiańskiej” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe Ziemi 
Kaliskiej w Kaliszu.

1982
„100. rocznica wyprawy Stefana Szolc-Rogozińskiego do Afryki” – fotograficzna wystawa czasowa, 

Muzeum Narodowe w Szczecinie.
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„Kultura indian Andów i dżungli peruwiańskiej” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Sieradzu.

„Kultura indian Andów i  dżungli peruwiańskiej” – wystawa czasowa, Muzeum Ziemi Wieluńskiej 
w Wieluniu.

„Kultura indian Andów i  dżungli peruwiańskiej” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne 
w Radomsku.

1983
„Budda i Bodhisattva” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1984
„Długa podróż do kraju Dogonów” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

„Sztuka Afryki Zachodniej” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Sieradzu. 

1986
„Studencka Wyprawa Naukowa – Sudan ’84–85” – wystawa czasowa, Pałac Kazimierzowski 

w Warszawie, Uniwersytet Warszawski. 

„Dawne rękopisy arabskie” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

1988
„Wyprawa Naukowa Sahel ’87” – wystawa czasowa, Pałac Kazimierzowski w  Warszawie, 

Uniwersytet Warszawski. 

1990
„Na południe od Sahary” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w  Szczecinie (scenariusz razem 

z: B. Szerniewiczem, S. Szafrańskim).

1991
„Galeria Sztuki Afrykańskiej” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie (scenariusz razem 

z: B. Szerniewiczem, S. Szafrańskim).

„Afryka lasów tropikalnych” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie (scenariusz razem 
z: B. Szerniewiczem, S. Szafrańskim).

1992
„one nie znają klocków Lego – zabawki dzieci afrykańskich” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe 

w Szczecinie.

„Amerika – das Heimatland der indianer” – wystawa czasowa, Kreismuseum w Wolgast.

1993
„Afrikas opdagelse” – wystawa czasowa, Esbjerg Museum. 

„Afrikas opdagelse” – wystawa czasowa, Herning Museum. 

Ekspozycja stała, Muzeum Afrykanistyczne w olkuszu (scenariusz razem z: J. Koziorowską).

„Dawna broń afrykańska zapomnianych przodków”, wystawa czasowa, Muzeum Barwy i oręża 
„Arsenał” w Zamościu. 
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„Zaczarowany świat afrykańskiego dziecka – rysunki dzieci z plemienia Dogon” – wystawa czasowa, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

„Ameryka – kraj indian” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

1994
 „Afrikas opdagelse” – wystawa czasowa, Aalborg Historiske Museum. 

„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne w Wałczu.  

„Zaczarowany świat afrykańskiego dziecka – rysunki dzieci z plemienia Dogon” – wystawa czasowa, 
Muzeum Regionalne w Wałczu.

1995
„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne w Rudzie Śląskiej. 

„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne w Sosnowcu. 

„Sztuka Sakralna Dalekiego Wschodu” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Życie codzienne Papuasów znad rzeki Sepik” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

„islám a jeho svĕt” (część poświęcona Tuaregom) – wystawa czasowa, Moravské Zemské Muzeum 
w Brnie.

„Polskie opisanie świata” (część afrykańska) – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
(z okazji 100-lecia PTL).

1997
„Dzieci Afryki” – fotograficzna wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Poznaniu.

1998
„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Barwy i oręża „Arsenał” w Zamościu. 

„odkrywam Afrykę” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. 

„odkrywanie Afryki – sztuka i  rękodzieło artystyczne” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne 
w Wolsztynie. 

1999
„odkrywanie Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne w Barlinku. 

„African Profanus” – wystawa czasowa, Filharmonia Szczecińska. 

„Victoria 2000 – w ślad za Magellanem” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Dzień Ziemi – Dzień Afryki” – fotograficzna wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Afryka – jej ludy, ich kultura i  sztuka” – wystawa stała, Muzeum Miejskie w Żorach (scenariusz 
razem z: L. Buchalikiem)

2000
„Sztuka Afryki” – wystawa czasowa, Teatr Kana w Szczecinie. 
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„indianie Wyżu Andyjskiego i Amazonii” – wystawa czasowa, Muzeum Barwy i oręża „Arsenał” 
w Zamościu (scenariusz razem z: E. Prądzyńską). 

2001
„Kościół w  Polsce dzieciom w  Afryce” – fotograficzna wystawa czasowa, Kościół pw. Św. Krzyża 

w Szczecinie.

2002
„Plątaniną Afrykańskich Dróg” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Zabawki Afrykańskich Dzieci” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

2003
„Dzieci Afryki” – fotograficzna wystawa czasowa, Szkoła Podstawowa w ińsku.

„Egipt z lotu ptaka” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

2004 
„Plątaniną afrykańskich dróg” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Koninie.

„Plątaniną afrykańskich dróg” – wystawa czasowa, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

„indianie Amazonii i  wyżu andyjskiego” – wystawa czasowa, Muzeum Regionalne w  Barlinku  
(scenariusz razem z: E. Prądzyńską).

„Tajemnice czarnego kontynentu” – wystawa czasowa, Centrum Handlowe STER w Szczecinie.

2005
„Plątaniną afrykańskich dróg” – wystawa czasowa, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

„Plątaniną afrykańskich dróg” – wystawa czasowa, Muzeum okręgowe w Koninie.

2006
„Aleksander Dandelski – w obcej służbie w Afryce. XV-lecie Euroafrica Linie Żeglugowe. Wystawa 

zapomnianej kolekcji afrykańskiej” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w  Szczecinie.

2007
„Sahara – příbĕh velké pouštĕ” – wystawa czasowa, Moravské Zemské Muzeum (Pawilon Antropos) 

w Brnie (część wystawy poświęcona Tuaregom i Dogonom).

„W czeluściach Afryki” – wystawa czasowa, Muzeum Narodowe w Szczecinie.

„Sztuka Afryki w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie” – wystawa czasowa, Muzeum Ziemi 
Wałeckiej.

2008
„W afrykańskiej wiosce” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie. 

„Sztuka Afryki. Między maską a fetyszem” – wystawa stała, Muzeum Narodowe w Szczecinie.



wokół Jubilata



34



35

dr Lucjan Buchalik
Muzeum Miejskie w Żorach 

Muzealnik – kolekcjoner  
czy etnolog – afrykanista?

Na tak postawione pytanie trudno znaleźć prostą odpowiedź. Trudności są rozliczne, 
począwszy od ogarnięcia zakresu zainteresowań Jacka Łapotta – znamy go przecież jako 
muzealnika, etnologa, afrykanistę, a skończywszy na osobistym stosunku do bohatera 
artykułu. o wiele prościej byłoby napisać ten artykuł gdybyśmy uczestniczyli w jednej 
wyprawie. Udział w takiej wyprawie to wydarzenie życia, pamięta się każdy szczegół. 
Wspólnie uczestniczyliśmy w wielu ekspedycjach w zmieniającej się rzeczywistości. Po-
cząwszy od wielomiesięcznych wyjazdów samochodowych po „krótkie” wyjazdy z bile-
tem lotniczym w  ręku. W  czasie wyprawy „Sahara-Sahel 1990” nasze rozmowy były 
zdominowane stanem technicznym samochodów, do tego dochodziło zmęczenie, które 
skutecznie zniechęcało do naukowych wywodów. Kiedyś wieczorem nasze Tarpany za-
kopały się w piasku, były oddalone od siebie o 50–60 metrów, a my nie mieliśmy sił, aby 
je wypchać z piasku. Dopiero następnego dnia rano, kiedy odpoczęliśmy udało się wydo-
być samochody z piasku i ruszyć w dalszą drogę. Wieczorne rozmowy podczas wypraw 
lotniczych były o wiele bardziej naukowe.
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Jacka Łapotta poznałem na początku lat 80. w trakcie przygotowań Studenckiej Eks-
pedycji Etnograficznej „Afryka ’85” organizowanej przez studentów etnologii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Już wtedy, dla nas studentów, był autorytetem w zakresie badań 
etnograficznych w Afryce, a co najważniejsze miał doświadczenie w organizowaniu tego 
typu wypraw. Jak to się stało, że Jacek stał się znaną postacią w świecie polskich afry-
kanistów, muzealników i etnologów? Przyjrzyjmy się obiektywnym faktom znajdującym 
potwierdzenie w źródłach, które pozwolę sobie opatrzyć osobistym komentarzem.

Pochodzi z Kalisza i mimo, iż już dawno opuścił rodzinne miasto nadal utrzymuje 
z nim żywe kontakty, szczególnie ze środowiskiem „asnykowców”. Z Kalisza pochodził 
jeden z  pierwszych polskich afrykanistów Stefan Szolc-Rogoziński1, który pod koniec 
XiX wieku próbował zainicjować polskie osadnictwo w  Kamerunie. Jacek w  pewnym 
sensie jest kontynuatorem afrykańskich zainteresowań kaliszan. Jak sam zauważa 
w  „wywiadzie-rzece” zamieszczonym w  periodyku „Afryka”, w  czasach szkolnych, nie 
tyle interesowała go „sama Afryka, co afrykańskie maski. […] artykuł o  maskach był 
tym przysłowiowym ziarenkiem afrykanistyki, które we mnie zasiano”2. W  1966 roku 
ukończył i Liceum ogólnokształcące im. Adama Asnyka, w tym samym roku rozpoczął 
studia, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu (UAM) na kierunku etnografia. W 1971 roku obronił pracę magisterską na temat 
tajnych stowarzyszeń w tak zwanych pozaeuropejskich kulturach plemiennych. W paź-
dzierniku tegoż roku rozpoczął „pracę w Muzeum Budownictwa Ludowego w olsztynku 
(skansen) oczekując blisko rok (w sierpniu 1972 roku – LB) na wymarzony etat w ówcze-
snym Muzeum Narodowym w Szczecinie. Była to podówczas jedna, z bardzo nielicznych 
placówek naukowych w Polsce, podejmujących działania na kontynencie afrykańskim”3. 
W owym czasie zbiory etnograficzne zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i afrykańskie 
były w strukturze Działu Morskiego, zaś w Dziale Sztuki Dawnej znajdowały się zbiory 
azjatyckie. Doprowadził do połączenia tych zbiorów, tworząc w ten sposób w 1972 roku 
Dział Etnografii, którego został kierownikiem. Prace kolekcjonerskie Działu początkowo 
koncentrowały się na pozyskiwaniu obiektów z Pomorza Zachodniego. Łącznie pozyskał 
do zbiorów kilka tysięcy eksponatów regionalnych, dołączając do kolekcji w okresie póź-
niejszym obiekty pozaeuropejskie (głównie afrykańskie). Doprowadziło to do wyodręb-
nienia w 1983 roku Działu Kultur Pozaeuropejskich, w którym znakomitą większość sta-
nowiły etnograficzne zbiory afrykańskie4, w znakomitej części pozyskane przez Jacka.

Momentem przełomowym w  etnologicznej karierze Jacka był udział w  Studenckiej 
Ekspedycji Etnograficznej Afryka 76–77, zorganizowanej przez studentów etnologii UAM. 

1  Stefan Szolc-Rogoziński (1861–96), podróżnik, badacz Afryki (wybrzeże Kamerunu, dorzecze rzeki Mungo), w 1882 
roku zorganizował pierwszą polską wyprawę badawczą do Afryki.
2  W. Bolimowska, A. Bytyń-Buchajczyk, E. Prądzyńska, Zostaję przy Dogonach, rozmowa z dr. Jackiem Łapottem – etno-
logiem, „Afryka”, wydanie specjalne, Szczecin 2012, s. 47.
3  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm.
4  W. Bolimowska i in., dz. cyt., s. 48.
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Wtedy rozpoczęła się jego przygoda z  Afryką „po raz pierwszy – wspomina – przeje-
chałem w Afryce z północy na południe trasę 13 000 kilometrów (Algieria, Niger, Mali, 
Nigeria i Kamerun). Dzięki pokonaniu podówczas w Kamerunie tzw. Trasy Stefana Szolc-
-Rogozińskiego, Muzeum w  Kaliszu wzbogaciło o 100 sztuk eksponatów ukazujących 
kulturę społeczności odwiedzanych przez tego podróżnika blisko sto lat wcześniej. Wte-
dy to po raz pierwszy miałem sposobność spotkać się z plemieniem Dogon z Mali, z któ-
rym utrzymuję kontakt do dziś”5. W swojej dotychczasowej karierze uczestniczył w 25 
wyprawach badawczych i wyjazdach studialnych, których efektem były tysiące pozyska-
nych eksponatów, liczne prace naukowe i grono wychowanków.

Wyprawy samochodowe
We wspomnianym już wywiadzie, Jacek swoje wyjazdy badawcze dzieli na dwa 

etapy, okres wypraw samochodowych i wypraw samolotowych6. Te pierwsze, związane 
były przede wszystkim z wyprawami studenckimi, specyficznym przejawem aktywno-
ści naukowej studentów i oryginalnym zjawiskiem społecznym subkultury akademickiej 
lat 70. i 80. XX wieku. Aby móc, w owym czasie, prowadzić badania etnologiczne poza 
granicami kraju należało posiadać paszport – co współcześnie nie wydaje się być prze-
szkodą, w PRL-u był to jednak poważnym problem – i dewizy, których zdobycie też nie 
było łatwe. Należy pamiętać, że wartość nabywcza ówczesnej złotówki była zdecydo-
wanie mniejsza niż tej, którą znamy obecnie. Problemy te można było próbować roz-
wiązać tworząc komitety organizacyjne wypraw studenckich, rozumianych jako wyjazdy 
badawcze, których inicjatorami i organizatorami byli studenci. Komitety organizacyjne, 
czyli grupa osób zainteresowanych wyjazdem, starały się przede wszystkim uzyskać po-
zwolenia na otrzymanie paszportu, zbierały środki finansowe oraz gromadziły towar 
na wymianę barterową w Afryce. W konsekwencji, wspólnie wyjeżdżano samochodem 
w wymarzony teren badań. W czasach PRL-u podróż lotnicza, poruszanie się w terenie 
lokalnymi środkami transportu czy też wynajem samochodu terenowego na miejscu, 
przekraczały możliwości finansowe uczestników, dlatego wybierano tańszą metodę, tj. 
dojazd z Polski do terenu badań w Afryce własnym samochodem ciężarowym. Podykto-
wane to było również koniecznością zabrania na czas trwania wyprawy (kilka miesięcy) 
prowiantu, sprzętu obozowego, lekarstw, sprzętu do prowadzenia badań, a także towa-
ru na wymianę.

Na ogólnym tle kilkudziesięciu wypraw wyjeżdżających z Polski w latach 70.–80. XX 
wieku, wyprawy etnologiczne odznaczają się pozytywnymi dokonaniami. ich efektem 
były przede wszystkim duże ilości artefaktów zasilających polskie muzea i eksponowa-
nych później na licznych wystawach w  kraju i  za granicą. W  sferze naukowej zaowo-
cowały pracami dyplomowymi, licznymi artykułami w  literaturze fachowej. Wyprawy 

5  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm.
6  W. Bolimowska i in., dz. cyt. , s. 58.
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studenckie były swoistym poligonem dla wielu polskich współczesnych afrykanistów, 
którzy po skończeniu studiów rozpoczęli karierę badawczą na uczelniach czy w muze-
ach. Wielu kontynuowało badania w  Afryce czy to indywidualnie czy też organizując 
kolejne wyprawy.

Jedną z  bardziej znanych wypraw lat 70. była, uważana za pionierską, Studencka 
Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76–77” zorganizowana przez studentów Uniwersyte-
tu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Szczecinie, z ramienia które-
go w wyjeździe wziął udział Jacek Łapott, pełniący funkcję kierownika naukowego wy-
prawy. Pierwotnie nie planowano prowadzić badań w kraju Dogonów (Republika Mali), 
zamierzano jechać bezpośrednio na południe do Kamerunu. Jackowi – będącemu pod 
wpływem artykułów traktujących o  kosmogonii Dogonów ukazujących się w  tygodni-
ku „Dookoła Świata”7 oraz książki Marcela Griaule’a  o  maskach dogońskich8 – udało 
się namówić uczestników wyprawy do korekty trasy9. „Celem tej ściśle etnograficznej 
wyprawy było w pierwszym rzędzie zebranie dokładnych materiałów, wywiadów, zdjęć 
itp. dokumentacji do pisanych przez studentów – organizatorów tej ekspedycji – prac 
magisterskich”10. Na podstawie zgromadzonych materiałów naukowych powstało kilka 
prac dyplomowych, później opublikowanych w  postaci artykułów naukowych11. Biorąc 
pod uwagę przyszłe badania bohatera artykułu, najważniejszy był tekst poświęcony 
tradycjonalizmowi kulturowemu Dogonów, do której to tematyki później wracał12. Wni-
kliwe badania nad tradycyjną kulturą Dogonów nie byłyby możliwe, gdyby nie Gadiolou 
Dolo – pierwszy i  chyba najważniejszy przewodnik Jacka. Tak wspomina ich pierwsze 
spotkanie: „naszym przewodnikiem został Gadiolou Dolo – młody, inteligentny przed-
stawiciel tej społeczności, cierpliwie tłumaczący nam podstawowe zasady funkcjono-
wania miejscowej kultury. Dogonowie wierzą w swoistą reinkarnację dusz. Po urodzeniu 
Gadiolou, znalazła w nim miejsce dusza jego zmarłego dziadka cieszącego się w całym 
regionie dużym poważaniem. Wszyscy o  tym wiedzieli, a  my mogliśmy to zauważyć 
w trakcie tamtej podróży. Młody, niespełna dwudziestopięcioletni Dogon, otaczany był 
przez innych szacunkiem, […]”13. Z muzealniczego punktu widzenia, najważniejsze było 

7  J. Stom, Astronomia Dogonów, „Dookoła Świata” nr 3, 18.01.1976, s. 12–13; J. Stom, Dogoni i kosmos, „Dookoła Świata”, 
11.01.1976, nr 2, s. 12–14; J. Stom, Kosmogoniczny mit Dogonów, „Dookoła Świata”, 04.01.1976, nr 1, s. 8–9; J. Stom, Kosmogo-
niczny mit Dogonów. Podróże kosmiczne, „Dookoła Świata”, 01.02.1976, nr 5, s. 13–14; J. Stom, Największa tajemnica Amma, 
„Dookoła Świata”, 25.01.1976, nr 4, s. 12–13.
8  M. Griaule, Masques dogons, Paris 1938.
9  W. Bolimowska i in., dz. cyt., s. 52.
10  J. Łapott, Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka ’76–77” – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności 
etnologicznej wyprawy do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1978, t. 24, s. 284.
11  P. Kostuch, Zagroda północno-kameruńskiego plemienia Daba, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1981, t. 27, s. 281–305; 
R. Vorbrich, Naczynia gliniane Dogonów, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1980, t. 26, s. 471–488; R. Vorbrich, Produkcja 
garncarska Dogonów, „Etnografia Polska”, 1982, t. 26(1), s. 245–266.
12  J. Łapott, Tradycjonalizm kulturowy plemienia Dogon z Mali, [w:] Trzeci Świat w polskich badaniach etnograficznych, 
M. Paradowska (red.), Warszawa 1987, s. 211–233.
13  J. Łapott, „Długa podróż” do kraju Dogonów, „Afryka”, 2018, nr 47, s. 147–152.
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pozyskanie 1 155 eksponatów. Gros kolekcji dotyczyła kultur, wśród których prowadzono 
badania stacjonarne (Dogonów z Mali 393 eksponaty i Kirdi z Kamerunu 614)14. Eksponaty 
wzbogaciły przede wszystkim Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum okręgowe 
Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, prezentowane były na wystawach w tychże muzeach, później 
także poza granicami kraju15.

Wyprawa ta miała decydujący wpływ na dalszą karierę zawodową Jacka, jak sam 
wspomina „w grudniu 1976 roku po raz pierwszy postawiłem stopę na lądzie afrykań-
skim. W owym czasie nie sądziłem, że ta wydająca się podówczas epizodem, egzotycz-
na przygoda stanie się prawdziwym celem mojego zawodowego życia”16. Jego pasją 
stało się pozyskiwanie eksponatów dla szczecińskiego muzeum, jak wielkie znaczenie 
miały dla niego te pierwsze, pozyskane osobiście, afrykańskie przedmioty świadczy jego 
wypowiedź z cytowanego już wywiadu. „Po pierwszej wyprawie doskonale pamiętałem 
– choć przywieźliśmy setki przedmiotów – kiedy, w jakiej wiosce uzyskałem dany ekspo-
nat i za co go wymieniłem”17. W latach 70. i 80. w zasadzie nie kupowało się obiektów, 
tylko wymieniało przywiezione z Polski przedmioty na wyroby lokalne. Wymiana barte-
rowa była codziennością na wyprawach, dotyczyła także paliwa do samochodu, opłat za 
prom czy innych niezbędnych w podróży usług i zakupów.

W latach 80. wiele grup zainteresowanych wyjazdem na „egzotyczne” ekspedycje 
zwracało się do Muzeum Narodowego w  Szczecinie z  prośbą o  współpracę w  organi-
zowaniu wypraw. W praktyce, to Jacek, jego wiedza i doświadczenie były „magnesem” 
przyciągającym zainteresowanych. Piszący niniejsze słowa należy do takiej właśnie gru-
py, która zwróciła się o pomoc do Muzeum. Rozpoczynając prace nad organizacją na-
szej wyprawy (SEE „Afryka ’85”) kluczową sprawą było nawiązanie kontaktu z Jackiem. 
Uważaliśmy, że „jak Jacek Łapott się w to zaangażuje to wyprawa dojdzie do skutku”. 
W tym celu wysłano mnie do Szczecina, abym z  nim porozmawiał. Nie bardzo wiedzia-
łem jak się zabrać do tego zadania. Jedyna rzecz, która była pewnikiem, to miejsce pracy. 
„Uzbrojony” w wiedzę ze wspomnianych już artykułów o kosmogonii Dogonów z „Do-
okoła Świata”, monografii Dogonów18 oraz artykułów w „Kontynentach” prezentujących 
„wyprawę do Dogonów”19 udałem się do szczecińskiego muzeum. „Przegadałem” z Jac-
kiem wiele godzin, omawiając problemy związane z organizacją wyprawy w PRL-u oraz 
sposoby poruszania się w afrykańskiej rzeczywistości. Nie wiedząc kiedy, student z Wro-
cławia „przeszedł na Ty” ze znanym muzealnikiem, afrykanistą.

14  J. Łapott, Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka ’76–77”…, s. 316. Najnowsze wyliczenia pokazują, że podczas tej 
wyprawy pozyskano więcej obiektów. Zob. artykuł K. Findlik, zamieszczony w tym tomie (przypis red.).
15  J. Łapott, Dogonowie i  inni (katalog do wystawy), Szczecin 1977; J. Łapott, Dogonowie i  inni (katalog do wystawy), 
Kalisz 1978.
16  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm.
17  W. Bolimowska i in., Zostaję..., s. 53.
18  M. Palau-Marti, Les Dogon, Paris 1957.
19  J. Łapott, Wśród Dogonów i Kirdi, „Kontynenty”, 1978, nr 6, s. 16–17; G. Czekała, Życie i śmierć ludu skał, „Kontynenty”, 
1978, nr 6, s. 9–13.
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Kolejną wyprawą, w  której Jacek brał udział, była Studencka Wyprawa Naukowa 
„Afryka ’84–85”, organizowana przez Uniwersytet Warszawski i  Muzeum Narodowe 
w Szczecinie. Podobnie jak poprzednio, pełnił funkcję jej kierownika naukowego. Pla-
nowano pokonać „trasę wiodącą przez Egipt, Sudan, Zair, Rwandę i Tanzanię. inspiracją 
oraz jednym z celów jej przygotowania były dokonania wybitnego etnologa i antropolo-
ga – prof. Jana Czekanowskiego”20. Rzeczywistość jednak nieco zmodyfikowała te za-
mierzenia (problem z wyjściem z portu w Aleksandrii, oczekiwanie na uzyskanie wizy 
Sudanu oraz niestabilna sytuacja w  tymże kraju). W  konsekwencji, zasadniczą część 
badań przeprowadzono w Sudanie, do Afryki Środkowej ekspedycji nie udało się jednak 
dotrzeć. Przeprowadzone badania pozwoliły jednej z  uczestniczek na napisanie pracy 
dyplomowej, później opublikowanej w postaci artykułu21. Przede wszystkim pozyskano 
i przywieziono do kraju 1306 eksponatów (do Muzeum w Kaliszu przekazano 392 eks-
ponaty, a do Muzeum w Szczecinie 889). Według szczegółowego wykazu, w Szczecinie 
najliczniejsza była kolekcja odzieży i ozdób, garncarstwa i wyrobów z gliny, broni i opo-
rządzenia do walki. Pozostałe nabytki stanowiły przedmioty codziennego użytku ukazu-
jące kulturę rodzimego ludu rolniczego Nuba-Moro, ale także ich sąsiadów koczowników 
z grup Shenabla i Baggara22. Zbiory pozyskane dla kaliskiego muzeum były eksponowa-
ne na wystawie w 1986 roku23.

Jacek Łapott – podobnie jak Marcel Griaule, francuski etnolog, wybitny znawca kul-
tury Dogonów – kończąc jedną wyprawę, myślał już o organizacji kolejnej. Jacek, pisząc 
sprawozdanie z wyprawy „Afryka ’84–85”, nawiązywał w tekście do planowanej wypra-
wy „Sahel ’87”, której celem miało być kontynuowanie dokonań poprzedniej ekspedycji. 
Pisał o rozszerzeniu jej zakresu w „kierunku pełniejszych badań porównawczych doty-
czących zarówno koczowników tego rejonu Afryki, jak i sąsiadujących z nimi osiadłych 
ludów grupy paleonigryckiej”24.

Kolejna Wyprawa Naukowa „Sahel ’87” zorganizowana została przez Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Narodowe w Szcze-
cinie. Pierwotnie, planowano nawiązać do poprzedniej wyprawy (prowadzenie badań na 
terenie Sudanu i Czadu), z przyczyn niezależnych od organizatorów stało się to niemoż-
liwe. Postanowiono więc realizować program rezerwowy na terenie Afryki Zachodniej, 
polegający na kontynuowaniu „rozpoczętych wcześniej badań nad kulturą ludów refu-
gialnych na zupełnie nowym terenie, nie znanym do tej pory polskiej etnologii. Prace 
postanowiono skoncentrować w Beninie, w rejonie Gór Atakora wśród plemienia Somba 

20  J. Łapott, Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84-85” – sprawozdanie z przebiegu etnologicznej ekspedycji do 
Sudanu, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1985, t. 31, s. 337.
21  B. Targosz-Krysik, Garncarstwo u ludu Nuba-Moro z Południowego Kordofanu w Sudanie, „Materiały Zachodniopo-
morskie”, 1997, t. 43, s. 375–430.
22  J. Łapott, Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84–85”…, s. 358–360.
23  [b.a.], Sudan. Ludy rolnicze i plemiona koczownicze południowo-wschodniego Kordofanu (katalog wystawy), Kalisz 
1986.
24  J. Łapott, Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84–85”..., s. 361.
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(Betamaribe) oraz na terenie Burkina Faso w okolicy Gaoua – kraju plemienia Lobi”25. 
W trakcie trwania wyprawy rozszerzono obszar badawczy o tereny zamieszkałe przez 
ludy Baule i Gagou na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Zebrano bogatą dokumentację naukową, która pozwoliła na przygotowanie wielu 
niecodziennych opracowań źródłowych. Na uwagę zasługują prace dyplomowe opubli-
kowane później w postaci artykułów26. W czasie tej wyprawy, Jacek rozpoczął badania 
nad kowalstwem wśród Sombów, które kontynuował w  czasie kolejnych wypraw ba-
dawczych27. Kilkuletnie badania zakończone zostały napisaniem pracy doktorskiej, którą 
obronił na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 2005 roku28. Podobnie, jak 
podczas poprzednich wypraw, szczególną uwagę poświęcono pozyskiwaniu „ekspona-
tów dla Muzeum Narodowego w Szczecinie – łącznie zgromadzono ich 1390 sztuk. To 
swoisty rekord. Nigdy jeszcze nie udało się przywieźć do Polski, jednorazowo, takiej ilo-
ści eksponatów w formie zwartej kolekcji”29. Kończąc sprawozdanie z wyprawy, zwraca 
uwagę na potrzebę kontynuacji działań „w ramach kolejnej ekspedycji zaplanowanej na 
rok 1990”30. Była to jednak ostatnia „studencka” ekspedycja do Afryki. Zmiany spowo-
dowane „okrągłym stołem” znacząco ułatwiły organizowanie badań poza granicami 
kraju. Nie było już, na szczęście, potrzeby tworzenia komitetów organizacyjnych wypraw 
i dopraszania się paszportu.

Przygotowania do kolejnej wyprawy rozpoczęły się jeszcze w warunkach schyłkowe-
go PRL-u. Nadal jednak siła nabywcza złotówki była niska, a co za tym idzie – uczestni-
cy posiadali ograniczone możliwości finansowe. W związku z powyższym zdecydowano 
się na wyjazd dwoma samochodami marki Tarpan, na które zapakowano „tradycyjnie” 
sprzęt obozowy i dużą ilość prowiantu na kilkumiesięczny pobyt dla ośmiu uczestników. 
Jak się później okazało, była to ostatnia wyprawa badawcza samochodem.

Ekspedycja Etnologiczna „Sahara-Sahel ’90” zorganizowana została przez Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, jej kierownikiem był Jacek. „Przewidywano kontynuację badań sta-
cjonarnych u Somba (Betamaribe) w Beninie oraz ewentualnie u Lobi w Burkina Faso, a tak-
że rozpoznanie wśród innych grup etnicznych leżących na trasie podróży”31. Rozważano 

25  J. Łapott, Wyprawa Naukowa SAHEL ’87 – Sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej ekspedycji 
do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1991, t. 37, s. 281–282.
26  W. Dohnal, Tradycyjna gospodarka rolna ludu Somba z północnego Beninu, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1991, 
t. 37, s. 211–279; S. Krysik, Tradycyjne budownictwo ludów Somba z regionu wzgórz Atacora w północno-zachodnim Beni-
nie, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1993, t. 39, s. 353–380; M. Ząbek, Zagroda Lobi w południowo-zachodniej Burkina 
Faso, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1993, t. 39, s. 321–352.
27  J. Łapott, Kowalstwo w kulturze ludów Somba z północnego Beninu w epoce przemian, „Materiały Zachodniopomor-
skie”, 2000, t. 46, s. 503–600.
28  Doktorat został opublikowany: J. Łapott, Pozyskiwanie żelaza w Afryce Zachodniej na przykładzie masywu Atakora, 
Żory 2008. Jest też autorem pracy poświęconej kowalstwu w północnym Kamerunie: J. Łapott, Kowalstwo w życiu co-
dziennym plemienia Daba i Guidar w Kamerunie Północnym, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1984, t. 30, s. 245–262.
29  J. Łapott, Wyprawa Naukowa „SAHEL ’87” …, s. 305–306.
30  Tamże, s. 305.
31  J. Łapott, Ekspedycja Etnologiczna „SAHARA-SAHEL ’90” – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy 



42

także możliwość wizyty na północy Burkiny Faso u Kurumbów. Podobnie jak w przy-
padku poprzednich wypraw, życie napisało swój scenariusz. Psujące się samochody 
spowodowały znaczne zmiany w planach badawczych. Badania prowadzono głównie 
w Masywie Atakora, eksponaty zaś zbierano na całej trasie wyprawy. Wizyta po trzech 
latach nieobecności we wsi Takpanta wprawiła Jacka w przygnębiający nastrój. Chodzi-
ło głównie o architekturę wioski, tradycyjne budownictwo obronne zaczęło odchodzić 
w  przeszłość. Jeden z  etnonimów ludów zamieszkujących Masyw Atakora odnosi się 
do budownictwa. Betamaribe znaczy „ci, którzy dobrze budują”. Tradycja budowy za-
gród zwanych tata, będących prawie synonimem kultury tego plemienia, zda się nale-
żeć dziś do przeszłości”32. To wtedy chyba narodziło się powtarzane często przez Jacka 
(i nie tylko) powiedzonko odnoszące się do znanej pracy Claude Lévi-Straussa – Smu-
tek tropików. Bezpowrotnie utracona tradycyjna kultura, która pozostawia nie budzącą 
ani zachwytu, ani szacunku rzeczywistość. W tym konkretnym przykładzie, „koszmarki 
architektoniczne” wprawiające etnologa w  mieszany nastrój – czyli właśnie „smutek 
tropików”. Pobyt we wsi był jedną z ostatnich okazji rejestracji tradycyjnej organizacji 
przestrzennej wsi, architektury itp. Kolejne lata badań wśród Sombów, potwierdziły ów-
czesne przypuszczenia, że urokliwa tradycyjna architektura zostanie zastąpiona niezbyt 
urodziwymi konstrukcjami z  dwuspadowymi dachami krytymi blachą falistą. Żeby to 
udowodnić, musieliśmy poczekać dwadzieścia lat.

Efektem tej wyprawy, tak jak poprzednich, były przywiezione do Muzeum w Szcze-
cinie eksponaty w  liczbie 562 sztuki33. Było to zdecydowanie mniej niż podczas po-
przednich wypraw, a powodu należało upatrywać głównie w zmianie środka lokomocji. 
Wcześniej używano ciężarówek, tym razem skorzystano z samochodów rolniczych przy-
stosowanych do przewozu niewielkiej ilości towaru. W rezultacie, w czasie tej wyprawy 
więcej czasu poświęcano badaniom etnologicznym niż pozyskiwaniu eksponatów.

Jacek, jako doświadczony organizator wypraw naukowych, dwukrotnie prowadził 
wyjazdy turystyczne organizowane przez powstające wtedy biura turystyczne (1991 
i  1992). Jak sam zauważa, było to ciekawe doświadczenie: „pomimo pokonania wielu 
tysięcy kilometrów wiązały się raczej z turystyczno-poznawczym […] charakterem [wy-
jazdów – LB], niż z działalnością stricte naukową. Tym niemniej były one dla mnie – jak 
wspomina – nowym, ciekawym doświadczeniem. Po raz pierwszy, poznaję ludy Sahary 
Hiszpańskiej i  Mauretanii, w  tym zapewne jako jeden z  nielicznych Polaków, prowadzę 
swoją grupę, do zagubionych na bezdrożach Sahelu – ruin dawnej stolicy średniowieczne-
go państwa Ghana – Kumbi Saleh”34. W celu wykorzystania ciężarówki jako środka trans-
portu dla uczestników wyjazdu trzeba było dokonać kilku modyfikacji. Przede wszystkim 
część bagażową ciężarówki należało przerobić na przedział pasażerski (podobnie jak to 

do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1992, t. 38, s. 386.
32  Tamże, s. 397.
33  Tamże, s. 408.
34  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm.
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było w przypadku wypraw etnologicznych), w którym podróżowali turyści. W tym celu 
wykonywano ściankę wydzielającą z  części bagażowej przedział osobowy, w  którym 
montowano fotele. Wykonywano dodatkowe bagażniki na kabinie kierowcy i z tyłu sa-
mochodu, montowano dodatkowe baki na paliwo, na zewnątrz umieszczano zaczepy 
na blachy służące do wyciągania samochodu z  piasku. Były to ostatnie wyprawy sa-
mochodowe do Afryki, pojawił się bowiem „nowy” – dostępny już finansowo – środek 
lokomocji jakim był samolot. W wyjazdach samochodowych wzięło udział wiele osób. 
Jacek obliczył, że podróżował z 36 osobami, z niektórymi kilkakrotnie35. Wyjazdy lotnicze 
były bardziej kameralne.

Wyprawy samochodowe były jedyną możliwością podróżowania do Afryki w  cza-
sach PRL-u i w pierwszych latach odrodzonej Rzeczpospolitej. Wiązało się to z wieloma 
niedogodnościami: długi czas dojazdu do terenu badań, awaryjność sprzętu itp. Miało 
też jednak swoje plusy, najważniejszym z nich były duże możliwości przywozu ekspona-
tów do kraju. Dzięki tym ekspedycjom zbiory Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, powiększyły się o tysiące nierzadko unikalnych eksponatów 
i to formie, tak cenionych w muzealnictwie, etnologicznych monograficznych kolekcji. 
„Dziś zbiory szczecińskie należą, bez wątpienia, do największych w Polsce i mają swoją 
rangę europejską. […] Zgromadzone kolekcje były wielokrotnie prezentowane na kilku-
dziesięciu wystawach czasowych w  Polsce, ale także w  Niemczech, Czechach i  Danii. 
Podejmowane przez uczestników wypraw tematy badawcze omawiające rzeczywistość 
kulturową odwiedzanych w ciągu ostatnich ponad dwudziestu lat, społeczności docze-
kały się wielu publikacji w Polsce i poza jej granicami”36.

Kończąc wątek wypraw samochodowych należy poruszyć mało merytoryczną, ale 
jakże ważną kwestię – stan techniczny pojazdów a co za tym idzie awarie i naprawy. Pod-
czas wyprawy w roku 1990, obładowane sprzętem, żywnością itp., Tarpany od początku 
sprawiały pewne problemy. ich apogeum nastąpiło na pustyni, na której to na dodatek 
się zgubiliśmy. Wyjechaliśmy 27 marca z  leżącego na wschodzie Algierii Zaouatanlaz 
drogą N55 na zachód. Droga była słabo oznaczona, co powodowało, że często zjeżdżali-
śmy ze szlaku. Błądziliśmy, co nas bardzo niepokoiło i wprowadzało pewną nerwowość. 
Po jakimś czasie, znaleźliśmy szlak, a przy nim tzw. balizy (słupy), na których były ta-
bliczki z  literami FG i  AM oraz cyfry. FG zinterpretowaliśmy jako Zaouatanlaz (dawny 
francuski Fort Gardel), skąd wyjechaliśmy, zaś AM jako in Amguel, dokąd jechaliśmy. in 
Amguel leży na zachód od Zaouatanlaz przy drodze nr 1 biegnącej do Tamanrasset, do 
którego chcieliśmy dojechać, aby dalej skierować się na południe do Nigru. Cyfry ozna-
czały ilość kilometrów przy FG (Zaouatanlaz) zwiększały się, a przy AM zmniejszały 
się. Utwierdzało nas to w przekonaniu, że jedziemy w dobrym kierunku, oddalamy się 
od Zaouatanlaz, a zbliżamy do in Amguel. Niepokoiło nas tylko, że nie spotkaliśmy 

35  W. Bolimowska i in., dz. cyt., s. 57.
36  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm.
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zaznaczonych na mapie miejscowości, gdzie zamierzaliśmy uzupełnić zapasy wody, 
której ubywało. Po pewnym czasie, zaczęliśmy podejrzewać, że nie jedziemy do in 
Amguel, lecz do leżącej na północy osady Amguid. Wieczorem, 29 marca, rozbiliśmy 
obóz przy balizie „AM 80”. Zauważyliśmy, że z  daleka zbliża się do nas ciężarówka. 
od kierowcy, w drodze wymiany, nabyliśmy wodę i paliwo. Potwierdził też, że jesteśmy 
w pobliżu Amguid. Krótko mówiąc, kierowaliśmy się nie na zachód tylko na północny-
-zachód. Nie był to jednak największy problem, 30 marca popsuły się półośki w pierw-
szym Tarpanie, co skutecznie go unieruchomiło. Sprawny samochód rozładowaliśmy, 
aby był lżejszy. Piszący te słowa wraz z jednym uczestnikiem został przy uszkodzonym 
pojeździe pilnując bagażu i zapasów. Reszta ekipy pojechała po pomoc. Droga nie była 
łatwa, samochód zakopywał się w piasku (Tarpany nie były samochodami terenowymi), 
do tego dokuczał brak wody. W kategoriach cudu należy traktować fakt, że „ekipę ra-
tunkową” spotkali francuscy turyści, którzy dali im wody i pomogli dotrzeć do Amguid, 
gdzie był samochód terenowy. Drugim cudem było to, że następnego dnia odnaleźli nas 
na pustyni. Gdyby tak się nie stało, to te słowa pisałby pewnie ktoś inny. Kiedy ponow-
nie ruszyliśmy (popsuty Tarpan holował sprawny samochód) w kierunku Tamanrasset, 
po kilkudziesięciu kilometrach zepsuły się półośki w drugim Tarpanie. Po kilku dniach 
udało się doholować samochody do Tamanrasset, zaczął się proces sprowadzania części 
zapasowych z kraju. Straciliśmy ponad dwa tygodnie. Takie lub podobne problemy miały 
miejsce w każdej wyprawie samochodowej. Jednak mimo tych przeciwności losu program 
badawczy należało realizować a eksponaty pozyskiwać. Powyższa historia, którą dzisiaj 
z sentymentem wspominamy, pokazuje jak uczestnik wyprawy zależny jest od warun-
ków przyrodniczych i sprzętu. Są to sprawy, na które nie ma się wpływu. od uczestników 
wymagane jest coś znacznie ważniejszego: siła psychiczna, konsekwentne dążenie do 
celu i wzajemne zaufanie. Szczególnie ważne są relacje między kierownikiem wyprawy 
a uczestnikami, które muszą się cechować wzajemnym zaufaniem i odpowiedzialnością. 
Z jednej strony odpowiedzialność kierownika wyprawy za uczestników, a z drugiej strony 
zaufanie uczestników do kierownika. W opisanej sytuacji kluczowe było i jedno i drugie.

Wyprawy samolotowe
Nowa rzeczywistość, w jakiej znalazła się Polska na początku lat 90. skutkowała no-

wymi możliwościami organizacji badań. Ciężarówka i kilka ton bagażu, z którym udawa-
ły się dotychczasowe wyprawy w drogę do Afryki zostały zastąpione biletem lotniczym 
i  plecakiem. Trzeba jednak zauważyć, że wyjazdy lotnicze Jacek zaczął już realizować 
dekadę wcześniej. Można zaryzykować twierdzenie, że był w Polsce prekursorem tego 
typu badań. W  1978 roku odwiedził indie i  Nepal, skąd przywiózł interesującą kolek-
cję broni oraz sztuki (maski). Większość tych zbiorów trafiła do Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Dwa lata później, również samolotem, a w terenie środkami miejscowej 
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komunikacji, zwiedził „Tunezję i niezły kawałek Algierii”37. Wymienione wyjazdy lotnicze 
(1978 i 1980) i dwie ostatnie samochodowe (1991, 1992), oprócz walorów poznawczych, 
miały wyraźny akcent turystyczny. Czy etnograf może być jednak w takich okoliczno-
ściach na urlopie? Czy wyjazd turystyczny nie niesie ze sobą aspektów poznawczych? 
Myślę, że to pytania retoryczne.

W 1996 roku po raz pierwszy Muzeum Narodowe w Szczecinie zorganizowało wy-
prawę, która nie posiadała własnego środka lokomocji. Uczestnicy tejże ekspedycji udali 
się samolotem do Bamako, a później poruszali się już lokalnymi środkami transportu. 
Łącznie przemierzyli 6 000 km przez cztery kraje (Mali, Burkina Faso, Togo, Benin). We 
wstępie do sprawozdania z badań Jacek zauważa, że „ten rodzaj wyprawy należałoby 
jednak w  przyszłości zarezerwować dla prac typu stacjonarnego, działań terenowych 
w jednym miejscu”38. Przyszłość pokazała, jak słuszna była ta uwaga, a kolejne wypra-
wy miały bardzo precyzyjnie określone tereny badawcze. Dla Jacka wyjazd ten był „kon-
tynuacją badań nad dawnym kowalstwem i obróbką metali wśród plemion refugialnych 
usytuowanych na pograniczu Beninu, Togo oraz Burkiny Faso”39. Sporo czasu poświę-
cił także na badania w kraju Dogonów, głównie nad procesem przemian zachodzących 
w tradycyjnej kulturze. Mając punkt odniesienia, jakim były badania z 1977 roku, potrafił 
dostrzec gwałtowność zachodzących zmian tak w zakresie życia codziennego, jak i sfery 
duchowej.

Efektem wyjazdu były 42 obiekty przekazane w  darze muzeum szczecińskiemu. 
W wyprawie uczestniczył pracownik Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krako-
wie – Jacek Kukuczka, który pozyskał dla swojego muzeum 51 obiektów. Porównując 
możliwości gromadzenia eksponatów z okresu samochodowego, kiedy uczestnicy mie-
li do dyspozycji samochód i okresu samolotowego, kiedy obiekty musiały zmieścić się 
w plecaku, Jacek dochodzi do wniosku, że ten sposób prowadzenia badań daje niewielkie 
możliwości gromadzenia kolekcji muzealnych40. W późniejszym okresie udało nam się 
jednak wypracować bardziej efektywne sposoby gromadzenia większej ilości obiektów 
i ich wysyłki do Polski.

Wyprawa z 1996 roku wyznaczyła nowy kierunek w karierze zawodowej Jacka. Wy-
jazdy w  epoce samochodowej sprzyjały pozyskiwaniu dużej ilości eksponatów, korzy-
stanie z  transportu lotniczego w  znaczący sposób ograniczało te działania. Siłą rze-
czy, głównym akcentem stały się dla niego badania naukowe, gromadzenie obiektów 
– sprawą drugorzędną. obiekty pozyskiwane były głównie w terenie badań, ale zdarzały 
się przypadki nabywania ich „na trasie”. Koniec lat 90. XX wieku i początek pierwszej 
dekady XXi wieku to także czas poszukiwań efektywnych sposobów przemieszczania 

37  http://www.info.kalisz.pl/asnyk/PoLatach/Lapott.htm
38  J. Łapott, Sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy etnologicznej „Afryka Zachodnia ’96”, „Materiały 
Zachodniopomorskie”, 1996, t. 42, s. 431.
39  Tamże, s. 433.
40  Tamże, s. 458–459, 433.
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się w terenie. Wynajem samochodów terenowych był dość kosztowny, a co za tym idzie 
pozostawał poza zasięgiem możliwości finansowych uczestników. Do poruszania się 
w terenie wykorzystywano popularne w owym czasie w Burkinie Faso i Mali motorowery 
P-50, zwane tam mobiletkami. W przeciwieństwie do samochodów można je było na-
prawić za pomocą śrubokręta i młotka. Był to tani w eksploatacji, łatwy do wynajęcia 
i prosty w prowadzeniu środek lokomocji. 

W tym czasie, Jacek koncentrował się nad zbieraniem materiałów do swojej pracy 
doktorskiej poświęconej pozyskiwaniu żelaza w  Afryce Zachodniej. Tematem tym za-
interesował się już na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Materiał źródłowy zbierał na 
przestrzeni kilkunastu lat w  sezonach badawczych trwających od kilku do kilkunastu 
tygodni głównie w Togo i Beninie, ale także w okolicach Korhogo (Wybrzeże Kości Sło-
niowej w latach 1999 i 2001), u Kurumbów (Burkina Faso w latach 1998, 1999, 2001) oraz 
oczywiście u Dogonów (od roku 1977)41. Mimo intensywności prowadzonych badań nie 
udało mu się uczestniczyć w procesie budowy dymarki i wytopu żelaza42. Początkowo 
były problemy nawet z odnalezieniem, w Masywie Atakora, pozostałości po dymarkach. 
Prowadzone badania przypominały nieco poszukiwanie zjawy. Nastąpił jednak przełom. 
Po powrocie z  wyprawy badawczej w  1996 roku, opowiadał z  wielkim przejęciem, jak 
z kucharzem z misji w Bassar (Togo), jadąc na wynajętym motocyklu przez busz dotarł 
do pozostałości dymarek. Spowodowało to przełom w  badaniach, od tego momentu 
zintensyfikował swoje poszukiwania. Bardzo zależało mu na zaobserwowaniu procesu 
technologicznego, pracy przy dymarce. Nie ustawał w tym dążeniu nawet po obronieniu 
pracy doktorskiej. 

W czasie tych wypraw Jacek sporadycznie gromadził eksponaty dla Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie. Pomagał natomiast autorowi tych słów w pozyskiwaniu obiektów 
dla tworzącego się Muzeum Miejskiego w  Żorach. istniejąca w  Żorach kolekcja afry-
kańska powstała przy niemałym jego udziale. Gromadząc eksponaty dla „swojego” mu-
zeum, a także prowadząc wywiady korzystałem z wiedzy i doświadczenia Jacka.

Kilkakrotnie przebywał wśród Kurumbów, głównie w  wodzostwie Lurum (il. 1, 
s. 378). Najważniejszy był chyba pobyt w  Yoro (2001) leżącym w  wodzostwie Pela na 
terenie dzisiejszej Republiki Mali (il. 2, s. 378). Miejscowość ta była istotna dla badań 
prowadzonych przez Jacka wśród Dogonów, bowiem w  myśl mitologii Dogonów to do 
tej miejscowości udali się Tellemowie po opuszczeniu Falez Bandiagary. W świetle tej 
historii, współcześni mieszkańcy Yoro mieliby być ich potomkami, choć jak wykazały 
badania – mają oni jednak odmienne zdanie w tej kwestii43.

41  L. Buchalik, J. Łapott, Sprawozdanie z realizacji programów badawczych „Lurum 2000” oraz „Atacora-Lurum 2001” 
i „Yoro 2002”, [w:] Ludzie i kultury, i. Bukowska-Floreńska (red.), Żory 2003, t. 1, s. 69–84.
42  J. Łapott, Pozyskiwanie …, s. 9–10.
43  L. Buchalik, Niewolnicy kobiet, czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba. Studium z etnohistorii Afryki Zachodniej, 
Wrocław 2009, s. 17–20.
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Po obronieniu przez Jacka doktoratu, nieco dla „odświeżenia” zmieniliśmy teren ba-
dań w Afryce. W 2005 roku udaliśmy się do Kamerunu i Czadu śladem dwóch znanych et-
nografów. Nigela Barleya – autora prac, który pokazywał badania etnologiczne od strony 
praktycznej, będąc za to często krytykowanym przez swoich oponentów. Badacz w swo-
ich pracach przekonywał, że praktyka badań terenowych niewiele ma wspólnego z teo-
rią. Trudne doświadczenia terenowe traktuje z humorem, a swoje naukowe obserwacje 
przedstawia w sposób daleki od akademickiego nudziarstwa44. Drugim naukowcem był 
austriacki etnolog Peter Fuchs prowadzący badania wśród Hadżerajów w  środkowym 
Czadzie45. W wyprawie uczestniczyły jeszcze dwie osoby: Katarzyna Podyma (historyk 
sztuki z Muzeum Miejskiego w Żorach) oraz Agnieszka Tomaszewska (historyk z Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie). Głównym celem ekspedycji było prowadzenie badań 
wśród ludów refugialnych – Doweyo i Duupów w okolicy Poli (Kamerun), dokumentacja 
tradycyjnej architektury Musgum (Kamerun)46 oraz Hadżerajów w okolicy Bitkin (Czad), 
a także nabywanie eksponatów dla Muzeum Miejskiego w Żorach. Łącznie pozyskano 
dla Muzeum 222 eksponaty.

W 2006 roku Jacek „wraca do Dogonów”. Pozyskiwanie eksponatów schodzi na plan 
dalszy (il. 3-6, s. 379–381). odkąd w 2007 roku zaczął pracować na Uniwersytecie Szcze-
cińskim w instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, swoje pobyty terenowe 
prawie całkowicie skupił się na badaniach etnologicznych wśród Dogonów w  ramach 
projektu badawczego poświęconego procesowi przemian w tradycyjnej kulturze Dogo-
nów. Wyjątkiem są wyprawy z lat: 2007, 2009 i 2012. 

W 2007 roku, wspólnie z Maciejem Ząbkiem, prowadził badania w Sudanie w ramach 
projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW): „Etniczna 
struktura ludności południowego Kordofanu. Zmiana w  wyniku migracji i  przesiedleń 
przymusowych w latach 1986–2004”. Efektem tego były wystąpienia na konferencjach 
i publikacje47. Był to jego drugi pobyt w Sudanie, niestabilna sytuacja polityczna kom-
plikowała wyjazd i  prowadzenie badań w  terenie. Uczestnicy, zaopatrzeni w  oficjalne 
pozwolenia wyjechali ze stolicy, aby dotrzeć do terenu badań. Na przeszkodzie stanął 
jeden z wielu lokalnych patroli, który nie respektował oficjalnych dokumentów władz 
państwowych. Wydawało się, że stanowisko uzbrojonego patrolu skutecznie uniemoż-
liwi prowadzenie badań. Podczas długich rozmów z dowódcą patrolu, w czasie których 
starano się wytłumaczyć cel przyjazdu, Jacek pokazał zdjęcie wykonane w  czasie po-
przedniego pobytu w 1985 roku. Pomógł przypadek. Dowódca rozpoznał na pokazanym 

44  N. Barley, Niewinny antropolog, Warszawa 1997; N. Barley, Plaga gąsienic, Warszawa 1998.
45  P. Fuchs, Ambasira: kraina demonów, Warszawa, 1967; P. Fuchs, La religion des Hadjeray, Paris 1997.
46  Wykonana dokumentacja stała się podstawą przygotowanego w Żorach w 2008 roku projektu „Yatenga – Muzeum 
Kultur Świata”. Projektowane budynki muzeum miały być wykonane z tradycyjnych surowców, technikami stosowanymi 
w Afryce. 
47  J. Łapott, Nuba Moro z południowego Kordofanu – społeczeństwo refugialne w świecie współczesnej wojny, [w:] Afryka 
na progu XXI wieku polityka Kwestie społeczne i gospodarcze, D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Warszawa 2009, s. 89–100. 
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zdjęciu członków swojej rodziny. Spowodowało to zmianę nastawienia do etnologów, 
którzy w konsekwencji otrzymali stosowne pozwolenia, tym razem wydane przez wła-
dzę lokalną i rozstali się w serdecznej atmosferze. 

Rok 2009, to oprócz badań wśród Dogonów także wyjazd do Bamanów celem 
uczestniczenia w tradycyjnym procesie pozyskiwania żelaza. Był to rezultat odnalezie-
nia 1 marca 2008 roku w  miejscowości Kena niedaleko Nossombougou na północ od 
Bamako – według informatorów – ostatniej, czynnej w Afryce Zachodniej dymarki (il. 7, 
s. 381). Mistrzem wytopu był ponad stuletni Diatrou Fane. Wydarzenie to zostało do-
brze udokumentowane (nakręcono m.in. film) i wykorzystane w pracy naukowej. Jacek 
był usatysfakcjonowany, w kilka lat po opublikowaniu pracy poświęconej pozyskiwaniu 
żelaza, mógł osobiście uczestniczyć w tym procesie. Mógł zweryfikować swoje poglą-
dy na temat technologii procesu (il. 8, s. 382). Większość stawianych w jego pracy tez 
znalazła potwierdzenie w  obserwowanym procesie wytopu48. Jedyne różnice polegały 
na wielkości uzyskanej w wyniku wytopu łupy oraz sposobu spuszczania żużla. Cieka-
wym projektem był również wyjazd do ouagadougou w 2012 roku, jego głównym celem 
było wykonanie posągu prof. Jana Czekanowskiego (il. 9, s. 382). Posąg został wykonany 
z okazji iii Kongresu Afrykanistów Polskich odbywającego się Szczecinie i umieszczony 
w centrum miasta, w Parku gen. W. Andersa. Proces wykonania posągu został opisany 
w roczniku „Afryka”49.

Pod koniec drugiej dekady XXi wieku Jacek ogranicza czas pobytu w Afryce. Bada-
nia organizuje w  myśl zasady: częściej, krócej, intensywniej. Jest to niewątpliwie wy-
nik zdobytego doświadczenia i ciągłego udoskonalania technik badawczych, ale także 
problemów związanych ze znoszeniem trudów podróży. Prof. J. Czekanowski wielokrot-
nie zwracał uwagę jak jego stan zdrowia wpływał na prowadzone badania50. Problemy 
związane z długim przebywaniem na badaniach w terenie opisywał również Michel Le-
iris – francuski etnolog prowadzący badania wśród Dogonów51. Były to czasy wielomie-
sięcznych wypraw najpierw statkiem do Afryki, a potem lokalnymi środkami transportu 
(konno, łodzią, pieszo). Krótkie pobyty w terenie były niemożliwe. Dzisiaj w dobie rozwi-
niętego transportu lotniczego, krótkie i intensywne badania terenowe są w pełni realne. 
Tą metodą, od 2015 roku, Jacek realizuje projekt poświęcony ludności zamieszkującej Fa-
lezy Bandiagary zanim przybyli tam Dogonowie: „Kultura Tellem w tradycji oralnej spo-
łeczności Dogon”. Traktuje on o postrzeganiu Tellemów, autochtonicznej ludności Falez 
Bandiagary przez Dogonów, współczesnych mieszkańców tego terenu (il. 10, s. 383).

48  Zob. J. Łapott, Pozyskiwanie żelaza...
49  J. Łapott, L. Buchalik, Afrykanie – Afrykaniście, czyli jak powstawał pomnik profesora Jana Czekanowskiego, „Afryka”, 
2012, nr 36, s. 117–126.
50  J. Czekanowski, W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki Środkowej, Wrocław 1958.
51  M. Leiris, L’Afrique fantôme (fragmenty), „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, 2007, t. 61(3–4), s. 92–104. 
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Muzealnik – kolekcjoner
Jacek jest muzealnikiem z pasji i powołania, większą część życia zawodowego – 35 lat  

– spędził w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Rozpoczynał pracę w czasie kiedy dy-
rektorem był prof. Władysław Filipowiak – archeolog prowadzący badania w Gwinei. Nie 
uważa się jednak za jego ucznia. We wspomnianym wywiadzie mówi, „jestem chyba 
rodzajem samouka, sam zdobywałem wiedzę i doświadczenie w Afryce”52. Na stwier-
dzenia, że jest specjalistą, znawcą Afryki, zaprzecza, mówi skromnie, że jest tylko po-
szukującym wiedzy. Sam nie pamięta, kto wpoił mu wiedzę kolekcjonerską i  nauczył 
pozyskiwania eksponatów. Jak wspomina „starałem się, aby kolekcja jak najpełniej 
pokazywała kulturę grupy etnicznej, w  której prowadziliśmy badania. Tak było pod-
czas pierwszej wyprawy w przypadku Dogonów, a także ludów Kirdi Daba, Kirdi Guidar 
z Północnego Kamerunu. Jeśli chce się bowiem przedstawić kolekcję prezentującą różne 
aspekty danej kultury, to musi ona liczyć co najmniej kilkaset eksponatów i będą w niej 
oczywiście przedmioty bardziej i mniej cenne”53.

Pierwsze wyprawy samochodowe, to przede wszystkim pozyskiwanie eksponatów, 
można by powiedzieć, że Jacek to przede wszystkim muzealnik-kolekcjoner. Pozyskał 
do polskich muzeów kilka tysięcy eksponatów, przede wszystkim Muzeum Narodowe-
go w Szczecinie, ale także Muzeum okręgowego w Kaliszu, Muzeum Etnograficznego 
w  Warszawie, Muzeum Etnograficznego w  Poznaniu, Muzeum Misyjno-Etnograficz-
nego Księży Werbistów w Pieniężnie i na koniec Muzeum Miejskiego w Żorach. Biorąc 
pod uwagę zasób polskich zbiorów pozaeuropejskich, praca Jacka jest trudna do prze-
cenienia. Podobnie jak Jacek, pozyskuję zbiory do muzeum – nie śmiałbym jednak po-
równywać się z nim – wiem, ile trudu to wymaga, czasem trochę intuicji (rozumianej 
jako emocjonalna emanacja doświadczenia) i szczęścia. obiekt trzeba w terenie znaleźć, 
dowiedzieć się, kto jest jego właścicielem (to nie zawsze jest prosta sprawa) i zakupić, 
w międzyczasie robić notatki i  zdjęcia. W momencie, kiedy obiekt jest już pozyskany, 
należy uporządkować informacje na jego temat, nadać numer terenowy, zapakować 
i bezpiecznie przywieźć do kraju. Powyższy opis pozyskiwania eksponatów zajął mi dwa 
zdania, rzeczywistość terenowa jest o wiele bardziej skomplikowana.

Pozyskując obiekty do żorskiego muzeum podpatrywałem pracę Jacka, korzystałem 
z  jego doświadczenia zdobytego w czasie wypraw samochodowych. W tym względzie 
czuję się jego uczniem. Pomimo że czasy i sposoby podróżowania zmieniały się, zasad-
nicze sposoby pozyskiwania obiektów w terenie nie uległy jednak zmianie. Modyfikowa-
łem szczegóły, a raczej dostosowywałem się do okoliczności.

Jak już zostało powiedziane, czas pozyskiwania gigantycznych kolekcji w trakcie wy-
praw dobiegł końca. Bez samochodu w terenie nie można gromadzić dużych kolekcji, Jac-
kowi tego brakuje. W wiosce zachowuje się jak tropiciel, który musi znaleźć poszukiwany 

52  W. Bolimowska i in., dz. cyt., s. 70.
53  Tamże, s. 54.
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obiekt. Kiedyś w Yendouman już wsiadaliśmy do stojącego w słońcu samochodu (czasa-
mi nas było stać na wynajęcie). Jacek trochę poganiał: „wsiadajcie, wsiadajcie, już idę”, 
ale pojawił się antiquer z interesującą ofertą. Nie pamiętam, co to były za przedmioty, 
pamiętam upał w  samochodzie i  dyskutującego Jacka nieczułego na nasze ponagle-
nia. Dla niego, trudności, temperatura są nieważne, ważny jest obiekt do pozyskania. 
W tym względzie był wymagający dla siebie i  innych. Powtarzane przez niego, prawie 
jak zaklęcie, „koniec z kolekcjonerstwem”, oraz „kupiłem, żeby nie wyjść z wprawy”, nie 
oznacza, że niczego nie pozyskuje. Stwierdzenia te odnoszą się do zaprzestania zbiera-
nia określonych przedmiotów w sytuacji, kiedy otwiera się nowe pole kolekcjonerskie. 
obiekty zawsze wybierane są ze smakiem i znawstwem przedmiotu. Czasami mu tego 
zazdroszczę. Zbierając różne (nie zawsze ładne) przedmioty, mam na uwadze, że brzy-
dota także jest częścią codziennego życia. Jacek czasem kręci na to nosem, ale po cichu 
chyba się zgadza.

Etnolog – afrykanista
Kolekcjonerstwo z Jacka chyba nigdy „nie wyszło”. Zresztą, czy z tego można wyjść? 

Zaprzyjaźniony niemiecki kolekcjoner Gustav Wilhelm powiada, że kolekcjonerstwo to 
nałóg, z którego nie można się wyleczyć. Nie stoi ono jednak w sprzeczności z ciekawo-
ścią stricte naukową. Pozyskiwanie eksponatów i badania naukowe są u Jacka powiąza-
ne. W fazie samochodowej przebywając w wioskach uczestnicy wypraw prowadzili ba-
dania i kupowali przedmioty wchodząc w posiadanie znaczącej wiedzy o nich. Tworzone 
w ten sposób kolekcje były dobrze udokumentowane, miały solidne podstawy naukowe, 
stając się w przyszłości ozdobą muzeów. 

Jacka interesowała nie tyle wiedza teoretyczna, tworzona przez etnologów „biur-
kowych”, co wiedza praktyczna, którą pozyskuje się w terenie. Kiedyś siedząc na tarasie 
hotelu Delwende (ouagadougou) czytał książkę i co jakiś czas opowiadał o jej treści, był 
wyraźnie zadowolony wywodem autora. Ale gdzieś około setnej strony autor zauważył, 
że przedstawiony dotychczas wywód jest teorią niepopartą faktami. Jacek zdenerwo-
wał się nieco, że stracił tyle czasu na czyjeś teoretyzowanie. Wywód naukowy musi 
być dobrze udokumentowany, osadzony w faktach, w przeciwnym wypadku jest tylko 
spekulacją. W czasie licznych dyskusji z  Jackiem, kiedy po dniu wywiadów na ich pod-
stawie budowałem pewne teorie, zawsze stawiał pytania: „A skąd to wiesz? Zadałeś to 
pytanie?”. Krytycznym okiem oceniał moje wywody zmuszając mnie do dużej dyscypliny 
w prowadzeniu wywiadów i dogłębnej analizie uzyskanych informacji.

Na przełomie XX i XXi wieku skoncentrował się na badaniach dotyczących afrykań-
skich społeczności refugialnych stojących wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. 
Poznał wiele grup kwalifikujących się do tego rodzaju określenia, oprócz wspominanych 
często Dogonów, wymienić należy też:  Kurumbów z Burkiny Faso, Nuba z Sudanu, Som-
ba z Beninu, Kirdi, Doweyo i Duupa w Kamerunie, Hadżeraj w Czadzie, Gagou na Wy-
brzeżu Kości Słoniowej. Skoncentrował się na badaniach wśród Dogonów, gdzie zdobył 
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największe doświadczenie, sięgające lat 70. XX wieku, czyli jeszcze sprzed wielkiego 
boomu turystycznego, który wprowadził wiele zmian w ich życiu tradycyjnym. Te spo-
strzeżenia (zdjęcia, notatki) były bezcenne w przygotowywanych badaniach. W latach 
2006–07 przygotowywał grant habilitacyjny, którego pomysł powstał wskutek zwięk-
szenia częstotliwości wyjazdów do Dogonów. Pamiętał Dogonów z lat 70., z pierwszej 
wyprawy, zauważył gwałtowny proces przemian, jaki spotkał ich kulturę. We wstępie do 
pracy podsumowującej badania pisał: „powrót po kilkunastu latach spowodował niema-
ły szok i chęć opisania tego niecodziennego zjawiska, jakie zastałem”54, no cóż, „smutek 
tropików”.

W roku 2008 otrzymał z MNiSW grant habilitacyjny (nr 2641/B/H03/2008/35), re-
alizowany w latach 2008–09, pod tytułem „Dogonowie z Mali (Afryka Zachodnia) – spo-
łeczność tradycyjna w  warunkach globalizacji”. Celem prowadzonych badań było: udo-
kumentowanie współczesnego obrazu kultury Dogonów. Wyodrębnienie różnic i zmian, 
jakie zaszły w kulturze Dogonów w konfrontacji z obrazem kultury dogońskiej utrwalo-
nym przez francuskich etnologów w połowie XX wieku oraz w konfrontacji z własnymi 
obserwacjami poczynionymi w trakcie badań nad tradycyjnymi aspektami kultury tego 
ludu prowadzonymi od lat 70. XX wieku. Wyodrębnienie i opisanie czynników petryfiku-
jących elementy kultury tradycyjnej oraz czynników działających destrukcyjnie na miej-
scową kulturę. Projekt był realizowany wspólnie z muzealnikami Ewą Prądzyńską (et-
nograf) ze Szczecina oraz Katarzyną Podymą (historyk sztuki) i Lucjanem Buchalikiem 
(etnograf) oboje z Żor. Dużą rolę odegrał także pierwszy przewodnik i „stary” przyjaciel 
Jacka – Gadiolou Dolo (1948–2010). Jego rolę można porównać do roli, jaką dla Marcela 
Griaule’a pełnił Kaguém Dolo opisany w pracy Bóg wody55. istotnie, Gadiolou to więcej 
niż przewodnik, służył swoją wiedzą, ale także rozciągał nad badaczami niewidoczny 
parasol ochronny, który dawał jego autorytet i rola, jaką pełnił w społeczności Dogonów. 
Wyniki badań Jacek opisał w pracy Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie 
zmian, przedstawiając „przemiany związane z ich [Dogonów – LB] kontaktami ze świa-
tem zewnętrznym. Nie ograniczam się do współczesnych przemian, ale nawiązuję do 
stosunku Dogonów do czasów i rządów administracji francuskiej oraz do cywilizacji is-
lamu. oba te zjawiska miały oczywiście nie mniej znaczący wpływ na kulturę Dogonów. 
A mówiąc bardziej precyzyjnie – próbowały mieć takowy wpływ. Dogonowie i ich kultura 
skutecznie opierali się bowiem tym wpływom. Dowodem na to jest chociażby fakt, że 
pomimo tych wielowiekowych kontaktów – jeszcze 60–70 lat temu za czasów badań 
ekipy M. Griaule’a – kultura dogońska okazywała się zwartym systemem, a i współcze-
śnie jej główne zręby wydają się być nienaruszone”56. Książka ta była podstawą do uzy-
skania przez niego w 2012 roku stopnia doktora habilitowanego.

54  J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012, s. 15.
55  M. Griaule, Bóg Wody. Rozmowy z Ogôtemmelim, Kęty 2006.
56  W. Bolimowska i in., dz. cyt., s. 68.
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Dogonowie
obojętnie, czy będziemy na Jacka patrzeć jak na muzealnika – kolekcjonera czy na-

ukowca, etnologa – afrykanistę i tak Dogonowie zawsze stanowią centrum jego zain-
teresowań, rodzaj młodzieńczej naukowej miłości sięgającej fascynacji maskami z cza-
sów licealnych. To zauroczenie Dogonami niewątpliwie pojawiło się w trakcie pierwszej 
wyprawy. A może stało się to wcześniej, w czasie lektury wspomnianych już artykułów 
poświęconych kosmogonii Dogonów? Jego pierwszym przewodnikiem po zawiłościach 
kultury Dogonów był wspomniany już Gadiolou Dolo, z którym pracował od 1977 roku. 
Szczególnie intensywnie w czasie grantu habilitacyjnego. Między Jackiem i Gadiolou za-
chodziła pewna oryginalna interakcja, prawie telepatia. Gadiolou w lot „łapał” o co Jac-
kowi chodziło. obserwując niejednokrotnie ich rozmowy można było zauważyć, że pa-
nowie darzą się wzajemną przyjaźnią, byli jak „wielokulturowe bliźnięta”. Efektem tego 
było przekazanie Jackowi działki na budowę stacji badawczej. Krótko przed śmiercią Ga-
diolou wspominał o przekazaniu Jackowi kawałka ziemi należącej do rodziny. Wcześniej, 
w czasie grantu Jacka niejednokrotnie była mowa o budowie stałej bazy dla polskich et-
nologów. Gadiolou pamiętał te rozmowy, być może stąd jego decyzja. Prace nad budową 
stacji rozpoczęły się w 2015 roku. Ciężar finansowy wziął na siebie Jacek z pomocą grona 
znajomych. Na zakończenie V Kongresu Afrykanistów Polskich w kwietniu 2018 roku, 
kiedy prace budowlane dobiegały końca, złożył propozycję Polskiemu Towarzystwu 
Afrykanistycznemu wykorzystania domu w Sangha na potrzeby członków Towarzystwa. 
Trudno powiedzieć, na ile zbudowana stacja będzie służyła polskim naukowcom – czas 
pokaże. Niemniej w kraju Dogonów nadal jest wiele tematów badawczych, zaintereso-
wanie naukowców tym ludem szybko się nie skończy. Należy mieć nadzieję, że polscy 
badacze skorzystają z tej interesującej oferty. Biorąc pod uwagę stosunek Jacka do Ga-
diolou, czy też Dolo jak go nazywał, należy się spodziewać stosownego uhonorowania 
go w stacji57.

inną ważną dla Jacka postacią był Atmo Doumbo z  Youga-Na, poznany podobnie 
jak Gadiolou w 1977 roku58, który później podarował mu swój bardzo charakterystycz-
ny, chociaż prosty w wyglądzie naszyjnik (miedziany pierścień na rzemieniu). Przedmiot 
ten był jednak czymś więcej niż tylko naszyjnikiem, według Dogonów był on obdarzony 
siłą metafizyczną. Atmo był jednym z  lokalnych autorytetów i  darowany Jackowi na-
szyjnik pomagał w przemieszczaniu się po kraju Dogonów, otwierał niejedne dogońskie 
drzwi. Wśród współpracowników należy wymienić także antykwariusza Antimbe Guindo 
(pseudonim Lotrszos), Jeremy’ego Poudjougo z  oberży „Campement Gite de la Fem-
me Dogon”, gdzie najczęściej się zatrzymywaliśmy, Boubakara ogobara Dolo z  hotelu 
„Guinna Dogon” i wiele innych osób z  różnych sfer społeczeństwa dogońskiego. Jacek 

57  Zob. J. Łapott, „Długa podróż”…
58  J. Łapott, Atmo Domno – system władzy i   stratyfikacji społecznej w  plemieniu Dogon z  Mali, [w:] Przywódcy 
i przywództwo w Afryce, A. Żukowski (red.), olsztyn 2008, s. 341–352.
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cieszy się dużym zaufaniem, szczególnie w regionie Sanghi i kompleksie wiosek Youga. 
Efektem tego było dość niespodziewane zaproszenie nas do jaskini zstąpienia Nommo 
w październiku 2008 roku. Pangale Dolo, zarządzający budynkiem byłej francuskiej misji 
etnologicznej (tzw. „dom Dieterlen”), 24 października 2008 roku zaprowadził nas do 
jaskini nama kommo donu (miejsca zstąpienia Nommo)59. Mówił, że Germaine Dieterlen 
ostrzegała Dogonów, aby tam nie wprowadzać turystów, że to jest sekretna, intymna 
część ich kultury. Nie wszystko jest na sprzedaż, turystom można pokazywać folklor 
i piękno przyrody. Pewne fragmenty swojej kultury powinni strzec przed obcymi. Ta jej 
emocjonalna wypowiedź była efektem ukazania się w prasie francuskiej zdjęć z  tejże 
jaskini, pokazanych jako ilustracja z pobytu turystów u Dogonów. Pangale mówił o tym, 
przyznając jej rację i twierdząc, że „od tego czasu nikogo tu nie przyprowadzili”. Poka-
zanie nam tej jaskini było aktem wielkiego zaufania do nas. Przyznaję, że początkowo 
byłem tak zdumiony zaistniałą sytuacją, że nie zdawałem sobie sprawy, gdzie się znaj-
duję. Analiza wykonanych zdjęć (porównanie ich do znanych w literaturze) utwierdziły 
mnie dopiero w przekonaniu, gdzie Pangale nas zaprowadził. Zapewne bez obecności 
Jacka i Gadiolou ta wizyta nie doszłaby do skutku – weszliśmy na wyższy poziom wta-
jemniczenia.

Prowadząc przez wiele lat badania wśród konkretnych ludzi, których zna się z imie-
nia i  nazwiska, zna się ich sytuację rodzinną, a  czasem żyje ich problemami, trudno 
nie pomagać potrzebującym. Jacek zawsze jedzie do kraju Dogonów z dużym bagażem, 
najczęściej są to prezenty dla przyjaciół, ale także bardzo konkretna pomoc w postaci na 
przykład kul dla inwalidy. Etnolodzy prowadzący badania w terenie starają się pomagać, 
nie tyle osobom indywidualnym, co wspólnotom. Wspominany już M. Griaule, wprowa-
dził uprawę cebuli szalotki, zbudował pierwsze zapory wodne, co umożliwiło uprawę 
roślin wymagających większej ilości wody. Jacek widząc problemy z wodą w Youga-Pilou 
pozyskał od sponsora środki na podwyższenie istniejącej zapory tak, aby mogła groma-
dzić większą ilość wody. Działania pomocowe etnologów wprowadzają zmiany jakościo-
we w życiu badanej społeczności. Ktoś może uczynić z  tego zarzut: etnolog powinien 
badać kulturę, a nie w nią ingerować. Teoretycznie to prawda. Należy jednak pamiętać, 
że etnolog też człowiek i nawiązuje osobiste relacje z drugim człowiekiem, przedstawi-
cielem badanej kultury. Czy w tej sytuacji można powstrzymać się od pomagania, inge-
rowania w ich kulturę?

*    *    *

Wracając do pytania postawionego na wstępie: „Kim jest Jacek: muzealnikiem, ko-
lekcjonerem, naukowcem, etnologiem, afrykanistą, fotografem czy może filmowcem?” 
Każda z tych odpowiedzi jest prawdziwa, ale niepełna. Jest to zrozumiałe, angażując się 

59  M. Griaule, G. Dieterlen, Le renard pâle. I – Le mythe cosmogonique. 1 – La creation du monde, Paris 1965, s. 273.
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w wyprawy badawcze, nie można ograniczać się tylko do jednej roli. Trzeba być po trosze 
dobrym organizatorem, kierownikiem niewielkiej grupy ludzi skazanych na siebie przez 
kilka miesięcy (a nie jest to łatwe), muzealnikiem – kolekcjonerem (aby przynieść poży-
tek swojemu muzeum), wnikliwym naukowcem dążącym do poznania kultury, w której 
się przebywa. Prowadząc zaś wyprawy wspólnie z młodymi ludźmi, siłą rzeczy człowiek 
staje się ich nauczycielem, przewodnikiem po naukowym poznawaniu Afryki.

Przyjeżdżając po raz pierwszy do kraju Dogonów, Jacek potrzebował przewodnika po 
meandrach tradycyjnej kultury, jakże odmiennej od naszej, zachodniej cywilizacji. Dzisiaj 
sam jest przewodnikiem i tłumaczem. Nie chodzi o proste tłumaczenie słów, zapewne 
niejeden romanista jest w tym lepszy, lecz o tłumaczenie sensu wypowiedzi i zachowań 
ludzkich. Pełniąc funkcję tłumacza międzykulturowego, jest w  tym niezrównany. Dla 
studentów i doktorantów jest nauczycielem i promotorem, w środowisku afrykanistów 
uchodzi za specjalistę. A dla mnie? Niewątpliwie jednym z nielicznych Mistrzów, których 
spotkałem w swej karierze zawodowej.
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mgr Katarzyna Findlik
Muzeum Narodowe w Szczecinie

W pogoni za kolekcją etnograficzną. 
Pozyskiwanie zbiorów dla polskich 
muzeów przez Jacka Łapotta  
w latach 1972–2018 

Jacka Łapotta poznałam w 2016 roku, kiedy podjęłam pracę w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie w Dziale Kultur Pozaeuropejskich. Profesor w latach 1972–2008 był kierow-
nikiem Działu, toteż do dzisiaj jest częstym gościem muzeum. Jego osoba od razu zrobiła 
na mnie duże wrażenie. Już podczas pierwszego spotkania wypytywał o moje zaintere-
sowania badawcze, starając się zarazić swoją pasją do Afryki. Szczególnie zapamiętałam 
jego słowa, w których stwierdził, że pracownik Działu Kultur Pozaeuropejskich powinien 
choć raz, ze względu na przeważające zbiory afrykańskie, wybrać się do Afryki. oczywiście 
prof. Łapott z chęcią wyznaczył kierunek tej pierwszej podróży. Był to kraj Dogonów. od tej 
pory na każdym kolejnym spotkaniu starał się zmobilizować mnie do podjęcia decyzji 
o wyjeździe do Afryki. 
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Słuchając historii, które opowiadał przenosiłam się w czasie i przestrzeni. Dla oso-
by z pokolenia millenialsów1, która nigdy nie uczestniczyła w długotrwałych badaniach 
terenowych, opowieści profesora były jak z  innej epoki. Problemy, z  jakimi etnolodzy 
jego pokolenia zmagali się, aby móc wyjechać na badania terenowe były dla mnie zu-
pełną abstrakcją. Szczególnie, iż obecnie w czasach Erasmusa i Unii Europejskiej nie jest 
to duży problem. Rzeczywistość opisywana przez J. Łapotta – stan wojenny, trudności 
z otrzymaniem paszportu i opuszczeniem ojczyzny, podróżowanie ciężarówką, finanso-
wanie wypraw ze środków dewizowych – nadawała się na film o przygodach polskiego 
indiany Jonesa. Pomimo niesprzyjających warunków i problemów, jakie wynikały z tych 
ciężkich czasów udało mu się zorganizować kilkadziesiąt wypraw badawczych, tych 
dalekich – do Afryki (głównie Zachodniej) oraz bliskich – prowadzonych na Pomorzu 
Zachodnim. W artykule chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na zgromadzone przez 
profesora obiekty etnograficzne: historie ich pozyskiwania, drogi, jakie przebyły oraz 
muzea, w których się znalazły. 

Pozyskiwanie kolekcji etnograficznych: POMORZE ZACHODNIE
Jacek Łapott już jako student rozpoczął gromadzenie kolekcji etnograficznych z Po-

morza Zachodniego. Badania terenowe odbywały się wówczas pod kierownictwem mgr 
Marii Pinińskiej, pracownicy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie2. W owym cza-
sie studenci chętnie uczestniczyli w muzealnych badaniach terenowych. Szczecińskie mu-
zeum przez wiele lat współpracowało z ośrodkiem akademickim w Poznaniu3, od którego 
otrzymywało wsparcie w postaci studentów etnografii. Studenci przyjeżdżali zarówno na 
obowiązkowe praktyki, jak i fakultatywnie brali udział w badaniach. ich staż rozpoczynał 
się w połowie czerwca i trwał do pierwszej dekady sierpnia4. Praca studentów polegała 
m.in. na przeszukiwaniu wiosek pod kątem obiektów, które mogłyby zasilić szczecińskie 
muzeum. Właścicielom wypatrzonych, przyszłych muzealiów proponowano przekazanie 
ich w postaci darowizny.

W czasie tychże badań chętnie zbierano eksponaty reprezentujące dwie dziedziny 
życia: rybołówstwo i tkactwo. Były to sfery bardzo silnie rozwinięte na Pomorzu Zachod-
nim. Warsztaty tkackie z tego regionu były nietypowe, niespotykane w innych. Tkaniny 
tkano używając aż kilkunastu nicielnic. Praktykowano pozostawianie fragmentu utka-
nej tkaniny na warsztacie, aby podczas pracy mieć przed oczami wzór. obiekty z zakresu 
rybołówstwa pozyskiwane do zbiorów należały do wymagających, chociażby w kwestii 

1  Millenialsi (ang. Millennials) nazywani również pokoleniem „Y” (ang. Generation Y), „pokoleniem milenium”, „następną 
generacją” oraz „pokoleniem cyfrowym”. Są to ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX w. Wg socjologa dra hab. Witolda Wrze-
śnia z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pokolenie „Y” w Polsce, to ludzie urodzeni pomiędzy 1984 a 1997 r. 
2  od 1970 r. Muzeum Narodowe w Szczecinie.
3  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4  od sierpnia w tym rejonie Polski rozpoczynały się żniwa i mieszkańcy byli już na tyle zajęci swoimi obowiązkami, że 
prowadzenie badań w tym okresie nie miało sensu. 
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transportu. W latach 70. zorganizowanie przewozu dla podarowanej łodzi było wielkim 
wyzwaniem. Zdarzały się przypadki, że transport był tak trudny w realizacji, iż zakupio-
na łódka w rezultacie nie docierała do muzeum: „Była taka sytuacja, że kupiliśmy łodzie, 
które zostały u właściciela, bo nie było transportu, żeby je przewieźć do Szczecina. Wła-
ściciel czekał rok, dwa, trzy, pięć, nikt się nie zgłosił, to porąbał łódź i koniec. […] Wtedy 
była taka rzeczywistość, żeby przewieźć łódź do muzeum to potrzebny był samochód 
z tzw. hds-em, czyli z dźwigiem z tyłu, który uniesie przynajmniej dwie tony”5. Problem 
z transportem wielkogabarytowych obiektów pojawiał się kilkakrotnie w czasie badań 
na Pomorzu Zachodnim.

Praktyka terenowa odbyta na Pomorzu i  rzetelne wykonywanie obowiązków (m.in. 
kierowanie zespołem) nie umknęły ówczesnemu dyrektorowi szczecińskiego muzeum, 
Władysławowi Filipowiakowi. J. Łapott, jak tylko uzyskał stopień magistra etnografii, do-
stał propozycję pracy w Szczecinie, jednak względy prywatne zdecydowały, że podjął pracę 
w Muzeum Budownictwa Ludowego w olsztynku6. Po roku odświeżył kontakt z W. Filipo-
wiakiem i w sierpniu 1972 roku został zatrudniony w Muzeum Narodowym w Szczecinie. 
Był to dobry okres, ponieważ w muzeum został wyodrębniony nowy Dział Etnografii, jego 
kierownikiem został właśnie mgr Łapott. Ze względu na specyfikę działu i obiektów znaj-
dujących się pod jego opieką został podzielony na trzy pracownie: Etnografię Pomorza, 
Etnografię Afryki oraz Etnografię Powszechną7. 

Początkowo dyrektor Filipowiak miał inne plany względem obiektów gromadzo-
nych na Pomorzu Zachodnim. Chciał powołać nowy oddział muzeum: Park Etnograficzny 
w Wolinie. Doświadczenie nabyte przez Jacka Łapotta w czasie pracy w skansenie w olsz-
tynku, odgrywało istotną rolę w planach dyrektora: „[…] wiedziałem już wtedy, ile obiek-
tów zmieści się do takiego domostwa. Miały to być nie wystawy w obejściach, ale zagrody 
w pełni wyposażone, z całym asortymentem. Dlatego gromadziliśmy wszystko, co tylko 
się dało”8. Plan dyrektora nie powiódł się, skansen jako oddział Muzeum Narodowego 
w Szczecinie nie powstał.

Jacek Łapott od początku swojej drogi w szczecińskim muzeum kładł duży nacisk na 
powiększanie zbiorów. Jego misji zgromadzenia jak największej kolekcji obiektów etno-
graficznych towarzyszył jasny cel: „[...] trzeba te zbiory tak powiększyć, aby ciężko było 
je ogarnąć w jednym dziale”. od 1973 roku, już jako pracownik muzeum w Szczecinie, za-
czął kierować badaniami na Pomorzu Zachodnim. Nie było to łatwe zadanie, chociażby 
pod względem logistycznym. Należało wszystkich zmobilizować do pracy i zorganizować 
ją tak, żeby zarówno studenci (w niektórych latach było ich nawet 20), jak i pracownicy 
nie wchodzili sobie w drogę i nie powielali swojej pracy: „[…] w dalszym ciągu jeździliśmy 

5  Rozmowa przeprowadzona z prof. J. Łapottem, Szczecin 17.01.2019.
6  W Muzeum Budownictwa Ludowego w olsztynku pracował w latach 1971–1972.
7  J. Łapott, Afryka w Muzeum Narodowym w Szczecinie – historia i badania etnologiczne (ostatnie 25 lat), [w]: Afryka – 
40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, J. Łapott (red.), Szczecin 2004, s. 40.
8  Rozmowa przeprowadzona z prof. J. Łapottem, Szczecin 17.01.2019.
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na badania terenowe. W teren jeździliśmy wszyscy, każdy pracownik działu, niezależnie od 
tego, czy interesował się Afryką, Pomorzem, czy czymkolwiek innym”9.

Najtrudniej było zorganizować komunikację pomiędzy wioskami i transport pozyska-
nych obiektów. Kierownik Łapott wraz z dyrektorem Filipowiakiem wymyślili dość ciekawe 
rozwiązanie tego problemu. Wyposażyli muzealnych eksploratorów w rowery z dwukoło-
wymi wózkami, dzięki którym można było przewieźć o wiele więcej obiektów.

Braliśmy ze sobą od sześciu do ośmiu rowerów. Jeździliśmy nimi po wioskach. Pozyska-
ne eksponaty przywoziło się do jednego miejsca, z którego małe rzeczy były zabiera-
ne przez muzealnego żuka, a duże, np. wóz, bryczka, sanie – ciężarówką […]. W jednej 
miejscowości była baza. Rowerami pokonywaliśmy obszar 10 km w  każdą stronę od 
bazy. W pewnym momencie, namówiłem dyrektora Filipowiaka, aby wykonał dla nas 
dwukołowe wózki, które przywiązywałoby się do roweru. Jeżdżąc po 10 km z obiektami, 
trzeba było uważać, aby za bardzo nie obciążyć roweru […]. Szczególnie ciężko było, jak 
przewoziliśmy większe przedmioty, np. kołowrotki, nicielnice. Gdy pojawiły się wózki, 
to obiekty pakowaliśmy do nich i nawet je prowadząc było to jakieś ułatwienie. Jest to 
ciekawy kawałek historii gromadzenia kolekcji w tym muzeum10. 

Jedną z  metod pozyskiwania obiektów w  terenie było zachęcanie właścicieli do prze-
kazania posiadanych przedmiotów do muzeum w darze. Dysponenci nie zawsze się na 
to godzili. Bardziej efektywny sposób na zgromadzenie zbiorów dawała metoda Jac-
ka Łapotta. Wszystko opierało się o prostą transakcję barterową11. Za interesujący go 
eksponat oferował inny przedmiot. Jakie przedmioty proponowano do wymiany? Jacek 
Łapott, za zgodą dyrektora, prezentował zainteresowanym właścicielom stary biuro-
wy sprzęt muzealny lub zakupione z budżetu muzeum przedmioty codziennego użytku, 
m.in. pościel, ręczniki, obrusy.

Czasem ciekawsze obiekty kupowaliśmy albo wymienialiśmy. Moim pomysłem było 
[…] zamienianie biurowego sprzętu muzealnego, np. krzeseł biurowych m.in. na zy-
dle pomorskie. […] uzyskiwałem również z  muzeum pieniądze i  kupowałem różne 
przedmioty na wymianę, np. obrusy, ręczniki, pościel. Był to dość niekonwencjonalny 
sposób. W tamtych czasach ludzie byli z tej wymiany bardzo zadowoleni. Po pierwsze, 
komunikacja była gorsza, mieszkańcy wiosek nie mieli samochodów, motorów, rowe-
rów, a więc jeżeli ktoś przyjeżdżał z nowym krzesłem i chciał je zamienić na stare, to 
była to dla nich znakomita transakcja. Nie musieli jeździć po sklepach i szukać. Tak 
samo było z pościelą, ręcznikami, itd. Bardzo chętnie się zgadzali na taką wymianę12.

9  Tamże.
10  Tamże.
11  Więcej miejsca tej metodzie poświęcam w materiałach dotyczących badań afrykańskich.
12  Tamże.
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W czasie badań na Pomorzu, poza gromadzeniem obiektów, równie ważna była rze-
telnie przygotowana dokumentacja terenowa. Miała ona pomóc w  inwentaryzowaniu 
i  opracowywaniu pozyskanych muzealiów oraz w  pełnej charakterystyce zbiorów po-
morskich. Prowadzono dziennik badań i inwentarz polowy, w których notowano nazwy 
odwiedzanych wsi, wykazy pozyskiwanych obiektów i ich funkcje. Dodatkowo tworzono 
karty terenowe. Umieszczano w nich informacje na temat przedmiotów odnotowanych 
przez badaczy, ale z  jakichś przyczyn nie pozyskanych do zbiorów muzealnych. W ten 
sposób chciano zaznaczyć obecność pozostałych w terenie obiektów, atrakcyjnych pod 
kątem muzealnym. Karty zawierały charakterystykę i  rysunek przedmiotu, nazwę wsi 
oraz zagrody, w której się znajdował. Miały służyć odnalezieniu obiektu podczas przy-
szłych badań muzealnych. Tak sporządzona dokumentacja terenowa dawała pełny ob-
raz zbiorów pomorskich. 

Podsumowując ten etap gromadzenia kolekcji etnograficznych należałoby zauwa-
żyć, że dzięki pracy terenowej Jacka Łapotta do szczecińskiego muzeum trafiło kilka 
tysięcy eksponatów z Pomorza Zachodniego. Wśród zgromadzonych obiektów znalazły 
się m.in. meble gryfickie, bogaty zestaw narzędzi tkackich i tkanin, różnorodna cerami-
ka, sanie paradne, bryczki oraz tradycyjne akcesoria używane w rybołówstwie zalewo-
wym13. Kierownik badań tak wspomina ten okres: „To wszystko było ważne. Na Pomorzu 
zdobyłem doświadczenie w  rozmowach z  ludźmi, w pozyskiwaniu obiektów. Zarówno 
wtedy, jak i na początku moich badań w Afryce, nabywałem eksponaty głównie na za-
sadzie wymiany”. Pomorze Zachodnie było ważnym etapem w muzealnej karierze Jac-
ka Łapotta. Jego celem było pozyskanie ogromnej i różnorodnej kolekcji etnograficznej. 
Swoją misję zrealizował i w 1983 roku doprowadził do podziału Działu Etnografii i wy-
odrębnienia nowego bytu muzealnego: Działu Kultur Pozaeuropejskich, którego stał się 
kierownikiem14. 

Pozyskiwanie kolekcji etnograficznych: AFRYKA
Jacek Łapott już od czasów studenckich był żywo zainteresowany kontynentem 

afrykańskim i podjęciem tam stacjonarnych badań terenowych. Po objęciu stanowiska 
kierownika Działu Etnografii, od razu zaczął planować wzbogacenie muzealnych zbio-
rów afrykańskich. Początki pozyskiwania eksponatów z Afryki opierały się na współpra-
cy muzeum z Polską Żeglugą Morską oraz Polakami przebywającymi na zagranicznych 
kontraktach w  Afryce. Trzeba zauważyć, że muzeum szczecińskie posiadało również 
własne doświadczenia badawcze z  terenu Afryki. Muzealnicy prowadzili wykopaliska 
archeologiczne w Niani (w Gwinei), jednak nie były one związane z gromadzeniem więk-
szych kolekcji etnograficznych. Jacek Łapott pragnął czegoś więcej, dlatego zajął się 
organizacją etnologicznej ekspedycji naukowej do Afryki. Podjął ryzyko, które opłaciło 

13  Rybołówstwo nad Zalewem Szczecińskim.
14  J. Łapott, Afryka w Muzeum..., s. 41.
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się. W  czasie wszystkich wypraw, to właśnie on był odpowiedzialny za gromadzenie 
afrykańskich zbiorów etnograficznych dla szczecińskiego muzeum15.

I WYPRAWA SAMOCHODOWA: 
Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76–77”16 – m.in. badania w Mali 
i Kamerunie, łącznie pozyskano około 1300 obiektów

inicjatorami pomysłu zorganizowania pierwszej wyprawy badawczej byli studenci et-
nografii z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Muzeum, za namową J. Łapotta, 
wsparło przedsięwzięcie i w  jego osobie sprawowało opiekę merytoryczną nad ekspedy-
cją17. Celem pierwszej wyprawy było przeprowadzenie stacjonarnych badań terenowych 
w Afryce Zachodniej, dzięki którym studenci mieli zgromadzić materiał badawczy do prac 
dyplomowych, a  kierownik naukowy kolekcję eksponatów afrykańskich. W  tym miejscu 
warto zacytować afrykanistę, który tak wspomina rozmowę z dyrektorem Filipowiakiem, 
na temat jego pierwszej wyprawy do Afryki: „Filipowiak z Szerniewiczem mieli jechać do 
Gwinei. Wtenczas, do muzeum zgłosili się studenci z Poznania, z propozycją zorganizowa-
nia etnologicznej wyprawy. Dogadałem się z nimi i poszedłem w tej sprawie do dyrektora 
Filipowiaka, na co on powiedział: «panie Łapott nie wierzę, żeby pan coś ciekawego z tej 
Afryki przywiózł, ale jak pana nie puszczę, to będzie mi to pan do końca życia wypominał»”.

SEE „Afryka ’76–77” wyruszyła z kraju 5 grudnia 1976 roku18. Było to pierwsze spotka-
nie jej uczestników z Afryką. Przejechali przez Algierię, Niger, Mali, Nigerię i Kamerun, po-
konali 13 tys. kilometrów. ich środkiem transportu był samochód ciężarowy STAR 266A19: 
„[…] taki środek transportu to ogromny dar, dzięki niemu pierwsze wyprawy były tak ob-
fite w obiekty”20. Analizując wszystkie wyprawy, w jakich brał udział afrykanista, od razu 
zauważamy, że ciężarówka daje o wiele więcej możliwości, szczególnie dla muzealnika. Po 
pierwsze, łatwiej jest gromadzić obiekty, szczególnie te o dużych gabarytach. Nie trzeba 
się martwić przenoszeniem ich z miejsca do miejsca oraz o ich podróż powrotną. Przede 
wszystkim jednak, własny samochód pozwala pozyskiwać wielkie kolekcje monograficz-
ne, na co nie można sobie pozwolić podczas wypraw samolotowych. 

W czasie tej ekspedycji przeprowadzono stacjonarne badania terenowe m.in. wśród 
Dogonów w Mali oraz Kirdi w Kamerunie. Przedmiotem zainteresowań uczestników cie-
szyło się kowalstwo, budownictwo oraz garncarstwo. Jacek Łapott nadzorował pozyski-

15  E. Prądzyńska, Zbiory afrykańskie Muzeum Narodowego w Szczecinie – historia gromadzenia, [w]: Afryka – 40 lat 
penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, J. Łapott (red.), Szczecin 2004, s. 362–363.
16  W skrócie SEE „Afryka ’76–77”.
17  J. Łapott został kierownikiem naukowym tej ekspedycji.
18  Uczestnicy wyprawy SEE „Afryka ’76–77”: Paweł Kostuch, Tomasz Szymaniak, Ryszard Vorbrich, Włodzimierz 
Żukowski, Andrzej Polaszewski, Jacek Łapott, Tomasz Schramm (z  powodów zdrowotnych opuścił wyprawę  
w Algierii), Zbigniew Staszyszyn oraz Leon Bąbelek. 
19  J. Łapott, Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76–77” – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności 
etnologicznej wyprawy do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1978, t. 24, s. 283–284.
20  Rozmowa przeprowadzona z prof. J. Łapottem, Szczecin 15.03.2019.
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wanie zbiorów do szczecińskiego muzeum. Zebrano dwie duże kolekcje monograficzne 
badanych grup etnicznych. Liczba obiektów przywiezionych przez ekspedycję liczyła 1309 
sztuk. Za sprawą jednej wyprawy podwojono dotychczas zgromadzone (w  ciągu 15 lat) 
zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie21. 

W  czasie badań pozyskano różnorodną kolekcję, reprezentującą kulturę materialną 
Dogonów oraz ludów Kirdi, m.in.: ceramikę, odzież, obiekty plecione, narzędzia rolnicze 
i rzemieślnicze, broń, instrumenty muzyczne, biżuterię oraz eksponaty związane z religią, 
kultem i magią (np. maski, figurki, fetysze). Zebrane w terenie zabytki ukazywały wszyst-
kie dziedziny życia badanych społeczności zastane przez badaczy w roku 1977. Bardzo cie-
kawym zabytkiem pozyskanym przez członków ekspedycji okazała się papirusowa łódź 
znad jeziora Czad. Należałoby również przytoczyć wspomnienie Jacka Łapotta na temat 
pierwszego obiektu pozyskanego przez ekspedycję na kontynencie afrykańskim:

Z tej ekspedycji pamiętam, że pierwszy obiekt, to – jak się potem okazało – nie był 
do końca legalnie pozyskany. Leżał porzucony, gdzieś na skrzyżowaniu dróg […]. Teraz 
ten eksponat, siodło juczne na wielbłąda, jest w zbiorach tutejszego muzeum22. Potem 
dowiedzieliśmy się, że było w zwyczaju zostawiać tak przedmioty przy drodze. Nie było 
ono porzucone, tak jak sądziliśmy. […] Jednak dla miejscowych, mam nadzieję, nie była 
to aż tak duża strata.

SEE „Afryka ’76–77” okazała się wielkim sukcesem, szczególnie na płaszczyźnie mu-
zealnej. Uczestnicy wyprawy przywieźli jednorazowo ogromną kolekcję etnograficzną, 
którą przekazano polskim placówkom muzealnym w Szczecinie, Poznaniu i Kaliszu. Mu-
zea, do których trafiły obiekty, wyceniły wartość tej kolekcji na 1 400 000 zł23.

Rzetelna praca Jacka Łapotta oraz innych członków ekspedycji wzbogaciła Muzeum 
Narodowe w Szczecinie o unikatowe zbiory. Bardzo ważna okazała się kompetencja czło-
wieka nadzorującego wyprawę. To właśnie zaangażowanie pracownika muzeum, który 
osobiście pozyskiwał obiekty w terenie – nadało dodatkową wartość naukową zgroma-
dzonej kolekcji. W trakcie badań, zyskał wiedzę na temat nabytych przedmiotów, co dało 
możliwość ich pełnego opracowania. 

Uczestnicy wyprawy sporządzili wyczerpującą dokumentację fotograficzną, fonogra-
ficzną i filmową. Fotografie i filmy miały za zadanie nie tylko wzbogacić przyszłe wysta-
wy poświęcone kulturom Dogonów i Kirdi, ale również pokazać procesy produkcji wybra-
nych przedmiotów. Dzięki tym materiałom, muzealnikom łatwiej jest obecnie pracować 
z  obiektem. Zmontowano również dwa filmy krótkometrażowe, które były kilkakrotnie 
emitowane w TVP („Z Syriusza na Ziemię” – o Dogonach oraz „Dwa Kameruny” – o ludach 

21 E. Prądzyńska, dz. cyt., s. 364.
22  Mowa o Muzeum Narodowym w Szczecinie.
23  A. Czerner-Lebedew, Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76–77”. Wystawa czasowa 22.10.2016–17.12.2016 
(folder wystawy), Żory 2016.
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Kirdi i podróży polskiego eksploratora Kamerunu, Stefana Szolc-Rogozińskiego). Uczest-
nictwo w badaniach wykwalifikowanego muzealnika oraz wszystkie dodatkowo pozyska-
ne materiały wpłynęły na wartość nowych kolekcji muzealnych. W rezultacie polskie mu-
zea wzbogaciły się o wyjątkowe zbiory z Afryki Zachodniej.

Sukces tej wyprawy spowodował, że Muzeum Narodowe w Szczecinie zaczęło chęt-
niej podejmować współpracę badawczą z innymi instytucjami. Prestiżu szczecińskiej pla-
cówce dodało przyznanie Jackowi Łapottowi oraz Władysławowi Filipowiakowi medali Per 
aspera ad astra za zasługi w poznawaniu i popularyzowaniu kultur ludów Afryki24. Przy-
znane medale wyróżniły Muzeum Narodowe w  Szczecinie na arenie polskiego muzeal-
nictwa w dziedzinie afrykanistyki. Grono osób zainteresowanych współpracą z muzeum 
powiększyło się. 

II WYPRAWA SAMOCHODOWA: 
Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84–85”25 – m.in. badania w Sudanie, 
łącznie pozyskano ok. 1300 obiektów

Druga wyprawa badawcza Jacka Łapotta odbyła się w latach 80. XX wieku. SWN „Afry-
ka ’84–85” została zorganizowana dzięki współpracy Muzeum Narodowego w  Szczecinie 
z  Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnicy wyruszyli do Sudanu26. Kierownikiem nauko-
wym ekspedycji został J. Łapott. Celem ekspedycji były stacjonarne badania terenowe wśród 
grup Nuba. Wybrany przez etnologów obszar był prawie całkowicie nieznany polskim ba-
daczom, dlatego okazał się tak atrakcyjny do penetracji poznawczej. Uczestnicy ekspedycji 
ponownie skupili się na pozyskaniu materiałów do prac dyplomowych oraz zbieraniu kolekcji 
dla Muzeum Narodowego w Szczecinie27, dla którego zgromadzono 889 obiektów etnogra-
ficznych28. Po wyprawie powstały prace magisterskie i publikacje naukowe. 

Etnolodzy, pozyskując w terenie kolekcje, skupili się na zbieraniu nadwyżek lub przed-
miotów już niepotrzebnych ich użytkownikom. Należy podkreślić, że wyprawy etnologicz-
ne, w  których brał udział J. Łapott, koncentrowały się na kolekcjonowaniu eksponatów 
używanych przez użytkowników danej kultury (stworzonych na ich potrzeby). Rzadko ku-
powano nowe wyroby etnograficzne (często skierowane do turystów), w przeciwieństwie 
do wcześniejszych muzealnych wypraw archeologicznych. 

Jacek Łapott, po doświadczeniu pomorskim, wypracował charakterystyczny sposób 
pozyskiwania obiektów w Afryce. Najczęściej gromadzono eksponaty drogą wymiany. Jed-
nak nim do tego doszło, jeszcze na etapie planowania ekspedycji, starano się pozyskać 

24  J. Łapott, Afryka w Muzeum…, s. 41.
25  W skrócie SWN „Afryka ’84–85”.
26  Uczestnicy SWN „Afryka ’84–85”: Jacek Łapott, Bożena Targosz, Sławomir Krysik, Maciej Ząbek, Tomasz Potkański, 
Jacek Wiśniewski, Karol Piasecki, Marzena Ścisła, Jerzy Derkacz, Józef Ciołak. 
27  J. Łapott, Studencka Wyprawa Naukowa „Afryka ’84–85” – sprawozdanie z przebiegu etnologicznej ekspedycji do Sudanu, 
„Materiały Zachodniopomorskie”, 1985, t. 31, s. 337–338.
28  Tamże, s. 358.
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środki finansowe i przedmioty, które w Afryce wymieniano na eksponaty. Studenckie wy-
prawy z tamtych czasów wysyłały pisma do przedsiębiorstw i instytucji. Podobnie zrobili 
etnolodzy z ekspedycji „Afryka ’84–85”. W listach prosili o darmowe przekazanie sprzętów, 
żywności lub pomoc finansową. W zamian oferowali pozyskanie kolekcji, reklamę marki 
w krajach afrykańskich lub nieodpłatne odpracowanie przyznanych środków finansowych. 
Przeglądając archiwum ekspedycji naliczyłam kopie stu pism wysłanych w sprawie wspar-
cia młodych badaczy. Ciekawe wydaje się zaprezentowanie, kogo proszono o pomoc. W ar-
chiwum Działu Kultur Pozaeuropejskich znajdują się kopie dokumentów wysłanych m.in. 
do linii lotniczych KLM, firmy PoLSPoRT – Zakładu odzieży i Sprzętu Sportowego, sklepów 
SPoŁEM – Powszechnej Spółdzielni Spożywczej, Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego 
w  Warszawie, Amino – Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych, Grudziądz-
kiego Zakładu Przemysłu Gumowego „Stomil”, Zakładu Przemysłu Cukierniczego Wawel, 
Universal – Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego, Centralnego Związku Spółdzielni Mle-
czarskich w Warszawie, Łódzkiego Przedsiębiorstwa instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, 
okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Bydgoszczy oraz Chińsko-Polskiego 
Towarzystwa okrętowego w Gdyni. Wszystkie wymienione przedsiębiorstwa odmówiły po-
mocy, zazwyczaj powołując się na brak zainteresowania propozycją reklamy, brak środków 
lub na ogólnokrajową reglamentację. Na sto listów tylko jeden doczekał się pozytywnej 
odpowiedzi. Fabryka Wagonów „Świdnica”, wykazała chęć udzielenia pomocy finansowej 
w zamian za odpracowanie przez uczestników wyprawy ich wkładu pieniężnego29. 

Muzea, które współpracowały przy organizowaniu ekspedycji, wydawały wyprawie 
sprzęt. Kupowano również nowe artykuły, które miały zostać przeznaczone na wymianę za 
przyszłe muzealia. Dodatkowo uczestnicy ekspedycji, z myślą o handlu wymiennym, zabie-
rali swoje przedmioty, za które później pozyskiwali afrykańskie artefakty. Najlepiej zasady 
dotyczące wymiany barterowej i przedmiotów wymiennych oddadzą słowa Jacka Łapotta:

W owym czasie wyposażenie muzealne posiadało swój inwentarz, ale była też tzw. 
„ilościówka”, czyli rzeczy, które nie były wpisywane w rejestrze, ponieważ były prze-
znaczone do zużycia, np. długopis […]. Pracownikowi przysługiwało również mydło, 
herbata itp. Jadąc do Afryki dostawałem od Filipowiaka przedmioty ilościowe, m.in. 
karton mydeł, karton herbaty „Ulung”, wodę kwiatową „Czerwony Mak”, itd. Czasami 
dostawaliśmy kilka sztuk dużych opakowań zapałek, w takim kartonie było sto ma-
łych pudełek zapałek […]. Muzeum przekazywało powyższe przedmioty wraz ze swo-
im wyposażeniem turystycznym. Dodatkowo miałem z  dyrektorem taką niepisaną 
umowę, że mogę wyposażenie muzealne, będące na inwentarzu, np. naczynia, butlę 
gazową, łóżka polowe, stoły i krzesła składane, śpiwory, koce, zamieniać na ekspo-
naty […]. Codziennie używane przedmioty szybko się zużywały, były wielokrotnie na-
prawiane, nie warto ich było zabierać z powrotem, np. takie łóżka polowe. Wówczas 
w Afryce był to przedmiot zupełnie nieznany. Dlatego jeszcze na „odchodnym” wy-

29  Archiwum SWN „Afryka ’84–85”, Dział Kultur Pozaeuropejskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie (DKP, MNS).
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mienialiśmy je. Podobnie z kocami. Doszliśmy do wniosku, że skoro mamy śpiwory, to 
po co nam koce? dlatego zamieniłem je na eksponaty.
Po powrocie do Polski, robiłem spis rzeczy pozyskanych za przedmioty muzealne.  
W inwentarzu muzealiów widniały głównie pod adnotacją: pozyskano w trakcie wyprawy 
i nazwa ekspedycji […]. Zgromadzone zbiory zawsze dzieliliśmy na obiekty podarowane 
do muzeum przez uczestników wyprawy oraz eksponaty pozyskane za rzeczy muzealne 
[…]. W 1987 roku zorientowaliśmy się, że w Afryce można wymienić dużo odzieży. Po-
wstała więc nowa zasada. Każdy z uczestników musiał dostarczyć worek starych ubrań 
na rzecz muzeum, żeby pozyskać za nie nowe eksponaty. Wszyscy się na to zgadzali.

Cały proces kupna i sprzedaży odbywał się na podstawie wypracowanych reguł. Pierw-
sza, dotyczyła zakazu kupowania obiektów w pierwszy dzień przebywania w danej wiosce 
lub społeczności. Kolejna tyczyła się targowania. Zawsze należało się targować, dlatego 
każda transakcja, jaka zachodziła pomiędzy kupującym i sprzedającym była wyjątkowa, 
w  zależności od preferencji jednej i  drugiej strony oraz wycenionej przez nich wartości 
przedmiotu poddanego wymianie: „Nigdy nie wiadomo było, co dla nich ma większą war-
tość, a co mniejszą, czego bardziej pożądają, a czego mniej. To było takie spotkanie dwóch 
światów”30. interesujące wydaje się, zaprezentowanie choćby kilku przykładów przedmio-
tów, zarówno tych oferowanych na wymianę, jaki i pozyskanych do muzeum.

Lp. Przedmioty zakupione przez SWN „Afryka ’84–85”  
w celu wymiany barterowej

1. Sprzęt gospodarstwa domowego

2. Artykuły higieny osobistej

3. Tkaniny

4. ozdoby: korale, bransolety

5. Słodycze: cukierki

Tabela 1.  Spis przedmiotów zakupionych przez SWN „Afryka ’84–85” w celu wymiany 
na eksponaty podczas badań w Afryce31.

32

Lp. Sprzęt MNS pobrany przez SWN „Afryka ’84–85”  
w celu wymiany barterowej32

1. Śpiwory (3 szt.)

2. Łóżka składane (4 szt.)

30  Rozmowa przeprowadzona z prof. J. Łapottem, Szczecin 15.03.2019.
31  Archiwum SWN „Afryka ’84–85”, DKP, MNS.
32   Na liście znalazły się jedynie wybrane przedmioty szczecińskiego muzeum, które w czasie SWN „Afryka ’84–85” 
zostały wymienione na eksponaty etnograficzne.
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3. Fotele składane (5 szt.)

4. Stoliki składane (3 szt.)

5. Lampy naftowe (5 szt.)

6. Rękawice robocze (20 szt.)

7. Kompasy (2 szt.)

8. Wiadra i miednice plastikowe (4 szt.)

9. Garnki (7 szt.)

10. Łopaty i szpadle (7 szt.)

11. Nożyczki (3 szt.)

12. Wiertarka (1 szt.) i wiertła (20 szt.)

13. Talerze (20 szt.)

14. Latarki (4 szt.)

15. Zapałki (100 szt.)

16. Mydło (100 szt.)

17. Proszek do prania (20 szt.)

18. Herbata (160 szt.)

19. Radioodbiornik „Lena” (1 szt.)

Tabela 2.  Spis przedmiotów wyposażenia Muzeum Narodowego w Szczecinie przekaza-
nych dla SWN „Afryka ’84–85” w celu wymiany barterowej33.

34

Lp. Eksponaty pozyskane przez SWN „Afryka ’84–85”  
metodą transakcji barterowej34

1. Naczynie gliniane z wypustkami (MNS/AF/2944)

2. Naczynie gliniane (MNS/AF/2945)

3. Misa gliniana (MNS/AF/2946)

4. Piecyk gliniany (MNS/AF/2947)

5. Piecyk gliniany (MNS/AF/2948)

6. Naczynie gliniane z wąską szyjką (MNS/AF/2949)

7. Piecyk gliniany (MNS/AF/2951)

8. Naczynie gliniane do przechowywania wody (MNS/AF/2952)

9. Naczynie zasobowe (MNS/AF/2959)

33  Archiwum SWN „Afryka ’84–85”, DKP, MNS.
34 Na liście znalazły się jedynie wybrane obiekty, które SWN „Afryka ’84–85” pozyskała w terenie posiłkując się metodą 
transakcji barterowej.



68

10. Naczynie zasobowe, niewypalane (MNS/AF/2961)

11. Dzban do wody (MNS/AF/2964)

12. Włócznia z grotem z zadziorami (MNS/AF/2967)

13. Laska kobieca zdobiona (MNS/AF/2970)

14. Czapka ze skóry używana podczas walki (MNS/AF/2991)

15. Hełm pleciony używany podczas walki (MNS/AF/2992)

16. Kosz zasobowy (MNS/AF/2996)

17. Tarcza skórzana z pałką, używana podczas walki (MNS/AF/2997)

18. Nóż taneczny dla kobiet (MNS/AF/2999)

19. Żarna nieckowate (MNS/AF/3032)

20. Zabawki gliniane dla dzieci, 10 szt. (MNS/AF/3045/1-10)

Tabela 3.  Spis eksponatów pozyskanych podczas ekspedycji SWN „Afryka ’84–85” meto-
dą transakcji barterowej za przedmioty z wyposażenia muzealnego35.

W tabeli nr 2, uwzględniono przykładowy sprzęt muzealny przekazany SWN „Afry-
ka ’84–85” przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. W tabeli nr 3 znalazły się eksponaty, 
pozyskane za artykuły muzealne. Wybrane obiekty i sprzęt zostały ponumerowane, nie 
oznacza to jednak, że konkretna pozycja odpowiada konkretnej transakcji. Są to tylko 
przykłady, które pozwalają zorientować się co wymieniano i  co uzyskiwano. Niestety 
w archiwum Działu Kultur Pozaeuropejskich nie ma listy, która potwierdzałaby, jaki eks-
ponat otrzymali badacze za konkretny artykuł, np. wiertarkę ręczną lub składane krzesło. 
Czerpiąc wiedzę z  rozmów, jakie odbyłam z profesorem, mogę z pewnością zaznaczyć, 
że w owym czasie, dobrą kartą przetargową było pudełko zapałek: „U Dogonów okazało 
się, że nie było przedmiotu, który nie byłby im potrzebny, zaczynając od odzieży, mydła, 
jakiegoś naczynia, po zapałki. W owym czasie pudełko zapałek to była taka rzecz, która 
czasami przeważała szalę. Jak chcieliśmy nabyć ciekawy obiekt, a właściciel się wahał, 
to do proponowanego przez nas przedmiotu dorzucaliśmy zapałki, i od razu się zgadzał. 
Było to wyraźnie widać”36. 

Uczestnicy wyprawy w czasie badań pozyskiwali również przedmioty będące nad-
wyżką w danej społeczności, bądź takie, które zaczynały wychodzić z użycia. Podczas 
tej konkretnej wyprawy trudno było o nadwyżki wśród grup Shenabla oraz Baggara, po-
nieważ ze względu na koczowniczy tryb życia, nie produkują więcej przedmiotów, niż 
sami potrzebują. Łatwiej natomiast było je pozyskać wśród społeczności semi-rolniczej 

35  Archiwum SWN „Afryka ’84–85”, DKP, MNS
36  Rozmowa przeprowadzona z prof. J. Łapottem, Szczecin 15.03.2019.
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Nuba-Moro, która ze względu na półosiadłą kulturę, posiadała nadmiar „rekwizytów” 
w kulturze materialnej. 

Korzystając z  materiałów, jakie zawiera archiwum Działu Kultur Pozaeuropejskich, 
mogę stwierdzić, że była to najlepiej udokumentowana ekspedycja. 

III WYPRAWA SAMOCHODOWA: 
Wyprawa Naukowa „Sahel ’87” – m.in. badania w  Beninie, Burkinie Faso, 
łącznie pozyskano ok. 1390 obiektów

Efektem współpracy Muzeum Narodowego w Szczecinie, Uniwersytetu Warszaw-
skiego i  Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu było zorganizowanie Wyprawy 
Naukowej „Sahel ’87”. Uczestnicy ekspedycji37 wyjechali z  kraju 24 stycznia 1987 roku, 
kierując się samochodem ciężarowym do Beninu i Burkiny Faso. Był to nowy i nieznany 
dotąd dla polskiej etnologii teren. Jednym z głównych założeń wyprawy było zgroma-
dzenie dwóch kolekcji monograficznych grup etnicznych: Somba w Beninie i Lobi w Bur-
kinie Faso. Dodatkowo planowano pozyskać więcej obiektów od odwiedzanych na trasie 
społeczności. Zgromadzone eksponaty miały zostać przekazane Muzeum Narodowemu 
w Szczecinie38. 

Trasa wyprawy prowadziła przez sześć krajów afrykańskich: Maroko, Algierię, Niger, 
Benin, Burkinę Faso i Wybrzeże Kości Słoniowej. Kierownikiem wyprawy został J. Łapott, 
który poza zgłębianiem tematu swoich badań (kowalstwo), był głównie odpowiedzialny 
za gromadzenie obiektów etnograficznych. Reszta uczestników ekspedycji starała się 
opracować określone wcześniej problemy badawcze, m.in.: tradycyjne budownictwo, garn-
carstwo, handel, kopieniactwo czy skaryfikacje39. 

Podczas trwania tej wyprawy zgromadzono najwięcej, bo aż 1390 obiektów. Szcze-
gólnie, trzeba wymienić kompletne (jak na rok 1987) kolekcje prezentujące kulturę 
materialną Somba i Lobi. Dzięki ekspedycji, w zbiorze szczecińskim znalazły się m.in. 
następujące eksponaty: naczynia gliniane, wyroby z  miedzi, żelaza i  brązu, narzędzia 
kowalskie, szeroki wachlarz instrumentów muzycznych, broń, odzież codzienna i świą-
teczna, przedmioty gospodarstwa domowego, obiekty osobiste, eksponaty sakralne 
(fetysze), części konstrukcyjne domów, pokrycia dachów, drewniane drabiny oraz wielkie 
łoża kłodowe40.

Badania prowadzone w  Nigrze wśród grup etnicznych Dżerma i  Songaj zaowo-
cowały pozyskaniem kolekcji naczyń dekoracyjnych, przedmiotów codziennego użyt-
ku, narzędzi tkackich. Szczególnie interesujący wydaje się zespół zabawek dla dzieci 

37  Członkowie Wyprawy Naukowej „Sahel ’87”: Ryszard Vorbrich, Wojciech Dohnal, Mieczysław Brykczyński, Roman 
Luskacz, Jacek Łapott (kierownik), Alicja Trojanowska, Sławomir Krysik, Maciej Ząbek oraz Weronika Zimnoch.
38  J. Łapott, Wyprawa Naukowa „Sahel ’87” – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej ekspedycji 
do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1991, t. 37, s. 281–282.
39  Tamże.
40  E. Prądzyńska, dz. cyt., s. 366.
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z  grupy Dżerma. Wykonywane są z  prosa, drutu i  gliny, przedstawiają m.in.: samo-
chody, rowery, motocykle. Były to zbiory, które charakteryzowały jedynie fragment 
kultury, z której pochodziły. Trudno żeby każda kolekcja oddawała w pełni kulturę ma-
terialną grupy41.

IV WYPRAWA SAMOCHODOWA: 
Ekspedycja Etnograficzna „Sahara–Sahel ’90” – m.in. badania w Beninie i Mali, 
łącznie pozyskano 562 obiekty

Czwarta wyprawa badawcza skupiła się głównie na pozyskaniu monograficznej ko-
lekcji tuareskiej. Kierownikiem ekspedycji i głównym wykonawcą powyższego celu wy-
prawy został J. Łapott42. Zakupione podczas tej wyprawy eksponaty miały zasilić wysta-
wy stałe Muzeum Narodowego w Szczecinie43. Poza obiektami tuareskimi, pozyskano 
artefakty ukazujące kulturę materialną grup: Fulbe, Bobo, Bamana, Dogon i Mossi. Pro-
fesor prowadził wówczas badania koncentrujące się na kowalstwie u Dogonów. Ekspe-
dycja zapisała się w historii jako ostatnia wyprawa samochodowa, czyli zorganizowana 
w oparciu o własny środek lokomocji44, ułatwiający pozyskiwanie dużej ilości obiektów. 
W  ciągu tejże wyprawy zgromadzono 562 eksponaty. Najwięcej przedmiotów pocho-
dziło od grupy etnicznej Bobo z Burkiny Faso. Dużą część tej kolekcji stanowiły ozdoby. 
Wśród obiektów tuareskich najbardziej imponującym i  rzadkim eksponatem muzeal-
nym okazał się skórzany namiot wraz z wyposażeniem. Do muzealnych zbiorów trafiły 
również przedmioty związane z tematem badań Jacka Łapotta (przekazane przez niego 
w darze), czyli zestaw narzędzi oraz wytwory dogońskich kowali. Wyprawa nabyła także 
kompletne stroje męskie i żeńskie od Fulbejów oraz niecodzienne maski grup: Dogon, 
Bamana, Bobo i Mossi45. 

Kolejne wyprawy i badania Jacka Łapotta 
Kolejne wyprawy i  badania organizowane przez Jacka Łapotta, głównie do Afryki 

Zachodniej, były przede wszystkim finansowane z  prywatnych pieniędzy badaczy lub 
grantów badawczych. Nie przywożono już tak licznych kolekcji. Wraz z wyprawami opar-
tymi o własny środek transportu skończyła się pewna era, związana z pozyskiwaniem 
spektakularnych kolekcji monograficznych. Jacek Łapott nie poprzestał jednak na opi-
sanych wyprawach. Starał się, wraz z innymi afrykanistami, pozyskać środki zewnętrz-
ne na swoje badania. W  2007 roku był jednym z  wykonawców projektu badawczego 

41  Tamże, s. 367.
42  Uczestnicy EE „Sahara-Sahel ’90”: Jacek Łapott, Andrzej Błażyński, Wojciech Dohnal, Genowefa Watrak, Alicja Troja-
nowska, Zbigniew Staszyszyn, Lucjan Buchalik, Bogdan Piechaczek, Viviane Villerme.
43  J. Łapott, Ekspedycja Etnologiczna Sahara-Sahel ’90 – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności wyprawy do 
Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1992, t. 38, s. 385–386.
44  Wyprawa była wyposażona w dwa samochody marki Tarpan. Były one mniejsze niż wcześniejsze ciężarówki, stąd 
mniejsza liczba pozyskanych eksponatów.
45  Tamże, s. 408–410.
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MNiSW: „Etniczna struktura ludności południowego Kordofanu. Zmiana w wyniku mi-
gracji i przesiedleń przymusowych w latach 1986–2004”. Natomiast w 2008 roku MNiSW 
przyznało mu grant habilitacyjny dotyczący projektu badawczego: „Dogonowie z  Mali 
(Afryka Zachodnia) – społeczność tradycyjna w warunkach globalizacji”46. Poza badania-
mi w ramach grantów wyjeżdżał na wyprawy studialne, finansowane w większości ze 
środków prywatnych. Skupiał się podczas nich, nie tyle na pozyskaniu wielkich kolekcji, 
a na własnych badaniach i gromadzeniu eksponatów obrazujących niewielki fragment 
badanej kultury47.

Kolekcje Jacka Łapotta w polskich muzeach
Jacek Łapott uczestniczył w 24 wyprawach badawczych zorganizowanych na konty-

nencie afrykańskim. Podczas większości z  nich był kierownikiem lub głównym koordy-
natorem. Pod względem gromadzenia obiektów szczególnie istotne były pierwsze cztery 
wyprawy samochodowe, które przywiozły do Polski łącznie około 4552 obiektów. Ekspo-
naty z tych wypraw w większości trafiły do Muzeum Narodowego w Szczecinie. W inwen-
tarzu muzealiów afrykańskich widnieją jako dar przekazany przez konkretną ekspedycję, 
np. dar SEE „Afryka ’76–77”. 

W trakcie wypraw, J. Łapott zajmował się przede wszystkim gromadzeniem eks-
ponatów oraz zarządzał inwentarzami polowymi ekspedycji: „[…] inwentarz obejmo-
wał wszystkie rzeczy, które trafiały do samochodu, np. gdy ktoś prywatnie coś kupo-
wał to nadawaliśmy litery: J – czyli Jacek, R – Ryszard, M – to oczywiście muzeum, itd. 
Potem wszystko to było rozdzielane. Nie było żadnych problemów48.” Zbiory prywatne 
często trafiały do szczecińskiego muzeum, oddawane w darze lub sprzedawane. Wę-
drowały również do innych placówek, np. do Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli 
w Krakowie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Archeologicznego i Etnogra-
ficznego w Łodzi, Muzeum Miejskiego w Żorach. Podobnie było z eksponatami Jacka 
Łapotta, których dokładna liczba jest trudna do określenia, ale zajmują one 1622 po-
zycji inwentarzowych49.

46  US, instytut Historii i Stosunków Narodowych – pracownicy: http://www.hist.us.szn.pl/index.php/instytut-main-
menu-59/jednostki/zaklad-studiow-nad-spolecznosciami-lokalnymi-ihism/1770-jacek-lapott-ihism.
47  J. Łapott, Afryka w Muzeum…, s. 44–45.
48  Cytat z rozmowy przeprowadzonej z prof. J. Łapottem, Szczecin 17.01.2019.
49  obiektów w przeliczeniu na sztuki jest w rzeczywistości więcej, jednak ze względu na stosowanie różnych systemów 
inwentaryzowania eksponatów w polskich muzeach przyjęłam, że nie będę się posługiwać sumą obiektów, a liczbą po-
zycji inwentarzowych (np. gliniane zabawki z Sudanu zostały zainwentaryzowane pod jednym numerem inwentarzo-
wym – MNS/AF/3045/1–10 – jako zespół obiektów. W rzeczywistości jest ich 10 sztuk).
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Nazwa instytucji Lata nabywania 
zbiorów

Liczba pozycji  
inwentarzowych

Muzeum Narodowe w Szczecinie 1976–2016 697

Muzeum okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu

1977–1988 394

Muzeum Miejskie w Żorach 2002–201650 24051

Muzeum Archeologiczne  
i Etnograficzne w Łodzi

1988–2003 98

Muzeum Etnograficzne  
im. S. Udzieli w Krakowie

1977–2005 81

Państwowe Muzeum Etnograficzne 
w Warszawie

1982–1994 56

Muzeum Narodowe w Gdańsku 1986–1989 38

Muzeum Misyjno-Etnograficzne  
Księży Werbistów w Pieniężnie

1976–1985 18

Muzeum Afrykanistyczne w olkuszu brak danych brak danych

Muzeum Narodowe w Poznaniu brak danych brak danych

Razem 162252

50 5152

Tabela 4.  Wykaz polskich muzeów posiadających kolekcje Jacka Łapotta. Przybliżone dane 
liczbowe.

Muzeum Narodowe w Szczecinie53

obiekty pozyskane przez J. Łapotta znajdują się w zbiorach wielu polskich muzeów. 
Największa kolekcja znajduje się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w Dziale Kultur 
Pozaeuropejskich. Liczy 697 pozycji inwentarzowych54. Większość tych obiektów, aż 517 
pozycji (74%), została przekazana muzeum jako darowizna. Resztę, czyli 180 pozycji 
(26%) zakupiono w  2017 roku55. Posiadany przez muzeum zbiór został zgromadzony 
przez Jacka Łapotta w  latach 1976–2016. Większość obiektów pochodzi z Afryki (m.in. 

50 Są to lata, w jakich Muzeum Miejskie w Żorach pozyskało obiekty od J. Łapotta, a nie lata w których autor kolekcji 
ją nabył.
51 Liczba ta wzrośnie. W pierwszym półroczu 2019 r. Muzeum Miejskie w Żorach ma zainwentaryzować darowiznę 
J. Łapotta (132 pozycje inwentarzowe).
52 Dodając obiekty podarowane przez J. Łapotta w 2019 r. dla Muzeum Miejskiego w Żorach, liczba pozycji wynosi 1754.
53  informacje zostały zaczerpnięte z archiwum DKP, MNS.
54  W przypadku MNS wystąpił problem z dokładnym podaniem liczby obiektów pozyskanych od J. Łapotta. Należy wziąć 
pod uwagę, iż podana liczna ma pewien margines błędu. Problem pojawił się w związku z nieaktualizowanym programem 
komputerowym MUSNET. MNS Jest w trakcie zmiany oprogramowania, co w przyszłości wyeliminuje podobne błędy. 
55  MNS uzyskało środki na zakup kolekcji prof. Łapotta dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Kolekcje muzealne” oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
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z Beninu, Burkiny Faso, Kamerunu, Mali, Sudanu, Wybrzeża Kości Słoniowej), kilka sztuk 
z Azji (Nepalu i Chin).

Wykres nr 1.  Wykaz procentowy obiektów pozyskanych w formie zakupów i darów od 

Jacka Łapotta dla Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 
Chciałabym poświęcić trochę więcej miejsca obiektom afrykańskim, których w  na-

szym dziale jest najwięcej. Na pierwszym miejscu znajdują się eksponaty przywiezione 
z  kraju Dogonów (Masyw Bandiagara, Republika Mali). Kolekcja dogońska pozyskana 
przez Jacka Łapotta liczy 221 pozycji inwentarzowych. W tej grupie znalazło się wiele eks-
ponatów związanych ze sztuką, magią i religią (maski, figury, fetysze, ołtarze). Większość 
przedmiotów dogońskich wykonanych jest z drewna. W każdym zabytku możemy zna-
leźć odniesienie do kosmologii dogońskiej. Nawet w tych pozornie zwykłych przedmiotach 
dnia codziennego. Wydawałoby się, że to tylko rzeźbiony zamek do drzwi lub wejście do 
spichlerza, a  jednak obiekt prezentuje świat dogońskich przodków, najpowszechniejszy 
z motywów tej sztuki. Kolekcję dogońskich rzeźb z pewnością wyróżnia wielość przedsta-
wień figuratywnych. Pośród figur i figurek przeważają wizerunki męskich, żeńskich i oboj-
naczych przodków Dogonów56. 

Wśród obiektów zgromadzonych przez Jacka Łapotta ponad 90 pozycji inwentarzo-
wych zajmuje wytwórczość Somba z Beninu. W tym zespole znalazło się wiele obiek-
tów związanych z  życiem codziennym tejże społeczności, m.in. kosze i  przedmioty 
gospodarstwa domowego, ale również akcesoria taneczne i kultowe, przedmioty oso-
bistego użytku, ozdoby, miary oraz płacidła57. Wszystko, co było charakterystyczne dla 

56  Archiwum wystaw czasowych Muzeum Narodowego w Szczecinie: https://muzeum.szczecin.pl/edukacja/aktualno-
sci-edukacyjne/wydarzenie/757-wystawa-czasowa-zapatrzeni-w-niebo-dogonowie-i-ich-sztuka.html.
57 Płacidło (pieniądz towarowy), przedmiot pełniący funkcję pieniądza (przypis red.).
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badanej społeczności. Wyróżnić należałoby również eksponaty nabyte od społeczności 
Daba z Kamerunu. Zajęły 67 pozycji inwentarzowych, są wśród nich: stroje, instrumen-
ty muzyczne, broń, obiekty plecione, naczynia, biżuteria, amulety, fetysze, akcesoria 
taneczne i rzeczy osobiste. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu58

Muzeum okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ma drugą największą w Polsce kolek-
cję Jacka Łapotta. Liczba pozycji inwentarzowych wynosi 394 (508 sztuk). Większość 
eksponatów (301 pozycji) muzeum odkupiło lub nabyło jako ekwiwalent za wspar-
cie finansowe wypraw. Natomiast 93 pozycje zostały przekazane w darze. Posiadane 
przez kaliskie muzeum eksponaty zostały zgromadzone przez Jacka Łapotta w cza-
sie dwóch afrykańskich wypraw: pierwszej – SEE „Afryka ’76–77” oraz drugiej – SWN 
„Afryka ’84–85”. Reprezentują one kultury materialne grup Bantu (Kamerun) oraz 
Nuba (Sudan). 

obiektów z pierwszej ekspedycji w Muzeum okręgowym Ziemi Kaliskiej jest mniej 
– dokładnie 92 pozycje inwentarzowe, w których skład wchodzą m.in.: przedmioty zwią-
zane z gospodarstwem domowym (stępy i stępory, naczynia z tykwy, ceramika, np. czaj-
niki, garnki, miski), wyroby plecionkarskie, narzędzia rolnicze (kopaczki, maczety), broń, 
instrumenty muzyczne, rzeczy osobiste (fajki) oraz obiekty sakralne i związane ze sztu-
ką (rzeźbione maski). Zbiory sudańskie obrazują kopieniaczą gospodarkę oraz koczow-
niczą hodowlę bydła i wielbłądów praktykowaną przez grupy nubijskie. W tym zespole 
znajdują się przede wszystkim przedmioty związane z życiem codziennym, m.in. naczy-
nia z tykwy i metalu, ceramika, narzędzia, obiekty plecione, ozdoby (np. przepaski z ko-
ralików, wisiorki, metalowe bransolety, kobiece ozdoby z muszelek), broń, przedmioty 
skórzane związane z hodowlą i półkoczowniczym trybem życia (np. juki na wodę, siodła 
na wielbłąda, dzwonki pasterskie). Ciekawymi eksponatami są przedmioty związane 
z religią: fetysze w formie skórzanych amuletów, w których przechowywane są wersety 
z Koranu, różańce muzułmańskie oraz maty modlitewne.

Muzeum Miejskie w Żorach59

Na trzecim miejscu plasuje się Muzeum Miejskie w Żorach. Kolekcja pozyskana przez 
Jacka Łapotta liczy tam 240 pozycji inwentarzowych. Większą jej część muzeum zakupiło 
w  latach 2002–2016. Są to głównie obiekty pochodzące z  Afryki (m.in. Algieria, Benin, 
Burkina Faso, Kamerun, Mali, Sudan, Wybrzeże Kości Słoniowej), ale znalazły się w niej 
również pojedyncze eksponaty z: Papui-Nowej Gwinei (broń), Wenezueli (dmuchawka 
z kołczanem indian E’ñepá) i Polski (pocztówka z  1921 roku, prezentująca mapę Górne-

58  informacje uzyskane z Muzeum okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji J. Łapot-
ta przygotował Wojciech Zjawiony).
59  informacje uzyskane z Muzeum Miejskiego w Żorach (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji J. Łapotta przygotowała 
Katarzyna Podyma).
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go Śląska). Pod względem liczby, wśród afrykańskich artefaktów góruje grupa etniczna 
Somba z  Beninu. W  zespole tym znajdują się głównie przedmioty codziennego użytku 
(m.in.: naczynie gliniane do przechowywania piwa), broń (np. tarcze plecione, noże do po-
jedynków, męskie siekierki, pałki z żelazną głowicą) oraz kolekcja tradycyjnych zatyczek do 
warg, noszonych przez kobiety (pod koniec lat 80. były już praktycznie nieużywane, miej-
scowi chętnie sprzedawali je lub wymieniali na inne przedmioty). W kolekcji, jeżeli chodzi 
o liczbę i atrakcyjność eksponatów wyróżniają się również obiekty z grup Dogon (Mali) – 
m.in. rzeźbione drzwi do spichlerzy, Daba (Kamerun) – m.in. płacidła, Lobi (Burkina Faso) 
– m.in. bransoleta chroniąca od uderzenia cięciwy łuku oraz Nuba-Moro (Sudan) – m.in. 
strój kobiecy i włócznie do wywoływania deszczu. W 2019 roku Jacek Łapott postanowił 
przekazać do Muzeum Miejskiego w Żorach duży dar liczący 132 pozycje. Darowizna będzie 
realizowana w 2019 roku.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi60

Muzeum Archeologiczne i  Etnograficzne w  Łodzi posiada w  swej kolekcji zbiór 
obiektów zebranych przez Jacka Łapotta, który zajmuje 98 pozycji inwentarzowych. 
W dużej większości (95 pozycji) zostały odkupione od afrykanisty, trzy przekazał w da-
rze. Posiadany przez muzeum zespół został zgromadzony przez Jacka Łapotta w la-
tach 1977–2003. Najwięcej obiektów pochodzi z Mali (Dogon, Bamana, Fulbe), Burkiny 
Faso (Bobo, Lobi, Mossi, Kurumba) oraz z  Sudanu (Nuba-Moro, Shenabla). obiekty 
malijskie to przede wszystkim maski dogońskie, np. kanaga, satimbe, maska zająca, 
młodej dziewczyny Fulbe oraz drewniane rzeźby antropomorficzne. Zespół ekspona-
tów z Burkiny Faso i Sudanu reprezentują gliniane figurki (zabawki) wykonane przez 
Lobi i Nuba-Moro. Gliniane zabawki to największy zbiór tej kolekcji. Zajmują 30 pozycji 
inwentarzowych.

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie61

obiekty zgromadzone przez Jacka Łapotta znajdują się również w Muzeum Etnogra-
ficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Kolekcja krakowska liczy 81 pozycji inwenta-
rzowych. Większość eksponatów (54 pozycje) została przekazana w darze, resztę (27 po-
zycji) muzeum zakupiło. Posiadany przez muzeum zbiór został zgromadzony przez Jacka 
Łapotta w latach 1977–2005. Najwięcej obiektów (40 pozycji) zostało pozyskanych pod-
czas ekspedycji badawczej do Sudanu. W zespole tym znajdują się obiekty reprezentujące 
kulturę materialną ludów koczowniczych (np. Nuba, Shenabla), m.in. przedmioty plecione 
(uchwyty na butle, wachlarze do rozdmuchiwania i podtrzymywania ognia, plecionka do 
transportu naczyń), broń (włócznie, tarcze, miecze), obiekty skórzane (pętle na wielbłąda, 

60  informacje uzyskane z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji 
J. Łapotta przygotowała Joanna Borucka-Piech).
61  informacje uzyskane z Muzeum Etnograficznego w Krakowie (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji J. Łapotta przy-
gotował Jacek Kukuczka).
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juki) oraz naczynia grobowe. Bardzo ciekawym zabytkiem jest boczna ściana namiotu gru-
py Hadendowa z  Sudanu. Jest to cenny przykład zanikającego (w  roku 1985) rzemiosła 
tradycyjnego koczowników z terenu pustyni arabskiej Egiptu i Sudanu. Ściana została wy-
konana z tkaniny wełnianej, tkanej na wąskich krosnach i zszywanej w całości. Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie posiada również małą kolekcję (22 pozycje) z badań prowadzo-
nych przez Jacka Łapotta w Kamerunie i Czadzie w 2005 roku. Na ten niewielki zbiór skła-
dają się naczynia, koszyki, torby z  rafii, rzeczy osobiste (fajki i grzebienie), instrumenty 
muzyczne oraz broń. 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie62

Muzeum Etnograficzne w Warszawie posiada w swych zbiorach 56 pozycji inwenta-
rzowych eksponatów pozyskanych przez Jacka Łapotta. obiekty pochodzą z lat 1982–1994. 
Głównie są to eksponaty z Kamerunu (Buba), Wybrzeża Kości Słoniowej (Dan) oraz z Su-
danu. Reprezentują wiele dziedzin życia. Związane są z magią i religią (fetysze, maski), 
rzemiosłem, rolnictwem i garncarstwem. 

Muzeum Narodowe w Gdańsku63

obiekty zgromadzone przez Jacka Łapotta znalazły się również w Muzeum Narodo-
wym w Gdańsku. Kolekcja liczy 38 pozycji inwentarzowych (42 sztuki). Eksponaty zostały 
pozyskane przez niego w czasie dwóch ekspedycji: drugiej – SWN „Afryka ’84–85” oraz 
trzeciej – WN „Sahel ’87”. Pochodzą z Sudanu, Kamerunu, Beninu i Burkiny Faso. W więk-
szości jest to broń: łuki i  strzały, kołczany, tarcze, włócznie myśliwskie i  bojowe, noże, 
oszczepy, proce, siekiery bojowo-myśliwskie, miecze i pałki. 

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie64

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w  Pieniężnie posiada około 
18  obiektów pozyskanych przez Jacka Łapotta w  czasie dwóch ekspedycji: SEE „Afry-
ka ’76–77” oraz SWN „Afryka ’84–85”. obiekty zostały przekazane w  darze. Kolekcja 
składa się z  artefaktów prezentujących kulturę materialną grup: Dogon (Mali), Daba 
(Kamerun) i  Baggara (Sudan). Większość stanowią eksponaty kameruńskie, na które 
składa się głównie broń (strzały, włócznia, łuk, kołczany). Wśród muzealiów dogońskich 
znajdują się obiekty sztuki, figurki i maska. obiekt sudański to plecione naczynie na rze-
czy osobiste kobiet.

62  informacje uzyskane z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji 
J. Łapotta przygotował Dariusz Skonieczko).
63  informacje uzyskane z Muzeum Narodowego w Gdańsku (odpowiedź na kwerendę dot. kolekcji J. Łapotta przygoto-
wała Wiktoria Blacharska).
64  informacje uzyskane z Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie (odpowiedź na kwerendę 
dot. kolekcji J. Łapotta przygotowała opiekunka zbiorów).
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Inne muzea
Eksponaty z kolekcji Jacka Łapotta znajdują się również w Muzeum Afrykanistycznym 

w olkuszu oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu. Niestety od tych muzeów nie uzyska-
łam informacji na temat samych obiektów i ich faktycznej liczby.

Podsumowanie
Zebrana przez Jacka Łapotta kolekcja afrykańska prezentuje wiele obszarów życia 

grup etnicznych, które odwiedzał. Jego prywatny zbiór jest dopełnieniem kolekcji zgro-
madzonych dla muzeum przez wszystkie kierowane przez niego ekspedycje. Dzięki temu, 
że był on pracownikiem muzeum, kierownikiem Działu Kultur Pozaeuropejskich, posiadał 
wiedzę na temat stanu muzealnych kolekcji afrykańskich w Polsce. Wykorzystał ją, sta-
rając się uzupełnić braki formalne kolekcji muzealnych. Jego działania w czasie wypraw 
badawczych były przemyślaną strategią pozyskiwania afrykańskich zbiorów. Powroty eks-
pedycji badawczych do tych samych miejsc (np. Dogonów z Mali) pozwalały zaobserwować 
zmiany jakościowe, jakie zachodziły w danej kulturze i ich dynamikę65. 

Bez pasji Jacka Łapotta afrykańskie zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie nie sta-
łyby się wiodącą kolekcją etnograficzną, dobrze oddającą rzeczywistość kulturową odwie-
dzanych przez niego regionów tego kontynentu. 
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Prof. Łapottowi w podziękowaniu za teorię „zazębiających się grzebieni”

Małe jest piękne.  
Rozważania o nabywaniu  
przedmiotów i kultur

Artykuł stanowi próbę refleksji związanej z gromadzeniem przedmiotów1 „innych”2 
kulturowo, wyjętych z ich naturalnego kontekstu, przeniesionych w obcą przestrzeń i po-
kazywanych jako symbole rzeczywistości, która istnieje gdzieś obok. Refleksja została 
sprowokowana nie tylko doświadczeniami własnymi w zakresie pozyskiwania obiektów 
do zbiorów muzeum, spotkaniami i współpracą z kolekcjonerami, ale przede wszystkim 

1  Pojęcie przedmiotu utożsamione zostało w tekście z artefaktem. Przy czym pojęcia przedmiot – artefakt używane są 
zamiennie. Ponadto ze względów stylistycznych słowo przedmiot stosowane jest zamiennie ze słowem obiekt, mimo iż 
to ostatnie sugeruje kontekst muzealny.
2  W artykule stosowane są dwa określenia przedmiotów przynależnych kulturom pozaeuropejskim: „inne” i „obce”. 
W  zależności od kontekstu, używane są one na oznaczenie przedmiotów w  okoliczności ich oswojenia kulturowego 
i akceptacji bądź negatywnego odbioru spowodowanego brakiem zrozumienia i zainteresowania.
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obserwacją w terenie kolegów etnologów, którzy połączyli świat przedmiotów ze świa-
tem ludzi tworząc fascynującą opowieść3.

Podróże przedmiotów
Migracje ludzi wiążą się z migracjami przedmiotów, często obcych kulturowo, które 

wzbudzają skrajnie różne emocje – strachu, zachwytu, zaciekawienia czy wstrętu. Przed-
mioty te trafiają w różne miejsca, służą różnym celom, znajdują nowe znaczenia i naby-
wają nowe właściwości. Zmieniając właścicieli, uzyskując certyfikaty autentyczności oraz 
potwierdzenia proweniencji stają się własnością nowej kultury. Przedmioty zmieniają za-
tem terytorium, są naturalizowane, zostają zaadoptowane, pozbawione wszelkiej innej 
formy pamięci niż zachodnia4. Często ulegają oswojeniu trafiając do zbiorów muzealnych 
czy kolekcji prywatnych. Choć oswojenie to nie zawsze oznacza pełne zrozumienie, a ra-
czej poprzestanie na akceptacji formy i deskrypcji znaku.

Nikt nie będzie kontestować stwierdzenia, że kultury i formy życia przenikają się od 
początku historii człowieka5, jednak to dopiero w XX wieku zmienił się punkt równowagi. 
Proporcja pomiędzy osiadłym i mobilnym uległa zasadniczej transformacji. Dzięki niej bar-
dziej widoczna stała się obecność idei, przedmiotów i ludzi „z zewnątrz”6. Zjawisko to czę-
sto określane pojęciem globalizacji dotknęło również świat artefaktów kulturowych, które 
stały się przedmiotem handlu w międzynarodowej sieci antykwariatów, domów aukcyj-
nych i masowej dystrybucji ich taniej namiastki. Nie wyruszając w świat, nie przekraczając 
czasami nawet progu domu, można nabyć to, co kiedyś wymagało wysiłku i pokonania 
drogi. Wysiłek ten oznaczał jednak wejście w  świat przedmiotu, dotknięcie kontekstu, 
w jakim funkcjonuje, spotkania z ludźmi, którym służy. Ten aspekt okazał się jednak mało 
znaczący w relacji człowiek – przedmiot. Przedmiot fascynuje i przyciąga jednak nie po-
przez deskrypcję relacji o ludziach i miejscu, skąd pochodzi, ale raczej poprzez formę, ko-
lor, czasami funkcję kulturową, jaką spełniał. Tak sformułowana teza stanowi oczywiście 
duże uogólnienie i znaczne uproszczenie tematu. Naświetla jednak pewną prawidłowość, 
którą charakteryzują współczesne migracje przedmiotów. Trzeba również pamiętać, że to 
jednak znacznie bardziej skomplikowana rzeczywistość. 

Biorąc pod uwagę złożoność i wielowątkowość tematu, analiza podjęta w artyku-
le zawężona zostanie do relacji przedmiot – kolekcjoner i dotyczyć będzie jedynie wąt-
ku nabywania i kolekcjonowania. Dodatkowym kryterium, jakie zastosowane zostanie 
przy doborze materiału, będzie kryterium obszaru. Pozwoli to na osiągnięcie czytelnego 
i spójnego obrazu tematu.

3  Artykuł jest formą podziękowania za możliwość poznania i nauki podczas wspólnych wypraw naukowo-badawczych 
na tereny Afryki Zachodniej. Doświadczenie i wiedza dr. hab. Jacka Łapotta prof. US i dr. Lucjana Buchalika stały się 
źródłem postrzegania w zupełnie innym świetle zwykłych przedmiotów przynależnych do niezwykłych kultur.
4  G. Gontier, Le Voyage des objets. Réflexion sur les motivations d’une collection d’Art primitif et son milieu, Paris 2016, s. 24.
5  Zob. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, Warszawa 2003, s. 91–105.
6  K.A. Appiah, Przedmowa, [w:] S. Sassen, Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Kraków 2007, s. iX.
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Przedmiot „obcy” lub „inny” kulturowo
Sztuka wielkich tradycji europejskich bez wątpienia buduje obraz kultury Zachodu. 

Gdy jednak pozbawimy ją elementu historii społeczeństw pozaeuropejskich, poddamy 
w wątpliwość jej humanizm7. To on pozwala na znacznie bardziej refleksyjne spojrzenie 
na własną kulturę. Takie podejście było i jest nadal kontestowane. Nie wszyscy uznają 
wkład kultur pozaeuropejskich w budowę wizerunku współczesnej Europy. Trzeba jed-
nak zauważyć, że pomimo etnocentrycznego podejścia Europy, sztuka afrykańska stała 
się częścią jej kultury.

Artefakty opisujące kultury Afryki „obce” Europie i  przez to wzbudzające często 
strach i obrzydzenie, w ciągu lat bezpośredniego kontaktu stały się „inne”8 i przez to 
akceptowalne.

Przedmiot oswojony, swą „innością” zrobił się nie tyle obojętny, co przeistoczył się 
w źródło inspiracji i  zaciekawienia. Zainteresowanie jego „innością” stało się przyczyną 
decyzji o zatrzymaniu go na własność. Patrząc szerzej, nabywanie przedmiotów stało się 
nie tylko zjawiskiem wchodzenia w posiadanie materialnego nośnika, ale przede wszyst-
kim umożliwiło przeniesienie informacji kulturowej w nim zawartej. 

Kultury afrykańskie nigdy nie funkcjonowały w izolacji – zawsze wiązały się z migra-
cją, handlem i wymianą idei. Zgodnie z  tą logiką, sztuka afrykańska również zmieniała 
się pod względem formy, funkcji i znaczenia. Niemniej jednak na zachodnim rynku sztu-
ki i  w  środowiskach akademickich funkcjonuje pojęcie „tradycyjnej” sztuki afrykańskiej. 
Zwykle odnosi się je do „tradycyjnych, rodzimych dzieł sztuki, które były aktywne przed 
kolonizacją Afryki i w takim momencie były nabywane przez mocarstwa europejskie pod 
koniec XiX wieku. W tym kontekście, niekwestionowanym znaczeniem słowa tradycyjne 
jest założenie, że sztuka, którą opisuje, jest statyczna i niezmienna9.”

Wielu kolekcjonerów i muzealników o wiele większą wartość przypisuje przedmio-
tom stworzonym przed kolonizacją. Dla nich obiekty przedkolonialne mają aurę nie-
skażonej, ponadczasowej przeszłości, bo artyści tworzyli dzieła sztuki tylko dla swoich 
społeczności, bez wpływu świata zewnętrznego. obiekty te są zbyt często postrzegane 
w opozycji do obiektów wytwarzanych dzisiaj przy użyciu zachodnich materiałów i tech-
nik przez artystów, którzy zajmują się globalnym dyskursem i którzy sprzedają swoje 
prace na rynku sztuki.

Jednocześnie przekształcenia globalizacyjne spowodowały, że autorytet przedmio-
tu, autorytet oryginału stał się pustym frazesem. obiekt został wyjęty z domeny tra-
dycji, wyemancypował się od zależności od rytu, a jego wartość ekspozycyjna wyparła 
wartość religijną10.

7  G. Gontier, dz. cyt., s. 23.
8  Często zdarza się słyszeć zdanie, że wystawa poświęcona kulturom Afryki to coś „innego”. Przy czym, ten dystynk-
tywny aspekt jest decydującym w doborze tematyki.
9  J. Perani, F.T. Smith, The Visual Arts of Africa: Gender, Power, and Life Cycle Rituals, Prentice Hall 1998, s. XVii.
10  S. Stewart, On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, Baltimore 1984, s. 8.
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Kolekcjonowanie i kolekcja
Słowo kolekcjonowanie11 sprawia znaczną trudność w  precyzyjnym zdefiniowaniu 

poprzez swoją otwartość – gromadzenie przedmiotów opiera się bowiem na zróżnico-
wanych wyznacznikach. Począwszy od bardzo subiektywnej ważności przedmiotu dla 
osoby kolekcjonującej, poprzez społeczny fenomen przedmiotu, odbicie emocji kolek-
cjonera po siłę ekonomiczną przedmiotu, tworzone są związki przyczynowo-skutkowe 
procesu kolekcjonerskiego. Kolekcjonowanie jest pojęciem opisującym proces nabywa-
nia przedmiotów, ale również stan ich posiadania. oba te elementy wypływają z pasji 
człowieka, są niezbędne, a każdy z nich odgrywa równie ważną rolę. Element dynamicz-
ny i statyczny uzupełniają się wzajemnie, wielkie emocje nabycia ulegają uspokojeniu, 
dając spokojną radość z posiadania. Kolekcjonowanie bez emocji jest niemożliwe, nawet 
też, jeżeli kolekcja stanowić ma inwestycję, to każdy kolejny jej element powoduje za-
chwianie równowagi emocjonalnej kolekcjonera.

Trzeba przy tym zauważyć, że kolekcja tworzona z zamiłowania i pasji ma jednak nie 
do końca bezinteresowny cel, co oczywiście nie jest naganne. Wypada wtedy wziąć pod 
uwagę fakt, jak kosztowna jest to czasami pasja. Cel ten jest również, a trzeba to powie-
dzieć bez hipokryzji: finansowy12. Dla każdego kolekcjonera, jego kolekcja jest najlepsza. 
Trawestując Susan Stewart, wizja kolekcjonującego jest zawsze większa niż wizja, która 
kryje się za kolekcją13.

James Clifford pisał o uniwersalności zjawiska „gromadzenia” materialnego „świa-
ta” wokół jednostki i oznaczaniu przez nią subiektywnego obszaru, który nie jest „in-
nym”. Zjawisko to pociągało za sobą hierarchizację wartości, wyłączenia i  określenia 
reguł, jakim mają podlegać obszary kolekcjonerskie. Podkreślił jednak, że teza spajająca 
zbieranie z gromadzeniem dóbr i łącząca tożsamość z rodzajem bogactwa z całą pew-
nością uniwersalna już nie jest14.

Współczesna humanistyka nie traktuje już kolekcji jako erudycyjnego dodatku do 
historii sztuki, a kolekcjonera jak subiektywnego nabywcę nic niemówiących artefaktów 

11  Pogłębione badania nad kolekcjonowaniem rozpoczęto stosunkowo niedawno, pierwsze syntetyczne prace poświę-
cone temu zjawisku ukazały się w latach 80. XX w. (por.: J. Clifford, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Et-
nography, Literature, and Art, Harvard University Press 1988; J. Clifford, G.E. Marcus, Writing Culture: The Poetics and 
Politics of Ethnography, University of California Press, 1986, R.W. Belk, Possessions and the Extended Self, „Journal of 
Consumer Research”, 1988, t. 15(2), s. 139–168; o. impey and A. MacGregor, The Origins of Museums: the Cabinet of Cu-
riosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe, oxford 1985; D.G. Pierce, Tourism today: a geographical analysis, 
Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical; New York: Wiley, 1995; K. Pomian, Collectors and Curiosities: 
Origins of the Museum, Polity Press 1990; A.D. olmsted, Collecting: Leisure, Investment or Obsession?, „Journal of Social 
Bahavior and Personality”, 1991, nr 6, s. 287–306.). Zauważyć jednak należy, że zjawisko kolekcjonowania analizowane 
było już wcześniej w ramach autonomicznych nauk jako jeden z elementów w ramach szerszego tematu, począwszy od 
prac Veblena (T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tłum. Janina Frentzel-Zagórska, Warszawa 2008) i Smitha (W.S. Smith, 
Taxation and finance, „National Civic Review”, 1937, t. 26(1)).
12  G. Gontier, dz. cyt., s. 19
13  S. Stewart, dz. cyt., s. 3.
14  J. Clifford, dz. cyt., s. 218, https://monoskop.org/images/3/30/Clifford_James_1988_on_Collecting_Art_and_Cul-
ture.pdf.
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wybranych na podstawie subiektywnych kryteriów i  gustu. „interpretuje się ją obec-
nie jako poważny fenomen kulturowy, usytuowany na pograniczu sztuki i historii, ale 
także religii, polityki, ekonomii, stosunków społecznych oraz refleksji nad cywilizacją, 
nauką, przyrodą”15. Rozważania, jakie snuto wokół kolekcjonerstwa, koncentrowały się 
z reguły na kolekcji i jej opisie. Taksonomiczne rozważania prowadzone były w obrębie 
autonomicznych nauk i nie wychodziły poza ramy wskazane systematyką kolekcji. To 
dopiero w  wieku XX zwrócono uwagę na proces kolekcjonowania, stawiając go jako 
przedmiot badań16.

James Clifford widział w elementach wszystkich kolekcji odbicie szerszych reguł kul-
tury – racjonalnej taksonomii, rodzaju i estetyki. Według niego, kolekcja jest ceniona za jej 
taksonomiczną i estetyczną strukturę, zaś naganne staje się podkreślanie znaczenia poje-
dynczych przedmiotów, które piętnuje się jako fetyszyzm17. W interpretacji Susan Stewart: 
„Granicę między kolekcjonowaniem a fetyszyzmem można wyczuć w napięciu istniejącym 
między klasyfikacją i wystawianiem na pokaz a gromadzeniem i sekretnością”18.

Kolekcjoner
„Kolekcjoner to nabywca niezwykle zaabsorbowany tym, co robi, pożądający rzeczy 

oraz tęskniący za nimi. Kolekcjoner odczuwa emocje, które uwidaczniają się w podejściu, 
które określić można wyrażeniem „muszę to mieć”. Chodzi o postawę pożądania wobec 
napotkanych przedmiotów, które należą do rodzaju kolekcjonowanych, ale których zbie-
racz jeszcze nie posiada. Specyfika kolekcjonerskiego nabywania polega na dążeniu do 
tego, by mieć ich jak najwięcej”19. Pod pojęciem przedmiotu kolekcjonerskiego rozumieć 
należy zarówno przedmioty materialne, jak i niematerialne formy w postaci opowieści 
czy wspomnień z  odbywanych podróży, które materialnie zaistnieć mogą jedynie po-
przez zastosowany nośnik.

Człowiek rodzi się kolekcjonerem i wówczas przyczynę jego zachowań należy upatry-
wać w zapisie genetycznym lub kolekcjonerem się staje w wyniku wychowania, kontaktów 
środowiskowych czy też pracy. Niezależnie od tego, jakie podłoże zachowań zostanie wy-
brane, kolekcjoner w procesie racjonalizacji swojego postępowania odwoływać się będzie 
do zasadniczo dwóch aspektów. Z jednej strony, będzie to odwołanie do natury ludzkiej 
bądź nabytej przypadłości kategoryzowanej jako choroba, na którą nie ma lekarstwa, 
z drugiej zaś, odwołanie do racjonalności postępowania z uwagi na wymiar ekonomiczny 
bądź dbałość o zachowanie przeszłości. 

15  T.F. de Rosset, Kolekcja artystyczna – geneza, rozkwit, kryzys, „Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo”, 2014, t. 45, 
s. 253.
16  S.M. Pearce, On Collecting: An Investigation into Collecting in the European Tradition, London 1995, s. Vii.
17  J. Clifford, dz. cyt., s. 219, https://monoskop.org/images/3/30/Clifford_James_1988_on_Collecting_Art_and_
Culture.pdf.
18  S. Stewart, dz. cyt., s. 163.
19  P. Siuda, Dlaczego ludzie kolekcjonują?, http://www.piotrsiuda.pl/2009/10/dlaczego-ludzie-kolekcjonuja.html.
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Kolekcjonowanie bliskie jest konsumpcji w zakresie procesu nabywania i emocji to-
warzyszących mu. Rozwój współczesnych społeczeństw konsumpcyjnych wywarł zna-
czący wpływ zarówno na postrzeganie świata, jak i zjawisko kolekcjonowania. Celem 
najnowszych badań nad wzajemnym oddziaływaniem zbierania i konsumowania jest 
próba zrozumienia współzależności tych zjawisk zarówno historycznie, jak i współcze-
śnie kulturowo20. 

Etap drugi kolekcjonowania, w przypadku kolekcjonera, sprowadza się do stanu „po-
siadania ekspozycyjnego”. Pomiędzy kolekcjonerem a przedmiotem zachodzi relacja zna-
na z muzeów i galerii. Przedmiot jest zabezpieczany, podziwiany, wreszcie udostępniany 
wybranym. W przypadku konsumenta, przedmiot jest używany, służy konsumentowi, 
ulega zużyciu, zostaje wyrzucony. Klasyczne teorie konsumpcji21 odwołują się w rozwa-
żaniach do kwestii gustu kulturowego, który w  wielu dziedzinach jest homologiczny, 
więc odgrywa dużą rolę w różnicowaniu ludzi, ale również w ich zamykaniu w określone 
grupy kapitałowe. Gdyby przełożyć kwestię gustu kulturowego, w rozumieniu postrze-
gania i wartościowania, na rozważania o kolekcjonowaniu, okazuje się, że gust kolek-
cjonerski wymyka się ramom kulturowym. Kolekcjoner pozostaje często irracjonalny 
w podejmowanych decyzjach o nabyciu nowego przedmiotu, a jedynym ograniczeniem 
jego decyzji jest obszar zbierania. W procesie nabywania istotną rolę odgrywa selekcja 
przedmiotów, która jest aktem osobistym, racjonalnym i irracjonalnym zarazem. To ko-
lekcjoner podejmuje decyzje związane z  nabywaniem, zgodnie z  wyznaczonymi przez 
siebie desygnatami kolekcjonerskimi.

Kolekcjonerzy są różni, jak różne jest spojrzenie na istotę kolekcjonowania. Różnią się 
podejściem do przedmiotu i informacji o nim, sposobu pozyskania i celów, jakim ma służyć 
nabywanie przedmiotów. Zawsze jednak pomiędzy kolekcjonerem i kolekcją wytwarza się 
intymna relacja obserwowana w okolicznościach jej pierwotnego „żywego” kontekstu22.

Kontakt z  kolekcjonerami pozwala na obserwacje różnego typu zachowań, również 
w sferze wyznaczania desygnatów kolekcjonerskich, pomimo iż przedmioty kolekcjono-
wane przynależą do tego samego obszaru23. 

Biorąc pod uwagę homologiczność obszaru, wśród gromadzących przedmioty pocho-
dzące z Afryki można wyróżnić cztery kategorie kolekcjonerów, które wyznaczone zostały 
poprzez ich stosunek do miejsca nabycia, wiedzę o obiekcie, stosunek do kontekstu kultu-
rowego oraz spójność w obrębie zbioru przedmiotów i jego reprezentatywność. 

20  R.W. Belk, Collecting in a  Consumer Society, London-New York 1995, [bs], https://books.google.pl/books?id=s-
U65qbt1Bg0C&printsec=frontcover&dq=russel+belk&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjb_cbRqLvgAhWNlYsKHdzuDFAQ6
AEiLDAA#v=onepage&q&f=false.
21  Zob. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2008, P. Bourdieu, Rozum praktyczny, Warszawa 2009.
22  M. Woźniak, Zastygły w czasie kolekcjoner i jego kolekcja, https://bn.org.pl/download/document/1374498202.pdf.
23  W rozważaniach wzięto pod uwagę kolekcjonerów współpracujących z Muzeum Miejskim w Żorach zarówno w zakre-
sie pozyskiwania obiektów do zbiorów muzealnych, jak i organizacji wystaw z udziałem ich kolekcji. Kolekcje wszystkich 
opierały się o przedmioty pochodzące z terenów pozaeuropejskich – głównie Afryki.
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Do pierwszej grupy zaliczyć należy kolekcjonerów dzieł sztuki24, którzy nabywają 
obiekty na zachodnich rynkach antykwarycznych. Dla nich kontekst kulturowy jest nie-
istotny i  sprowadza się jedynie do określenia pochodzenia i  przynależności etnicznej. 
o nabyciu decyduje najczęściej metryczka sprzedawcy, proweniencja obiektu, wreszcie 
jego jakość estetyczna. obiekty te mają krótką historię, przynależą do świata kolek-
cjonera, są nieme kulturowo, stanowią jedynie element kolekcji. Często obiekty łączy 
jedynie bardzo ogólne przyporządkowanie geograficzne, razem nie tworzą spójnej i re-
prezentatywnej kolekcji.

Kolekcjonerzy artefaktów stanowiący drugą grupę, nabywają obiekty również na 
rynku europejskim. Zainteresowani są każdą okazją, aby swoją kolekcję konsekwentnie 
rozbudowywać, tak, aby tworzyła jak najbardziej obszerny zbiór opowiadający o pewnej 
rzeczywistości. Nie pozbawiają obiekty głosu, wręcz przeciwnie chcą, aby dawały odwo-
łanie do rzeczywistości, z której pochodzą. Zainteresowani są ich jakością, wiedzą o nich, 
ciekawi ich kontekst kulturowy, świat, w jakim funkcjonowały. Dla nich przedmiot staje 
się inspiracją do poznania. Paradoksalnie, obiekt nabyty w Europie wyzwala chęć wyjazdu 
„w teren”, gdzie funkcjonował. Wiedza o nim staje się źródłem radości i znacznie bardziej 
wiąże kolekcjonera z jego kolekcją.

Trzecią grupę stanowią kolekcjonerzy przedmiotów nabywanych często pod wpływem 
impulsu zarówno w ich naturalnym środowisku, jak i poza, jednak nie na rynkach anty-
kwarycznych. To miejsce i sytuacja stają się impulsem do uruchomienia myślenia kolekcjo-
nerskiego. Relacja pomiędzy kolekcjonerem a przedmiotem jest w tym przypadku bardzo 
emocjonalna, w  mniejszym stopniu podyktowana walorami estetycznymi przedmiotu, 
znacznie bardziej jego związkiem z ludźmi i sytuacją. Przedmiot mówi ustami kolekcjone-
ra, staje się opowieścią, znakiem rzeczywistości, z której pochodzi i do której się odwołuje. 
Bez opowieści kolekcjonera staje się jedynie elementem przypadkowego zbioru niemych 
przedmiotów. Przedmioty te mogą być bardzo różne pod względem poziomu artystyczne-
go, mogą być zaskakujące swoją formą i funkcją, mogą być również nic nieznaczącym ele-
mentem współczesnej rzeczywistości. Dla kolekcjonera stają się wyjątkowe, są obrazem 
jego relacji z ludźmi.

ostatnią grupę tworzą kolekcjonerzy, którzy nabywają przedmioty w  trakcie pro-
wadzonych badań naukowych. Wiedza i doświadczenie stanowią bazę dla decyzji, które 
zawsze podejmowane są świadomie. Emocje odgrywają znacznie mniejszą rolę w proce-
sie nabywania przedmiotów. Czasami kolekcjoner rezygnuje z nabycia biorąc pod uwagę 
koszty, jakie transakcja za sobą pociąga. Dlatego, nie każdy przedmiot trafia do kolekcji, 
choć często jest on długo wspominany. Ta grupa kolekcjonerów jest najciekawsza pod 
względem obserwowanych zachowań i desygnatów decydujących o nabyciu obiektu do 
kolekcji.

24  Przedmiot nabywany jest klasyfikowany jako dzieło sztuki przez kolekcjonera bądź przez sprzedawcę.
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Nabywanie przedmiotu
Podstawową formą nabywania przedmiotów przez kolekcjonerów jest ich zakup. To 

najprostszy, a zarazem najbardziej wymagający wiedzy i doświadczenia kolekcjonerskie-
go sposób. Zakupy dokonywane są oczywiście za pomocą wszelkich dostępnych możli-
wości, począwszy od aukcji organizowanych przez wielkie domy aukcyjne oraz antykwa-
riaty po „pchle” targi. 

Zdarzają się również przypadki, kiedy kolekcjoner otrzymuje obiekt w darze. To oczywi-
ście nie tak częsty przypadek nabywania obiektu, tym niemniej zdarza się. Dar nie wyma-
ga od kolekcjonera zaangażowania umiejętności oceny przedmiotu, przecież nie musi tego 
robić. Jednak decyzja, czy włączyć przedmiot do kolekcji musi zostać podjęta. W tych oko-
licznościach, przedmiot poddawany jest takim samym kryteriom, jak przedmiot kupowany. 
Działanie takie podyktowane jest wymogiem zachowania spójności i poziomu kolekcji.

Szczególną formą nabywania nowych obiektów jest ich wynajdywanie na tak zwanych 
„wystawkach”. Wśród przedmiotów niepotrzebnych kolekcjoner znaleźć może te wyjątko-
we, czasami o znacznej wartości zarówno materialnej, jak i estetycznej. 

Wspomnieć również należy o specyficznej formie pozyskiwania przedmiotów poprzez 
wymianę. Kolekcjonerzy wymieniają się między sobą obiektami, które każdy z nich klasy-
fikuje jako mniej ważne dla swojej kolekcji, w imię wejścia w posiadanie tych obiektów, 
które kolekcję uzupełnią w wyjątkowy sposób. Przy czym pamiętać należy, że rozumie-
nie pojęcia „kolekcja” przez kolekcjonera nie musi wcale oznaczać jej reprezentatywności. 
Wśród kolekcjonerów zdarzają się przypadki udostępniania przedmiotów na podstawie 
podpisanych przez obie strony specjalnych rewersów. Rewersy te są nierzadko zupełnie 
niezrozumiałe dla osób postronnych, jednak dla stron zainteresowanych stanowią nieza-
przeczalne źródło satysfakcji. Kolekcjonowanie przedmiotów „innych”, w tym przypadku, 
pozwala odkryć cały wachlarz zróżnicowanych mentalności kolekcjonerskich.

Przedmioty nabywane są najczęściej ze źródeł, które nie są odległe od miejsca po-
bytu kolekcjonera. Są to najczęściej rynki europejski i amerykański, tym bardziej że ich 
dostępność jest znaczna z uwagi na możliwość skorzystania z aukcji i sklepów interne-
towych. Są to rynki bezpieczne i zapewniające określony zasób przedmiotów. Nie znaj-
dzie się na nich obiektów specyficznych, a  raczej te, które są popularne i  zapewniają 
popyt. Rzadkością są sytuacje, kiedy na sprzedaż wystawiane są kolekcje gromadzone 
przez jedną osobę. Wielką okazją kolekcjonerską są w tym przypadku aukcje, których 
przedmiotem staje się spuścizna, do której rodzina nie rości sobie żadnych praw. 

Bez względu jednak na sposoby i miejsca nabywania, kolekcjoner zawsze musi wykazać 
się czujnością i wiedzą na temat rynku. Jego monitorowanie jest, w tym przypadku, warunkiem 
nieodzownym pozyskiwania nowych i ciekawych przedmiotów. Choć, jak zauważa Gilles Gon-
tier: „Nic bardziej nudnego niż te coroczne spotkania, podczas których wielcy antykwariusze 
zbierają się licznie w tych samych dzielnicach stolic europejskich by nam zachwycić dusze”25.

25  G. Gontier, dz. cyt., s. 26.
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Szczególnym przypadkiem kolekcjonowania jest nabywanie przedmiotów „w  tere-
nie”26. Decyzja o wyjeździe i jej konsekwencje w decydujący sposób wpływają na proces 
ich pozyskiwania. Wielką zaletą kupowania u  źródła lub blisko niego, oprócz przyjem-
ności „polowania”, jest również fakt, że zdobywa się przedmioty, które uciekły rynkowi 
antykwarycznemu27. Kolekcjoner, który podejmuje wysiłek wyjazdu i poszukiwania, musi 
być przygotowany nie tylko na niewygody, które go czekają, ale przede wszystkim na za-
skakujące sytuacje, liczne trudności i niebezpieczeństwa. Wyjątkiem są ci kolekcjonerzy, 
dla których wyjazd nie stanowi celu kolekcjonerskiego, a  jedynie okazję do pozyskiwa-
nia obiektów. Nie planują oni niczego, nie działają według schematu, są otwarci, a de-
cyzję o nabyciu podejmują pod wpływem nagłego impulsu. Jedni i drudzy poddają jednak 
przedmiot osądowi, a decyzja, którą względem niego podejmują, jest podyktowana chę-
cią wejścia w posiadanie.

Nabywanie przedmiotów „w  terenie” wymaga od kolekcjonera wiedzy o  tamtejszym 
rynku, o możliwościach i sposobach pozyskiwania obiektów. Rynek ten jest nieuporządko-
wany i wewnętrznie skomplikowany, znacznie bardziej dynamiczny niż rynek europejski czy 
amerykański. oferuje też znacznie więcej możliwości kolekcjonerom, począwszy od okazji 
ulicznych, poprzez sieć różnorodnych artisan28 i antykwariatów, skończywszy na wyjeździe 
poza granice miasta i penetracji wiosek odległych od utartych szlaków turystycznych.

Według Gillesa Gontiera możemy dzisiaj zbierać od handlarzy i sprzedawców afry-
kańskich tylko te przedmioty, które dawniej nie zwróciły uwagi kolonizatorów lub podró-
żujących antykwariuszy. Przedmioty te zastąpiły w wioskach wcześniej używane, które 
zostały już wydane. Czasami zdarzają się jednak niespodzianki, również w wielkich ga-
leriach, w zakresie klasycznie rozumianej „czarnej sztuki”29. Przypomnieć jednak nale-
ży, że artefakty afrykańskie, jakie oferuje rynek lokalny, mogą stanowić bardzo udane 
naśladownictwo wysokiej jakości roboty. Wówczas, kolekcjoner musi zrewidować swoje 
myślenie o „pustce antykwarycznej” i spojrzeć na rynek antykwaryczny w sposób otwar-
ty i wnikliwy. Taki sposób myślenia zgodny jest z traktowaniem nawet najmniejszego 
przedmiotu jak oryginału wypełnionego archaiczną wiarą o charakterze swojego pier-
wotnego znaczenia, a którego materialna forma przekracza wszelkie granice estetyki, 
która byłaby tylko definicją piękna30. 

Nabywanie przedmiotów „w terenie” wymaga od kolekcjonera szeregu umiejętno-
ści, wiedzy z zakresu zachowań i różnic kulturowych, wypracowanych kryteriów oceny, 
sprawnego oka i czasami dużej dozy dowcipu. Proces ten przypomina sztukę teatralną 
graną przez dwóch aktorów, którzy rozumieją wzajemnie swoje intencje i na ich bazie 

26  W tym przypadku określenie „w terenie” oznacza naturalne środowisko, w którym przedmioty te funkcjonują.
27  G. Gontier, dz. cyt., s. 26.
28  Słowo artisana oznacza w tym kontekście stragan miejski, butik bądź niewielką galerię z przedmiotami sztuki 
i pamiątkami.
29  G. Gontier, dz. cyt., s. 26.
30  Tamże, s. 29.
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budują napięcie. Nie jest to oczywiście zjawisko obowiązujące, coraz częściej wkrada się 
w relacje sprzedawca – klient europejska wstrzemięźliwość i brak możliwości negocja-
cji ceny. Szczególnymi sytuacjami są momenty, kiedy kolekcjoner otrzymuje przedmiot 
w  podziękowaniu za pomoc, jakiej udzielił. Wówczas nieodłącznym jego elementem 
staje się „wyraz wdzięczności”, a sam przedmiot nabywa niematerialną wartość klasyfi-
kującą go w szeregu przedmiotów niepodlegających sprzedaży czy wymianie.

Zdecydowanie subiektywny jest dobór kryteriów, jakie kolekcjonerzy stosują w proce-
sie nabywania przedmiotów. Nawet w przypadku, kiedy obszar kolekcjonerski pozostaje 
ten sam, każdy z nich podejmuje decyzje zgodnie z własną hierarchią i wiedzą. oczywiście, 
część kryteriów, jakie stosują, jest wspólna wszystkim. Przed podjęciem decyzji oglądają 
wnikliwie przedmiot, szukając w materialnej formie potwierdzenia słuszności nabycia – 
dbałości o wykonanie detali, śladów użytkowania czy poprawności stylistycznej. Czasami 
przekonuje ich opowieść snuta przez sprzedającego bądź wyjątkowość oferty. Wziąć jed-
nak należy pod uwagę również kryteria rzadkie i indywidualne, takie jak na przykład kry-
terium wielkości nabywanego przedmiotu31. Pomimo że brzmią one co najmniej zabawnie, 
są jak najbardziej uzasadnione merytorycznie.

Muzeum – kolekcjoner ograniczony w wolności32

Naturalną cechą muzealników i kolekcjonerów jest kategoryzowanie i kontekstualizo-
wanie obiektów w zbiorach33. W tym zakresie nie ma znaczenia fakt, czy dany obiekt jest 
dziełem sztuki, czy też przedmiotem codziennego użytku. Wszystkie obiekty podlegają 
tym samym kryteriom oceny i powinny mieć jednakową wartość dla swoich kuratorów. To 
właśnie oni realizują politykę gromadzenia zbiorów według ściśle ustalonych reguł. Regu-
ły te w znaczący sposób ograniczają wolność kolekcjonerską, a kryterium spójności i repre-
zentatywności kolekcji oraz zgodności ze statutem instytucji powoduje, że część obiektów 
do zbiorów nie trafia. Zdroworozsądkowe rozwiązanie podyktowane brakiem miejsca do 
przechowywania, w  przypadku kolekcjonera prywatnego zupełnie niebrane pod uwagę, 
pozwala na stworzenie wrażenia „inności” z całą świadomością niedoskonałości przekazu.

Kolekcja muzealna służy przekazowi, powinna mówić poprzez obiekty o rzeczywisto-
ści, której zwiedzający nie dotyka bezpośrednio w czasie i przestrzeni. Nie może, jak kolek-
cja prywatna, spokojnie zalegać w „szufladzie niebytu”. Zaznaczyć również należy, że „nie 
można muzealnie opowiedzieć o jakiejś kulturze, nie znając zasobów, ale nie można o niej 
opowiedzieć przede wszystkim wówczas, jeśli nie posiada się przynajmniej bazowej wie-

31  Takie właśnie kryterium stało się inspiracją do tytułu Małe jest piękne. określenie to odwołuje się do sytuacji, jaka 
zaistniała podczas jednej z wypraw naukowo-badawczych współorganizowanych przez Muzeum Miejskie w Żorach. 
Kolekcjoner w trakcie pobytu „w terenie” nabywał jedynie małe obiekty, które nosił w kieszeni, nie absorbując dźwi-
ganiem osób towarzyszących.
32  Problem kolekcjonerstwa muzealnego zostanie jedynie wspomniany z uwagi na obszerność tematu wymagającego 
szerszego opracowania.
33  A. Jełowicki, Etnicyzowanie przedmiotów, „Muzealnictwo”, 2017, t. 58, s. 43.
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dzy na jej temat”34. obiekt pozyskiwany „w terenie” powinien być nabywany razem z wie-
dzą, co oznacza przede wszystkim konieczność pozyskania jak największej liczby infor-
macji w naturalnym środowisku jego występowania. Ten aspekt gromadzenia najczęściej 
nie jest uwzględniany w kolekcjonerstwie prywatnym, które poprzestaje na proweniencji 
i potwierdzeniu autentyczności35.

Konkluzja
Badania nad kolekcjonerstwem wymagają opracowania nowych narzędzi metodo-

logicznych, wpisujących się w  przestrzeń wspólną wielu humanistycznym dziedzinom, 
w której zacierają się granice pomiędzy historią sztuki, historią, antropologią, socjologią, 
psychologią, filozofią.

Podsumowując, Susan Pierce pisze, że traktując poważnie próbę całościowego wy-
jaśnienia kolekcjonowania jako zjawiska społecznego, pojęcie gromadzenia należy trak-
tować z pewną dozą ostrożności. Koncentrowanie się kolekcjonerstwa na zjawisku sen-
sualności oderwanej od praktyki społecznej i  traktowanie jednostki jako całości może 
spowodować jedynie fatalny efekt w postaci ograniczonego zakresu ludzkich motywów. 
Działanie to w odniesieniu do kolekcjonowania, pozwoli na osiągnięcie tego, co uczyni-
ła wczesna psychologia w obszarze całego doświadczenia, zmusi nas do pogodzenia się 
z niewątpliwym faktem, że nasze uczucia i działania mają motywy zupełnie odmienne od 
tych, które przedstawiono światu36.
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Projekt badawczy versus ekspedycja.  
Dwie epoki – dwa modele sytuacji 
badawczej etnografa

Sytuacja badawcza
Koncept sytuacji badawczej (sytuacji etnograficznej) wybiega znacznie poza trady-

cyjnie ujmowaną problematykę metodyki etnograficznych/antropologicznych badań te-
renowych. W tym miejscu definiuję sytuację badawczą jako zespół okoliczności, w jakich 
przebiega proces poznawczy, szerszy kontekst społeczny i polityczny, warunki, w  jakich 
odbywają się badania terenowe, czyli spotkanie antropologa z przedmiotem jego badań. 

Dynamika zmian kulturowych, szczególnie widoczna w  Afryce, powoduje zanikanie 
pewnych oraz powstawanie nowych (nieznanych lub niedostrzeganych wcześniej) sytuacji 
badawczych, w jakich znajduje się antropolog.

Tego rodzaju uwarunkowania pomijane są zwykle w  podręcznikach dla adeptów 
etnografii z  racji swej niejednoznaczności i  wielozakresowości. Jeśli już pojawiają się 
w opracowaniach dotyczących metodyki badań terenowych, to raczej na ich marginesie.  
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Uwarunkowania te mają jednak przełożenie na efekty procesu badawczego, nie mniej 
istotne niż dobór wyjściowej teorii lub zastosowane metody badawcze. ich uwzględnianie 
jest pożądane zwłaszcza w  studiach dotyczących historii badań etnograficznych, podej-
mowanych w różnych epokach i kontekstach. Niniejsze studium, nie roszcząc sobie prawa 
do całościowego ujęcia zagadnienia, omawia wybrane przykłady takich „sytuacji badaw-
czych”. Punktem odniesienia będą tu głównie doświadczenia afrykanistyczne Autora.

Sytuacja badawcza (etnograficzna) jest częścią lub pochodną wielu okoliczności. 
Przede wszystkim etnograf – badacz terenowy jest w jakiś sposób sytuowany w rzeczy-
wistości społecznej i kulturowej, która podlega zmianom. Jest – rzec można – produktem 
specyficznych dla „jego” świata, określonych uwarunkowań, określonej sytuacji politycz-
nej, społecznej, sytuacji zawodowej, miejscowej (krajowej) tradycji etnograficznej. inne 
metody pracy może przyjmować badacz, żyjący w otwartym społeczeństwie (z paszpor-
tem „w szufladzie”), wyposażony w odpowiednie środki materialne, wsparty siłą admi-
nistracji (np. kolonialnej), dysponujący doświadczeniem całych pokoleń poprzedników, 
swych nauczycieli i mistrzów. Do innych metod musi sięgać badacz pochodzący z krajów 
pozbawionych takich aktywów, żyjący w świecie o zamkniętych granicach, o rozwiniętym 
systemie reglamentacji wielu podstawowych dóbr materialnych oraz innych, ułatwiają-
cych i umożliwiających dostęp do szerszego świata.

Zmianie – w niektórych częściach świata dramatycznej – ulega też z czasem rzeczy-
wistość kulturowa, w której zanurza się etnograf. Zanikają tzw. białe plamy, nie w znacze-
niu wiedzy geograficznej, ale rozpoznania etnograficznego. W miejsce izolowanych prze-
strzennie (a  także społecznie i  kulturowo) wspólnot lokalnych lub całych subregionów, 
pozbawionych dróg, środków łączności, dostępu do szkolnictwa (a więc w niemal 100% 
niepiśmiennego) i  podstawowej infrastruktury ułatwiającej badania terenowe (dostępu 
do wody, żywności i względnie wygodnego noclegu) pojawiają się miejscowości i wspólno-
ty połączone ze światem zewnętrznym siecią dróg, korzystające bez przeszkód z telefo-
nii komórkowej, niekiedy też z telewizji satelitarnej, mające dostęp do formalnej edukacji 
(typu zachodniego), włączone w sieć globalnych kontaktów i zależności, poprzez organi-
zacje społeczeństwa obywatelskiego.

Paradygmat „Odkrywcy” – „Zwiadowcy”
Przysłowiowy etnograf szukał zawsze tego „obcego”. W  krajach mających trady-

cje kolonialne (także kolonializmu wewnętrznego) znajdowano go w krajach zamorskich 
(lub na peryferiach obszarów osadnictwa europejskiego). W krajach środkowoeuropej-
skich rozwój dyscypliny szedł innymi drogami. Tutaj przedmiotem zainteresowania stały 
się głównie „nieoświecone” warstwy wieśniacze wspólnot narodowych – przysłowiowy 
„lud”, grupy nie partycypujące (lub partycypujące w nieznacznym zakresie) w kulturze 
narodowej danego kraju.

W  obu wypadkach etnograf (także w  epoce poprzedzającej instytucjonalne uformo-
wanie się tej dyscypliny) był zazwyczaj pierwszym badaczem starającym się poznać, opisać 
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i usystematyzować wiedzę o danym kraju i  jego mieszkańcach. Można powiedzieć, że był 
„na wysuniętym posterunku”.

Na początku XX wieku, w czasach powstawania etnologii/antropologii jako dyscypliny 
empirycznej, etnograf – tak jak lekarz pierwszego kontaktu – musiał mieć szerokie (czy za-
wsze pogłębione?) kompetencje. Jak ujął to wybitny afrykanista – Marcel Griaule: „[…] doku-
mentacja etnograficzna jest pożyteczna nie tylko dla humanistów sensu stricto. Na każdym 
kroku etnografia staje w obliczu zjawisk, które mogły i powinny być przedmiotem zaintere-
sowania licznych, innych dziedzin wiedzy. Jest więc pożądane, aby etnografia badała je przy 
pomocy ich metod przystosowanych do tego celu. Z tego wynika, że nie tylko korzysta ona 
z dziedzin sąsiednich, lecz dostarcza im również obserwacji, które mogą je przestawić na 
inne poziomy dociekań i dać im nowe impulsy. Nawet gdyby etnografia, a przecież tak nie 
jest, była niczym innym jak rodzajem syntezy metod stosowanych w  innych dziedzinach, 
miałaby ona swoją rację bytu, ponieważ inne dyscypliny wiedzy nie zainteresowały się do tej 
pory społecznościami, które ona bada, które ona zna1.”

Formuła ekspedycji w teorii i w praktyce
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że etnografia (antropologia), jako dyscyplina na-

ukowa, jako postawa poznawcza, jest w zasadzie tworem Zachodu. Wymaga bowiem 
zdolności zdystansowania się względem kultury pochodzenia, co nie zawsze wykształ-
ciły inne cywilizacje2. ojcowie etnologii (antropologii), tacy jak J.G. Frazer, E.B. Tylor, 
czy L. Morgan poprzestawali na czerpaniu wiedzy o życiu analizowanych społeczeństw 
z drugiej ręki, czy to z relacji podróżników, czy danych uzyskanych drogą koresponden-
cyjną od rezydentów (eksponentów ich kultury) żyjących wśród „dzikich”3. Musiały mi-
nąć pokolenia od czasu instytucjonalnego uformowania się dyscypliny4 do uznania bez-
pośredniego i pogłębionego kontaktu z badanymi ludami (kulturami) za warunek sine 
qua non praktykowania etnografii. 

Pierwsze, profesjonalnie zorganizowane etnograficzne (antropologiczne) badania te-
renowe były niczym wyprawy do krańców poznanego świata. Uczestnicy takich „odkryw-
czych” wypraw, świadomi pionierskiego charakteru swych przedsięwzięć badawczych, po-
dejmowali badania nad szerokim spektrum problematyki. 

1  M. Griaule, Méthode de l’ethnographie, Paris 1957, s. 6.
2  Dobrze ilustruje ten aspekt pespektywy antropologicznej (lub jej braku) dyskurs dotyczący tzw. „antropologii tu-
bylczej” (zob. H. Fahim, K. Helmer, Indigenous Anthropology in Non-Western Countries: A Further Elaboration, „Current 
Anthropology”, 1980, t. 21(5), s. 644–650).
3  ówcześni – XiX-wieczni antropolodzy nie przywiązywali większego znaczenia do sposobu pozyskiwania materiału 
empirycznego. W tym kontekście byli eklektykami. Dane wykorzystywane w swych koncepcjach teoretycznych czer-
pali ze wszelkich dostępnych źródeł; z opisów pióra podróżników i żeglarzy, z notatek przygodnych obserwatorów, 
misjonarzy, administratorów kolonialnych. Korzystali z dawnych kronik, literatury pięknej, zwłaszcza klasycznej (zob. 
A. Waligórski, Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973).
4  i anegdotycznego już „uchowaj Boże” – „but Heaven forbid!” J.G. Frazera – odżegnującego się tymi słowy od kontaktu 
z „dzikimi” (zob. R. Benedict, Anthropology and the Humanities, „American Anthropologist”, october-December 1948, 
t. 50(4), s. 585–593).
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Pierwsza tego typu antropologiczna ekspedycja badawcza (Cambridge Anthropologi-
cal Expedition to the Torres Straits – 1898–1899) objęła swymi badaniami szeroki zakres 
tematów, od etnografii, fizjologii i psychologii po językoznawstwo, sztukę i rzemiosło, po 
socjologię, magię i  religie egzotyczne wyspiarzy. Jednym z podstawowych celów brytyj-
skiej ekspedycji było uzupełnienie kolekcji Cambridge University Museum of Archaeology 
and Anthropology, a także stworzenie dokumentacji do niedokładnie zinterpretowanych 
zbiorów pozyskanych wcześniej (od początku XiX wieku) przez tę placówkę5.

Formułę badawczej ekspedycji etnograficznej uznać można zatem za szczególnego 
rodzaju sytuację badawczą. Zawiera w sobie takie charakterystyczne elementy, jak: docie-
ranie do odległych obszarów, eksplorację miejsc mało dotychczas poznanych oraz intencję 
dokonania odkryć. W ujęciu potocznym termin „ekspedycja” i pokrewny mu „wyprawa” od-
nosił się niegdyś do poznawania (odkrywania) nieznanego lądu, morza, ludzi, bądź kultur. 
W takim kontekście termin „odkrycie” używany jest nadal w odniesieniu do efektów badań 
archeologicznych, wydobywających artefakty spod ziemi. Co daje wyraźną przewagę seman-
tyczną archeologii nad etnografią, zwłaszcza w odbiorze społecznym. W sytuacjach, kiedy 
etnograf mówi o ustaleniu lub interpretacji faktów, archeolog ogłasza „odkrycie”.

„Wyprawowa” formuła etnograficznych badań naukowych, wymaga wielostronnego 
przygotowania merytorycznego i technicznego, odpowiedniej logistyki. Badacz terenowy 
lub zespół badawczy musi być samodzielny, tak pod względem komunikacyjnym6, jak i by-
towym (dysponować zapasami żywności i różnego rodzaju ekwipunku). Badania tereno-
we o takiej charakterystyce praktykowane były przez dziesięciolecia, niemal do końca XX 
wieku. Zwłaszcza na terenach leżących na trudno dostępnych obrzeżach tzw. cywilizacji 
zachodniej. Stopniowo, wraz z rozbudową infrastruktury logistycznej (i administracji ko-
lonialnej) na terenach pozaeuropejskich, termin „ekspedycja” zastępowany był słowem 
„misja”, jak w wypadku wieloletnich i ponawianych badań Marcela Griaule’a, prowadzo-
nych na rozległych terenach Francuskiej Afryki Zachodniej (a także w Etiopii)7. 

Przykładem przedsięwzięcia badawczego realizowanego w  formule ekspedycji (wy-
prawy) były badania polskich etnografów podejmowane w  latach 70. XX wieku na te-
renach Afryki, Azji i  Ameryki Łacińskiej. Szczególnie rolę odegrał tu poznański ośrodek 
etnologiczny – a  konkretnie ówczesna Katedra Etnografii na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. „Wysyp” etnograficznych wypraw pozaeuropejskich rozpoczął 

5  Co warto w tym miejscu podkreślić, wspomniana ekspedycja dała doświadczenie terenowe brytyjskim antropologom 
tej miary, co W.H.R. Rivers, C.G. Seligman czy A. Wilkin.
6  Musi być niezależny od publicznych środków komunikacji (które mogą nie istnieć na wybranym terenie badań). Prze-
sadą byłoby nazywanie „wyprawą” autokarowe objazdy terenowe (nawet po odległych krajach) lub badania prowadzone 
na terenach, do których można dotrzeć samolotem, koleją lub metrem.
7  Prowadzona przez Marcela Griaule’a Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti (1931–1933), w której brali 
badacze tej miary co  M. Leiris, A. Schaeffner, D. Lifchitz, É. Lutten czy J. Mouchet, uformowała trzon francuskiej afry-
kanistyki etnograficznej i językoznawczej. Badania te, kontynuowane po 1945 i 1956 r. przez uczniów M. Griaule’a (m.in. 
G. Dieterlen, G. Calame-Griaule), prowadzone już były w innej formule (por. M. Griaule, Mission Dakar-Djibouti, rapport 
général (mai 1931 – mai 1932), „Journal de la Société des Africanistes”, 1932, t. 2(1), s. 113–122 oraz G. Calame-Griaule, On 
the Dogon Restudied, „Current Anthropology”, 1991, t. 32(5), s. 575–577).
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się w roku 1976, gdy pracownicy i studenci tej instytucji zorganizowali Etnologiczna Wy-
prawę Azjatycką – „EWA ’76” (do Afganistanu) oraz Studencką Ekspedycję Etnograficzną 
„Afryka ’76” (do Afryki Zachodniej)8. 

Pojawienie się formuły ekspedycji w  sposobach działania polskich etnografów wy-
nikało w  tym wypadku ze szczególnej sytuacji politycznej i  ekonomicznej krajów bloku 
komunistycznego. W latach 70. XX wieku nastąpiło, co prawda, pewne rozluźnienie izolacji 
politycznej i społecznej społeczeństwa polskiego. Niemniej, odziedziczony po poprzednich 
dekadach zamknięty system ekonomiczny i brak związków instytucjonalnych z krajami le-
żącymi poza „żelazną kurtyną”, skutkował nieobecnością polskiej etnografii w światowym 
obiegu wiedzy9. Azja, a zwłaszcza Afryka to były wówczas rzeczywiście „inne” światy. Dy-
stans między światem polskich etnografów a krajami wolnorynkowego systemu gospo-
darczego pogłębiała dodatkowo bariera dewizowa. Polska waluta – złoty polski – nie była 
wówczas wymienialna, co powodowało, że ekipa badawcza (niczym wyprawa na Marsa) 
musiała zabrać ze sobą do odległych krajów zapasy żywności i sprzętu wystarczające na 
kilka miesięcy prac badawczych. To z kolei wymuszało rozwiązania logistyczne odwzoro-
wujące sposób organizowana przedsięwzięć badawczych z przełomu XiX i XX wieku lub 
wypraw wysokogórskich10. 

W ten sposób, w czasie, gdy antropolodzy z krajów zachodnioeuropejskich podejmo-
wali indywidualne (lub zespołowe) prace badawcze w formule tzw. projektów badawczych 
(o których będzie mowa poniżej), pionierzy polskiej etnografii krajów pozaeuropejskich doby 
PRL-u, udając się do Afryki, Azji lub Ameryki musieli poświęcać miesiące (a nawet lata) na 
żmudne pozyskiwanie środków materialnych, które miały im pomóc uzyskać samowystar-
czalność na obszarach należących do niekompatybilnych systemów ekonomicznych. 

Dobrym przykładem typowej ekspedycji naukowej doby realnego socjalizmu może być 
Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76”11. Aby zrozumieć okoliczności, w jakich 

8  Poznański ośrodek etnologiczny wyrósł w tym czasie na wiodący w polskich pozaeuropejskich badaniach etnologicz-
nych. W krótkim czasie, w latach 1976–1981 z Poznania wyruszyło kilka ekip badawczych, działających w formule „eks-
pedycji”: wyprawa absolwentów etnografii UAM – „indie ’76” oraz studencka wyprawa „Amped ’81” (do Wenezueli, Ko-
lumbii i Ekwadoru). Do tego wykazu zaliczyć należy także zorganizowaną przez PAN i UW wyprawę do Peru – „Andy ’78”, 
w której brali udział pracownicy poznańskiego oddziału PAN.
9  ówcześni studenci etnografii polskich uniwersytetów poznawali odlegle kontynenty za pośrednictwem podręczni-
ków powstałych w latach 40. (takich jak „Ludy zbieracko-łowieckie” i „Ludy pasterskie” K. Moszyńskiego), które były 
w istocie streszczeniami z zachodnich publikacji z lat 20. i 30. XX w. W Poznaniu lukę tę wypełniały seminaria prowadzo-
ne przez prof. M. Frankowską i prof. Z. Jasiewicza, jednych z nielicznych polskich etnografów, mających doświadczenie 
w badaniach na innych kontynentach.
10  Nic dziwnego zatem, że organizatorzy pierwszych polskich ekspedycji etnograficznych z lat 70. XX w. korzystali bez-
pośrednio z doświadczenia polskich alpinistów i himalaistów.
11  W przygotowaniach i realizacji SEE „Afryka ’76” udział wzięło niewielkie grono studentów etnografii UAM w Pozna-
niu. ostatecznie w pracach na terenie Afryki wzięło udział czworo studentów: Paweł Kostuch, Tomasz Szymaniak, Wło-
dzimierz Żukowski i Ryszard Vorbrich. Zespół tworzyli także mgr Jacek Łapott (absolwent etnografii UAM) – pracownik 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, który objął funkcję opiekuna naukowego ekspedycji oraz lekarz medycyny Andrzej 
Polaszewski i kierowca-mechanik Leon Bąbelek. W pierwszym etapie ekspedycji uczestniczył także dr Tomasz Schramm 
(z powodu choroby wrócił do Polski z Algieru). W ostatnich dwóch miesiącach trwania Ekspedycji uczestniczył w niej 
także Zbigniew Staszyszyn – fotoreporter PAP.
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doszło do skutku to (i  jemu podobne) przedsięwzięcie badawcze, należy zaznaczyć, że 
w PRL-u nie istniały ani centralne, ani lokalne instytucje statutowo finansujące badania 
naukowe (projekty badawcze)12. Zdobywanie środków (dosłownie „zdobywanie”) polegało 
na wykorzystywaniu kanałów politycznych lub nieformalnych układów personalnych13. Dla 
osób pozbawionych tzw. dojść pozostawała droga apelowania u producentów żywności 
i sprzętu o przekazanie nieodpłatnie na rzecz Komitetu organizacyjnego Ekspedycji kon-
kretnych wyrobów. Jako ekwiwalent, organizatorzy proponowali darczyńcom różne formy 
reklamy14. Dotacje od przedsiębiorstw państwowych (inne, poza spółdzielczymi, prak-
tycznie nie istniały) oraz instytucji i władz lokalnych (m.in. Kalisza), jak również reklamy 
umieszczone na samochodzie ekspedycji (lub w specjalnym folderze kolportowanych za 
granicą) dały niezbędne wsparcie finansowe (ok. 400 tys. zł.), wykorzystane na opłacenie 
dóbr i usług, których nie zdołano uzyskać w formie darowizny (np. koszty frachtu obliczo-
ne po ulgowych cenach przez PLo). 

W  trakcie trwających dwa lata przygotowań, pozyskano w  ten sposób: wieloskład-
nikowy komplet odzieży i obuwia (dla 8 osób), niezbędny sprzęt biwakowy (namioty itp.) 
i  badawczy (do rejestracji wizualnej i  dźwiękowej), materiały fotograficzne oraz zapasy 
żywności (dla 8 osób na ponad 5 miesięcy)15. W sumie aktywa pozyskane przez Komitet 
organizacyjny Ekspedycji ocenić można na 700 tys. zł16. 

12  instytucje centralne zawiadujące sferą nauki doby PRL-u (w latach 1972-1984 było to Ministerstwo Nauki, Szkol-
nictwa Wyższego i Techniki) działały na innych zasadach niż późniejsze wyspecjalizowane urzędy centralne w rodzaju 
KBN lub NCN.
13  ilustracją takich metod są wspomnienia przekazane mi przez jednego z  obecnych luminarzy polskiej archeologii. 
Pierwszy raz znalazł się on w Egipcie (w latach 70.), jako asystent sławnego profesora (twórcy polskiej szkoły archeologii 
śródziemnomorskiej). Ledwo zdołał się rozejrzeć po egzotycznym świecie, gdy usłyszał od swego szefa: „wracamy do 
Warszawy, X. został ministrem, musimy być pierwsi, którzy złożą mu gratulacje”.
14  Co w sytuacji ekonomii niedostatku (podprodukcji), cechującej gospodarkę realnego socjalizmu, nie miało ekono-
micznego uzasadnienia, stanowiło jedynie rodzaj zabezpieczenia dyrektora fabryki lub prezesa spółdzielni przed oskar-
żeniem o niegospodarność. Warto tu zaznaczyć, że w czasach, gdy szczytem marzeń był wyjazd wakacyjny do Bułgarii, 
hasło „wyprawa do Afryki” otwierało serca i sakwy.
15  Żywność była posegregowana na 12 wieloskładnikowych zestawów, przewidzianych na 2 tygodnie każdy. W takim 
zestawie znalazły się, skonfigurowane odpowiednio z punktu widzenia wartości kalorycznej, spożywczej i smakowej: 
konserwy (mięsne i warzywne), wyroby zbożowe (w tym chleb wojskowy w puszkach) oraz (w ograniczonej ilości) używ-
ki, słodycze i napoje. W ten sposób ekspedycja była całkowicie samowystarczalna pod względem wyżywienia uczestni-
ków. Jedynym elementem tak ułożonej diety, który musiał być uzupełniany podczas trwania ekspedycji była woda pitna.
odrębną kwestią było wyposażenie medyczne ekspedycji (od podstawowego sprzętu medycznego, po szeroki zakres 
lekarstw, witamin itp.), o który zadbał lekarz ekspedycji – Andrzej Polaszewski.
Na sprzęt ekspedycji (którego wykaz liczył setki pozycji), oprócz kilku skrzyń części zamiennych do samochodu, sprzę-
tu biwakowego i kuchennego (z zapasami gazu – polskie kuchenki gazowe nie były kompatybilne z butlami gazowymi 
dostępnymi za granicą), złożyły się zestawy różnego rodzaju latarek (i baterii), filtrów do wody, sprzętu sygnalizacyj-
nego (rac świetlnych) i łączności (radiotelefonów – wówczas rzadkiej nowości), a także takie elementy wyposażenia 
osobistego, jak pakiety opatrunkowe i miotacze gazu obronnego. Ważące 7 ton wyposażenie ekspedycji umieszczone 
zostało na skrzyni ładunkowej polskiego samochodu ciężarowego „STAR 266” – użyczonego czasowo przez Fabrykę 
Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Samochód ten został odpowiednio przerobiony. Na skrzyni ładunkowej 
wydzielono część pasażerską dla osób uczestniczących w ekspedycji, wyposażoną w turystyczną lodówkę, a  także 
interkom łączący z kabiną kierowcy. Ponadto, samochód wyposażono w dodatkowe baki na paliwo, dodatkowe ba-
gażniki, dodatkowe oświetlenie, pojemniki na wodę pitną i tym podobne akcesoria.
16  W 1976 r. 700 tys. zł stanowiło równowartość ok. 300 średnich pensji miesięcznych etnografa lub 12 samochodów Fiat 
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Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76” przebywała na terenie Afryki od 
grudnia 1976 do maja 1977 roku17. Trasa Ekspedycji, licząca 13 tys. km, wiodła przez 5 krajów 
(Algierię, Niger, Mali, Nigerię i Kamerun). 

Uczestnicy SEE „Afryka ’76” stawiali sobie za cel przeprowadzenie etnograficznych 
badań terenowych w wybranych regionach Afryki subsaharyjskiej. Kryteria wyboru punk-
tów badawczych dobrze ilustrują, typowego dla formuły wyprawy ducha odkrywcy, prze-
pajającego młodych adeptów etnologii.

Jak ujął to wówczas opiekun naukowy wyprawy, mgr Jacek Łapott: 
„1.  wybrany lud winien zamieszkiwać wyodrębnione środowisko geograficzne, […];
 2.  winien to być lud o stosunkowo małym stopniu skażenia wpływami zarówno tzw. 

wielkich cywilizacji Afryki Zachodniej i islamu, jak i nowszymi kontaktami z cywili-
zacją europejską;

 3.  kultura materialna tego ludu winna być na tyle prosta, aby jej wybrane zagadnienia 
można było poznać w czasie niezbyt długich badań stacjonarnych;

 4.  problemy badawcze opracowane przez uczestników wyprawy winny dotyczyć te-
matów i kultur stosunkowo słabo znanych, aby ich wkład do etnologii polskiej miał 
jak największe znaczenie”18. 

Formuła ekspedycji, polegająca na docieraniu do mało zbadanych, „odległych obsza-
rów”, przekładała się na konieczność pokonywania przestrzeni. Co zajmowało gros czasu. 
Nie licząc pobieżnych obserwacji etnograficznych, mających miejsce na trasie Ekspedy-
cji, w  miarę poszerzone badania terenowe, trwające po 3–4 tygodnie, przeprowadzono 
w dwóch regionach. W kraju Dogonów w Mali i wśród ludu Daba w Kamerunie19. Dotyczyły 
one – jak to się wówczas mówiło – wybranych elementów kultury materialnej; kowalstwa, 
garncarstwa i budownictwa20. Wybór tematów badań wynikał z konieczności skoncentro-
wania się na elementach kultury poddającej się łatwiej oglądowi, co pozwalało obejść ba-
rierę językową i stosunkowo niewielkie kompetencje merytoryczne adeptów etnografii21. 

126p (wg zaniżonych cen dystrybucji na reglamentowane talony). Całość kosztów Ekspedycji jest niezwykle trudna do 
ustalenia, z uwagi na ówczesne realia gospodarki, oderwanej od rachunku ekonomicznego. Sprawiało to, że organizatorzy 
uzyskiwali pomoc w różnej, trudnej do oszacowania wartości. Na jej komponenty składały się m.in.: nieodpłatnie użyczone 
przez producentów różnego rodzaju dobra (samochód, sprzęt i żywność) lub nieodpłatnie wykonane usługi (przebudowa 
samochodu, produkcja specjalistycznego sprzętu itp.). Do tej kategorii aktywów zaliczyć można także pozwolenia na zakup 
po zaniżonej cenie państwowej (stanowiącej 20% ceny czarnorynkowej) ograniczonej kwoty dolarów (przeznaczonych na 
paliwo do samochodu). W tym kontekście nie można pominąć tysięcy godzin nieodpłatnej pracy organizatorów. 
17  Podróż do Afryki i z powrotem (z Gdańska do Algieru i z Douala do Szczecina) członkowie wyprawy i samochód odbyli 
na pokładach statków Polskich Linii oceanicznych.
18  J. Łapott, Studencka ekspedycja etnograficzna „Afryka ’76–77” – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności et-
nologicznej do Afryki, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1978, t. 24, s. 283–319.
19  R. Vorbrich, Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka ’76”, „Lud”, 1980, t. 64, s. 355–359.
20  Podczas krótszych lub dłuższych postojów na trasie Ekspedycji, prowadzono także obserwację etnograficzną obej-
mującą wiele aspektów kultury, takich jak rolnictwo, rybołówstwo, szkutnictwo, organizacja targów itp. (Zob. J. Łapott, 
Kadei – papirusowa łódź znad jeziora Czad, „Materiały Zachodniopomorskie”, 1979, t. 25, s. 211–245).
21  Należy w tym miejscu wspomnieć, że w ówczesnej Polsce, nie było ani jednego etnografa mającego doświadczenie 
afrykanistyczne (wyjątkiem był dr Adam Rybiński – badacz Tuaregów).
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Pozyskana dokumentacja posłużyła za podstawę prac magisterskich studentów biorących 
udział w przedsięwzięciu22. 

Ważnym efektem działalności Ekspedycji było pozyskanie kolekcji przedmiotów sztu-
ki i kultury materialnej23. W tym aspekcie cele Ekspedycji nawiązywały bezpośrednio do 
profilu badawczego wspomnianej wcześniej Cambridge Anthropological Expedition to the 
Torres Straits – prekursora naukowych ekspedycji etnograficznych. Ważnym efektem Eks-
pedycji była także bogata dokumentacja filmowa (ok. 2000 metrów filmu 16 mm), foto-
graficzna (ok. 1000 kolorowych diapozytywów i 3000 zdjęć czarno-białych) i fonograficzna 
(ok. 10 godzin nagrań muzyki i wywiadów).

Formuła samofinansującej się ekspedycji, wymagająca w realiach realnego socjalizmu 
co najmniej dwóch lat przygotowań i prawie jednego roku na jej rozliczenie, powodowała, 
że przedsięwzięcia naukowe tego typu mogły być realizowane w cyklu 4–5-letnim. Utrud-
niało to znacznie możliwość ponawiania i kontynuacji badań terenowych. W utrzymaniu 
ciągłości prac ekspedycyjnego zespołu badawczego nie sprzyjało także naturalne rozcho-
dzenie się ścieżek zawodowych uczestników ekspedycji24. 

Zakres, czas i  charakter prowadzonych wówczas prac badawczych (w  istocie swej 
o rozpoznawczym bądź wybiórczym charakterze) nie dał podstawy do powstania rozbu-
dowanych monografii i zaawansowanych teoretycznie opracowań naukowych. Pozyskana 
dokumentacja umożliwiła jednak powstanie serii artykułów naukowych i popularnonau-
kowych, opublikowanych przez młodych uczestników Ekspedycji (w większości zaledwie 
adeptów etnografii). Choć miały one z reguły charakter przyczynkarski i stanowiły zaled-
wie debiut ich Autorów, uznać je można za zaczyn polskiej szkoły afrykanistyki etnogra-
ficznej. Z pięciu etnografów – uczestników SEE „Afryka ’76” – trzech uzyskało z czasem 
stopień doktora, dwóch habilitację, a jeden tytuł profesora.

Projekt badawczy jako zorganizowany ciąg działań poznawczych
Zmiana warunków politycznych i społeczno-ekonomicznych, jaka nastąpiła w Polsce 

po 1989 roku, umożliwiła upowszechnienie się nowej formuły pozaeuropejskich etnogra-
ficznych badań terenowych.

Koncepcję ekspedycji zastąpiła idea projektu badawczego. Pod tym terminem kryje 
się zorganizowany ciąg działań poznawczych, odwołujący się do określonych założeń 

22  Były to pierwsze w historii polskiej etnografii prace magisterskie powstałe w oparciu o oryginalną dokumentację, 
pozyskaną przez Autorów w krajach pozaeuropejskich.
23  Zbiór ten (liczący 1 309 sztuk) był w pełni opracowany naukowo, co było głównie zasługą muzealnego doświadczenia 
Jacka Łapotta. Była to wówczas największa kolekcja etnograficzna przywieziona jednorazowo do Polski. Została ona nie-
odpłatnie przekazana polskim placówkom muzealnym, głównie Muzeum Narodowemu w Szczecinie. Placówki muzealne 
wyceniły ów dar na łączną kwotę ponad 1 400 000 zł, a zatem na sumę dwukrotnie przekraczającą koszty ekspedycji.
24  W kolejnych dekadach J. Łapott i R. Vorbrich kontynuowali indywidualnie lub wspólnie (w większych zespołach) 
rozbudowane i  stacjonarne badania terenowe w  Afryce, głównie w  kraju Dogonów i  wśród kameruńskich Daba 
(por. R. Vorbrich, Kamerun północny – laboratorium polskiej afrykanistyki antropologicznej, [w:] Bilad as-Sudan. Polska 
a strefa Sudanu, W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Peplin 2017, s. 91–124.
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teoretycznych, zmierzający do osiągnięcia zdefiniowanego wyniku. Działania te prowa-
dzone są przez określonych wykonawców (często ustrukturyzowanych hierarchicznie, 
funkcjonalnie oraz zadaniowo), w  określonym czasie, z  wykorzystaniem skończonej 
ilości zasobów. Przy czym, należy uwzględnić dwojakie rozumieniem terminu „projekt”. 
obok przytoczonego powyżej, pod tym pojęciem kryje się także wstępny dokument 
przedstawiający propozycje i zamiary lub plan zorganizowanych działań zmierzających 
do osiągnięcia określonego celu25.

Upowszechnienie się w  Polsce formuły projektów badawczych, jako podstawowego 
sposobu prowadzenia (i finansowania) działalności badawczej miało miejsce w latach 90. 
XX wieku, w ramach dokonanej transformacji politycznej i ekonomicznej kraju. W nowych 
okolicznościach pojawiły się nowe zasady (strumienie) finansowania badań naukowych, 
sprzyjające inwencji badawczej i otwartej rywalizacji pomiędzy pojedynczymi badaczami i ich 
zespołami. Powstały naczelne organy administracji rządowej do spraw polityki naukowej.

W tym kontekście należy wymienić przede wszystkim Komitet Badań Naukowych po-
wołany do życia w 1991 roku26. Z naszego punktu widzenia najważniejszą funkcją KBN było 
rozdzielanie niemal całości środków finansowych przeznaczanych przez budżet państwa 
na rozwój i utrzymanie nauki w Polsce, w tym bezpośrednie finansowanie badań nauko-
wych w postaci grantów. W okresie istnienia KBN około 30% środków budżetowych na 
naukę dystrybuowano w postaci grantów. Ten funkcjonujący od lat w Europie, a nieznany 
wcześniej w Polsce, sposób wsparcia finansowego określonego przedsięwzięcia naukowe-
go, artystycznego lub społecznego przyczynił się do upowszechnienia formuły projektu 
badawczego, jako podstawowych ram prac badawczych27. Jakkolwiek system grantowy 
może być krytykowany za swe zbytnie zbiurokratyzowanie i  schematyczność procedur 
ewaluacyjnych, a także za niemal mechaniczny sposób finansowania nauki (w tym za nisz-
czący otwartość i swobodę udostępniania efektów prac badawczych tzw. system punkto-
wy), to jednak należy go uznać za sytuację poprawiającą dostęp do środków umożliwia-
jących prowadzenie badań naukowych. To właśnie jemu należy przypisać skokowy wzrost 
polskich badań etnograficznych w wielu krajach świata od lat 90. XX wieku. 

25  Tak rozumiany projekt, powinien obejmować takie kluczowe elementy jak: tytuł, opis przedmiotu, cele, środki i me-
tody, wykaz wykonawców, opis struktury (opis działania), budżet, harmonogram i zakładane efekty.
26  Z czasem funkcję KBN przejęły kolejno zastępujące go organy administracji rządowej: Rada Nauki (działająca, po-
dobnie jak KBN, w ramach MNiSW, w latach 2006–2010) oraz, działające jako agencja wykonawcza Narodowe Centrum 
Nauki. W ramach umów bilateralnych, a zwłaszcza w ramach UE od kilku dekad polscy naukowcy mają też możliwość 
aplikowania do grantów przyznawanych przez podmioty zagraniczne lub w ramach Programów Ramowych grantów UE.
27  Nie ma tu miejsca na szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania systemu grantowego. Zaznaczę jedynie, że 
w  sposób zasadniczy zmienił on (poszerzył) sposoby pozyskiwania środków na badania naukowe. Wnioski autorów 
projektów (składane formalnie przez poszczególne instytucje naukowe) rozpatrywane są w procedurze konkursowej. 
Zakres badań, prowadzonych w ramach grantu, regulowany jest przez szczegółowe umowy, określające także sposób 
finansowego i merytorycznego rozliczenia grantu (jego efektów poznawczych). Zwłaszcza to ostatnie zdecydowanie 
zmieniło sposób oceny efektywności i społecznej przydatności prac badawczych, także w dziedzinie etnografii. W wy-
padku, opisanych wcześniej, „wypraw” naukowych, podmioty je finansujące ani nie miały możliwości merytorycznej 
oceny efektów wykorzystania swoich subwencji, ani też nie były tym w zasadzie zainteresowane. Zwykle wystarczał im 
efekt promocyjny i medialny. 



102

Formuła projektu badawczego w kontekście etnograficznych badań terenowych sta-
nowi zatem odmienną od ekspedycji sytuację badawczą. Do jego charakterystycznych wy-
znaczników zaliczyć należy: silne powiązanie empirii (eksploracji terenowej) z dyskursem 
teoretycznym, umocowanie instytucjonalne zapewniające trwałe i wystarczające finanso-
wanie, obejmujące zdefiniowane wstępnie zadania badawcze przez cały okres ich realiza-
cji. Pozwala to na efektywne rozłożenie ich w czasie oraz funkcjonalne połączenie etapów 
prac terenowych z okresami potrzebnymi na prace koncepcyjne i interpretacyjne28.

W  wypadku etnologii (zwłaszcza na terenach pozaeuropejskich), upowszechnieniu 
formuły grantów badawczych sprzyjały także rewolucyjne wręcz zmiany, jakie w wyniku 
globalizacji, zaszły w dziedzinie transportu i komunikacji, a także zmiany w obrazie krajów 
i regionów do niedawna trudno dostępnych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 
postępującą banalizację transportu lotniczego. Tam (np. w Afryce), gdzie jeszcze 30 lat 
temu dotarcie do wybranego regionu zajmowało tygodnie, obecnie trwa to 2–3 dni. Tam, 
gdzie, z braku dróg dotrzeć można było jedynie pieszo (z ekipą tragarzy), obecnie – dzię-
ki rozbudowie infrastruktury drogowej i upowszechnieniu motoryzacji – można dojechać 
samochodem. W  końcu, proces modernizacji, powiązany z  pojawieniem się gospodarki 
rynkowej, który spowodował drastyczną transformację kulturową ostatnich izolowanych 
społeczności (w tym komercjalizację relacji z „obcymi”), znakomicie ułatwił przybyszom 
z zewnątrz organizację pobytu (w zakresie transportu, żywności lub noclegu)29.

Należy tu też wspomnieć o ułatwieniach, jakie niesie dla etnografa upowszechnienie 
szkolnictwa w odległych krajach. Zniknęły praktycznie społeczności lokalne, w których nie 
było ani jednej osoby znającej jakiś język europejski, co stanowiło dawniej istotną barierę 
w badaniach żywej kultury izolowanych społeczności (zwłaszcza na pierwszym etapie ba-
dań terenowych)30.

Podsumowanie
Wszystkie wyżej wymienione okoliczności (te w Polsce i poza nią) znacznie ułatwiły 

prowadzenie etnograficznych badań terenowych w odległych zakątkach świata. Sprawi-
ły, że formuła ekspedycji naukowych, samofinansujących się, samowystarczalnych, długo 
przygotowywanych i trwających miesiącami (z całą jej „romantyczną”, „odkrywczą” otocz-
ką) w dużej mierze się przeżyła. Zastąpiły ją badania prowadzone w ramach projektów 

28  Wartym uwzględnienia w analizie możliwości, jakie daje system grantowy. Etnograf z Polski dysponujący grantem 
(funduszami) staje się równoprawnym, a nawet atrakcyjnym partnerem dla osób prywatnych oraz instytucji naukowych 
o lokalnym lub międzynarodowym zasięgu.
29  W podlegających transformacji społecznościach etnograf stracił status gościa (niekiedy „dziwadła” budzącego sen-
sację), a stał się źródłem różnego rodzaju korzyści (dochodów) dla tych członków badanych społeczności, którzy potrafili 
przechwycić profity płynące z kontaktu z „obcym” (por. R. Vorbrich, ‘Zróbmy coś’ – ‘dajcie coś’. Dwie konceptualizacje 
projektów rozwojowych, „Etnografia Polska”, 2013, t. 57(1), s. 9–22).
30  oczywiście, tak przeobrażone społeczeństwa tworzą już zupełnie inny obraz kultury, pozbawiony tej nuty świeżości 
i oryginalności, przyciągającej początkującego etnologa. Podsuwają mu już inne wątki i problemy warte zainteresowania 
(np. mechanizmy zmiany kulturowej).
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badawczych. Sposób finansowania (i ewaluacji) tych ostatnich pozwala na rozłożenie prac 
terenowych na kilku sezonów, przedzielonych okresami prac „gabinetowych” w siedzibach 
macierzystych instytucji naukowych. Taka metoda sprzyja też szerszemu i  szybszemu 
obiegowi informacji naukowej, prezentacji i ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej efektów 
badań terenowych. Kontynuowanie przez kilka miesięcy (a nie jednorazowe, nawet jeśli 
trwające miesiące) pobyty w terenie generują także powstanie zupełnie nowych (a zna-
nych przecież badaczom koncentrującym się na kulturze swego kraju, regionu) rodzajów 
relacji pomiędzy etnografem a badaną społecznością. Badacze działający w ramach ze-
społów ekspedycji pojawiali się w danym miejscu na pewien czas (kilka dni lub tygodni), po 
czym znikali, często bezpowrotnie. Jak mogłem się przekonać osobiście, nagłe pojawienie 
się kilkuosobowego zespołu badaczy w izolowanej osadzie, stanowiło sensację, burzyło 
w pewnym sensie życie jej mieszkańców. Przez co dokonywane przez badacza interpre-
tacje obserwowanej kultury mogły być mylne lub pochopne, nie mające potwierdzenia 
w zwykłym, powtarzalnym dniu codziennym badanej społeczności.

Pracujący w  pojedynkę (lub z  niewielkim zespole) badacz terenowy, odwiedzający 
cyklicznie daną społeczność lokalną, staje się do pewnego stopnia elementem miej-
scowego krajobrazu, przez co może poznać codzienne życie „tubylców”31. Może on roz-
poznać i oddzielić incydentalne (nadzwyczajne) reakcje i gesty od zachowań typowych, 
właściwych lokalnym wzorom kulturowym. W badaniach zjawisk (procesów) „długiego 
trwania”, rozłożonych na lata i dekady (co jest już znacznie trudniejsze) etnograf może 
pokusić się o  uchwycenie trendów zmiany kulturowej, ujawnianych w  faktach, które 
w jednorazowych (krótko trwających) badaniach mogą być uznane za nieistotne (przy-
padkowe, odbiegające od normy), w  sytuacji badawczej nie pozwalającej zestawić ich 
w sekwencje zdarzeń.

Jak starałem się wykazać, obie omówione formuły prowadzenia etnograficznych ba-
dań terenowych w krajach pozaeuropejskich: „ekspedycje – wyprawy” oraz „projekty ba-
dawcze” wyrastały z określonych warunków politycznych i społeczno-ekonomicznych, tak 
w kraju pochodzenia etnografa, jak i w świecie, w którym przyszło mu działać. Są zatem 
refleksem różnych sytuacji, w jakich pracuje etnograf – badacz terenowy.
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mgr Krzysztof Rak
Uniwersytet Jagielloński

Polska prospekcja archeologiczna  
w kraju Tusianów przy  
Falezach Banfory w Burkina Faso.  
Wyniki badań sezonu 2017 roku

Wstęp
Jesienią 2017 roku miał miejsce drugi sezon polskich badań archeologicznych w Burki-

na Faso. Zarazem po raz pierwszy prospekcja archeologiczna prowadzona była na południu 
kraju, w rejonie miejscowości Toussiana (il. 11, s. 383). Kierownikiem ekspedycji był autor 
niniejszego tekstu, reprezentujący instytut Archeologii. Pozostałymi członkami zespołu 
byli: specjalista od badań geofizycznych Piotr Szczepanik z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz studentka archeologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego Sylwia 
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Samulewicz1. Badania realizowano od 23 października do 20 listopada 2017 roku2. Celem 
artykułu jest omówienie metodologii i sposobu prowadzenia badań oraz przedstawienie 
wstępnych wyników realizowanych prac.

Tusianowie
Tusianów zaliczyć należy do najbardziej enigmatycznych grup etnicznych zamieszku-

jących Burkinę Faso. Liczebność ich społeczności szacuje się obecnie na około 50–60 tys. 
osób. W przeszłości podstawą gospodarki było rolnictwo z niewielkim udziałem hodowli. 
Zamieszkują oni południe kraju. Miejscowości zasiedlone przez Tusianów odnaleźć można 
we wschodniej części prowincji Kénédougou oraz w południowej części prowincji Houet. 
Ponadto nieliczne grupy zamieszkują północne peryferie prowincji Comoé. Występują 
w  departamentach Banzon, Djigouéra, Kourinion oraz Toussiana. Pod względem klima-
tycznym kraj Tusianów znajduje się w  strefie klimatu sudańskiego o  południowej jego 
odmianie, z roczną sumą opadów od 900 do 1300 mm3. Jest to jeden z najbardziej wilgot-
nych regionów Burkiny Faso. Roślinność zdominowana jest przez bujną i  gęstą sawan-
nę (o  wysokości traw sięgającej do 3 m) z  występującymi licznymi skupiskami leśnymi. 
Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu opisywanego regionu są sięgające 
średnio 150 m wysokości klify skalne, nazywane Falezami Banfory (Falaise de Banfora) 
(il. 12, s. 383). Rozciągają się one na długości 85 km, wzdłuż osi północny wschód – połu-
dniowy zachód. Rozpoczynają swój bieg na południe od miasta Banfora, zanikając kilka-
naście kilometrów za Bobo-Dioulasso4. Poprzez swoją budowę i orogenezę wykazują wiele 
podobieństw do Falez Bandiagary w Republice Mali5. 

Jak to ma często miejsce w  przypadku Afryki Zachodniej, to w  szerokim tego słowa 
znaczeniu antropologowie kulturowi są pierwszymi naukowcami, którzy prowadzą prace 
badawcze na danym obszarze. Tak też było w  przypadku kraju Tusianów. Uczonym, któ-
ry położył podwali pod naukowe studia nad kulturą kraju Tusianów, był katolicki misjonarz 
J. Hébert6. Najważniejsze jego publikacje przypadają na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte 

1  Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec uczestników badań archeologicznych w kraju Tusianów w sezonie 2017 r. – 
Sylwii Samulewicz oraz Piotrowi Szczepanikowi.
2  Równolegle z pracami prowadzonymi na południu kraju, archeolog Bogusław Franczyk (Uniwersytet Warszawski) 
prowadził inny projekt badawczy na północy Burkina Faso (zob. B. Franczyk, Dzień bez opowieści to dzień stracony, czyli 
etnoarcheolog w Burkina Faso, „Archeologia Żywa”, 2018, nr 4/70, s. 34–39).
3  P. J.-B. Coulibaly, Archéologie en pays tusian (Burkina Faso): vestiges anciens et actuels de l’occupation humaine, PhD 
Thesis, Université Panthéon-Sorbonne-Paris i, 2017, s. 29.
4  D.M. McFarland, L. Rupley, Historical Dictionary of Burkina Faso, Scarecrow Press 1998, s. 75.
5  K. Rak, M. Mynarski, Natural and cultural sanctuary of the Bandiagara escarpment, [w:] Cracow Landscape Monogra-
phs 2, Landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Landscape in the past & forgotten landsca-
pes, P. Kołodziejczyk, B. Kwiatkowska-Kopka (red.), Kraków 2016, s. 155–163.
6  Należał do Zgromadzenia Misjonarzy Afryki (ojców Białych). Niemal całe swoje dorosłe życie spędził na terenach ów-
czesnej Górnej Wolty. Najdłużej swoją posługę na kontynencie afrykańskim sprawował w miejscowości Toussiana, gdzie 
przebywał od 1952 r. do 1965 r. Uważany jest za jednego z pionierów historiografii oraz szkoły etnologicznej w Burkina 
Faso. Autor 27 prac naukowych.
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XX wieku. W kręgu jego zainteresowań znajdowała się przede wszystkim historia7, jednak 
nie stronił również od analiz etnologicznych8 oraz religioznawczych9. Pomimo upływu lat 
jest on do dziś najbardziej zasłużonym badaczem opisywanego regionu. 

Stan badań archeologicznych w całym Burkina Faso pozostaje jak do tej pory wyso-
ce niezadowalający. Wyjątek niestety nie stanowią tereny, na których współcześnie za-
mieszkują Tusianowie. Pojedyncze wzmianki o stanowiskach archeologicznych przez długi 
czas dotyczyły wyłącznie problematyki sztuki naskalnej10. Dopiero stosunkowo niedawno 
młody badacz P. J.-B. Coulibaly, w ramach rozprawy doktorskiej, podjął się z powodzeniem 
trudu skatalogowania wszystkich znanych punktów osadniczych z przeszłości11.

 Ze względu na słabe rozpoznanie archeologiczne, niewiele możemy powiedzieć na 
temat etnogenezy i początków zasiedlenia obecnych siedzib przez Tusianów. J. Hébert wy-
snuł hipotezę, iż początki ich osadnictwa na zajmowanych obecnie terenach sięgają XVii 
wieku12. Jednak ze względu na stan badań należy przypuszczenia te traktować z dużym 
dystansem. Pierwsze pewne informacje datować można na XViii wieku. W tym okresie 
nastąpiły najazdy organizowane przez Królestwo Kénédougou. Doszło wówczas do roz-
bicia istniejących struktur społecznych Tusianów13. Funkcjonują dwie hipotezy dotyczące 
ich etnogenezy. Pierwsza sugeruje południowe pochodzenie ze strefy tropikalnej14, druga 
mówi o północnej proweniencji z Sahelu15. Ze względu na ograniczoną ilość źródeł, kla-
rowne określenie pierwotnych siedzib jest niemożliwe. Problematyka ta w  przyszłości 
niewątpliwie w pierwszej kolejności zasługuje na wnikliwe badania. Tusianowie nigdy nie 
stworzyli scentralizowanych organizmów politycznych. Podczas zasiedlania obecnych sie-
dziby ich organizację społeczną można określać jako acefaliczną. Władza ograniczała się 
do zagrody i rozbudowanej rodziny. Wynikało to ze strategii gospodarczych, determino-
wanych przez pory roku. implikowały one w owym czasie dużą, sezonową mobilność grup 
ludzkich. Z biegiem czasu Tusianowie wykształcili model społeczeństwa segmentarnego, 
w którym to najwyższa forma władzy sprawowana była na poziomie pojedynczej wioski. 

7  J. Hébert, Esquisse de l’histoire du pays Toussian (Haute-Volta), „Bulletin de l’i.F.A.N.”, 1961, t. 23(1–2), seria B, s. 309–327.
8  J. Hébert, Organisation de la société en pays Toussian, „Notes et documents voltaïques”, 1972, t. 6, s. 13–48; J. Hébert, 
Du mariage toussian, „Bulletin de l’i.F.A.N.”, 1961, t. 23(3–4), seria B, s. 696–731.
9  J. Hébert, M. Guilhem, Notion et culte de Dieu chez les Toussian, „Anthropos”, 1967, t. 62, s. 139–164; J. Hébert, Re-
présentation de l’âme et de l’au-delà chez les Toussian, „Anthropos”, 1997, t. 92, s. 183–190.
10  H. Haselberger, Pétroglyphes à Toussiana, „Notes Africaines”, 1968, nr 119, s. 94–95; A.K. Millogo, M. Barbaza, J.P. Des-
borde, L. Koté, Premiers éléments pour un programme d’étude sur l’art rupestre au Burkina Faso, „News Letter on Rock 
Art”, 1999, nr 22, s. 23–26.; B. Lergos, Gravures repestres des falaise de Banfora au Burkina Faso, „iNoRA – international 
Newsletter on Rock Art”, 2016, nr 74, s. 1–6.
11  P. J.-B. Coulibaly, Archéologie…
12  J. Hébert, Esquisse…, s. 314.
13  S.F. d’A. Coulibaly, „Approche historique de Winkwil (Toussiana) des origines à la période coloniale”, Université de 
Koudougou 2014.
14  J. Hébert, Esquisse…, s. 309.
15  P. J.-B. Coulibaly, Archéologie…, s. 66.
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Metodologia badań
Celem badań w sezonie 2017 roku, było rozpoznanie, a następnie metodyczne udo-

kumentowanie odkrytych stanowisk archeologicznych. Szczególną uwagę poświęcono 
miejscom, które łączyć można z najwcześniejszym osadnictwem Tusianów. Bazę wypa-
dową założono w Toussiambie. Jest to jeden z przysiółków miejscowość Toussiana, stolicy 
departamentu o takiej samej nazwie. Znajduje się w prowincji Houet, w regionie Hauts-
-Bassins. Miejscowość ta jest jednym z głównych ośrodków społeczności Tusianów. 

Teren ten został wytypowany pod badania archeologiczne z dwóch względów. Wzię-
to pod uwagę tradycje historyczne i kulturowe okolicy. Ponadto ważnym czynnikiem były 
warunki geologiczno-hydrologiczne. Nieopodal bazy, od strony południowo-wschodniej, 
znajdują się klify skalne Falez Banfory. Natomiast w bezpośredniej bliskości położone są 
przecinające je dwie erozyjne doliny rzeczne. Miejsca te, ulokowane przy cieku wodnym, a za-
razem posiadające w naturalny sposób refugialny charakter, mogły sprzyjać najstarszemu 
osadnictwu Tusianów. Większość badań terenowych przeprowadzono na obszarze pomię-
dzy dolinami oraz na terenie południowej doliny erozyjnej (il. 13, s. 384). Ponadto wykonano 
prospekcję, na południe i zachód od miejscowości Toussiana, oraz u podnóża klifów skal-
nych. Badania powierzchniowe poprzedzono analizą map satelitarnych. W celu skartowania 
wszystkich nowoodkrytych stanowisk, ich pozycję rejestrowano w systemie GPS. Wykony-
wano dokumentację opisową oraz fotograficzną każdego nowego punktu. W przypadku za-
rejestrowania sztuki naskalnej dodatkowo tworzono przerys przedstawień. Z bazy odkry-
tych punktów osadniczych, wytypowano stanowiska, na których wykonano badania metodą 
elektrooporową, urządzeniem ADA – 5R. Przed rozpoczęciem rekonesansu postanowiono 
nie pobierać artefaktów ruchomych z  miejsca ich zalegania na stanowisku. Na południu 
Burkina Faso w prowadzeniu prospekcji powierzchniowej nie sprzyja szata roślinna, typowa 
dla sawanny typu południowo-sudańskiego. Dominujący element florystyczny, tj. wysokie 
i gęste trawy, sprawiają, iż rozpoznanie wielu typów stanowisk archeologicznych nastarcza 
wielu problemów. Zgodnie ze współczesnymi technikami konserwatorskimi nie odczyszcza-
no z szaty roślinnej nieruchomych obiektów archeologicznych. Zaznaczyć należy dodatkowo, 
iż z  racji obecności w  lokalnej społeczności do dzisiaj silnie zakorzenionej i  żywej tradycji 
animistycznej, nie wszystkie interesujące miejsca były dla nas dostępne. Wiele obszarów 
objęte jest tabu dla Europejczyków. Dlatego też, z poszanowania dla miejscowej tradycji, nie 
prowadziliśmy na tego typu terenach prac badawczych16.

Badania
W  toku prowadzonych badań udało się zlokalizować osiem stanowisk archeolo-

gicznych: jedno stanowisko z  epoki kamienia, trzy stanowiska ze sztuką naskalną, 

16  Za przykład takiego miejsca może posłużyć „Święty Las”, sąsiadujący bezpośrednio z naszą bazą w Toussiambie. 
Pomimo olbrzymiego potencjału, jaki miejsce to posiada w perspektywie studiów nad przeszłością Tusianów, nie prze-
kraczaliśmy strefy dla nas niedostępnej.
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dwa skupiska kopców lékobé, sanktuarium Kwilyah, punkt osadniczy z reliktami zagro-
dy mieszkalnej. Siedem z nich, to stanowiska nowoodkryte.

 
Epoka kamienia 

Rozpoznano jeden punkt osadniczy, który należy łączyć z  epoką kamienia (il. 13: 1, 
s. 384). Jest to koncentracja artefaktów wykonanych techniką łupania z surowca kwarcy-
towego. Skupisko liczy 43 artefakty, rozproszone na powierzchni 15 m². Skład inwentarza 
to przede wszystkim debitaż w postaci niewielkich odłupków. odnotowano tylko jeden 
artefakt o cechach wiórowych. Stanowisko ulokowane jest przy krawędzi doliny. Ze wzglę-
du na brak form charakterystycznych, nie można opisywanej kolekcji artefaktów datować 
inaczej, niż ogólnie na epokę kamienia.

Sztuka naskalna
Pierwsze stanowisko z petroglifami znajduje się przy 

starej ścieżce, prowadzącej z  Toussiany, w  stronę dna 
doliny erozyjnej, na horyzontalnie ułożonej skale (il. 13: 7, 
s. 384). Jest to seria znaków o długości 57 cm oraz sze-
rokości 10 cm. Składają się na nią dwa rzędy wyrytych, 
okrągłych dołeczków o średnicy około 4 cm. Każdy rząd 
składa z 6 dołków. Rzędy zamykane są z obu stron se-
riami linii rytych, tworzącymi zagłębienia w skale. Przed-
stawienie to należy interpretować jako wykonane w ska-
le wyobrażenie „planszy” do popularnej w  zachodniej 
Afryce gry w awélé. Gra ta znana jest już od starożytności 
i pod różnymi nazwami występuje powszechnie w Afry-
ce17. Ryty wyobrażające awélé spotkać można na całym 
kontynencie, przy czym największą ich ilość znajduje się 
we wschodniej jego części. Najbliżej występujące przed-
stawienia tego typu znajdują się w Kamerunie na stano-
wisku Ngan’hâ18.

Co istotne, swoisty styl „dołeczkowania” został 
rozpoznany na innych stanowiskach w kraju Tusianów. 
Występują on jednak w  kontekście przedstawień ewi-

17  W. van Binsbergen, Rethinking Africa’s contribution to global cultural history: lessons from a comparative historical 
analysis of mankala board-games and geomantic divination, „Talanta: Proceedings of the Dutch Archaeological and 
Historical Society”, 1999, t. 28–29, s. 219–251.
18  N.S. Tchandeu, L’art Rupestre au Cameroun, Nouvelles Découvertes et Contribution à L’iconographie Sous-Régiona-
le. [w:] African Archaeology Without Frontiers, K. Sadr, A. Esterhusyen, Ch. Sievers (red.), Wits University Press 2016, 
s. 85–113.

Petroglif z wyobrażeniem  
awélé.



110

dentnie nie powiązanymi z grą w awélé 19. W stylu tym znane są przedstawienia mo-
tywów roślinnych, militarnych, czy skomplikowane wzory geometryczne. Przykładem 
wykorzystania tego stylu może być kolejne, odkryte w sezonie 2017 roku, stanowisko ze 
sztuką naskalną. Jest to zarazem jedyny ślad u podnóża klifów skalnych, pozostawiony 
przez człowieka w przeszłości, który udało się zlokalizować podczas opisywanej tu misji 
badawczej20. Mowa o  litofonie, noszącym intensywne ślady użytkowania przy prawej 
krawędzi. Ślady te są współcześnie mocno już zwietrzałe. Wzdłuż górnej krawędzi skały 
rozciąga się linia, złożona z wyrytych dołków, oddalonych od siebie o kilka centymetrów. 
Ryty te są częściowo zniszczone przez zagładzenia, powstałe podczas intonowania 
dźwięków na litofonie (il. 14, s. 384).

Według źródeł etnograficznych, współcześni mieszkańcy Toussiany nie potrafią 
wskazać twórców petroglifów21. Dlatego też, sztukę naskalną z kraju Tusianów należy da-
tować na czasy przed migracją Tusianów do obecnych siedzib.

ostatnie miejsce ze śladami petroglifów odnaleziono na specyficznej formacji skalnej, 
znajdującej się przy jednej z dróg prowadzących w kierunku dna doliny erozyjnej (il. 13: 6, 
s. 384). Skała ta przybrała kształt niewielkich tarasów, które człowiek zaadaptował jako 
swoiste „schody”. Prowadzą one najkrótszą drogą do dna doliny. Niektóre „stopnie” tej 
skały pokryte są nieregularnie rozmieszczonymi, wyrytymi dołkami o genezie antropo-
genicznej. Wykonane zastały one w analogicznej technice jak na stanowiskach opisanych 
powyżej. Ryty te, przez zadeptanie, obecnie są już bardzo złagodzone. Z uwagi na wyjąt-
kową, jak na region, morfologię formacji skalnej oraz jej lokalizację w krajobrazie, pełni ona 
po dziś dzień ważną rolę w sferze symbolicznej mieszkańców Toussiany. Dlatego też, przy 
tym fragmencie ścieżki znajduje się użytkowany współcześnie ołtarz ofiarny. Petroglify, 
nawiązujące stylem do pozostałych przedstawień sztuki naskalnej z  regionu, powstały 
najpewniej przed czasami migracji Tusianów w region Falez Banfory. Z dużą dozą prawdo-
podobieństwa można przyjąć, iż ich obecność sprzyjała w późniejszym okresie sakralizacji 
samego miejsca, przez nowoprzybyłą ludność allochtoniczną.

Lékobé
W  badaniach archeologicznych poprawne rozpoznanie pozostałości związanych 

z działalnością religijną czy kultową jest niezmiernie trudne. Na tym polu niezastąpiona 
wydaje się być etnologia. Przy jej pomocy archeolog może interpretować odkrycia odno-
szące się do tego ważnego aspektu ludzkiej aktywności. Dzięki wykorzystaniu metod obu 
dziedzin nauki, udało się rozpoznać w sezonie 2017 r. kilka miejsc, związanych są ze sferą 
życia religijnego Tusianów.

19  P. J.-B. Coulibaly, Archéologie…, s. 110–142.
20  Znajdował się 3,5 km na południe od miejscowości Toussiana.
21  P. J.-B. Coulibaly, Archéologie…, s. 144.
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Współcześnie duży odsetek Tusianów praktykuje animizm. Religia ich w dużej mierze 
oparta jest o kult przodków. Widocznym odzwierciedleniem tych praktyk w kulturze ma-
terialnej są ołtarze przodków lékobé. Pełnią one również funkcję cenotafów. Wykonywano 
je, usypując stos z kamieni, tworzących niewielkiej wielkości kopiec. Każdy kopiec repre-
zentuje jedną zmarłą osobę. Stawiane przez najbliższą rodzinę, w  grupach, najczęściej 
w sąsiedztwie zagrody. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, z kopca lékobé zabie-
rano jeden z kamieni. Ustawiano go na nowo zasiedlonym terenie, a następnie, wokół i na 
niego nadsypywano kolejne, nowe kamienie. W ten oto sposób następowała symboliczna 
ciągłość całej konstrukcji. Również w przypadku zniszczenia, jeżeli zachował się, chociaż-
by jeden kamień z ołtarza, to założenie to nadal miało wartość sakralną22. W trakcie pro-
wadzonej prospekcji powierzchniowej, udało rozpoznać się dwa miejsca z zapomnianymi 
i nieużytkowanymi współcześnie skupiskami kopców lékobé.

Pierwsze odnalezione zgrupowanie ołtarzy lékobé składało się z dwunastu usypanych 
kopców. ich wysokość wahała się od 40 do 90 cm. Cztery największe usypano z mniej-
szych kamieni na podstawie z dużo większego głazu. W przekroju poprzecznym przybie-
rały kształt owalu o średnicy od ok. 110 cm do 180 cm (il. 15, s. 385). Pojedyncze lékobé 
oddalone były od siebie, zaledwie o kilka metrów. Miejsce to było porzucone przez twór-
ców. Świadczy o tym brak jakiejkolwiek pielęgnacji najbliższej okolicy. Kopce były gęsto 
porośnięte trawami. Znajdowały się na sawannie, bez prowadzącej do nich ścieżki, w od-
daleniu od jakichkolwiek zabudowań (il. 13: 4, s. 384). 

Kolejne tego typu stanowisko również zlokalizowano w bardzo gęstym buszu, gdzie tra-
wy dorastały do 3 m wysokości (il. 13: 5, s. 384). W sumie, udało się odnaleźć siedem ołtarzy 
lékobé. Posiadały podobne proporcje wielkości jak te opisane na stanowisku powyżej. 

Kwilyah
innym miejscem będącym materialną projekcją zachowań związanych z animistycz-

nym kultem przodków Tusianów jest Kwilyah. W przeciwieństwie do lékobé, które repre-
zentują pojedynczego zmarłego antenata, Kwilyah symbolizuje duchy przodków całego 
klanu bądź miejscowości. Założenie każdej tusiańskiej wioski rozpoczyna się od postawie-
nia Kwilyah. Podobnie jak to miało miejsce z ołtarzami lékobé, proces ten rozpoczynał się 
od przeniesienia jednego kamienia z kopca, z poprzedniego miejsca pobytu. Kwilyah dla 
miejscowości Toussiany znajdowało się blisko miejsca styku doliny erozyjnej z klifem Ban-
fory (il. 13: 2, s. 384). Specjalnie pod ten cel wyplantowano powierzchnię wielkości około 
2 hektarów. Kompleks otoczono niewielkim kamiennym murkiem. W jego obrębie usypano 
kilkanaście większych kamiennych kopców. ich szerokość mieści się w przedziale 1 – 1,5 m, 
natomiast wysokość nie przekracza 80 cm. Wewnętrzna przestrzeń była dodatkowo prze-
dzielona kilkoma mniejszymi murami. Do kompleksu prowadziła starannie wybrukowana 
droga. U stóp kompleksu w odległości 30 metrów, na dnie doliny erozyjnej, znajdował się 

22  P. J.-B., Coulibaly, Archéologie…, s. 240–242.
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kamieniołom, z którego pozyskiwano surowiec do budowy całego założenia. Jako, iż jest 
to miejsce niezwykle ważne dla współczesnej społeczności Tusianów, nie było możliwość 
przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań archeologicznych.

Punkt osadniczy
Tradycyjna architektura Tusianów bazowała na materiałach nietrwałych, dlatego też 

najstarsze budowle nie miały szansy zachować się do dzisiaj. Globalizacja i możliwość wy-
korzystania współczesnych materiałów spowodowały wyparcie wcześniejszych, lokalnych 
technik murarskich. Reliktowo, w oddaleniu od centrów administracyjnych, zachowały się 
jeszcze nieliczne pozostałości tradycyjnych zagród. Charakteryzowały się one okrągłymi 
i czworobocznymi konstrukcjami z gliny bądź cegły suszonej. Budowle na planie prostoką-
ta zarezerwowane były dla mężczyzn, natomiast okrągłe chaty wyznaczały przestrzeń dla 
kobiet. Domy mieszkalne były ułożone w okrąg wokół wewnętrznego dziedzińca. Wejścia 

do poszczególnych chat ulokowane były od strony 
podwórza. Budowle połączono ze sobą murem, two-
rząc wewnątrz zamkniętą, odseparowaną od świata 
przestrzeń. Dostęp do dziedzińca był możliwy przez 
dwudrzwiowy przedsionek23. Założenie to nadawało 
zagrodzie charakter obronny. Najprawdopodobniej 
w  okresie kolonizacji francuskiej, z  racji zaniku ze-
wnętrznych zagrożeń, pojawił się typ zagrody otwar-
tej, zaplanowanej wedle powyższego schematu, nie 
posiadający jednak muru odgradzającego wewnętrz-
ną przestrzeń od otoczenia. Współcześnie, spotyka-
ne są jeszcze osady typu drugiego. Natomiast naj-
starsze, ponad stuletnie zagrody typu pierwszego, 
obecnie są rzadkim widokiem w  krajobrazie kraju 
Tusianów. Moment porzucenia obronnego charakte-
ru gospodarstw domowych miał zapewne związek 
również z przejściem z modelu społeczeństwa acefa-
licznego do segmentarnego.

W  trakcie trwania prospekcji powierzchniowej 
udało zlokalizować się miejsca, na których obec-
ne były tzw. crop marks, czyli wyróżniki roślinne. 
Kształt ich wskazuje, iż z  dużą dozą prawdopodo-
bieństwa mamy do czynienia z zagrodą, typową dla 
architektury tusiańskiej. Anomalie w szacie roślin-
nej wykazywały obecność pod powierzchnią gruntu 

23  P. J.-B., Coulibaly, Archéologie…, s. 80–83.

  Plan rozmieszczenia crop marks,  
których kształt wskazuje  
na obecność zagrody z wczesnych  
faz osadnictwa Tusianów  
przy Falezach Banfory.
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śladów po trzech okrągłych konstrukcjach oraz fragment konstrukcji czworobocznej, 
prostokątnej. obiekty ułożone były w kształt półkola o długości około 15 m. Pozostałe 
elementy zakładanej zagrody nie uwidaczniały się na powierzchni, gdyż obszar na pół-
noc zajmowało pole uprawne. W celu weryfikacji, czy na obszarze tym znajdują się kolej-
ne obiekty, zapadła decyzja o zastosowaniu badań metodą elektrooporową. Miała ona 
dać również odpowiedź na pytanie, czy w  przestrzeni pomiędzy widocznymi obiektami 
znajdował się mur. Jego obecność, bądź brak, pomógłby w określeniu chronologii stano-
wiska. Niestety przez niekorzystne warunki glebowe (zbyt małą wilgotność gruntu oraz 
relatywnie płytko zalegającą pod powierzchnią gruntu skałę macierzystą24) zastosowa-
nym urządzeniem nie udało się z powodzeniem przeprowadzić badań geofizycznych25. 
Dodatkową przesłanką potwierdzającą tezę, iż w miejscu tym uda się wyróżnić relikty po 
zagrodzie mieszkalno-gospodarczej, jest obecność w niewielkiej odległości, około 40 m, 
nieużytkowanego i porzuconego skupiska kopców lékobé, opisanego powyżej (il. 13: 3,4, 
s. 384). omawiane w tym miejscu stanowisko usytuowane jest blisko krawędzi Falezy 
Banfory, na tarasie skalnym, w miejscu o dobrej widoczności oraz z natury obronnym 
charakterze. Zarazem ulokowane blisko ziem nadających się pod uprawę oraz źródeł 
dwóch cieków wodnych.

Wnioski
Podczas trwania badań w sezonie 2017 roku rozpoznane stanowiska archeologiczne 

można podzielić na trzy grupy w zależności od ich wieku. 
Niewątpliwe najstarszym odkrytym punktem osadniczym jest koncentracja artefak-

tów wykonana techniką łupania, której wiek ramowo ustalić należy na epokę kamienia. 
Na okres przed pojawieniem się Tusianów w  regionie Falez Banfory przypadają 

wszystkie miejsca związane ze sztuką naskalną. Wskazują na to przede wszystkim prze-
słanki etnologiczne, jak również stylistyka wykonywanych przestawień. Ze względu na 
problemy, jakie w archeologii niosą ze sobą próby oszacowania wieku petroglifów, okres 
powstania rytów naskalnych należy datować ante quem do XViii wieku. Data graniczne 
związana jest z pojawieniem się pierwszych pewnych źródeł historycznych o Tusianach 
w swoich obecnych siedzibach.

Podczas badań odkryto stanowiska archeologiczne, których dokładne analogie odna-
leźć można w tradycji żywej kultury Tusianów. Mowa tu o kopcach przodków lékobé oraz 
kompleksie Kwilyah. W  ich przypadku czas powstania odnieś można terminus post quem 

24  W celu weryfikacji głębokości zalegania stropu masywu skalnego budującego Falezę Banfory, nieopodal stanowiska 
wykonano niewielki sondażowy wkop geologiczny, który wykazał obecność skały macierzystej na głębokości 25 cm.
25  Należy pamiętać, że prace prowadzone były w trakcie trwania pory suchej. W przyszłości, aby zastosowanie metody 
elektrooporowej na opisywanym obszarze przyniosło pozytywne rezultaty, należy zaplanować prowadzenie tego typu 
prac w czasie pory deszczowej bądź w relatywnie krótkim okresie po jej zakończeniu. W tym momencie zasadnym wy-
daje się być twierdzenie, że metoda geomagnetyczna dałaby lepsze rezultaty w trakcie trwania opisującego tu sezonu 
badawczego, niż zastosowana na stanowisku metoda elektromagnetyczna.
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na XViii wieku. Niestety, precyzyjne ustalenie chronologii tych stanowisk nie jest możliwe. 
Wynika to z braku materiałów organicznych w strukturach kopców, przez co nie można było 
zastosować metody radiowęglowej. W miejscach tych również nie odnotowano obecności 
archeologicznych źródeł ruchomych, których wiek możliwy jest do ustalenia innymi metoda-
mi. Kluczem do określenia chronologii stanowisk związanych z kulturą Tusianów okazać się 
mogą relikty po domniemanej zagrodzie. Jeżeli zgodnie z postawioną hipotezą w miejscu tym 
istniało kiedyś zgrupowanie budynków domowych i gospodarczych to, po weryfikacyjnych 
badaniach archeologicznych, udałoby się wykonać datowania metodą izotopu węgla 14C. Za 
przesłanką, iż w miejscu tym mogą znajdować się pozostałości po architekturze tusiańskiej, 
wskazują zbieżności śladów pozostałych na powierzchni, z układem architektonicznym kla-
sycznych gospodarstw Tusianów. Ponadto dokładne rozpoznanie archeologiczne budownic-
twa kraju Tusianów pomogłoby w zrozumieniu zmian, które zaszły w strukturze społecznej, 
podczas przejścia ze społeczeństwa acefalicznego do segmentarnego.

Najwcześniejsza tradycja architektoniczna Tusianów wykazuje wiele podobieństw z do-
mostwami obronnymi, spotykanymi wśród społeczności zamieszkującymi Masyw Atakora 
w Togo i Beninie. Ludność ta, określana najczęściej Somba bądź Tamberma, na przestrzeni 
pokoleń wykształciła i  kultywuje do dzisiaj model obwarowanej zagrody26, bardzo zbliżo-
ny do najstarszego typu zamkniętych gospodarstw tusiańskich. Jedna z hipotez dotycząca 
prakolebki Tusianów, lokalizuje ich pierwotne siedziby na południu w strefie „tropikalnej”27. 
Przyszłe pogłębione studia w zakresie ewentualnych powiązań kulturowych pomiędzy tymi 
dwoma grupami, mogłyby w przyszłości zanegować, bądź potwierdzić słuszność tej hipote-
zy. Przyczyniłoby się zarazem do rozwiązania kwestii etnogenezy ludu Tusianów.

Uderzający jest brak stanowisk osadniczych u stóp klifów skalnych Banfory. Ludność 
zamieszkująca te tereny, w  przeciwieństwie do społeczności żyjących w  regionie Falez 
Bandiagary28, nie wykształciła modelu zagospodarowania tej niszy środowiskowej. Jak wy-
kazują analogie z nieodległego kraju Dogonów, osiedla ulokowane w tego typu habitacie 
posiadają silnie refugialny charakter29. Pomimo tego Tusianowie preferowali zamknięte, 
obronne zagrody na bardziej otwartych przestrzeniach. Jedną z przyczyn, dlaczego podczas 
prospekcji nie udało się odnaleźć reliktów po osadach, może być fakt obecności związków 
siarki w formacjach budujących klify skalne. ich obecność była organoleptycznie wyczu-
walna w trakcie badań. Niemniej zagadnienie adaptacji kulturowej Tusianów do środowi-
ska naturalnego, szczególnie form architektonicznych, wymaga pogłębionych studiów30.

26  S. Krysik, Tradycyjne budownictwo ludów Somba z rejonu Wzgórz Atacora w północno-zachodnim Beninie, „Materiały 
Zachodniopomorskie”, 1993, t. 39, s. 353–380.
27  J. Hébert, Esquisse…, s. 309.
28  J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2015, s. 90.
29  K. Rak, B. Franczyk, „Studium porównawcze osadnictwa w Falezie Bandiagara, na tle podobnych założeń z innych rejo-
nów świata”, [w:], Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości, W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Pelplin 2015, s. 85–111.
30  K. Rak i in., Archeologiczny projekt badawczy osadnictwa Falezy Bandiagary w Kraju Dogonów, „olsztyńskie Studia 
Afrykanistyczne”, 2015, t. 2, s. 179–192.
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Podsumowanie
Dzięki badaniom w sezonie 2017 roku udało się rozpoznać siedem dotychczas nie-

znanych stanowisk archeologicznych. Trzy z nich związane są ze sztuką naskalną, dwa 
z  ołtarzami przodków lékobé, jeden punkt osadniczy z  epoki kamienia oraz relikt tu-
siańskiej zagrody. Ponadto, udokumentowano i  opisano jedno miejsce użytkowane 
współcześnie, a  związane z  najdawniejszą przeszłością ludu Tusianów, tj. kompleks 
Kwilyah. Chronologicznie można je podzielić na te powstałe przed XViii w. (petroglify), 
oraz młodsze (lékobé, Kwilyah, relikty zagrody), których twórców należy widzieć w ludzie 
Tusianów. opisywany w  niniejszym artykule pierwszy sezon badań w  kraju Tusianów 
miał charakter inicjalnej prospekcji archeologicznej. oprócz dostarczenia źródeł czysto 
naukowych, pozwolił on na rekonesans metodologiczny. Szczególnie należy tu podkre-
ślić rozpoznanie możliwości zastosowania metod geofizycznych. Nawet współcześnie, 
tego typu badania w  zachodniej części kontynentu należą do rzadkości. Najbardziej 
obiecującym punktem osadniczym, w  perspektywie kolejnych badań, są domniemane 
relikty zagrody oraz sąsiadujące skupisko kopców lékobé. Dzięki możliwości uzyskania 
datowania bezwzględnego, miejsce to powinno być w  pierwszej kolejności brane pod 
uwagę w planowaniu regularnych wykopalisk archeologicznych.
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Afrykańska tradycyjna plastyka 
obrzędowa w zbiorach Muzeum  
Misyjno-Etnograficznego  
w Pieniężnie1. Refleksje etnologa

Prowadząc badania nad kolekcją afrykanistyczną Muzeum Misyjno-Etnograficz-
nego Księży Werbistów w Pieniężnie2, zwróciłam uwagę na kilka szczególnych rysów 
tego zbioru3. Moją uwagę skupiło przede wszystkim, jego zróżnicowanie tematyczne 
i  geograficzne, zgodne z  zainteresowaniami darczyńców i  obszarami działań misyj-
nych werbistów. Po drugie, niedostateczny stopień opracowania merytorycznego tej 
kolekcji, wynikający ze sposobu pozyskiwania obiektów (ponad 90% to dary), który nie 

1  Tekst jest kontynuacją zaplanowanego cyklu artykułów dotyczących kolekcji afrykanistycznej tego muzeum. Wstęp-
ne opracowanie: Z badań nad kolekcją afrykanistyczną MME w Pieniężnie zostało złożone do druku u organizatorów 
V Kongresu Afrykanistów Polskich i ukaże się w roku 2019.
2  Dalej MME.
3  Problem ten nakreśliłam szerzej we wspomnianym powyżej tekście.
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gwarantuje szczegółowych informacji dotyczących funkcji, pochodzenia i  kontekstów 
kulturowych poszczególnych zabytków. Po trzecie, wyraźna przewaga liczebna obiek-
tów z zakresu codziennego użytku, strojów i ozdób oraz przeznaczonego dla turystów 
rękodzieła o charakterze pamiątkarskim, nad obiektami z zakresu plastyki obrzędowej.

Chciałabym skupić się na tym ostatnim zespole zabytków, próbując choćby w przy-
bliżeniu omówić problemy, jakie napotkałam podczas podjętej próby opracowywania 
wybranych obiektów tej kolekcji. Trudności i budzące się wątpliwości, stały się punk-
tem wyjścia do kolejnych, ważnych pytań o zasadność i możliwości wykorzystania ta-
kich obiektów w przyszłych działaniach muzeum etnograficznego.

Podanie dokładnej liczby tych „obrzędowych” obiektów sztuki nie jest w  chwili 
obecnej możliwe. Wymagałoby to dokładnej weryfikacji dokumentacji merytorycz-
nej muzeum, co jest niemożliwe z powodu prowadzonego aktualnie remontu obiek-
tu. Podawane dane liczbowe opieram zatem na własnych badaniach archiwalnych 
i sprawozdaniach rocznych z działalności muzeum, zawierających zestawienia nowych 
nabytków. Wśród udostępnionej mi dokumentacji muzealnej bardzo istotne okazało 
się nieopublikowane opracowanie autorstwa s. Agaty Lorenc4. Niestety nie wszystkie 
zastosowane przez autorkę kategorie podziału tematycznego obiektów są dla mnie 
wystarczająco jasne5. Dlatego dane ilościowe będą jedynie szacunkowe. Skupię się 
natomiast na charakterystyce wybranych obiektów niewątpliwie mieszczących się 
w wybranym przeze mnie zakresie plastyki obrzędowej, a eksponowanych dotychczas 
na wystawie stałej oraz obiektów nabytych już po jej otwarciu, które pokazywane były 
jedynie na ekspozycjach czasowych, a  wzbudziły moje szczególne zainteresowanie 
swoją jakością wykonania lub typowością, jak również unikatowością formalną.

Z przeprowadzonej przez mnie analizy materiałów naukowych i archiwalnych Mu-
zeum oraz opracowania s. A. Lorenc wynika, że zbiory afrykanistyczne MME, liczące 
pod koniec roku 2017 ponad 1800 obiektów, pochodzą głównie z  Afryki Zachodniej 
i Środkowej oraz Madagaskaru. Jednak znaczna część tej kolekcji (prawie 200 nume-
rów inwentarza), to zabytki pozbawione szczegółowych danych dotyczących pocho-
dzenia, ale określone jako pochodzące z Afryki. Najliczniejsza grupa zabytków została 
pozyskana w Ghanie, kolejna w Togo, co jest – jak wspomniałam – zgodne z obszarami 
działań misyjnych werbistów w  XX wieku i  początkach wieku XXi. Ponadto z  anali-
zy pierwotnych funkcji obiektów pochodzących z  Afryki wynika, że w  roku 2017, na 
1810 zabytków afrykańskich, najliczniejszą grupę stanowiły obiekty z zakresu plasty-
ki, rzeźby i  masek6 (452 nr. inw.). Kolejną grupę (332 nr. inw.) tworzyły przedmioty 

4  Tekst „Zbiory w Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie – 50 lat działalności”, przyjęto do 
druku w czasopiśmie „Nurt”. 
5  Autorka rozdziela w nim obiekty „kultyczne” od rzeźb i masek. Siostra A. Lorenc obecnie przebywa na misjach i ma 
bardzo ograniczone możliwości kontaktu, także mailowego.
6  Pewne niekonsekwencje tej kategorii (rzeźba i maski to także plastyka), wynikają z uwzględnienia przeze mnie kla-
syfikacji s. A. Lorenc w odniesieniu do okresu sprzed 2014 roku.
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z związane z wyposażeniem domowym i gospodarką, 236 numerów było związanych 
z chrześcijaństwem, a 213 numerów inwentarza należało do grupy ozdób i strojów. 

Z grupy przedmiotów z zakresu szeroko pojętej plastyki obrzędowej7, które wzbu-
dziły moje szczególne zainteresowanie, albo ze względu na powiązania stylistyczne 
z  tradycyjną sztuką Afryki Subsaharyjskiej, albo wręcz przeciwnie – ze względu na 
stwarzane przez nie problemy inwentaryzatorskie, wyodrębniłam dla potrzeb niniej-
szego artykułu kilka zaledwie zabytków8. ograniczyłam się także do zespołu drewnia-
nych masek i  rzeźb figuralnych, pomijając wytwory metalowe, kościane itd. obiekty 
pochodzą z  dwóch obszarów stylistycznych, a  mianowicie z  Afryki Zachodniej oraz 
z Afryki Środkowej, a stanowią, moim zdaniem, dobry punkt wyjścia dla rozważań nad 
wartością muzeologiczną tego typu obiektów.

Pierwszymi przykładami, są zabytki pozyskane u Dogonów w latach 70. XX wieku. 
Są to dwie maski9, przekazane przez osobę prowadzącą badania w tym rejonie Afryki, 
a jednak nieposiadające pierwotnie w dokumentacji poszerzonych danych dotyczących 
ich kontekstu kulturowego i  miejsca pozyskania10. Pierwsza z  nich, to czarno-biała 
kanaga [MME11 2235], przedstawiająca ptaka kommolo tebu12. Jej „wyższe łapy” i dziób 
winny mieć według etnologów kolor czerwony13, którego jednak nie widać na omawia-
nym obiekcie. Znane jest wiele typów tej maski, które różnią się między innym szero-
kością ramion krzyża i kolorem. Pojawia się ona podczas rytuału dama. interpretacje 
dotyczące symboliki tej bardzo popularnej maski są rozmaite14, co zdaniem niektórych 
autorów wynika z  faktu, że ich zakres znaczeniowy zależy od stopnia wtajemnicze-
nia, jaki jest udziałem obserwatora lub użytkownika tych akcesoriów obrzędowych15. 
Eksponat ten został na wystawie stałej MME w Pieniężnie opisany jako: „Maska twa-
rzowa. Maski te personifikują ducha Do – opiekuna wsi i używane są w czasie inicjacji, 

7  Używam tego określenia, podobnie jak w przypadku polskiej sztuki ludowej, w stosunku do obiektów, które towarzy-
szą działaniom obrzędowym, będąc ich integralnym, koniecznym elementem. ich funkcja jest ściśle powiązana ze sferą 
światopoglądu i mitologii.
8  Stanowią one jedynie materiał ilustracyjny dla rozważań z zakresu muzeologii.
9  W etnologii zwykliśmy nazywać afrykańskimi maskami pewną całość, na którą składają się: drewniana lub roślinna 
część zakrywająca twarz lub głowę, strój oraz towarzyszące całości: rytm, muzyka i kroki. Z pełną świadomością, że 
moje uwagi dotyczą jedynie części tej całości, będę w tym tekście, z przyczyn praktycznych i zwyczajowych, w ten sposób 
określać część drewnianą opisywanych zabytków.
10  Karty zostały uzupełnione kilkanaście lat później przez innego badacza. 
11 Ze względu na rozmaite sposoby oznaczania obiektów omawianego muzeum, zapis sygnatur ujednoliciłam, stosując 
skrót jego nazwy: MME.
12  Jej inna nazwa to awa donu pini (młoda maska z drewna).
13  L. Buchalik, Dawny świat Dogonów, Dogon ya gali, Żory 2012, s. 248.; L. Buchalik, K. Perec-Nodzyńska, K. Podyma, 
Zespół masek Dogonów (Mali), [w:] Maska afrykańska – między sacrum a profanum, L. Buchalik, K. Podyma (red.), Żory-
-Katowice 2012, s. 64.
14  W literaturze można spotkać rozmaite interpretacje maski zwanej kanaga. Większość potwierdza kształt zbliżony do 
krzyża loretańskiego. Jednak na przykład W. Fagg, a za nim inni badacze twierdzą, że jest to wizerunek krokodyla. Por. 
K. Marcinkowska (tekst), [w:] A. Kotnowski, oblicza Afryki, Warszawa 2008, s. 17.
15  i. Bargna, Art in Black Africa, Florence 2011, s. 49. Ten typ maski jest także szeroko omawiany w internecie. Por. strona 
Metropolitan Museum of Art w Nowym Yorku: https://www.metmuseum.org/search-results#!/search?q=Dogon.
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przy uroczystościach pogrzebowych oraz rozpoczynaniu prac polowych. Mali. Plemię 
Dogon.” Natomiast jego dokumentacja nie wnosi poza tym bliższych szczegółowych 
danych dotyczących na przykład okoliczności jego nabycia w Afryce16. 

Druga ze wspomnianych masek to satimbe („Najwyższa Pani”) [MME 3553] (il. 16, 
s. 385). Maska reprezentuje żeńskich przodków Dogonów. informacja na karcie, poza 
opisem wyglądu obiektu, zawierała określenie nazwy własnej, jej polską wersję, na-
zwy grupy etnicznej i kraju pozyskania przedmiotu. W literaturze ten typ przedstawień 
znany jest jako klasyczny wizerunek przodkini o imieniu Yasigine trzymającej w rękach 
atrybuty, a mianowicie: chochlę/czarkę do warzenia piwa i  rodzaj miniaturowej oga-
niaczki wykonanej z ogona wołu. imię Yasigine nosi także jedyna kobieta, której wolno 
należeć do stowarzyszenia masek Awa, i która uczestniczy czynnie w obrzędach po-
grzebowych i korowodzie masek17. opisany eksponat nie był prezentowany na wysta-
wie stałej, natomiast często pokazywano go na ekspozycjach organizowanych poza 
muzeum. Ponadto, w zbiorach znajdują się jedynie części drewniane obu eksponatów, 
nie ma natomiast żadnego elementu stroju, będącego ich integralną i niezbędną funk-
cjonalnie częścią18. 

opracowanie merytoryczne masek dogońskich, nawet bez posiadania szerszych 
danych wyjściowych dotyczących ich funkcji i kontekstów kultury, nie nastręcza wiel-
kich problemów. Dostępna jest bogata literatura, w tym także polskojęzyczna, liczne 
reprodukcje obiektów muzealnych, dostępne tak w literaturze, jak w materiałach in-
ternetu, które umożliwiają identyfikację obiektów, ich opis merytoryczny uwzględnia-
jący przynajmniej ich podstawowe przypuszczalne znaczenia i funkcje19. 

Kolejne dwa przykłady, to maski, które ofiarowano jako pochodzące z  Kameru-
nu20. obie są pokryte glinką kaolinową, mają wypukłe czoła, „sercowy” kształt wy-
gięcia brwi i rysy podkreślone czarnym barwnikiem. Maska w kształcie stylizowanej,  

16  Ważne jest zarówno miejsce zakupu (wieś, pobliskie miasteczko), jak i odpowiedzi między innymi na pytania: Czy 
była wykonana przez Dogona, czy przedstawiciela innej grupy? Czy zakupiono ją od wytwórcy lub właściciela, czy może 
od pośrednika?
17  Chochla, jako atrybut maski związana jest z opowieścią mityczną, w której Yasigine, która jako pierwsza zobaczyła 
maski i jako pierwsza przygotowała piwo – napój spożywany do dzisiaj podczas uroczystości święta Sigi. Ponadto, we-
dług wierzeń Dogonów, to ona nauczyła ich pozyskiwania czerwonego barwnika z hibiskusa, stosowanego w barwieniu 
strojów tanecznych. Maska ta otwiera korowód masek. Uczestniczy między innymi w  obrzędach pogrzebowych, od-
prowadzając dusze zmarłego odchodzące z wioski. L. Buchalik, Dawny..., s. 252; L. Buchalik i in., Zespół masek…, s. 80. 
Ch.D. Roy, Satimbe mask, [w:] Art and life in Africa, The University of iowa: https://africa.uima.uiowa.edu/media/pho-
tos/show/4179?back=media%2Findex%3FPeople%3D29%26MediaType%3Dimage%26action_%3DUse%2BFilter.
18  Dotyczy to wszystkich masek opisywanych w tym tekście. Jest to niestety bolączką wielu, nie tylko polskich mu-
zeów i zbiorów plastyki obrzędowej. Praktykuje się wówczas eksponowanie tego typu obiektów jako przedmiotów 
z zakresu sztuki, a nie szerzej pojętej kultury. o rozmaitym rozumieniu i traktowaniu tego typu zabytków szeroko 
pisał J. Clifford w  eseju O  kolekcjonowaniu sztuki i  kultury, („Polska Sztuka Ludowa, Konteksty”, 1993, r. 47(1), 
s. 11–16). Podkreślał on w tekście ciągłą zmienność tych interpretacji. Warto mieć pełną świadomość, że traktowa-
nie akcesoriów obrzędowych wyłącznie jako przedmiotów z zakresu sztuki, spotykamy także dzisiaj w najnowszych 
muzeach świata.
19  Niestety nie dają podstaw do określenia dziejów tych konkretnych przedmiotów.
20  Są to jedyne wiadomości uzyskane od ofiarodawcy. 
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mocno wydłużonej twarzy jest w miarę typowa i wskazuje na grupę Fang (il. 17, s. 385)21 
[MME 8185]. Pochodzenie etniczne drugiej, o twarzy w kształcie serca, wąskich oczach 
i uśmiechniętych, wąskich ustach, nie jest już tak oczywiste. Posiada cechy zarówno 
stylu Fang jak Kuele [MME 8186]. Sztuka Fang jest dość dobrze opracowana w  lite-
raturze pod względem wykonywanych i  stosowanych do dzisiaj obiektów z  zakresu 
plastyki obrzędowej. Zatem dane dotyczące ich funkcji i  symboliki można próbować 
„odtworzyć”22, poszukując analogii w publikacjach i wykorzystując zasoby internetu. 
Druga maska, zakwalifikowana wstępnie do stylu Fang, wymaga dalszych poszukiwań 
badawczych.

Równie klarowna stylistycznie i  w  miarę łatwa do identyfikacji i  potencjalnego 
opracowania jest maska Dan, prezentowana dotychczas także jedynie na ekspozy-
cjach czasowych. Tutaj także nie ma problemów z wyszukaniem analogii. Literatura 
dotycząca wierzeń i  sztuki tej grupy jest stosunkowo bogata, a  przykładów ikono-
graficznych sporo, zarówno w publikacjach książkowych, jak i w materiałach interne-
towych23. Natomiast w dokumentacji, maska określona została jako dar pochodzący 
z Tanzanii, przekazany przez osobę prywatną24 [MME 7052]. Brak jakichkolwiek innych 
uwag uniemożliwia de facto pełną interpretację obiektu. Można określić styl, mniej 
więcej lata powstania, ale nie wiadomo, czy maska rzeczywiście została zakupiona 
w Tanzanii, w którymś ze sklepów antykwarycznych, na rynku od miejscowego han-
dlarza, czy od rzeźbiarza naśladującego tradycyjne style. Trzeba także brać pod uwa-
gę zwykłą pomyłkę w określeniu miejsca pozyskania obiektu, jakich wiele zdarza się 
przy przekazywaniu w darze przedmiotów uzyskanych od osób trzecich: w prezencie, 
w efekcie spadku itd.

Jak widać, nawet w miarę „oczywistych” sytuacjach, problemy narastają w miarę 
drążenia tematu i próby wyjścia poza techniczny i formalny opis oraz identyfikację. 

Znacznie więcej problemów dostarczyć mogą inne maski z  opisywanej kolekcji. 
Mniej „typowe” i mniej „czyste stylistycznie”25, często pozbawione jakichkolwiek in-
formacji, poza enigmatyczną uwagą dotyczącą kraju pochodzenia. 

Przykładem może być maska opisana na ekspozycji i w dokumentacji jako „Maska 
kultyczna z Nigerii”, interesująca formalnie, chociaż posiadająca uchwyt do zawieszenia, 
co może wskazywać także na jej wtórne funkcje. Ma ona pewne cechy formalne masek 

21  Maski te opisywane są w literaturze jako związane ze stowarzyszeniem Ngil.
22  Biorę ten wyraz w cudzysłów, bowiem nie będzie to prawdziwe odtworzenie danych, ale jedynie określenie prawdo-
podobnego pochodzenia i funkcji.
23  Por. między innymi: B. Holas, The Civilizations and Art of West Africa, s. 68–69; i. Bargna, Art in Black Africa, Flo-
rence 2011; W. Siegmann, Masquarades Among the Dan People, strona Stanley Museum of Art, University of iowa: 
https://africa.uima.uiowa.edu/topic-essays/show/29?start=14.
24  Nazwiska, z przyczyn oczywistych, nie podaję.
25  Szeroko na temat stylów artystycznych, oryginałów i kopii rzeźby afrykańskiej pisze Jacek Łapott, w swojej pracy 
dotyczącej zmian zachodzących w kulturze Dogonów. J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie 
zmian, Szczecin 2012, s. 357–366.
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igbo (lub ibibio), lecz przy dużym zróżnicowaniu sztuki tego obszaru delty i wybrzeża 
Nigerii pewna klasyfikacja tego obiektu nie jest sprawą łatwą [MME 2173]. 

inne maski posiadają dane dotyczące kraju (Zair) oraz grupy etnicznej, ale brakuje 
w nich niestety sprawdzonych informacji co do kontekstu i funkcji. Są to dwie maski 
ludu Pende, wyraźnie wskazujące kolorem i kształtem na cechy Kasai Pende (maski 
mbuya?)26. informacje dotyczące obiektów uzupełniono w oparciu o dane uzyskane od 
gościa jednego z organizowanych w Pieniężnie sympozjów (socjologa wsi)27, a komen-
tarz informuje, że „rogi” umieszczone na jednej z masek wskazują, że nosząca je oso-
ba była najlepszym „łowcą głów” [MME 1863], natomiast druga – jest wizerunkiem 
„bohaterskiego myśliwego (bawołów i słoni)”. Także te maski posiadają doczepione do 
tylnej ścianki zawieszki. 

Warto zaznaczyć, że wśród obiektów nazywanych popularnie maskami, Muzeum 
posiada znaczną ilość zabytków, posiadających wiele cech konkretnego tradycyjnego 
„stylu sztuki afrykańskiej”, ale zaopatrzonych we wspomniane już, specjalnie przy-
gotowane zawieszki, co wskazuje raczej na ich wtórne – turystyczno-pamiątkarskie 
pochodzenie. Znaczna też ilość „masek” ma trudne do usystematyzowania cechy for-
malne, charakteryzuje je bowiem głęboki eklektyzm, połączony często ze specjalnym 
udziwnieniem, mogącym potencjalnie wzbudzić zainteresowanie kupca, poszukujące-
go przykładów „sztuki prymitywnej”.

Podobnie zróżnicowane są obiekty z  zakresu rzeźby figuralnej. Kilka z  nich nie 
stwarza wątpliwości identyfikacyjnych. Są wśród nich: rozmaite przykłady amuletu 
akwa-ba ludu Ashanti [m.in. MME 69; 1238; 2474], o zróżnicowanym poziomie arty-
stycznym, ale o jasnych cechach formalnych; przedstawienie siedzącej na tronach pary 
królewskiej Ashanti [MME 4463 i 4464]28 oraz figurka przedstawiająca króla Bakuba 
(Ndop) z Demokratycznej Republiki Kongo (Kasai Zachodnie) [MME 7406]29. 

Kilka przedmiotów posiada ciekawe dane dotyczące proweniencji, naprowadzające 
na ich identyfikację i ułatwiające opracowanie merytoryczne, jak na przykład para figu-
rek określonych jako pochodzące z Zairu [MME 4349 i 4348] (il. 18, s. 386). Na karcie 
dotyczącej pierwszej z nich znajdujemy informację uzyskaną od ofiarodawcy: „Kihongo – 
rzeźba Tshiokwe – przedstawia Mwanalunga (mężczyznę) w tańcu z maską (kihongo) na 
twarzy. Jest to fetysz chroniący 20 wiosek Tshiokwe. Fetysz przechowywany jest w domu 
LEMBA tzn. starszego wioski należącego do rodziny szefa”. Rzeźbie towarzyszy figurka 

26  Por. M. Trowell, H. Nevermann, Kunst im Bild. Africa und Ozeanien, [bm] [brw], s. 25, http://www.zyama.com/pende/.
27  Przez wiele lat, opiekę nad zabytkami muzeum sprawowali członkowie działającego w Seminarium koła muzealni-
ków. Wobec skąpego zestawu danych „wyjściowych” prowadzili rozmowy z misjonarzami i gośćmi Seminarium, którzy 
przebywali w danym terenie i mogli dodać coś nowego do informacji umieszczanych na kartach naukowych.
28  W  tym wypadku informacja inwentarzowa o  proweniencji także ograniczała się do zapisu, że obiekty pochodzą 
z Afryki Zachodniej. Niemniej jednak literatura dotycząca sztuki Ashanti jest bardzo bogata. Por. M. McLeod, J. Mack, 
Ethnic Sculpture, British Museum [brw].
29  M. Mc Leod, J. Mack, Ethnic Sculpture...; M. Trowell, H. Nevermann, dz. cyt.; i. Bargna, Art in Black Africa, Florence 2011 
i inne.
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przedstawiająca kobietę, opisana jako: Mwanapo żona Kihongo30. Podobna stylistycz-
nie, stanowi niewątpliwie całość ze wspomnianym przedstawieniem mężczyzny, i tak 
została określona w dokumentacji. Powtórzona jest w niej informacja o olbrzymiej roli 
ochronnej tej pary figurek oraz dodana kolejna, mówiąca o krwawych ofiarach koniecz-
nych dla „usatysfakcjonowania” fetysza. obie figurki mają cechy formalne charakte-
rystyczne dla wizerunków Chokwe. Ponadto do ich szyi doczepiono pętle z plecionego 
sznurka roślinnego, co sugeruje, że mogły być nimi połączone. Mimo określenia kraju 
pochodzenia, nazwy grupy etnicznej, tematu, a nawet funkcji, nie są to dane w pełni 
satysfakcjonujące. Zatem pełne wyjaśnienie roli tych figurek w  kulturze, wymagać 
będzie dalszych, wnikliwych badań porównawczych i bibliotecznych.

inną drewnianą figurką, która wzbudziła moje zainteresowanie, ale stworzyła 
problem identyfikacyjny, to przedstawienie kobiety o szeroko rozstawionych nogach, 
szczątkowych fragmentach rozstawionych rąk, stosunkowo długiej szyi i  okrągłej 
głowie [MME 658]. Figurka jest bardzo schematyczna i wykonana średnio starannie. 
Uwagę zwracają uzupełnienia wykonane czarną farbą. Za jej pomocą zaznaczono oczy, 
nos, usta, włosy oraz naniesiono na policzki podwójne kreski tatuażu. Z pomocą farby 
zaznaczono delikatnie także sutki i  łono figurki. Naniesione na karcie uzupełniające 
informacje mówią o  rzeźbie pochodzącej z  Togo, stanowiącej obiekt kultu i  stawia-
nej na ołtarzu domowym. informację tę, pozyskaną w roku 1974, oparto na rozmowie 
z  jednym z misjonarzy. Brak dalszych informacji dotyczących, chociażby regionu, na-
zwy ludu itd., tak naprawdę uniemożliwia określenie jej pochodzenia, funkcji i kontek-
stów kulturowych. Notatka na karcie mówi o nabyciu jej w Togo, co nie mówi o rzeźbie 
prawie nic. Ponadto, warto dodać, że niski numer inwentarzowy wskazuje na początki 
istnienia Muzeum, kiedy to inwentaryzowano obiekty przekazane do Pieniężna, a po-
chodzące z likwidowanych lub zrujnowanych podczas wojny werbistowskich muzeów 
misyjnych31. Wśród tej grupy zabytków, pozbawionych jakiejkolwiek pierwotnej doku-
mentacji, a inwentaryzowanych prawie równocześnie, w dużej ilości, zdarzają się po-
myłki dotyczące także określenia kraju pochodzenia zabytku.

Jak wspomniałam, sporo w  zbiorach omawianego muzeum znajduje się masek 
i  figurek wykonywanych na potrzeby pamiątkarsko-turystyczne. Są to według mnie 
obiekty równie interesujące32, ale mówiące o zupełnie innych – poza obrzędowych kon-
tekstach kultury, jednak i one nie mają dookreślonego pochodzenia. Powyższe dane 
inwentaryzacyjne, w tym pojawiające się w nich braki, przytoczyłam, w celu wskaza-
nia problemów, z jakimi borykają się etnolodzy podejmujący się opracowania zbiorów 
o nieokreślonej proweniencji, a dotyczy to nie tylko muzeów misyjnych.

30  Zapewne chodzi o Mwana Pwo (piękną młodą kobietę). W obrzędowych pochodach masek (związanych na przykład 
z inicjacją chłopców – mukanda), towarzyszy ona postaci w masce kihongo. Por.: http://www.zyama.com/chokwe/ oraz 
https://africa.uima.uiowa.edu/media/photos/show/2067?back=peoples%2Fshow%2FChokwe.
31  Pisałam o tym szerzej we wspomnianej już publikacji Z badań nad...
32  Niektórzy badacze uważają je za niewarte kolekcjonowania „kopie” dzieł autentycznych. 
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Kolekcja, która co najmniej w  90% pochodzi z  darów, jest oczywiście przypad-
kiem jedynym w  swoim rodzaju. Ale i  państwowe placówki miewają duże problemy 
z identyfikacją i pełnym opracowaniem naukowym funkcji i kontekstów kulturowych 
posiadanych zbiorów pozaeuropejskich. i  tam znajdujemy grupy obiektów pozba-
wione dawnej (przedwojennej zazwyczaj) dokumentacji i  wymagające poszukiwania 
potrzebnych danych na drodze badań porównawczych i bibliotecznych. Jest to praca 
żmudna i  trudna, połączona z  pełną świadomością niemożliwości uzyskania w  peł-
ni satysfakcjonującego efektu. Bowiem nigdy nie odtworzymy „naturalnego źródła” 
tych zabytków, stosowanej nazwy własnej, różnic dystansujących dany obiekt od po-
dobnych, a wykonywanych w sąsiedniej wsi itd. Możemy próbować znaleźć ich cechy 
wspólne, typowe, ale nie indywidualne, jednostkowe, z nazwiskiem rzeźbiarza, rokiem 
i  miejscem wykonania włącznie. Kolejnym problemem staje się tu „autentyczność” 
tych przedmiotów. Jeśli znamy jedynie kraj pozyskania, nie odtworzymy drogi obiektu 
do kolekcji muzeum. Nie wiemy, czy pozyskano go od autora, właściciela, handlarza na 
rynku czy sprzedawcy w antykwariacie. W związku z tym nie wiemy, czy był wykonany 
przez przedstawiciela konkretnej grupy i  służył celom obrzędowym, czy przez zdol-
nego rękodzielnika powtarzającego typowe cechy formalne wykonywanych obiektów 
na podstawie fotografii z  albumu. Pisali już o  tym szeroko także polscy etnolodzy, 
zwracając uwagę na fakt, że w wieku XXi, w kontekście dużych utrudnień w wywozie 
obiektów tradycyjnej sztuki, im bardziej obiekt jest „czysty stylistycznie”, czyli wierny 
kanonom sztuki XiX wiecznej, tym większe powinien budzić wątpliwości co do swojej 
„oryginalności”. Jacek Łapott pisał także szeroko na temat stosowanego przez Afryka-
nów pojęcia „pierwsza, druga i kolejna kopia”33. inni kolekcjonerzy poszukują właśnie 
nie do końca „kanonicznych” wersji konkretnego typu maski czy rzeźby, uważając, że 
dają większą szansę na to, że były rzeczywiście stosowane w życiu religijnym danej 
społeczności, stanowiąc efekt pewnej wariantywności przedstawień.

Wszystkie te wątpliwości budzą podstawowe, ważne pytania: Czy takie kolekcje 
powinny być tworzone? Jaką mają wartość naukową? Czy obiekty o nieokreślonym do 
końca pochodzeniu34, powinny zasilać zbiory naszych muzeów? Nie są to łatwe pyta-
nie. Nawet wśród muzealników – etnologów zdania są podzielone. Zazwyczaj proble-
my dotyczą darów. Przy obecnej kondycji finansowej polskich muzeów i  aktualnych 
preferencjach instytucji, od których zależy pozyskiwanie funduszy na zakup zabytków, 
coraz więcej muzeów ogranicza się niemal do tej metody pozyskiwania zbiorów o te-
matyce pozaeuropejskiej. Niektórzy muzealnicy, odrzucają możliwość zasilenia kolekcji 
obiektami nieposiadającymi dokumentacji lub danych kontekstowych. Z kolei inni za-
kupują do muzeów kolekcje na aukcjach, często „z dobrodziejstwem inwentarza”, czyli 
akceptując opisy i  informacje dołączane do zabytków przez kolekcjonerów czy galerie. 

33  J. Łapott, dz. cyt., s. 359.
34  Używam tego określenia w kontekście ich proweniencji etniczno-obrzędowej, a nie prawnej.
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W efekcie zdarzają się w ich zbiorach, opisach i publikacjach błędy, które trzeba prosto-
wać przez kolejne lata. 

Pozyskanie takiego zbioru bez ścisłych danych merytorycznych stwarza niezwykłe 
wprost problemy. opracowanie jednego zabytku może wymagać wielu lat badań, a i tak 
nie pozwoli na uzyskanie w pełni zadowalającego efektu. oczywiście, można ograniczyć 
się do danych inwentaryzacyjnych, które zawężone są do miejsca pozyskania, funkcji 
i opisu. Zawsze istnieje też możliwość opatrzenia zdobytych informacji znakiem zapy-
tania lub wypełnienie rubryczki informacją o braku danych35, z nadzieją, że doświadcze-
nie, nowe formy wymiany informacji lub zwykłe szczęście pozwolą na ich uzupełnienie 
w przyszłości. Etnolodzy wiedzą ponadto, że nigdy nie jesteśmy w stanie, nawet pod-
czas badań prowadzonych w terenie, zebrać wszystkich danych „pod konkretny obiekt”. 
Podobnie, jak nie jesteśmy w stanie opisać w pełni jakiejś kultury.

Zbiór taki stwarza dalsze problemy, związane z  jego wykorzystaniem. Jeśli nie 
znamy kontekstu kulturowego, nie możemy umieścić obiektu z  zakresu plastyki na 
ekspozycji czy prezentacji, dotyczącej innych, szerszych zagadnień, niż cechy formal-
ne i  stylistyczne zabytku. Przy realizacji wystawy o złożonej, etnologicznej tematy-
ce, napotkamy także na poważne problemy związane z niemożliwością ujednolicenia 
podpisów i  komentarzy. To samo dotyczy publikacji, katalogów itd. Nie można cią-
gle informować widza o  braku informacji. Musimy wówczas albo ograniczyć zakres 
upowszechnianych informacji o zabytkach do tych, które można zdobyć w odniesie-
niu do wszystkich eksponatów, albo nie możemy wykorzystać wszystkich interesują-
cych nas obiektów36. Niestety obie opcje są złe. obie zubożają poziom informacyjny, 
a zatem i edukacyjny wystawy. Czy mamy zatem rezygnować z podejmowania prób 
upowszechniania takich kolekcji? oczywiście nie. Należy je wykorzystywać, próbując 
znaleźć rozsądne rozwiązanie problemu.

Warto sobie zatem, co często robimy, zadać pytanie: Czy to ma sens? Czy warto 
wkładać tyle pracy i wysiłku w poszukiwanie owych zagubionych kontekstów, skoro 
i  tak nie uda nam się opracować zabytku tak, jakbyśmy tego pragnęli? otóż moim 
zdaniem – mimo wszystko warto. Powodów jest kilka.

Po pierwsze, jesteśmy to winni przedstawicielom, tych kultur, od których pozy-
skano te obiekty. Stają się one bowiem dziedzictwem kulturowym przemieszczonym 
w  zupełnie obce warunki, ale zarazem potencjalnym źródłem informacji o  twórcach 
tych przedmiotów, o ich wierzeniach i obrzędach oraz o zmianach, jakie zaszły w ich 
kulturach także (a może przede wszystkim), początkowo w wyniku kolonialnych dzia-
łań Europejczyków, a później – zjawisk globalizacyjnych. Przedmioty te stają się więc 

35  Dotyczy to zazwyczaj danych z zakresu kontekstu kulturowego, ale czasem także identyfikacji kraju czy grupy etnicz-
nej, która przedmiot użytkowała.
36  W muzealnictwie istnieją pewne zasady, według których powinny być realizowane ekspozycje. Jedna z nich wyraźnie 
nakazuje ujednolicenie podpisów w sposób, który swoją rytmicznością i powtarzalnością formy oraz zakresów informacji 
itd. ułatwi widzowi percepcję ekspozycji.
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bazą dla badań naukowych i  działań upowszechniających wspomniane treści. Wią-
że się z  tym aspekt zwykłego szacunku dla opisywanej kultury i  jej depozytariuszy. 
Powinniśmy, starać się przynajmniej unikać podstawowych pomyłek merytorycznych. 
oczywiście błędy się zdarzają w  każdej, nawet najbardziej starannie wykonywanej 
pracy. Naszym – muzealników – zadaniem, jest ciągłe uzupełnianie braków i  ciągła 
korekta tych błędów.

Po drugie, takie podejście jesteśmy winni osobom, które nam te obiekty ofiaro-
wują do zbiorów. Często luka informacyjna nie wynika z  ich braku zainteresowania 
tematem, z niedbałości czy ignorancji. Często bywa zaś efektem niedostatku czasu, 
niedoskonałości pamięci czy złej organizacji przekazu przedmiotów, a  w  przypadku 
kolekcji przedwojennych – tragicznych wojennych losów tych zabytków. Podkreślić na-
leży, że te ostatnie mają dodatkowo swoje specjalne znaczenie historyczne, a zbiory 
współczesne – są często pokłosiem czyichś zainteresowań, pasji kolekcjonerskich lub 
potrzeby dzielenia się swoją pasją z innymi. Naszą rolą jest wykorzystanie tych zain-
teresowań dla dobra etnologii i muzealnictwa. Brzmi to może nieco patetycznie, ale 
najlepiej i  krótko oddaje sedno sprawy. Nie jest słuszne określanie takich nieokre-
ślonych zapisów czy darowizn dokonywanych przez kolekcjonerskich spadkobierców 
słowem: „mydło i  powidło”, a  ofiarowanych współczesnych wyrobów nazwą „Cepe-
lii”, stosowaną w pejoratywnym tego określenia znaczeniu, i odrzucanie ich w całości. 
oczywiste jest, że nie można w muzeach zbierać wszystkiego. Ale nie znaczy to, że 
wolno nam nie zbierać czegoś, co jest kłopotliwe i trudne do zaklasyfikowania i opra-
cowania, mimo że stanowić może ciekawe uzupełnienie posiadanych kolekcji i  jest 
zgodne z przyjętą misją muzeum.

ostatnio miałam okazję oglądać kolekcję etnograficznych zabytków pozaeuro-
pejskich, pochodzącą ze zlikwidowanego muzeum i złożoną w magazynach innej pla-
cówki, a całkowicie pozbawioną dokumentacji naukowej37. Trwały dyskusje dotyczą-
ce dalszych jej losów, ktoś mówił o możliwościach sprzedaży na aukcji internetowej, 
ktoś inny – o problemach związanych z takim niepotrzebnym i kłopotliwym bagażem. 
Pomyślałam wówczas, że gdyby to ode mnie zależało, umieściłabym najchętniej tę 
kolekcję w jednej z polskich placówek muzealnych. Gdyby nie było to możliwe, to sta-
rałabym się zabezpieczyć zbiór, ratując od całkowitego rozproszenia, przez czasowe 
albo nawet ostateczne umieszczenie w kilku placówkach, które dawałyby szansę na 
wspólne opracowywanie i  eksponowanie tej kolekcji. Nawet gdyby jej podstawowe 
opracowanie wymagało wieloletniej pracy specjalistów. Nie sądzę, żeby to kiedykol-
wiek stało się możliwe, ale dla mnie naczelną zasadą byłaby walka o jego zachowanie 
dla potrzeb nauki i  upowszechniania jej wyników. oczywiście byłby to zbiór niepeł-
ny merytorycznie i wręcz okaleczony. Jednak mozolna praca specjalistów mogłaby mu 
przywrócić podstawowe wartości naukowe, a przedmioty te stałyby się źródłem wiedzy 

37  Na szczęście nie dotyczy to żadnego z polskich muzeów.
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zarówno o „innych”, jak i o nas. Materiałem pozwalającym na pokazanie nie tylko róż-
norodności kultur, ale dającym podstawy do edukacji międzykulturowej i kształtowania 
postaw dzisiaj niemodnych, ale nad wyraz potrzebnych. Zbiory, które na Zachodzie sta-
ły się niepotrzebne, z powodu ich nadmiaru, które się „opatrzyły” i straciły zaintereso-
wanie widzów, u nas mogłyby odzyskać swoje znaczenie edukacyjne i wychowawcze.

Dlatego z zainteresowaniem i poczuciem głębokiego sensu tego, co robię, podjęłam 
się pracy nad niewielką grupą wybranych zabytków kolekcji pieniężnieńskiej. Jest to – 
jak już wspominałam – kolekcja ciekawa, wymagająca długotrwałej, ale interesującej 
i przynoszącej satysfakcję pracy. oczywiście „dopracowanie” merytoryczne całej kolekcji 
nie będzie łatwe i wymagać musi stałej, długotrwałej współpracy etnologa. Ale wymia-
na doświadczeń, współpraca, konsultacje itd. są w  stanie poprawić kondycję meryto-
ryczną tego zbioru. Zbioru licznego, ciekawego i ciągle skrywającego obiekty o znacznej 
wartości merytorycznej, czekające na odkrycie i upowszechnienie.
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Afrykańska rzeźba figuralna  
w procesie uzdrawiania

W czasie badań terenowych w regionie Bassar w Północnym Togo natrafiłem jedynie raz 
na rzeźbione figurki, które wykorzystywano w rytuałach. Rytuały te związane były z duchami 
gnomicznymi ikpalibi, których jedną z funkcji było uzdrawianie chorób, takich jak trąd, epilep-
sja, obłęd czy gruźlica1. To, że tylko raz spotkałem się z rzeźbą, nie oznacza, że rytuały poświę-
cone ikpalibi występują sporadycznie na badanym terenie albo, że nie uczestniczyłem w wielu 
takich rytuałach. Tradycyjne bowiem rytuały ikpalibi nie przewidują rzeźbienia figurek. Rzeźba 
występuje tylko przy jednym typie duchów gnomicznych, nazywanych kurkuritimi, które cha-
rakteryzują się tym, że dają się udomowić na życzenie danej osoby.

Pierwszym etapem „nabycia” duchów jest zamówienie figurek u posiadacza takich du-
chów, a więc u człowieka będącego w aktywnej z nimi relacji. Posiadacz duchów udaje się do 
buszu, gdzie znajduje drzewo gatunku Afzelia africana, uważanego za siedlisko duchów ze 
względu na gęstą koronę. Składa pod nim siedem muszelek kauri, ścina drzewo i z jego pnia 
odcina dwa kawałki długości około 50 cm. Posłużą mu one do wyrzeźbienia dwóch figurek 
w formie ludzkiej. Kiedy rzeźby są gotowe, posiadacz zanosi je w nocy na cmentarz i pozosta-
wia tam wraz z siedmioma dalszymi kauri i 3 000 franków CFA2. Należy podkreślić, że muszel-
ki, pieniądze oraz inne produkty i artefakty służące w dalszej części rytuału dostarcza osoba 
zamawiająca.

1  J.J. Pawlik, Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe u ludu Basari z Togo, olsztyn 2006, s. 168.
2  1 euro = 656 franków CFA.
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Po tygodniu, rozpoczyna się drugi etap tworzenia przybytków ikpalibi. W nocy posiadacz 
udaje się na cmentarz, aby zabrać rzeźby, zabiera też 1 500 franków, pozostawiając resztę. 
Następnego dnia rano udaje się do zamawiającego wraz z dwoma figurkami. Składa ofiarę 
z białego koguta i stawia przed figurkami miskę z daniem dla duchów gnomicznych: ryż, sos 
sezamowy oraz właściwe dla duchów części ofiary (łapy, głowa, skrzydła i wątroba). Trzeba do-
stosować się do wymogów tych duchów, a więc pod żadnym pozorem nie wolno dodać do sosu 
papryczek chili. obok miski stawia kalebasę z niefermentowanym napojem z prosa. W tym 
dniu, posiadacz, który sprowadził do domu zamawiającego ikpalibi wyjawi mu imiona duchów, 
których przybytkami stały się figurki. imiona te poznał, kiedy je odbierał z cmentarza.

Tydzień później, rozpoczyna się trzeci etap instalacji poprzez ofiarę z dwóch czerwonych 
kogutów śpiewających oraz dwóch młodych kur (które jeszcze nie znosiły jajek) i czarnego 
kozła. Na tym etapie potrzebna jest również cała gama korzeni drzew do przygotowania 
maceratu, którym wcześnie rano, przez siedem kolejnych dni, będzie się obmywał zamawia-
jący. Część z nich, roztarta na miazgę zostanie dodana do posiłku, który będzie spożywał. 
Jest to dla niego czas oczyszczenia i uzdolnienia do komunikowania się z duchami, dlatego 
nie wolno mu w tym okresie odbywać stosunków seksualnych. Po upływie siedmiu dni nowy 
posiadacz duchów wyrzuca wykorzystane do maceracji korzenie na cmentarzu i wraca szyb-
ko do domu, nie spoglądając za siebie ani nie odzywając się do nikogo. Po wejściu do domu 
może wzywać „swoje” duchy gnomiczne i z nimi rozmawiać3.

Mechanik samochodowy Gbati Kpanti, bo tak nazywał się nowy posiadacz ikpalibi wy-
dał w sumie 50 000 franków CFA4, aby posiąść duchy. Poza zakupem potrzebnych na ofiary 
zwierząt i ofiarowanych pieniędzy musiał zakupić białe płótno na kotarę, za którą ustawione 
są figurki i inne przedmioty związane z kultem duchów gnomicznych. Ponadto musiał wy-
nagrodzić tego, który przeprowadził rytuały sprowadzania duchów do domu. Gbati Kpanti 
pozwolił mi uczestniczyć w spotkaniu ze swoimi ikpalibi w dniu 4 marca 1997 roku o 9.30 
w swoim domu w Bassar-Kodjodumpu. oto, co zanotowałem w dzienniku:

„Kpanti podnosi białą kotarę zasłaniającą miejsce przechowywania przybytków ikpa-
libi i  siada przed nim na taborecie. W kącie pokoju, na jakby ołtarzyku stoją dwie figurki 
o kształtach ludzkich, wysokości około 30 cm, pomiędzy nimi wznosi się kopczyk z ziemi 
trochę wyższy niż figurki, przypominający głowę człowieka ze względu na zaznaczone rysy 
twarzy. obok niego stoi mała kalebasa z przykrywką. Na murze wiszą czaszka barana i ogon 
krowi. Na czterech wymienionych przedmiotach stojących na ziemi dają się zauważyć liczne 
ślady krwi i przyklejone do niej pióra ofiar.

Kpanti woła swoje ikpalibi i wylewa trochę bimbru na każdy z przedmiotów. Drugą 
ręką zbiera garść kauri i  rozrzuca na posadzce, od czasu do czasu dzwoni pojedynczym 
dzwonkiem, używanym przez wróżbitów, poprawia pióra, które odkleiły się od przybytków 
i  spadły na ziemię. Rozmawia ze swoimi duchami i  tłumaczy ich język, który dla mnie 

3  Więcej szczegółów zob. J.J. Pawlik, Zaradzić…, s. 165–166.
4  Wówczas pensja miesięczna dyplomowanego nauczyciela.
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pozostaje szeleszczeniem. Prosi najpierw o buteleczkę bimbru za 200 franków CFA (za którą 
płacę). Kpanti wylewa po kilka kropel na wszystkie przedmioty, następnie zaprasza mnie, 
abym się zbliżył. Siadam na taborecie obok niego. Ikpalibi zapraszają mnie do poczęstowa-
nia się bimbrem i pytają, czy ich widzę. Kiedy zaprzeczam, odpowiadają, że one mnie dobrze 
widzą. Zapytane, czy mogę zrobić zdjęcia, zwlekają z odpowiedzią przez chwilę, ale w końcu 
wyrażają zgodę, prosząc o drobny podarunek. Po zrobieniu zdjęć odchodzą. Dialog prowa-
dzony przez Kpanti jest wzruszający, ale bez napięcia, bez śladu transu, wydaje się być raczej 
na luzie, jest uśmiechnięty”.

Znając język duchów gnomicznych Gbati Kpanti był w stanie pomagać ludziom, m.in. 
rozpoznając choroby i odpowiednie rośliny, które należało stosować do ich leczenia. Nie uda-
ło mi się uczestniczyć w  żadnym innym seansie u  Gbati Kpantego. Kilka tygodni później 
zmarł. Ludzie, którzy go znali, mówili z żalem, że pomagał ludziom w dolegliwościach, ale 
jego samego duchy, których był posiadaczem, nie uzdrowiły.

Chcąc zrozumieć działanie figurek, a raczej duchów, które obrały je sobie za siedlisko, 
warto odwołać się do innych kręgów kulturowych, gdzie użycie figurek w procesie uzdrawia-
nia jest bardziej popularne.

Jednym z klasycznych dziś przykładów są minkisi (l. poj. nkisi), znane wśród Bakongo 
z zachodniej części Demokratycznej Republiko Konga i sąsiadujących krajów. Minkisi należą 
do zbioru religijnych sił, które zawierają moc przodków, czarowników, wróżbitów i jasnowi-
dzów. Są to rzeczy sfabrykowane, ale mają wolę i mogą wpływać na zachowanie ludzi. Nie 
mogą się poruszać ani mówić, ale potrafią w tajemniczy sposób działać na odległość, przez 
tajemnicze działanie wywoływać zamierzone skutki5. Materialną podstawą kompleksu min-
kisi są figurki antropomorficzne, ale mogą być również garnki gliniane, kalebasy itp. Przed-
miotom tym daje siłę duch pochodzący z innego wymiaru: przodkowie, lokalne duchy itp. 
Jednak przedmiot staje się minkisi tylko wtedy, kiedy napełniony jest lekami w przepisany 
sposób przez wykwalifikowanego specjalistę na zamówienie nowicjusza.

Podobnie, jak w przypadku ikpalibi, istnieje łączność między posiadaczem a zamawiają-
cym, która pozwala na przekazanie mocy. W przypadku jednak minkisi ta ciągłość przekazy-
wanej siły jest dużo większa i wymaga specjalnych ingrediencji zwanych potocznie lekami. 
„Kompozycja ważnych minkisi wymaga, aby duch z kraju zmarłych został złapany i włączony 
do leku. W praktyce jest to przedmiot, który był w kontakcie ze zmarłym lub ziemia z jego 
grobu”6. Świat zmarłych odgrywa tu bardzo ważną rolę, stanowiąc odbicie świata żywych. 
Mogą go osiągnąć tylko niektóre osoby, na przykład podczas snu. 

Zgodnie z podaniami mitycznymi, duch, który daje siłę minkisi, pojawił się w cudowny 
sposób pierwotnemu twórcy właśnie we śnie7. od tego czasu, następuje nieprzerwany proces 
przekazywania tej siły. Nowe minkisi uważa się za potencję gwarantowaną przez społeczną 

5  Zob. W. MacGaffey, The Personhood of Ritual Objects: Kongo Minkisi, „Etnofoor”, 1990, t. 3(1), s. 45.
6  Tamże, s. 51.
7  Tamże, s. 56.
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hierarchię łączącą nowego właściciela z mistrzem. Uważa się, że oryginalny przedmiot został 
przywieziony z innego świata przez twórcę pierwszego nkisi. Nowy przedmiot obdarzony siłą 
uważa się za pochodzący od oryginału. Zbiór związanych z nim obiektów, takich jak kostiumy, 
instrumenty muzyczne, kosmetyki, a czasem nawet specjalne miejsce, stanowią materialny 
dodatek do aktywowania centralnego przedmiotu8.

Podstawowe funkcje, jakie przypisuje się minkisi, to paktowanie ze śmiercią i zaradze-
nie nieszczęściu. Są zwykle wykorzystywane, aby sprowadzić zemstę na złoczyńcę i w ten 
sposób wyrównać długi, ale mogą również uzdrawiać z chorób i dać życie.

Specyficzne rozumienie „osoby” pozwala na fluktuację granicy między materialnością 
a duchowością. Szczególnie widoczne jest to w przypadku człowieka, który uważany jest za 
naczynie obdarzone duchem/duszą, które może na jakiś czas posłużyć innemu duchowi, jak 
to ma miejsce w rytuałach owładnięcia. osobowość może być również rozszerzona czasowo 
lub na stałe nie tylko na innych ludzi, ale też w  szczególnym kulturowym kontekście na 
zwierzęta i na rzeczy. Typowym przykładem jest tutaj animizm południowoamerykański. Jak 
słusznie podkreśla MacGaffey „ani rzeczowość rzeczy, ani osobowość człowieka nie są z góry 
dane, ale są rezultatem procesu etykietowania”9. Tak jak człowiek z upływem lat nabywa 
pełnię osobowości, tak samo rzecz/przedmiot (drzewo, kamień) staje się tym, czym jest 
przez proces wykluczenia związku z siłami pozanaturalnymi lub zostaje obdarzony osobo-
wością przez potwierdzenie takowego związku.

Jaką osobowością dysponują minkisi? Uważa się, że posiadają wolę, dlatego trzeba je 
skłaniać, aby na żądanie klientów pośpieszyli wykonać polecenia. Traktowanie minkisi na 
wzór ludzki daje się zauważyć w procesie ich aktywacji. Polega on głównie na dokuczaniu 
im, aby wzbudzić u nich złość i agresywność względem wrogów klienta. Strzela się prochem, 
aby przyciągnąć ich uwagę i wezwać do otwarcia oczu i uszu. Rzuca się przekleństwami. 
W przypadku minkondi (minkisi gwoździowe) wbija się gwoździe lub kolce10. Ten właśnie 
rodzaj minkisi może zaradzić bólom głowy i klatki piersiowej, złym snom i objawom szału.

Posiadaczy minkisi, jak i  ludzi uzdrowionych ich siłą obowiązywały zakazy, któ-
rych przekroczenie owocowało utratą siły minkisi lub nawrotem choroby. Po śmierci 
właściciela przedmiot tracił wartość sakralną, podobnie, kiedy zostawał sprzedany do 
muzeum.

Wytwór, jakim jest nkisi, staje się aktywny przez więź z twórcą oraz przez aktywację, 
której podstawą są odpowiednie ingrediencje mające związek ze światem zmarłych. Po-
dobnie jak podmiotowość zmarłego, który wskazuje na winnego swej śmierci przez prze-
słuchanie przed pochówkiem czy osobowość jego materialnego substytutu podczas ob-
rzędów zakończenia żałoby u Basari11, przedmiot/naczynie nkisi otrzymuje siłę/osobowość  

8  Tamże, s. 50.
9  Tamże, s. 46.
10  Tamże, s. 53–54.
11  J.J. Pawlik, Expérience sociale de la mort. Étude des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo, Fribourg 1990, s. 114–124.
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pochodzącą z innego świata, ale w ścisłym związku z żyjącym twórcą przedmiotu. Siła ta 
może zarówno wymierzać sprawiedliwość, jak również leczyć choroby.

inny przykład pochodzący od Jorubów z Nigerii dotyczy antropomorficznych figurek uży-
wanych w  celowych aktach magicznych. Te figurki lecznicze funkcjonują przede wszystkim 
jako przedmioty siły. Siły te, zmagazynowane, zamknięte i kontrolowane w figurkach, są ma-
nipulowane dla pożytku jednostek lub grup Jorubów. Większość figurek nie jest pokazywana 
publicznie, ale tworzona i aktywowana w tajemnicy. Stworzone są przez magiczne naśladow-
nictwo, które pociąga za sobą wytwory ludzkich pragnień, przedstawiają coś, na co twórca 
pragnie ściągnąć siłę. „Z wielu składników używanych w przygotowaniu leków w repertuarze 
specjalisty są obrazy ludzkie uformowane lub wyrzeźbione z naturalnych materiałów i uży-
wane jako kanały sił natury w aktach magicznego naśladownictwa” – pisze Norma H. Wolff12.

Trzeba pamiętać, że u Jorubów, podobnie jak u wielu innych ludów, dominuje personali-
styczny system medyczny, który przyjmuje za przyczynę choroby czynną i celową interwen-
cję pewnego sprawcy, który może być człowiekiem, duchem lub inną istotą pozanaturalną. 
Chory jest po prostu ofiarą, przedmiotem agresji lub kary skierowanej przeciw niemu13. Po-
szukiwana nie jest więc bezpośrednia przyczyna choroby, ale osoba lub siła, która ją spowo-
dowała. Stąd wynika wykorzystanie figurek, w których niewidzialne siły są antropomorfizo-
wane i używane przez tradycyjnych medyków grup Jorubów jako składnik magicznych leków, 
aby diagnozować, leczyć i chronić.

Przy fabrykacji figurek cały świat naturalny jest źródłem siły (rośliny, zwierzęta i inne 
przedmioty naturalne). „obdarowane siłą figurki używane w medycynie są oczywiście czymś 
więcej niż imitacjami; stanowią czynnik przekształcający, który wciela i kanalizuje siły natu-
ralnych materiałów, z których są zbudowane. inaczej mówiąc, tworzenie figurek leczniczych 
jest aktem ucieleśnienia z intencją skoncentrowania sił natury dla celów społecznych”14.

Figurki lecznicze Jorubów są aktywowane i  podtrzymywane przy życiu przez krwawe 
ofiary. Z  czasem zmienia się ich forma. Najpierw wszelkie zagłębienia i  wcięcia zostają 
zapełnione krwią, aż z czasem figurka przybiera postać coraz bardziej bezkształtnej bryły. 
Mówi się, że pokrywa się „patyną ofiarną”. Figurki lecznicze Jorubów są mało znane szerokie-
mu gronu znawców sztuki, ale również mało znane są publice nigeryjskiej, u której dominu-
jącą funkcję spełnia sztuka wizualna. Figurki te bowiem robione są w ukryciu, przez artystów 
nieprofesjonalnych, a ze względu na „patynę ofiarną” nie przyciągają większej uwagi.

Najbardziej znane i najczęściej prezentowane figurki Jorubów pochodzą z grupy ere i przed-
stawiają orisze. Niewiele spośród nich związanych jest z procesem rytualnym, nie są przed-
miotami siły, pozwalającymi komunikować z niewidzialnymi bytami. Wyjątkiem są ere ibeji 
(przedstawienia bliźniąt), które rzeźbi się po śmierci bliźniaka, aby uchwycić i kontrolować jego 
potencjalnie niebezpiecznego ducha. Wyrzeźbiona figurka umieszczona zostaje w domowej 

12  N.H. Wolff, The Use of Human Images in Yoruba Medicines, „Ethnology”, 2000, t. 39(3), s. 206.
13  G.M. Foster, Disease Etiologies in Non-Western Medical Systems, „American Anthropologist”, 1976, t. 78(4), s. 773–782.
14  N.H. Wolff, dz. cyt., s. 207.
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świątyni, gdzie będzie otrzymywać codzienne ofiary. Pozostaje zarówno przedmiotem na po-
kaz, jak i siedliskiem siły15.

Figurki lecznicze nie funkcjonują w taki sposób. Zresztą nie mieszczą się w kategorii 
ere. Nie są publicznie pokazywane ani też wystawiane w świątyniach, ale jako przedmioty 
siły wykorzystywane są do uchwycenie pozanaturalnych sił potrzebnych do uzdrawiania. 
W świecie bowiem istnieje siła ase, która sprawia, że coś się zdarza – moralnie neutralna 
siła, siła dawania i zabierania, dawania życia i zabijania. W przypadku figurek leczniczych 
wykorzystane jest oogun, wiedza, technika oraz moc potrzebna do złapania i skoncentro-
wania sił ściągniętych z naturalnych produktów. Dobry praktyk zna szeroki wachlarz formuł, 
aby zrobić leki w postaci płynów do połykania oraz pudrów, maści, mydeł, czarów i inkanta-
cji. Przez inkantacje oogun wykorzystuje ase do skoncentrowania sił natury, aby wykonać 
zadanie: uleczyć, zaszkodzić, chronić, zapewnić sukces itp.16

„Antropomorfizacja sił natury przez fabrykację ludzkich obrazów może być uważana za 
akt magicznego naśladownictwa, aby zapewnić kontrolę nad potencjalnie niebezpieczny-
mi siłami”17. Gdyby te siły nie były utrwalone w rzeźbie, byłoby niebezpiecznie zadawać się 
z nimi. Figurki lecznicze odzwierciedlają wierzenia Jorubów dotyczące człowieka. Jednostka 
czuje się uwikłana w sieć osobistych i duchowych relacji (z przodkami, z bogami, duchami 
miejsca, roślin i zwierząt), które mają wpływ na jego egzystencję, ale którymi człowiek jest 
zdolny manipulować na swoją korzyść. Figura tworzy związek między rzeczywistością a pra-
gnieniami. Przez replikę ludzkiego obrazu pozanaturalna siła składników leku, określona 
figurka lecznicza i konkretna jednostka są razem złączone. W tym punkcie występuje proces 
przenikania, który łączy świat naturalny, pozanaturalny i społeczny.

ostatni przykład zaczerpnięty jest południowego Beninu i  dotyczy bocio – figurek 
antropomorficznych. Bocio reprezentuje osobę, która ją zamówiła, odwołując się do jej 
psychicznej i emocjonalnej tożsamości. Jak podkreśla Susan P. Blier jego znaczenie tera-
peutyczne pochodzi z transferu z osoby na bocio różnych emocji18. Bocio nie jest jedynie 
siedliskiem siły, ale sam przedmiot materialny jest siłą, ponieważ poprzez aktywację zo-
stał obdarzony mocą.

Fonowie z Południowego Beninu uznają specyficzną kategorię leków lub ponadnatu-
ralnych mocy, które nazywają gbo. Pełnią one wiele funkcji: mogą chronić przed złą ma-
gią, chronić dom, stada i pola. istnieją gbo, które potrafią odeprzeć zły czar i odesłać do 
nadawcy, inne jeszcze mogą zabić, a inne przedłużają życie, leczą choroby, chronią myśli-
wego, dzieci i ciężarne kobiety. Przybierają one zróżnicowane formy. W pierwszej kolejno-
ści należy wymienić maceraty z roślin służące do ablucji, proszki zażywane lub nakładane 
na skórę, proszki zawinięte w strzępek płótna i noszone jako talizman. Mogą to być też 

15  Tamże, s. 209.
16  Tamże, s. 210.
17  Tamże, s. 220.
18  S.P. Blier, African Vodun. Art, Psychology, and Power, Chicago and London 1995, s. 95.
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miedziane lub żelazne bransolety służące do ochrony przed niebezpieczeństwem19. Szcze-
gólnym zaś rodzajem gbo są właśnie bocio (od gbo – mające moc i cio – martwe ciało).

Bocio nie dają się policzyć. Jest ich tak wiele, jak wiele jest ludzkich pragnień. Bocio wy-
korzystuje się do szerokiej gamy celów. Mogą przyciągnąć klienta lub kochanka, pomagają 
uwieść lub znienawidzić, uodpornić od trucizny lub ugryzienia przez węża, leczą trąd, reu-
matyzm lub inne choroby, wzbudzają u posiadacza dobrą wolę, sympatię lub poczucie winy, 
ale też sprowadzają chorobę, czynią impotentem, chronią przed złą magią, przed zmarłymi, 
zanim nie zostaną pochowani, sprowadzają wrogość, ale też zapewniają długowieczność20. 
Lista ta nie jest pełna. Trzeba zauważyć, że mogą one sprowadzać zarówno zło, jak i dobro.

Figurki antropomorficzne bocio odpowiadają pewnym regułom reprezentowania ciała. 
U Fonów brzuch jest uważany za siedlisko emocji, dlatego w tego typu rzeźbach jest on zwykle 
nabrzmiały, wzdęty przez dodanie pewnych składników, które sugerują siłę, nieład, chorobę, 
a nawet furię. Pępek, jako wejście do brzucha, jest ważnym punktem w zabiegach aktywacji 
bocio. inne ważne części ciała to nerki uznawane za pierwotny organ refleksji, genitalia i po-
śladki – wyrażające płodność, szyja – znak krzepy oraz głowa, a szczególnie czoło i oczy21.

Wielkość bocio waha się od 0,2 do 1 m. im większa figurka, tym większe jej znaczenie. 
Niektóre bocio czerpią siłę z ziemi, dlatego dolna część ciała jest zakończona spiczastym 
końcem, aby można było figurkę wbić w ziemię. Siła innych bocio pochodzi od bóstw i du-
chów, dlatego ich aktywację można powtarzać wiele razy. Te figuralne przedmioty magiczne 
spotykamy najczęściej na granicy wioski, u wejścia na targowisko, do zagrody czy domu.

Na antropomorficznych figurkach bocio możemy spotkać przyczepione do szyi, w pa-
sie czy na ramionach niefiguralne elementy magiczne. Figurki używane we wróżbiarstwie 
zaopatrzone są w lusterka symbolizujące jasnowidzenie oraz zdolność odpierania niebez-
pieczeństw. Katalizatorami siły nie są same figurki, ale ingrediencje materialne: kamienie, 
ziemia, kości, żelazo, części roślin lub zwierząt oraz tkaniny. odgrywają one ważną rolę 
w sprowadzaniu siły do bocio. istotną rolę odgrywa sposób przymocowywania dodatko-
wych elementów. Sznurek kojarzy się z  łącznością, obowiązkiem, trwałością, dopełnie-
niem, oporem, prężnością. Może też mieć wartość negatywną, taką jak: śmierć, niewolnic-
two, więzienie czy toksyczność. Ze sznurkiem wiążą się inne formy zamknięcia. Popularne 
są bocio spięte klamrą lub kłódką, która może mieć różnorodną wartość oznaczającą: prze-
szkodę, rozwiązanie, zabijanie, wypadek, złe duchy, kłopoty22.

Figurki bocio są tworzone przez artystów rzeźbiarzy. U Fonów byli to tylko mężczyźni. inni 
specjaliści potrzebni są, aby nadać siłę magiczną bocio. Przywiązują lub wtłaczają do figurki 
różne „czynne” elementy. Jeszcze inną grupą są zamawiający, którzy stają się beneficjentami 
tej siły. Przy odbiorze bocio ważną rolę odgrywa aspekt emocjonalny, wrażenie siły, lęku, szoku, 

19  M.J. Herskovits, F.S. Herskovits, An Outline of Dahomean Religious Belief, New Haven 2016, s. 62–68.
20  S.P. Blier, dz. cyt., s. 117–118.
21  Tamże, s. 137–163.
22  Tamże, s. 269–270.
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furii, bezładu i podstępu. W końcu ostatnią grupą związaną z bocio są orędownicy (kapłani, 
wróżbici, głowy rodzin). Wykorzystują oni siłę bóstw i duchów oraz przodków, aby przez wypo-
wiedzenie formuły, poślinienie, opalenie, potarcie nasionami papryki, ściśnięcie sznurkiem lub 
owinięcie tkaniną uaktywnić bocio.

Cechy formalne bocio i źródła pochodzenia aktywizującej je siły dostarczają cennych wska-
zówek do odczytania psychicznej i społecznej dynamiki, która pogłębia ich artystyczne znacze-
nie. Każde z nich odpowiada na pewne doświadczenie człowieka, doświadczenie o emocjonal-
nym natężeniu, szczególnie bólu, niepokoju i bezradności. Jako gbo, siedlisko siły, czerpie bocio 
moc na zasadzie sympatycznej magii, kiedy „podobne rządzi podobnym”. Siła ta aktywowana 
jest zgodnie z wolą właściciela przez podanie właściwego pożywienia, wezwanie jego imienia 
i wypowiedzenie właściwej formuły.

We wszystkich analizowanych przypadkach mamy do czynienia z relacją między czło-
wiekiem a przedmiotem. Relacja ta ma wiele aspektów, jest ona żywa, uzależniająca jedną 
stronę od drugiej. W „Traktacie o manekinach” Bruno Schulz pisał: „Pozbawiona własnej 
inicjatywy, lubieżnie podatna, po kobiecemu plastyczna, uległa wobec wszystkich impul-
sów – [materia – JP] stanowi […] teren wyjęty spod prawa, otwarty dla wszelkiego rodzaju 
szarlatanerii i dyletantyzmów, domenę wszelkich nadużyć i wątpliwych manipulacji demiur-
gicznych. Materia jest najbierniejszą i najbezbronniejszą istotą w kosmosie. Każdy może ją 
ugniatać, formować, każdemu jest posłuszna”23. Zwrócenie się ku materii, przekształcanie 
jej, fasonowanie, działanie w celu jej aktywowania, łączenie różnych substancji, choćby tylko 
przez potarcie lub bliski kontakt, może mieć poważne konsekwencje. Nieożywiona lub oży-
wiona materia nie jest obojętna, ale w rękach artysty, manipulatora lub kapłana uaktywnia 
swą potencję, która będąc u źródeł neutralna, podporządkowuje się lub sprzeciwia intencjom 
swego „pana”, posiadacza i/lub twórcy.

Stąd można mówić o  intencjonalności figurek leczniczych, która pochodzi (jest kalką) 
intencjonalności posiadacza. Przejmuje jego świat emocjonalny, uczucia lęku i grozy, radości 
i smutku, niebezpieczeństwa, nieładu i niepewności, a przede wszystkim, w przypadku fi-
gurek leczniczych, bólu i beznadziejności. Jednak nie jest to proste naśladownictwo. Figurki 
lecznicze są wynikiem złożonego procesu ożywiania, który rozpoczyna się od wyboru mate-
riału i uformowaniu kształtów, często przypominających człowieka, bo przecież ma działać 
na wzór i w intencji człowieka. Sam proces bezpośredniego ożywienia wymaga dokładnie 
dobranych ingrediencji. Jeśli bryła figurki jest materialna, to ingrediencje w przeważającej 
mierze pochodzą ze sfery organicznej, zawierając składniki roślinne, zwierzęce, a  nawet 
ludzkie. To działanie ingrediencji – odpowiednie wprowadzenie ich w strukturę lub na po-
wierzchnię materii – powoduje, że figurka przestaje być obojętna. By skłonić ją do działa-
nia i by „poruszyć”, uaktywnić jej siłę, trzeba czegoś więcej, a mianowicie ofiar zwierzęcych. 
Paralelnie do człowieka, któremu niezbędna jest krew do życia, figurka potrzebuje polania 
krwią, aby się uaktywnić.

23  B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, Kraków 2003, s. 23.
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Czy żyje ona sama przez się? Jest tak ważna w praktykach rytualnych, że respondenci 
wahają się czasem odmówić jej niezależnego istnienia. W każdym razie jest w niej siła, która 
działa, a której pochodzenie ze świata niewidzialnego skłania do przypisywania jej przodkom, 
duchom lokalnym, a nawet bóstwom. Siła ta nie bierze się bowiem sama z siebie, ale związana 
jest z czasem początków, jak u Bakongo, i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jedno 
jest pewne. Relacja, jaką nawiązuje posiadacz ze swoim posiadaniem (figurką – materialnie, 
duchem – niematerialnie), jest stała i zobowiązująca. Wymaga ona od niego ustawicznej tro-
ski, licznych ofiar, zachowywania zakazów i nakazów oraz współgrania z żądaniami ducha. 
Relacja ta czasem wygasa z chwilą śmierci posiadacza, ale u wielu ludów Afryki, pozostały 
przedmiot, nieobojętny, potencjalnie aktywny i niebezpieczny łączy się z którymś z potomków, 
który zobowiązany jest zadbać przez ofiary o zamieszkującego (uwięzionego) w figurce ducha/
siłę, zapewnić mu życie, którego obfitość będzie zależeć od częstotliwości składanych ofiar.

Relacja między niewidzialną siłą lub duchem, którego siedliskiem jest figurka a posia-
daczem, cechuje się wyjątkowym natężeniem emocjonalnym. Przekonanie o  skuteczności 
jej działania przyczynia się do uzdrowienia, tym bardziej że stanowi ona główny przedmiot 
manipulacji podczas odpowiadających rytuałów, które wykorzystują wszelkie techniki psy-
chosomatyczne w celu wywołania spodziewanego efektu, a mianowicie zdolność uchwycenia 
najdrobniejszych poszlak, które umykają uwadze niewtajemniczonych, przyznawanie ciału 
centralnego miejsca przy wykorzystaniu jego najskrytszych energii, umiejętność wpływania 
na psychikę ludzką (sugestia i autosugestia, oczyszczające działanie wyznania złych czynów, 
siła hipnozy, wykorzystanie zdolności jasnowidzenia i prymat psychodramy). Jednym słowem, 
skuteczność rytualna polega na zdolności uchwycenia tego, co niewidzialne.

Bezwzględnie wiele technik jest wyuczonych przez specjalistów, ale nie obędzie się w ich 
stosowaniu bez wrodzonych zdolności i „pomocy” duchów. Z pewnością uzdrowienie wiąże 
się z wróżbiarstwem, a przede wszystkim ze zdolnością jasnowidzenia. W procesie uzdrawia-
nia, aktywacja i manipulacja figurek pozwala na postawienie diagnozy, a co najważniejsze na 
właściwy dobór lekarstw w postaci odpowiedniej mieszanki ziół i korzeni. Wiedza ta, przeka-
zywana jest przez siły niewidzialne posiadaczowi figurek, który ma zdolność jasnowidzenia. 
Zdolność ta nie jest wrodzona, ale pochodzi z zewnątrz. W pierwszym przykładzie Gbati Kpan-
ti, który nabył ikpalibi, był postawiony zasadniczy warunek, a mianowicie akceptacja duchów, 
aby związać się z posiadaczem i przekazać mu oczekiwaną zdolność. Jak stwierdził sam zain-
teresowany, bez przyzwolenia ikpalibi, nigdy by umiejętności leczenia nie opanował. W innych 
przypadkach relacja może być odwrotna. To duchy dają znać o wyborze przez znaki, ale zawsze 
to one mają decydujące zdanie o wejściu w relację z konkretną osobą.

Proces uzdrawiania łączy religię z magią. Z jednej strony mamy do czynienia z wiarą w in-
stancje duchowe, do których adresowane są modlitwy i inkantacje, i którym składa się ofiary. 
Z drugiej strony w procesie tym zauważa się wykorzystanie elementów magii. Nie sposób, 
w krótkim artykule, wchodzić w szczegóły technik magicznych stosowanych w związku z fi-
gurkami uzdrawiającymi. Warto jednak zwrócić uwagę na aspekt afektywny, związany z tą rze-
czywistością. Jak pisze Claude Rivière, nawiązując do myśli Jacques’a Lacana: „można uważać, 
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że wierzenie w magię wynika z logiki wszechmocy pragnienia”24. W analizowanych przypad-
kach chodzi o pragnienie uzdrowienia, a biorąc pod uwagę szersze znaczenie figurek uzdrawia-
jących, o pragnienie ochrony, zaradzenia nieszczęściu lub zniszczenie wroga.

W innym miejscu zaś, ten sam autor pisze: „Magia jest sposobem zmierzenia się z sy-
tuacjami nieszczęścia lub niebezpieczeństwa, dla których nie ma znanego i skutecznego 
rozwiązania. Sposoby działania, aby załagodzić nieszczęście lub zażegnać niebezpieczeń-
stwo, rytuały magiczne nie przynoszą zawsze oczekiwanych wyników. Stwarzają czasem 
niepokój (ognia piekielnego), ale mimo to przynoszą zwykle orędzie wsparcia i otuchy”25. 
Jakakolwiek by nie była forma praktyk uzdrawiania z użyciem figurek, jaką wypracowała 
kultura, w  grę wchodzą doświadczenia cielesne i  afektywne, które łagodzą i  kanalizują 
wyobrażenia i praktyki magiczne.

Nie można zakończyć tych rozważań, nie wspominając o walorach estetycznych anali-
zowanych figurek. Jedne z nich stanowią starannie dopracowane rzeźby antropomorficzne, 
inne są jakby niedokończone, surowe, tylko domyślnie przypominające człowieka. Jedne są 
wykonane przez artystów rzeźbiarzy, inne przez twórców nieprofesjonalnych. W  kontek-
ście praktyk uzdrawiania, forma figurek nie ma większego znaczenia. Liczy się precyzja 
ich ożywiania i skuteczność działania. Można je ocenić nie na podstawie kanonów sztuki, 
ale na podstawie „patyny ofiarnej”, która świadczyć będzie o częstotliwości ich używania. 
Muzealnik, otrzymujący do kolekcji podobną figurkę stoi przed dylematem. Czy wystawić 
ją niezmienioną, zachowując wszelkie ślady ofiar i ingrediencji magicznych, czy przystąpić, 
zgodnie z procedurą, do sekcji, pozbawiając ją wszelkich znaków życia, pozostawiając trwałą 
podstawę, która zadecyduje o walorze artystycznym figurki?
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Słownictwo tradycyjnych religii 
afrykańskich. Imiona Boga

Przekonanie, iż Afryka jest kontynentem bez religii i bez prawa, bez państwa i moral-
ności, bez kultury i cywilizacji, bez jakichkolwiek walorów humanitarnych, wyrażane przez 
filozofów i wielu pierwszych badaczy Afryki Subsaharyjskiej, nie sprzyjało rozwojowi ba-
dań nad tradycyjnymi religiami afrykańskimi1. A  nawet po rozpoczęciu badań nad nimi 
nasuwały się dwa zasadnicze pytania: Czy w wierzeniach i myśli teologicznej starej Afryki 
istniało pojęcie Boga Najwyższego? A jeśli istniało, dlaczego odgrywał on tak małą rolę 
w kulcie religijnym2? Te pytania wypływały z pewnością z interpretowaniem przez euro-
pejskich badaczy przeżyć religijnych Afrykanów w  kategoriach ich własnej, europejskiej 
kultury. Trudno było dostrzec, a  tym bardziej zrozumieć antropocentryzm tradycyjnych 
religii afrykańskich, w których człowiek, pojmowany jako ja-we-wspólnocie tak żyjących 
na ziemi, jak i  zmarłych przodków, zajmował miejsce centralne. Ponadto bogaty świat 

1  Por. J. Różański, Słownictwo tradycyjnych religii afrykańskich. Nazwa religii, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście 
teologicznym i  kulturowym), t. 4, Materiały z  konferencji, Gniezno 22–24 września 2008, P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, 
M. Rybka (red.), Poznań 2009, s. 91–92.
2  Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 42.
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duchów i rozbudowane panteony bóstw niektórych ludów często skutecznie przesłaniały 
istotę Najwyższą. 

Poznanie miejscowego imienia Boga i  jego atrybutów jest istotne dla głoszenia 
Ewangelii, gdyż podobnie jak Jahwe dawał poznawać się stopniowo swoim wybrańcom, 
aż do objawienia swojego imienia, tak i analogicznie dzisiaj Bóg chrześcijan daje się po-
woli poznawać swoim afrykańskim wyznawcom. 

Spór o monoteizm tradycyjnych religii afrykańskich
Jednym z pierwszych świadectw o wierze Afrykanów w Wielkiego Boga była relacja 

Williama Bosmana z początkowego okresu akcji misyjnej w XViii w.: „Posiadają mgliste 
pojęcie prawdziwego Boga i  przypisują mu cechy wszechpotężnego i  wszechobecnego. 
Wierzą, że stworzył wszechświat i dlatego wszędzie stawiają go nad innymi bóstwami 
– idolami. Nie modlą się jednak do Niego, ani też nie składają Mu żadnych ofiar”3. Do 
podobnych wniosków dochodziło wielu innych, do czego w znacznej mierze przyczynił się 
o. Wilhelm Schmidt, poszukujący oparcia dla swej teorii monoteizmu pierwotnego, wyło-
żonej w pierwszych sześciu tomach 12-tomowego dzieła na temat pochodzenia idei Boga 
Der Ursprung der Gottesidee. U podstaw jego teorii znajdowała się teza, iż religie wielu 
prakultur mają zasadniczo charakter monoteistyczny, gdyż uznają i praktykują kult istoty 
Najwyższej, będącej prawodawcą moralnym. Jego zdaniem religia monoteistyczna nie wy-
klucza innych istot, uważanych za wyższe, nadnaturalne, pod warunkiem, że są stworzone 
przez istotę Najwyższą i od niej pochodzą ich siły i zdolności. otrzymują one od istoty Naj-
wyższej uprawnienia i funkcje, nie ograniczają one kontaktu między ludźmi i istotą Naj-
wyższą4. Badacz ten w tym kontekście mówił o monoteizmie Pigmejów, których zaliczył 
do najstarszych grup ludności afrykańskiej. 

Definicja monoteizmu ludów pierwotnych, zaproponowana przez Wilhelma Schmid-
ta, znalazła wielu krytyków, odróżniających monoteizm w klasycznym ujęciu, wypraco-
wanym przez judeo-chrześcijaństwo od pojęcia istoty Najwyższej. Stąd też z  czasem 
wielu badaczy opowiadało się raczej za „monoteistycznym charakterem” tradycyjnych 
religii afrykańskich, dochodząc nawet do pojęcia „monoteizmu rozproszonego”, tj. do-
puszczającego kult innych, podrzędnych bóstw. Jeszcze inni, chcąc uniknąć jednoznacz-
nej oceny w kategoriach „politeizm-monoteizm” uciekali się do pojęcia „henoteizmu”, 
sytuującego te religie między politeizmem a monoteizmem. inni wreszcie nazywali tra-
dycyjne religie afrykańskie „modalistycznymi”, tzn. monoteistycznymi i politeistyczny-
mi zarazem, ale na różnych płaszczyznach – w zależności od ujęcia numinosum i rodzaju 
praktyk kultowych5.

3  W. Bosman, A New and Accurate Description of the Coasts of Guinea, London 1705; cyt. za S. Piłaszewicz, Religie 
Afryki…, s. 43.
4  Por. H. Zimoń, Znaczenie Wilhelma Schmidta w badaniach etnologicznych i religiologicznych, [w:] Werbiści a badania 
religiologiczne, A. Wąs (red.), Warszawa 2005, s. 51–52.
5  Por. tamże, s. 53–54.
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Niezależnie od sporu o  monoteizm tradycyjnych religii afrykańskich z  licznych badań 
wynika jednoznacznie, iż u większości ludów afrykańskich istnieje wiara w istotę Najwyż-
szą. „W mojej większej pracy Concept of God in Africa (1969) zebrałem wszystkie dostępne 
informacje na temat tradycyjnych koncepcji Boga – pisał John Mbiti w Afrykańskich religiach 
i filozofii – studium to obejmuje ponad 300 ludów z całej Afryki, poza wspólnotami trady-
cyjnie chrześcijańskimi i muzułmańskimi. U wszystkich tych ludów bez wyjątku ludzie uwa-
żają Boga za istotę Najwyższą. Jest to najbardziej ogólna i podstawowa idea Boga obecna 
we wszystkich społeczeństwach afrykańskich”6. Nawet jeśli nie zawsze jest ona oczywista. 
istota Najwyższa dominuje nad całym widzialnym światem ludzkim i materialnym i nad ca-
łym złączonym z nim niewidzialnym światem duchowym. System wierzeń z nią związanych 
jest jednak wyraźnie zróżnicowany. ich uporządkowanie utrudnia ponadto charakter afry-
kańskich konstrukcji myślowych, które są bardziej konkretne niż abstrakcyjne. 

Transcendencja i immanencja Boga u ludów Środkowego Sudanu
Bartrand Lembezat, przytaczając szereg imion Boga występujących u  plemion pół-

nocnokameruńskich, twierdzi, iż u Mofu Erlam oznacza także „niebo”, Zigile u Matakam, 
Bâ u Tupuri oznacza „ojciec”, Boui Mulvung u Gisiga oznacza „Wódz Duchów”. Stwierdza 
przy tym, iż Bóg jest uważany za Stwórcę wszystkich rzeczy. Dla Massa i Tupuri jest on 
„Stwórcą niestworzonym, który uczynił ziemię i ludzi, i wszystko, co istnieje”, dla Gisiga 
„Bytem Najwyższym. Bogiem Stworzycielem, trudno dostępnym”, dla Mundang „Bogiem 
Stworzycielem, wszechmogącym, mistrzem wszystkiego, immanentnym, który przebywa 
»wysoko«”, dla Mbum „Stworzycielem, niestworzonym, wszechmocnym mistrzem Natu-
ry, a w sposób specjalny ognia, deszczu i sklepienia niebieskiego”7. Dla Mafa Jigile-Mbiya to 
Wielki Duch niestworzony, jeden, pomimo iż Jigile wskazuje na liczbę mnogą. Jigile-hi – to 
bogowie stworzeni o ograniczonej władzy. Jigile-Mbiya jest istotą duchową, wobec której 
unika się przedstawień antropomorficznych, nawet jeśli mówi się o nim w opowieściach. 
Unika się też umiejscawiania go, gdyż jest on wszędzie. Bóg nie ma pochodzenia. Jest 
jedynym stwórcą. Jest dobry. Nie wyjaśnia się jednak pochodzenia zła. Pytanie, dlaczego 
Bóg stworzył człowieka, nie znajduje większego zainteresowania8. Badając doświadcze-
nie Boga w  życiu religijnym społeczności Gidar w  północnym Kamerunie, Antoni Kurek 
podkreślał wiarę w istnienie jednego Boga, Boga jedynego i transcendentnego9. o mono-
teizmie górskich Kirdi pisała także J.F. Vincent, która przez wiele lat prowadziła badania 
terenowe w górach Mandara, oraz wielu innych badaczy i misjonarzy10.

6  J. Mbiti, Afrykańskie religie i filozofia, tłum. K. Wiercieńska, Warszawa 1980, s. 48.
7  Por. B. Lembezat, Les populations païennes du Nord-Cameroun et de l’Adamawa, Paris 1961, s. 101–214; B. Lembezat, 
Mukulehe – un clan montagnard du Nord-Cameroun. Coutumes. Rites. Croyances, Paris 1952, s. 206. 
8  Por. C. Morisotte, Essai sur la pénétration chrétienne chez les Mafa du Nord Cameroun, [mps], Paris 1966, s. 54–78.
9  Por. A. Kurek, Wierzenia i  obrzędy Gidarów, ludu północnokameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne, 
Warszawa 1988, s. 193.
10  J.F. Vincent, Divination et possession chez les Mofu montagnards du Nord-Cameroun, „Journal de la Société des Africani-
stes”, 1971, t. 41(1), s. 71–132; J.F. Vincent, Dieu chez les Mofous-Diamaré, Paris 1986, s. 15; C. Aurenche, Tokombéré, au pays 
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Wśród paleonigryjskich nazw Boga z  terenu północnego Kamerunu, podobnie jak 
i  z  terenu Czadu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej, często pojawia się jego podsta-
wowy przymiot – Stwórcy świata i człowieka. Ylingu (Banda), Gale (Mandja) – to przede 
wszystkim Stwórca ziemi i człowieka. od Niego pochodzą wszystkie rośliny i zwierzęta11. 

W  paleonigryjskich przedstawieniach Boga rysuje się także jego druga, podstawo-
wa cecha, jaką jest oddalenie od człowieka. Bóg zamieszkuje niebo i mało interesuje się 
ludźmi i  ich życiem. Wyraża to szeroko rozpowszechniony protologiczny mit o  odejściu 
Boga. W wersji Gisiga wygląda on następująco: „Kiedyś, na początku, Niebo było blisko 
ziemi. Bumbulvung żył razem z  ludźmi. Niebo było nawet tak blisko, że ludzie musieli 
chodzić pochyleni. Za to jednak nie troszczyli się o pożywienie. Wystarczyło podnieść rękę 
do góry i urwać strzęp nieba, aby się nim pożywić. Pewnego dnia, młoda córka wodza, 
mukuwang12, zamiast żywić się jak inni wyszukała na ziemi ziarno. Zrobiła sobie moździerz 
i tłuczek, by rozbić znalezione ziarna. Pracowała klęcząc na ziemi, lecz za każdym razem, 
kiedy unosiła tłuczek, uderzała Bumbulvung prosto w twarz. Ponieważ jej to przeszkadza-
ło w pracy, powiedziała: «Bumbulvung, nie zechciałbyś się trochę odsunąć?» Niebo oddali-
ło się trochę i dziewczyna mogła się wyprostować. Pracowała dalej, lecz za każdym razem 
unosiła tłuczek coraz wyżej. W końcu ponowiła swoją prośbę i Niebo oddaliło się jeszcze 
dalej. Ta jednak zaczęła podrzucać swój tłuczek. Na trzecią prośbę, oburzone Niebo poszło 
sobie daleko, tam gdzie znajduje się obecnie. od tej pory nikt nigdy nie zobaczył Bumbu-
lvung. Ludzie mogli chodzić wyprostowani, lecz nie mogli się już żywić strzępami nieba. 
Zaczęli więc żywić się prosem. od tej pory Bóg już nie ukazywał się ludziom, jak to bywało 
wcześniej, kiedy każdego wieczoru przychodził, aby łagodzić ich konflikty. Teraz ludzie są 
sami, sami z ich problemami. Jest to czas wojny”13.

des Grands Prêtres, Paris 1996, s. 19 i 22. ich poglądy są reprezentatywnie przytoczone i zebrane w pracy K. Zielenda, Wspól-
nototwórczy charakter tradycyjnych religii kirdyjskich, niepublikowana praca doktorska [mps], Warszawa 1998, s. 47–50.
11  Por. A.M. Vergiat, Les rites secrets des primitifs de l’Oubangui, Paris 1936, s. 43.
12  Mukuwang to zła dziewczyna, która robi wszystko inaczej niż inni. Mu-kuw-ang pochodzi od słowa kuw – robić 
inaczej, zepsuć, być złym. Por. A.J. Greimas, Du sens. Essais sémiotiques, Paris 1970, s. 188. W wersji mitu o odejściu 
Boga u Gidar, Mundang i Gisiga młoda dziewczyna nosi tytuł ma’ay, który można przetłumaczyć jako „księżniczka”. Jest 
ona najstarszym z dzieci wodza, ale według tradycji władzę po ojcu przejmuje najstarszy z synów. Mukuwang jest więc 
dziewczyną, która pragnie objęcia władzy i buntuje się wobec niemożliwości spełnienia swoich marzeń. Stąd jej dziwne 
zachowanie, postępowanie odmienne od innych. Por. R. Jaouen, L’Eucharistie du mil. Langages d’un peuple, expressions 
de la foi, Paris 1995, s. 28–29.
13  Por. tamże, s. 18–19; K. Zielenda, Wspólnototwórczy charakter…, s. 52–53. Por. także: A. Kurek, Wierzenia i obrzędy 
Gidarów..., s. 224; L.V. Thomas, R. Luneau, La terre africaine et ses religions, Paris 1986, s. 136; L.V. Thomas, Les sages 
dépossédés. Univers magiques d’Afrique du Nord, Paris 1977, s. 147–149; R. Jaouen, Le mythe de la retraite de Bumbulvung 
chez les Gizigas du Nord-Cameroun, „Afrique et Parole”, 1971, nr 33–34, s. 56–57. Ten sam mit w przybliżonych wersjach 
istnieje także u ludów paleonigrosudańskich w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Por. L.V. Thomas, R. Luneau, 
J.L. Doneux, Les religions d’Afrique noire, Paris 1969, s. 91–96; A.M. Vergiat, Les rites secrets des primitifs de l’Oubangui, 
Paris 1936, s. 43. oraz w innych regionach Afryki: por. S. Piłaszewicz, Afrykańska Księga Rodzaju. Mity i legendy ludów 
Afryki Zachodniej, Warszawa 1978. 
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Kult Boga u ludów Środkowego Sudanu
Zarówno centralna pozycja człowieka, jak i kult przodków nie kolidują z przeświad-

czeniem, że religia osiąga swój szczyt w Bogu, pojmowanym jako źródło życia czy raczej 
źródło siły witalnej14. 

Antoni Kurek, opisując wierzenia i obrzędy Gidar, opisuje bezpośredni kult Boga, spra-
wowany podczas kilkudniowego uzlra na walangla, czyli „święta wioski”. Dzień rozpoczęcia 
święta wyznacza wróżbita z Kong-Kong. Trzy dni później sprawowany jest w poszczegól-
nych rodzinach kult przodków. Następnego dnia, w wiosce wodza religijnego, rozpoczyna 
się uda Mangelva – uczta ku czci Boga. ofiarę składa się pod świętym drzewem. ofiar-
nik odmawia krótką, improwizowaną modlitwę zaadresowaną do Boga. Wieczorem tego 
samego dnia rozpoczyna się warzenie piwa, a  nad ranem odprawiane są uzga dogzoyo 
– egzorcyzmy przy pomocy pochodni zrobionych z łodyg prosa. Po święcie w Kong-Kong 
rozpoczynają się święta wioski w innych miejscowościach. Nie składa się już jednak ofiar. 
Dominuje taniec, śpiew, spożywanie piwa15. Kilka innych przykładów bezpośredniego kultu 
Boga z gór Mandara przytacza także Krzysztof Zielenda16.

oprócz wspólnotowego kultu Boga odnaleźć można także indywidualną formę kultu, 
sprawowanego zwykle w sytuacjach wielkiego zagrożenia, w których może się znaleźć jed-
nostka. Najczęściej kult ten zawiera tylko modlitwę, trudną do uchwycenia, niekiedy także 
modlitwy i ofiary.

Jednak te przykłady bezpośredniego kultu Boga są bardzo rzadkie. Zasadniczo prakty-
kuje się tzw. kult przodków, który wielu uważa za pośredni kult Boga. Jednak takie ujęcie 
znajduje dość licznych krytyków.

Istota Najwyższa w listach polskich misjonarzy z Afryki
Spory o monoteizm tradycyjnych religii afrykańskich, jak również koncepcje istoty 

Najwyższej, ujmowane przez badaczy tychże religii, można odnaleźć w całej pełni w wie-
lu listach polskich misjonarzy z Afryki. Pod koniec XiX wieku brat Broń, polski jezuita, 
misjonarz nad Zambezi, uważał że ludy Afryki nie znają Boga, ani nawet nie potrzebują 
bożków, dlatego „stoją na najniższym stopniu ludzkości, [...] powiedziałbym w ludzkich 
ciałach zwierzątka”17. Zupełnie inne obserwacje ma ojciec Gabryel, także jezuita pracują-
cy na tym samym terenie pisząc, iż „pomiędzy pogańskimi murzynami przechowują się 
ślady objawionej religii”. Wierzą oni w najwyższą istotę, zwaną Mohunga albo Mosenga, 
której przypisują tak pomyślność, jak i nieszczęście18. inny ich współbrat, ojciec Jan Hiller 

14  Por. J. Urban, Doświadczenie Boga u ludów Bantu, Warszawa 1987, s. 79–80.
15  Por. A. Kurek, dz. cyt., s. 229–239.
16  Por. K. Zielenda, dz. cyt., s. 151–158. 
17  A. Żurek, Broń: Keilands [cykl Wiadomości bieżące z missyj], „Missye Katolickie”, 1895, s. 308.
18  E. Gabryel, List O. Gabryela, „Missye Katolickie”, 1883, s. 250.
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uważał, iż mieszkańcy dorzecza Zambezi „o Bogu mają dzikie wyobrażenia”. Sądzą, że 
Bóg mieszka tylko w niebie, nie na ziemi, i ciągnie ludzi do złego19.

Współcześni polscy misjonarze wydają się zauważać specyfikę afrykańskiego języ-
ka religijnego. Tak oto ujmuje to jeden z misjonarzy: „Tutejsi ludzie to ludzie konkretu, 
liczy się to, co jest namacalne, dotykalne, co się widzi, słyszy, o czym można bez końca 
opowiadać. Nawet tutejsze lokalne języki są inne, bo nie ma w nim słów na pojęcia ogól-
ne, abstrakcyjne, nie istnieją słowa na określenie takich pojęć jak dobroć, sprawiedliwość, 
usłużność, bo są to pojęcia oderwane od konkretnego życia. istnieje natomiast dobry czło-
wiek, dobry chleb, sprawiedliwy sędzia, usłużny sprzedawca”20. Z analizy listów wynika 
spostrzeżenie powszechnej wiary w istnienie Boga w tradycyjnych religiach afrykańskich. 
Postawa ateistyczna jest dla nich nie do przyjęcia, ponieważ otaczający człowieka świat 
stanowi nie tylko wyraźny dowód istnienia Boga, ale umożliwia nawet poznanie niektó-
rych jego atrybutów. Często spotkać można przytaczanie imion Boga i  wyjaśnienie ich 
znaczenia. Zauważa się u Boga jego funkcję stwórczą. Nie brak także przytaczania mitów 
o oddaleniu Boga (transcendencji), a w konsekwencji i stwierdzenia, iż nie interesuje się 
on ludźmi. Z drugiej jednak strony podkreślana jest Jego bliskość, przychylność dla świa-
ta, który stworzył, a zatem Jego dobroć i opatrzność. „Bóg jest zbiornikiem wszelkich sił, 
które nie mogą być ani zmniejszone, ani powiększone; zatem nie potrzebuje on żadnej 
ofiary” – stwierdza jeden z nich21.

Imię Boga a dialog międzyreligijny
Dokumenty Soboru Watykańskiego ii dowartościowując wszystkie religie niechrze-

ścijańskie, w sposób pośredni także dowartościowały tradycyjne religie Afryki. Religie te 
wraz z innymi są postrzegane jako „szukanie nieznanego Boga po omacku”22. To przejaw 
powszechnego Bożego planu zbawienia rodzaju ludzkiego, dokonującego się jakoby ta-
jemnie, w  umyśle ludzkim, lub poprzez przedsięwzięcia także natury religijnej, „w  któ-
rych ludzie na różny sposób szukają Boga”. Te przedsięwzięcia natury religijnej potrzebują 
oświecenia i uleczenia, chociaż można je niekiedy uważać za drogę „ku prawdziwemu Bogu 
lub za przygotowanie do Ewangelii” – podkreśla soborowy Dekret o działalności misyjnej 
Kościoła „Ad gentes”23.

Dialog z  tradycyjnymi religiami afrykańskimi w  sposób szczególny promował i  Sy-
nod Biskupów poświęcony Afryce. o wartościach tradycyjnych religii afrykańskich mówią 
wszystkie dokumenty synodalne i wiele wypowiedzi podczas obrad. Najobszerniej jednak 

19  Dzieje missyi katolickiej w Zambezie, „Missye Katolickie”, 1885, s. 119.
20  K. Cichocki, Zambia, Luty 1995, „Misje Salezjańskie”, 1995, nr 1–2, s. 16. 
21  K. Kubacz, Religijność ludu afrykańskiego, „Papieskie intencje Misyjne”, nr 4, 1983, s. 4.
22  Sobór Watykański ii, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 16, s. 118.
23  Tamże, nr 3, s. 434.
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omawia je Instrumentum laboris24. Wśród pozytywnych aspektów tradycyjnych religii afry-
kańskich dokument wymienia w sferze religijnej m.in. wiarę w Boga najwyższego, jedyne-
go i transcendentnego. Podobnie mówi posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła ii 
Ecclesia in Africa: „W relacjach z afrykańską religią tradycyjną spokojny i rozważny dialog 
stanie się z jednej strony zabezpieczeniem przed jej negatywnymi wpływami, które często 
kształtują sposób życia wielu katolików, a z drugiej pozwoli na przyswojenie sobie pozy-
tywnych wartości, takich jak wiara w istotę Najwyższą i Wieczną, Stwórcę, Dawcę i Spra-
wiedliwego Sędziego, które dobrze współbrzmią z prawdami wiary. Można w nich wręcz 
dostrzec przygotowanie na przyjęcie Ewangelii, zawierają one bowiem cenne semina Verbi, 
które mogą doprowadzić wielką liczbę ludzi – jak działo się już w przeszłości – do otwarcia 
się na pełnię objawienia w Jezusie Chrystusie, ukazaną im przez głoszenie Ewangelii”25.

Do dialogu z tradycyjnymi religiami afrykańskimi z pewnością przyczynia się używa-
nie w tłumaczeniach katechizmów, tekstów liturgicznych oraz tekstów Pisma Świętego 
miejscowego imienia Boga. Tak było, chociażby w tłumaczeniu Nowego Testamentu na 
język gidarski, dokonanego przy znacznym udziale polskich misjonarzy w północnym Ka-
merunie26. Przejęto w nim gidarskie Mangelva na określenie Boga chrześcijan, jak również 
wyszukano w języku miejscowym i dostosowano takie terminy, jak Pan – Daya czy Duch 
Święty – Zengile Senido. Ma to wielki wpływ na zakorzenienie myślenia chrześcijańskiego 
w miejscowej kulturze religijnej, a  także – paradoksalnie – na modyfikacje pojmowania 
Boga w tradycyjnej religii, gdyż pod wpływem chrześcijan przybiera on coraz więcej cech 
zawartych w Biblii. Przyczynia się w ten sposób także do dialogu międzyreligijnego, który 
nie ma – z przyczyn obiektywnych – form zinstytucjonalizowanych.
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Czy Habesza to Etiopczyk?  
Kilka myśli o tworzeniu państwa 
i narodu w Afryce

Termin Habesza często pojawia się w rozmowach Etiopczyków, w dyskusjach o Etiopii, 
w etiopskiej literaturze i publicystyce. Jest to etnonim, który używany był już w czasach 
aksumskich1 i  w  uproszczeniu można go przetłumaczyć jako „Etiopczyk”2. Jednak jego 
znaczenie jest znacznie bardziej skomplikowane. Termin ten od setek lat dostosowuje 

1  W.W. Müller, Ḥabašāt, [w:] Encyclopaedia Aethiopica, S. Uhlig i in. (red.), t. 2, Wiesbaden 2005, s. 948 i n.
Aksum – państwo nad Morzem Czerwonym funkcjonujące pomiędzy ok. ii w. p.n.e. a X w. n.e., kolebka cywilizacji 
etiopskiej.
2  W  słownikach często znaleźć można tłumaczenie „Habesza” jako „Abisyńczyk” (ang. „Abyssinian”) (T.L. Kane, 
Amharic-English Dictionary, t. 1, Wiesbaden 1990, s. 14), przy czym amharsko-amharski słownik podaje tłumaczenie 
opisowe: „ogólna nazwa ludzi z  Etiopii” (Amarynia mezgebe k’alat, Addis Abeba 2001, s. 4). o  ile przykład słownika 
amharsko-angielskiego wpisuje się w wielowiekową europejską tradycję tłumaczenia tego terminu (stąd: Abisyńczyk 
w odróżnieniu od Etiopczyka), o tyle tłumaczenie pochodzące z etiopskiego słownika jest wyrazem konkretnej myśli 
politycznej dążącej do stworzenia narodu etiopskiego. 
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się do zmieniających się warunków społecznych i politycznych, a jego pojmowanie przez 
Etiopczyków odzwierciedla społeczną i polityczną sytuację w Rogu Afryki. Celem niniej-
szego artykułu jest przyjrzenie się, jak rozumienie tego terminu odzwierciedla współcze-
sne problemy mieszkańców Etiopii, ich stosunek do własnej tożsamości, do idei narodu 
i do państwa. Tym bardziej, że jak pisze Wolbert G.C. Smidt, etnonim ten miał i ma dzisiaj 
„silne polityczno-kulturowe znaczenie w  procesie [kształtowania] dominacji struktur 
państwowych”3.

Kilka podstawowych informacji
Nie sposób podejmować rozważań na określony powyżej temat bez przedstawie-

nia kilku istotnych faktów dotyczących Etiopii i  jej historii. Państwo to usytuowane jest 
w Rogu Afryki, który położony jest nad Morzem Czerwonym i oceanem indyjskim; jego za-
chodnią granicę wyznaczają zachodnie krańce Wyżyny Abisyńskiej4, północną – północne 
tereny Erytrei, a południową – południe Etiopii i Somalii. Poza wymienionymi państwami, 
Etiopia graniczy na zachodzie z Sudanem Południowym i Sudanem, z Dżibuti na północ-
nym wschodzie oraz z Kenią na południu. istotne są też historyczne i kulturowe związki 
Rogu Afryki z Półwyspem Arabskim, od którego oddziela go Morze Czerwone. Etiopię za-
mieszkuje około 80 grup etnicznych, a jej mieszkańcy używają mniej więcej takiej samej 
liczby języków. Pod względem podziałów religijnych około połowy Etiopczyków to człon-
kowie Etiopskiego Kościoła ortodoksyjnego, jedna trzecia jest muzułmanami, a  około 
20% wyznaje różne odmiany protestantyzmu. Niewielu mieszkańców Etiopii pozostało 
wyznawcami innych, rdzennych religii afrykańskich. 

Historia Etiopii jest długa, dobrze udokumentowana5 i fascynująca. Kolebka etiop-
skiej cywilizacji – państwo Aksum – zaczęło funkcjonować około ii wieku przed naszą 
erą i obejmowało tereny dzisiejszej północnej Etiopii i Erytrei. Dla historii tego obsza-
ru istotne było przyjęcie w  iV wieku chrześcijaństwa jako religii państwowej. Na kul-
turę Etiopii zaczęły wówczas wpływać kontakty z  innymi chrześcijańskimi ośrodkami 
na świecie. islam dotarł do Rogu Afryki bezpośrednio z Półwyspu Arabskiego na począt-
ku swego istnienia, a na dzisiejszych wschodnich ziemiach etiopskich był religią domi-
nującą już w początkach drugiego tysiąclecia. 

3  W.G.C. Smidt, The Term Habäša: An Ancient Ethnonym of the ‘Abyssinian’ Highlanders and Its Interpretations and 
Connotations, [w:] Multidisciplinary Views on the Horn of Africa, H. Eliesie (red.), Köln 2014, s. 37–69. Cytowany artykuł 
jest jedynym znanym mi opracowaniem (a unikatowość podjętego tematu podkreśla w tekście autor) dotyczącym toż-
samości Habesza. Badania przeprowadzone przez Smidta dotyczą jednak jedynie obszaru Tygraj – Erytrei i północnej 
Etiopii, brak analogicznych badań na innych terenach, przede wszystkim etiopskich. Wiele z przedstawionych w tym 
artykule ustaleń dotyczy również Habesza pochodzących z innych terenów, niemniej sytuacja społeczno-polityczna po-
woduje, że rozumienie tego terminu w  Tygraj poddane zostało innym procesom, czego najlepszym przykładem jest 
rozumienie terminu „Habesza” jako „Erytrejczyk” w odróżnieniu od „Amhara” czyli „Etiopczyk” (tamże, s. 39, 40).
4  Wyżyna Abisyńska rozciąga się od Erytrei na północy, poprzez północ Etiopii po jej środkowy obszar, mniej więcej 
do terenów, na których znajduje się dzisiaj etiopska stolica – Addis Abeba. 
5  Etiopia ma długą historię kultury pisma, rozwijała się ona na tym terenie przez ponad dwa tysiące lat, co w znaczą-
cym stopniu wpływa na rodzaj dostępnych źródeł i możliwość badania historii obszaru. 
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Na przestrzeni wieków w Cesarstwie Etiopskim toczyły się bezustanne walki o wła-
dzę pomiędzy przedstawicielami etiopskich prowincji. W uproszczeniu można przyjąć, 
że wszystkie rody pretendujące do tronu zamieszkiwały ograniczony obszar, to jest 
Wyżynę Abisyńską, ich członkowie byli wyznawcami Etiopskiego Kościoła ortodoksyj-
nego, posługiwali się semickimi językami, a ich kultura wyrosła na pniu, który literatu-
ra określa jako judeo-chrześcijański6. Prawo do ziemi i jej uprawa jako sposób życia było 
podstawą identyfikacji tych uprzywilejowanych grup, natomiast legitymizacja władzy 
opierała się na legendzie znanej jako „Chwała królów”, opowiadającej o pochodzeniu 
Etiopczyków od potomków żydowskiego króla Salomona, królowej Saby i ich syna Me-
nelika i. Legenda ta, która przedstawiała początki monarchii, została zapożyczona 
z innych obszarów kulturowych7 i wkomponowana w etiopską kulturę judeo-chrześci-
jańską. Przez wieki stanowiła podstawę układu politycznego i społecznego uznającego 
supremację chrześcijan wywodzących swoje pochodzenie z  Jerozolimy8. Ci, którzy le-
gitymizowali się pochodzeniem od mitycznego władcy Menelika i, a także ich podda-
ni, którzy charakteryzowali się tymi samymi cechami kulturowymi (przede wszystkim 
wyznawali chrześcijaństwo, mówili semickimi językami i byli rolnikami), określani byli 
właśnie jako Habesza. Nie miał tu znaczenia fakt, że mogli należeć do różnych grup 
etnicznych (byli to przede wszystkim Amharowie i  Tygrajczycy). Najbardziej cenione 
cechy Habesza to bycie walecznym, dzielnym żołnierzem, wykształconym i religijnym 
duchownym bądź przywiązanym do ziemi rolnikiem posłusznym nakazom etiopskiego 
kościoła i tradycji. oprócz tych, którzy określali siebie jako Habesza, Etiopia przez stule-
cia, a w jeszcze większym stopniu od końca XiX wieku, zamieszkana była, i jest również 
dzisiaj, przez inne grupy etniczne wyznające różne religie, posługujące się językami in-
nymi niż semickie (na przykład kuszyckimi lub nilockimi) i praktykujące odmienne zwy-
czaje (na przykład traktowanie handlu lub pasterstwa jako wyznaczników stylu życia 
i podstawę utrzymania, jak jest w przypadku Somalisów). Ci mieszkańcy Etiopii, a byli 
wśród nich przedstawiciele tak licznych grup etnicznych, jak oromo, czy mniejszych, 
jak Guragie lub Somali, nie byli postrzegani jako Habesza. Nie zmieniał tego fakt, że 
mogli być lojalnymi poddanymi władcy, wyznawcami chrześcijaństwa bądź przyjmować 
kulturę wyrosłą na judeo-chrześcijańskim pniu. 

Czynnikiem o dużym znaczeniu dla kształtu i politycznej organizacji dzisiejszej Etio-
pii były podboje prowadzone pod koniec XiX wieku. Wówczas Cesarstwo Etiopskie pod-
biło ziemie, które stanowiły większą część nowo utworzonego państwa. Spowodowało 
to znaczną zmianę w etnicznej i religijnej strukturze, bowiem podbite tereny zamieszkane 
były przez muzułmanów oraz wyznawców innych religii. Mieszkańcy nowo przyłączonych 

6  Między innymi o judeo-chrześcijańskiej kulturze Etiopii pisał P.B. Henze, Layers of Time: History of Ethiopia, London 
2000, s. 55 i n. 
7  Na ten temat: P. Marrasini, Kǝbrä nägäśt, [w:] Encyclopaedia Aethiopica, S. Uhlig i in. (red.), t. 3, Wiesbaden 2007, 
s. 364–368. 
8  Kebra nagast czyli chwała królów Abisynii, wstęp i tłum. S. Strelcyn, Warszawa 1956.
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ziem zostali podporządkowani Habesza, czyli grupie ludzi sprawujących od setek lat wła-
dzę w Cesarstwie9. 

Cesarstwo Etiopskie istniało do 1974 roku, kiedy to rewolucja obaliła ostatniego cesa-
rza, Hajle Syllasie i10. Władza rewolucyjna trwała do 1991 roku, a wówczas w wyniku wojny 
domowej rządy przejął sprawujący je do dzisiaj Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demo-
kratyczny, który wywodzi się z północy państwa, z Tygraj. Etiopia proklamowana została 
federacją, a w 1996 roku wprowadzono nowy podział administracyjny oparty na czynni-
ku etnicznym. Wedle Konstytucji z  1994 roku, każda grupa etniczna posiada możliwość 
samostanowienia. Po 1991 roku wielokrotnie dochodziło do buntów wobec sprawujących 
władzę, z  których najbardziej spektakularne miały miejsce po wyborach w  2005 roku, 
a następne – trwające nieprzerwanie od jesieni 2016 roku – doprowadziły do (przynajmniej 
pozornie) zasadniczych zmian w państwie.

Czy Etiopczycy są Afrykanami?
Ten z  pozoru absurdalny dylemat staje się fundamentalnym, kiedy poszukujemy 

odpowiedzi na pytanie: Kim jest Habesza? Bez wątpienia, wedle ustaleń opartych na 
znajomości geografii, Etiopia jest położona w Afryce, a jej mieszkańcy są Afrykanami. 
Kiedy jednak rozważania dotyczą kwestii tożsamości, zwłaszcza w ujęciu historycznym, 
odpowiedź na tak postawione pytanie staje się znacznie bardziej skomplikowana. istot-
ną rolę odgrywają przy tym kulturowe i etniczne zróżnicowanie Etiopii oraz kwestia grup 
sprawujących władzę. 

W rozważaniach dotyczących identyfikacji Etiopczyków z Afryką, należy wziąć pod 
uwagę zarówno stosunek Habesza do idei bycia Afrykaninem, jak i sposób postrzegania 
afrykańskich sąsiadów. Nie powinno dziwić, że na przestrzeni dziejów Etiopczycy nie 
identyfikowali się z  kontynentem, na którym żyli. Tak szeroka identyfikacja jest cha-
rakterystyczna dla czasów współczesnych i zachodzących procesów globalizacyjnych11. 
Traktowanie związków z kontynentem, na którym się żyje, jako elementu konstruowa-
nia tożsamości, nie funkcjonowało co najmniej do czasów kolonialnych. Bez wątpienia 
pojawienie się pan-afrykanistycznych idei i nowego sposobu myślenia Afrykanów o sobie, 
jako o  integralnej części czarnoskórych mieszkańców świata, było jedną z konsekwencji 
kolonialnej polityki europejskich państw wobec Afryki. Jednak historia odnajdywania się 
Etiopczyków w kontekście afrykańskim jest jeszcze bardziej skomplikowana. Kulturowa 

9  Na temat podbojów i ich dalekosiężnych konsekwencji w literaturze polskiej: A. Bartnicki, J. Mantel-Niećko, Historia 
Etiopii, Wrocław 1971. Zbiór esejów poświęconych konsekwencjom przyłączenia do Cesarstwa położonych na południu 
terenów to: D.L. Donham, W. James, Southern Marches of Imperial Ethiopia; Essays in History and Social Anthropology, 
Athens 2002. 
10  Jako cesarz rządził w latach 1930–1974, wcześniej, od 1916 r. uczestniczył w sprawowaniu władzy jako następca tronu 
ras Teferi Mekonnyn.
11  Na temat kształtowania się tożsamości w szerszym, postkolonialnym kontekście: L. Basch, N. Glick Schiller, C. Szanton 
Blanc, Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-states, London 
1994. 
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i  religijna odrębność mieszkańców Wyżyny Abisyńskiej wpłynęła na ukształtowanie 
własnej tożsamości w opozycji do sąsiadów. Różnice podkreślał jaśniejszy kolor skóry, 
określany w Etiopii jako czerwony (amharski: k’ej), oraz wspomniany mit pochodzenio-
wy wywodzący Etiopczyków od mieszkańców izraela. Niebagatelną rolę odgrywała też 
ciągłość państwowa i potęga Cesarstwa Etiopskiego, która utwierdzała poczucie wyż-
szości Habesza wobec innych mieszkańców Afryki. Co więcej, fakt, że Etiopia pozostała 
jedynym nieskolonizowanym państwem Afryki, służył jako argument potwierdzający tę 
wyjątkowość12. W  Cesarstwie różnice między Habesza a  innymi mieszkańcami Cesar-
stwa były silnie akcentowane. Kiedy w 1930 roku odbywała się koronacja Hajle Syllasje 
i, amerykański dyplomata pisał o Etiopii, że jest to „oczywista mieszanka Azji i Afryki”. 
Podkreślał jednak, że wizja kraju jako mieszanki kultur nie jest zgodna z zamierzeniami 
rządzących i „władze nie zgadzają się, że takie elementy [składają się – HR-A] na ten 
afrykański kocioł ras” oraz, że „Etiopczycy głoszą z dumą silne powiązania z Semita-
mi”13. Powtarzanych jest wiele anegdot, które mają dowodzić negatywnego stosunku 
„czerwonych” Etiopczyków do „czarnych” sąsiadów. Często w tym kontekście wspomina 
się wizytę Benito Sylvaina – Afroamerykanina haitańskiego pochodzenia, działacza na 
rzecz powrotu wyzwolonych niewolników do Afryki – którą ten złożył cesarzowi Mene-
likowi ii14. Menelik podczas rozmowy z gościem zanegował, jakoby obaj mieli być przed-
stawicielami tej samej rasy, nie uważał się bowiem za przedstawiciela „czarnych”15. 
Hajle Syllasje natomiast uraził Marcusa Garveya odrzuceniem jego propozycji spotkania 
w Londynie w latach 30., a „wedle tego co się mówiło, cesarz nie życzył sobie żadnych 
kontaktów z czarnuchami [negro]”16.

Świetnym przykładem stosunku etiopskich Habesza do południowych sąsiadów 
jest jeden z obrazów stanowiący dzisiaj część kolekcji Frobenius institut we Frankfurcie 
nad Menem. Dzieło autorstwa Hailu Woldeyesa powstało w latach 30. XX wieku w sty-
lu antika17 i ukazuje częsty dla tego typu malarstwa motyw walki z niewiernymi18. Do-
dać należy, że popularne od początku XX wieku do dziś malarstwo antika reprezentuje  

12  Por. Belachew Gebrewold, Ethiopian Nationalism: an Ideology to Transcendent All Odds, „Africa Spectrum”, 2009, 
t. 1, s. 82.
13  A.E. Southard, Modern Ethiopia: Haile Selassie the First, Formerly Ras Tafari, Succeeds to the World’s Oldest Continu-
ously Sovereign Throne, „The National Geographic Magazine”, 1931, nr 6, s. 690.
14  Menelik ii – uznany za jednego z najbardziej wybitnych cesarzy Etiopii, sprawował władzę w latach 1889–1913.
15  A. Sbacchi, Marcus Garvey, The United Negro Improvement Association and Ethiopia, 1920–1940, [w:] Proceedings of 
the Ninth International Congress of Ethiopian Studies, Moscow, 26–29 August 1986, t. 4, Moscow 1988, s. 197.
16  Tamże, s. 207.
17  inaczej zwane współczesnym etiopskim malarstwem w tradycyjnym stylu. Więcej na temat tego malarstwa: E. Bia-
sio, Contemporary Ethiopian Painting in Traditional Style, „African Arts”, 2009, t. 42(1), s. 14–25 oraz J. Weinerth, From 
Empire to Airport: On Antika-painting in Addis Ababa of the 1930s, [w:] Ethiopian Images of Self and Other, F. Girke (red.), 
Halle an der Saale 2014, s. 51–82.
18  Numer katalogowy: EBA-D2-00102, dostępny na: http://bildarchiv.frobenius-katalog.de/zvimg.FAU?sid=2A1C7E62&
dm=1&qpos=183704&erg=A&ipos=1&rpos=bildarchiv.jpg&hst=1. 
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i  zarazem promuje elementy właściwe dla kultury Habesza19. obraz Hailu Woldeyesa 
przedstawia Etiopczyków o jasnej skórze ubranych w tradycyjne białe lub bogato zdo-
bione szaty. Etiopczycy walczą i odnoszą zwycięstwo (co widać po krwi ich przeciwników 
lejącej się strumieniami) nad  granatowoczarnymi nagimi mężczyznami charakteryzu-
jącymi się ogromnymi fallusami. Etiopczycy posiadają broń palną, czarni Afrykanie – 
jedynie łuki i strzały. Zgodnie z regułami etiopskiego malarstwa opis przedstawionego 
wydarzenia jest częścią kompozycji, dzięki czemu dowiadujemy się, że jest to scena, 
w której ras Gobena20 walczy z Szankala, przy czym termin „Szankala” był i jest pejora-
tywnym określeniem mieszkańców zachodniej i południowej Etiopii, których ziemie zo-
stały przyłączone do Cesarstwa pod koniec XiX wieku. obraz ten jest nie tylko przykła-
dem postrzegania mieszkańców Etiopii, którzy nie są Habesza przez tychże Habesza, ale 
także przykładem na to, jak nie-Habesza może stać się Habeszą. Ras Gobena bowiem, 
sam pochodzenia oromo, toczył walki przede wszystkim z  oromo, którzy na obrazie 
pokazani są jako nie tylko kulturowo, ale także pod względem cech fizycznych, różni od 
przywódcy cesarskich wojsk.

Dla etiopskich elit (a wśród nich przede wszystkim dla cesarza Hajle Syllasje i) okres 
kształtowania się nowych ideologii wśród Afrykanów, powstawania niepodległych 
państw afrykańskich oraz początkowy okres postkolonialny był czasem, kiedy zostali 
oni zmuszeni do nowego spojrzenia na otaczający ich świat i zmieniające się w nim za-
sady. Habesza nie byli już jedynymi Afrykanami, którzy posiadali niepodległe państwo, 
a  pan-afrykańskie idee były żywe na całym kontynencie. Przewidując dalekosiężne 
zmiany dla Afryki, etiopski cesarz postanowił podkreślić rolę swoją, swojego państwa 
i swoich poddanych, jako czarny przywódca afrykańskiego niepodległego państwa. Sto-
sując pewne uproszczenie, można stwierdzić, że Hajle Syllasje postanowił zostać Afry-
kaninem, a nie jak do tej pory, wyłącznie reprezentantem judeochrześcijańskiej tradycji 
i kultury21. Jego ówczesny zwrot ku Afryce był zasadniczą zmianą w koncepcji wizerunku 

19  Por. H. Rubinkowska-Anioł, Antika – Ethiopian Airport Art as a Construction of Tradition, „The Artistic Traditions of 
Non-European Cultures”, 2017, nr 5, s. 113–128. 
20  Ras Gobena – pochodził z  wodzowskiej rodziny oromo. Jego przodkowie przyjęli chrzest i  poprzez małżeństwo 
związali się z XiX-wiecznym amharskim władcą dzielnicy Szeua – Sahle Syllasje. Byli to „schrystianizowani i kulturowo 
zamharyzowani oromo”. Menelik mianował Gobenę rasem, co w hierarchii Cesarstwa Etiopskiego było najwyższym ty-
tułem wojskowo-dworskim. Ras Gobena był jednym z najważniejszych wojskowych Menelika, który w dużym stopniu 
przyczynił się do poszerzenia granic Cesarstwa, w znacznej części kosztem ziem oromo. Mohammed Hassen, Gobäna 
Dači, [w:] Encyclopaedia Aethiopica, S. Uhlig i in. (red.), t. 2, Wiesbaden 2005, s. 817 i n.
21  Por. H. Rubinkowska-Anioł, Etiopia pomiędzy tradycją a nowoczesnością: Symbolika koronacji Cesarza Etiopii Hajle 
Syllasje I, Warszawa 2016, s. 99. Hajle Syllasje wówczas: „[…] zdecydował się na aktywne działania w kierunku założenia 
organizacji Jedności Afrykańskiej. Zaowocowało to ulokowaniem jej siedziby w  Addis Abebie. Wizerunek przywódcy 
zachowującego się na wzór zachodnich głów państw, który jest też przywódcą społeczności nowych, wolnych Afrykanów 
i organizacji nowo powstających państw afrykańskich, widać w sposobie, w jaki cesarz wita innych polityków afrykań-
skich w  maju 1963 r. w  Addis Abebie z  okazji Pierwszego Szczytu Afrykańskiego, podczas którego założona została 
organizacja Jedności Afrykańskiej. Uściski dłoni, wymiana pocałunków oraz styl stroju, w jaki cesarz był ubrany – gar-
nitur typu europejskiego – podkreślał dostosowanie się do międzynarodowego, zachodniego kodu dyplomatycznego, 
odmiennego od zachowań zgodnych z tradycjami afrykańskich kultur politycznych”. Tamże, s. 99.
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państwa i władcy, przy czym dla Etiopczyków także miał ogromne znaczenie – byli odtąd 
nie tylko potomkami izraelitów, ale także pełnoprawnymi Afrykanami. Nie oznacza to 
jednak, że Habesza tak właśnie zaczęli siebie postrzegać. 

Naród etiopski
Truizmem jest twierdzenie, że XX wiek „wywrócił” świat do góry nogami. W Afryce 

druga połowa XX wieku charakteryzowała się dążeniami (stymulowanymi zarówno od we-
wnątrz, jak i z zewnątrz) do budowania narodów. Nawet jeżeli przyjmiemy, że dążenia te 
nie przyniosły skutku, to miały one fundamentalne znaczenie dla dalszych losów państw 
na kontynencie22. Etiopia pomimo braku historii kolonialnej nie była pod tym względem 
wyjątkiem23. Zarówno polityka cesarza Hajle Syllasje i, jak i kontakt z ruchami społecznymi 
i politycznymi na świecie oraz z XX-wiecznymi nurtami myśli politycznej, powodowały, że 
w dyskusjach dotyczących państwa i jego mieszkańców używano terminu „naród”, miały 
też miejsce związane z tymi dyskusjami przemiany społeczne24. 

Można też dowodzić, że już od końca XiX wieku rządy Amharów tworzyły podstawę 
poczucia jedności narodowej dzięki stworzeniu efektywnego systemu administracyjne-
go i państwowego oraz promocji kultury amharskiej25. W uproszczeniu można stwier-
dzić, że w okresie panowania Hajle Syllasjego, do upadku Cesarstwa, założeniem poli-
tycznym było, aby mieszkańcy Etiopii zostali kulturowo i językowo zamharyzowani (co 
dotyczyło również Habesza z północy, czyli Tygrajczyków). Przy tym jednak, uprzywile-
jowane pozostawały te same grupy, które zawsze cieszyły się taką pozycją w dziejach 
Cesarstwa. innymi słowy, polityka amharyzacji wszystkich mieszkańców Etiopii nie szła 
w parze z podważaniem kulturowej i historycznej roli Habesza, czy też zrównaniem ich 
pozycji społecznej z pozycją innych mieszkańców Etiopii26. Wizja cesarza Hajle Syllasje 

22  istotne myśli dotyczące kształtowania się narodu w Afryce i wpływu ideologii narodowotwórczych na kwestie spo-
łeczne na przykładzie Gwinei Równikowej znaleźć można w  monografii R. Diaz-Szmidt, Gdzie jesteś, Gwineo? Próby 
kształtowania się tożsamości narodowej w twórczości pisarzy z Gwinei Równikowej, Warszawa 2017. 
23  Należy jednak pamiętać o specyficznej w kontekście kolonialnym historii Etiopii. Jak pisze Renata Diaz-Szmidt, rozwa-
żając kwestie tożsamościowe w odniesieniu do całego kontynentu: „Ruchy nacjonalistyczne zrodziły się tutaj [czyli w Afry-
ce – HR-A] jako ruchy antykolonialne, co określiło ich charakter ideologiczny, a  następnie również polityczny” (R. Diaz-
-Szmidt, dz. cyt., s. 81). Mieszkańcy Etiopii, która nigdy nie została skolonizowana (z całą pewnością krótki okres okupacji 
włoskiej w latach 1936–1941 nie wpłynął na kwestie kształtowania się idei i ruchów nacjonalistycznych w tej części Afryki 
w takim stopniu, jak kolonizacja innych afrykańskich obszarów), nie doświadczyli wpływu ideologii zachodu, ani procesów 
kształtowania się elit tak, jak przebiegało to – z całym zróżnicowaniem – na innych obszarach tego kontynentu. 
24  Amharski termin hyzb (ludzie, tłum, społeczność) w odpowiednich zestawieniach zyskał znaczenie „naród” (np. jehyzb 
mezmer – hymn narodowy; jehyzb beal – święto narodowe). Por. T.L. Kane, dz. cyt., s. 24 oraz Amarynia mezgebe…, s. 9.
25  Jak pisał Donald Levine: „[…] Amhara rule has long provided a minimal basis for national unity. While this rule has 
been secured by coercive means, it has accustomed the various tribes in Ethiopia to live under a common sovereignty 
and to some extent has enabled their leaders to communicate with one another by means of a common native tongue”, 
D. Levine, Wax and Gold: Tradition and Innovation in Ethiopian Culture, Chicago 1965, s. 3.
26  Jednocześnie należy pamiętać, że tradycyjna pozycja Amharów została skonfrontowana z osobami o innym pocho-
dzeniu, które były zatrudniane na stanowiskach państwowych i opłacane w systemie pensji, o których decydował sam 
cesarz. osoby te były zamharyzowane językowo i  kulturowo, i  stanowiły nową elitę etiopską. Miały też z  założenia 
stanowić przeciwwagę dla etiopskiej arystokracji, która była wiecznym zagrożeniem władzy Hajle Syllasjego. (Por. m.in.: 
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i  przewidywała utworzenie narodu, w  którym wyznacznikiem prestiżu było posługi-
wanie się amharskim, wyznawanie chrześcijaństwa, przyjęcie zasad kultury Amharów, 
a także status ekonomiczny uzyskany poprzez pracę już nie wyłącznie na roli, ale przede 
wszystkim opłacaną pensją w stworzonym przez cesarza systemie. istotna w tym kon-
tekście jest rola edukacji, która stała się swoistym konikiem władcy. Nacisk na kształ-
cenie kolejnych pokoleń, które miałyby ten naród zbudować, owocował zakładanymi 
w Etiopii szkołami i stypendiami na naukę na innych kontynentach. W szkołach etiop-
skich realizowano wówczas projekt budowania narodu etiopskiego. W latach 60. Donald 
Levine pisał: „[…] uczniowie są traktowani przez nauczycieli nie jako członkowie swoich 
plemion, ale jako Etiopczycy”27.

Wspomnieć też należy o antagonizmach, od zawsze żywych pomiędzy różnymi grupa-
mi określającymi siebie jako Habesza. od najdawniejszych czasów mówić można o rywa-
lizacji o władzę pomiędzy rodami wywodzącymi się z różnych części Etiopii. W XX-wiecz-
nym cesarstwie centralizacyjna polityka Hajle Syllasje i  spowodowała nasilenie niechęci 
Habesza z innych regionów do Amharów z Szeua, na których opierała się cesarska admi-
nistracja. Przykładem może być negatywne nastawienie mieszkańców Gonderu do Szeu-
ańczyków, spośród których mianowani byli ówcześni oficjele w Gonderze. To negatywne 
nastawienie oscylowało w kierunku pogardy, a  jego wyrazem było nazywanie Amharów 
z Szeua „Galla”28. określenie to funkcjonowało w amharskim jako nazwa etniczna oromo, 
miało jednak silny negatywny wydźwięk, zwłaszcza kiedy było używane nie w stosunku 
do oromo, lecz do Amharów.

Rewolucja w  1974, która, jak głosił jej przywódca Mengystu Hajle Marjam, miała 
uwolnić od „feudalizmu i trybalizmu”29, nie przyniosła zasadniczych zmian w sposobie, 
w  jaki Habesza postrzegali siebie i  innych Etiopczyków30. Sam Mengystu zresztą po-
strzegany był negatywnie również ze względu na ciemny kolor skóry oraz nie-semic-
kie rysy twarzy31. W okresie rządów Dergu32 funkcjonowała retoryka związana z walką 
z problemami grup marginalizowanych (czy to z racji pochodzenia etnicznego, wyznawa-
nej religii, czy też tradycyjnej przynależności do grup zawodowych, np. rzemieślników),  

D. Levine, dz. cyt., passim, zwłaszcza s. 212 i n.).
27  Tamże, s. 115.
28  Tamże, s. 47.
29  R. orizio, Diabeł na emeryturze. Rozmowy z dyktatorami, Poznań 2004, s. 156.
30  Jak pisze Belachew Gebrewold: „During the imperial and the socialist period, political elites tried to “flock” all Ethio-
pians together through the construction of a sense of “Ethiopianness” designed to transcend ethnic differences, to mo-
bilize the population against external aggressors and to encourage it to sacrifice economic priorities for national unity 
and identity” (Belachew Gebrewold, dz. cyt., s. 79). Należy jednak pamiętać, że owa „etiopskość” opierała się właśnie na 
uznawaniu zasad supremacji kultury judeo-chrześcijańskiej.
31  Por. m.in. C. Clapham, Transformation and Continuity in Revolutionary Ethiopia, Cambridge 1988, s. 198.
32  Derg (amh. „komitet”, oficjalna nazwa: Tymczasowy Wojskowy Rząd Socjalistycznej Etiopii) – oficjalnie sprawował 
władzę w Etiopii w latach 1974–1983. Zastąpiony został rządem cywilnym, na którego czele (jak i na czele Dergu) stał 
Mengystu Hajle Marjam, który rządził Etiopią do 1991 r. 
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nie przekładała się ona jednak na działania, które przyniosłyby trwałe efekty33. Pro-
wadzona polityka nigdy nie wyszła poza sferę deklaratywną i pomimo symbolicznego 
uznania równości obywateli34 uprzywilejowane grupy pozostały te same, co przed rewo-
lucją 1974 roku. W kontekście polityki dotyczącej kultury i języka, w rewolucyjnej Etiopii 
kontynuowane było promowanie języka i kultury amharskiej. Zasadnicza zmiana w spo-
sobie myślenia o kształcie etiopskiego narodu nastąpiła dopiero po 1991 roku. 

Federacja etiopska, czyli Habesza dzisiaj
Współcześnie w Etiopii, jak i w innych częściach Afryki, pod hasłem „afrykańskiego 

renesansu”35 odradza się myśl pan-afrykanistyczna. Nie miejsce tutaj na dywagacje, o ile 
różni się ona współcześnie od tej, która przyczyniła się w połowie XX wieku do stworzenia 
Afryki w obecnym kształcie. „Afrykański renesans” również zasługuje na osobną dogłęb-
ną analizę, która nie jest tematem niniejszego artykułu. Niemniej jednak idea wspólnoty 
mieszkańców Afryki widoczna jest także w obecnej polityce etiopskiej, a za symbol tego 
sposobu myślenia można przyjąć uznanie hasła renesansu za motto obchodów 50-lecia 
założenia organizacji Jedności Afrykańskiej (obecnie: Unii Afrykańskiej) obchodzonych 
w maju 2013 roku w Addis Abebie. Przekaz związany z tym wydarzeniem wzmocniło od-
danie do użytku wybudowanej przez Chińczyków w etiopskiej stolicy nowej spektakularnej 
siedziby Unii Afrykańskiej36. Jednocześnie na przełomie XX i XXi wieku oficjalne polityczne 
założenia Cesarstwa z  okresu panowania Hajle Syllasje i, które opierały się na uznaniu 
uprzywilejowanej roli Amharów za chrześcijańskich Etiopczyków o „czerwonym” kolorze 
skóry, i  które w  dalszym ciągu, nawet jeżeli nieoficjalnie, funkcjonowały w  społecznej 
stratyfikacji rewolucyjnej Etiopii, odeszły do historii. Współczesna Etiopia jest federacją, 
w której oficjalnie wszystkie grupy etniczne mają przyznane takie same prawa oraz możli-
wość samostanowienia. Etiopia z założenia ma być wielokulturowa i wieloetniczna. Fakt, 

33  ogromnie ciekawy zbiór esejów na temat grup marginalizowanych w Etiopii, w tym także sposobów na przeciwdzia-
łanie temu problemowi, także w okresie Dergu, ukazał się pod redakcją Susanne Epple jako: The State of Status Groups 
in Ethiopia: Minorities Between Marginalization and Integration, S. Epple (red.), Seria „Studien zur Kulturkunde”, t. 132, 
Berlin 2018.
34  Takim działaniem było między innymi określenie państwa jako laickiego i  deklaracja zrównania praw chrześcijan 
i muzułmanów. Sposobem na symboliczne podkreślenie zrównania znaczenia wyznawców obu tych religii w państwie 
były miejsca zajmowane przez głowę etiopskich muzułmanów i głowę Etiopskiego Kościoła ortodoksyjnego podczas 
świąt państwowych w okresie sprawowania władzy przez Mengystu Hajle Marjama. obaj duchowni zasiadali na równie 
eksponowanych miejscach. Zdjęcia ukazujące takie usadzenie duchownych, a przez to symboliczne określenie roli obu 
religii w państwie, wykonała wysłanniczka PAP do Etiopii, Wiesława Bolimowska-Garwacka (arch. pryw.).
35  o afrykańskim renesansie jako pierwszy pisał Cheikh Anta Diop w latach 60. XX w. w serii esejów opublikowanych 
później jako: Ch.A. Diop, Alerte Sous Les Tropiques, Paris 1990, a następnie po angielsku: Tenże, Towards the African 
Renaissance: Essays in Culture and Development, 1946–1960, London 1996. Termin ten zyskał popularność po tym, jak 
w latach 90. użył go Wiceprezydent RPA Thabo Mbeki. Por. African Renaissance: The New Struggle, M.W. Makgoba (red.), 
Cape Town 1999.
36  Por. E. Ficquet, Dereje Feyissa, Ethiopians in the Twenty-First Century. The Structure and Transformation of the Po-
pulation, [w:] Understanding Contemporary Ethiopia: Monarchy, Revolution and the Legacy of Meles Zenawi, G. Prunier, 
É. Ficquet (red.), London 2015, s. 15 i n. 
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że termin „Habesza” funkcjonuje na co dzień we współczesnej Etiopii, wydaje się podwa-
żać to założenie. Należy jednak zauważyć, że Habesza w Etiopii XXi wieku nie ma tego 
samego znaczenia, co Habesza w okresie Cesarstwa. 

Po wiekach, kiedy rządy w  Etiopii oparte były na próbie kulturowego, religijnego 
i  językowego ujednolicenia państwa, z początkiem lat 90. XX wieku nastąpiła radykal-
na zmiana. Architekci nowej Etiopii postanowili utworzyć nową administracyjną mapę 
państwa, która odzwierciedlać miała prawo do samostanowienia poszczególnych grup 
etnicznych w państwie, a co za tym idzie, do podniesienia ich prestiżu i znaczenia jako 
członków etiopskiego narodu. Zmiany w  państwie, początkowo realizowane w  mniej-
szym stopniu, które przyśpieszyły po 2008 roku37, pociągnęły za sobą nową retorykę 
mówienia o  państwie i  narodzie. Zmianie uległa ideologia i  propaganda zaangażowa-
na w tworzenie obrazu Etiopii i Etiopczyków, ale nastąpiły też realne zmiany i dotyczyły 
one, chociażby sytuacji muzułmanów i  niektórych grup etnicznych (przede wszystkim 
oromo)38. Rodzi się zatem pytanie o  znaczenie terminu „Habesza” w  kontekście tych 
zmian oraz nowych politycznych i społecznych uwarunkowań, a także różnych ideologii 
rzutujących na życie mieszkańców Etiopii. Bez wątpienia nie istnieje współcześnie jedno 
przyjęte rozumienie tego terminu.

Dynamika stosunków społecznych powodowała na przestrzeni dziejów, co dzieje się 
także obecnie, że grupy, pierwotnie postrzegane przez Habesza jako obce, zaczynały po-
strzegać siebie jako lojalnych poddanych cesarskich, a w późniejszym okresie, jako peł-
noprawnych etiopskich obywateli. Jak się okazuje, pojęcie „Habesza” wraz z kryjącym się 
za nim systemem społecznym i określane przez ten termin zasady kulturowe dawały 
też możliwość integracji. Termin ten bowiem, poza wyznaczaniem granic społecznych 
i politycznych, miał wśród mieszkańców Etiopii także znaczenie w budowaniu poczucia 
przynależności do określonych grup. Nie tylko wyznaczał grupę uprzywilejowaną, ale 
też – poprzez powiązanie tego terminu z określonymi cechami kulturowymi – służył 
jako narzędzie integracji. innymi słowy, pełnił funkcję środka pozwalającego na przy-
łączenie się do określonej grupy poprzez przyjęcie zaakceptowanych wzorów kultu-
rowych39. Ta integrująca cecha pojmowania przynależności do grupy Habesza jest dziś 

37  W latach 90. i na przełomie XX i XXi w. Etiopia borykała się z ogromnymi problemami związanymi z wojną domową, 
w wyniku której nastąpiła zmiana władzy, z powodującymi głód problemami ekologicznymi, z wojną z Erytreą i prze-
budową państwa. Zasadnicza zmiana nastąpiła po wyborach w 2005 r., a jej symbolika została zaprezentowana przy 
okazji etiopskiego milenium, czyli obchodów nowego tysiąclecia, które według kalendarza etiopskiego rozpoczęło się we 
wrześniu 2007 r. 
38  Nie oznacza to, że muzułmanie czy przedstawiciele tych grup etnicznych, których rola w państwie wzrosła, byli lub 
są usatysfakcjonowani tymi zmianami. Wręcz przeciwnie, wielu z nich uważa, że ich sytuacji w dalszym ciągu jest zła, 
przede wszystkim pod względem ekonomicznym oraz pod względem wolności słowa. Najbardziej widocznym przykła-
dem jest niezadowolenie grup oromo, które przemieniło się od 2016 r. w zamieszki, które często prowadzą do krwawych 
starć i z różnym nasileniem trwają do dzisiaj. 
39  Por. W.G.C. Smidt, dz. cyt., s. 38, zwłaszcza przypis 3 i informację na temat funkcjonowania w dyskursie tych „Habe-
sza, którzy nie wyglądają jak Habesza”, ale za to są „czystego pochodzenia Habesza”. innymi słowy, zaakceptowany spo-
sób życia (religia, język, zestaw zasad kulturowych) stał się ważniejszy niż „czerwony” kolor skóry i odpowiedni wygląd 
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wyraźnie widoczna. idea integracji została jednak poszerzona o myślenie o jednym na-
rodzie etiopskim, nie jest to więc awans do grupy uprzywilejowanej, ale ideologiczne 
ustosunkowanie się do potrzeby tworzenia wspólnoty przez etiopskich obywateli. obec-
nie, przez wielu Etiopczyków (przede wszystkim jednak mieszkańców miast) termin ten 
używany jest jako symbol jedności mieszkańców Etiopii i  jest synonimem etiopskiego 
narodu. Wielu podkreśla, że „wszyscy jesteśmy Habesza”40. 

istnieje też inny punkt widzenia, zgodnie z którym bycie obywatelem Etiopii integruje, 
czego nie oferuje Etiopczykom tożsamość Habesza. Jest to spojrzenie z perspektywy nie-
-Habesza, czyli mieszkańców obszarów, które zostały przyłączone do Etiopii pod koniec 
XiX wieku. Takie spojrzenie prezentuje Magn Nyang – etiopski dziennikarz wywodzący się 
z położonej na zachodzie Gambeli. Twierdzi on, że osoby pochodzące z grup etnicznych 
zamieszkujących peryferyjne tereny są pełnoprawnymi Etiopczykami, nie są jednak Ha-
besza. Według niego, bycie obywatelem Etiopii jest tym, co łączy wszystkich mieszkań-
ców tego państwa. Z wywodu Magna Nyanga można wnioskować, że dyskurs, w którym 
pojawia się termin „Etiopczyk”, nie wprowadza napięcia, jakie pojawia się w  przypadku 
dyskursu związanego z terminem/ideą bycia „Habesza”41. 

Kolejna perspektywa sugeruje zanik kontekstu rasowego. o  tym, jak współcześnie 
tożsamość Habesza wyznacza granice pomiędzy tym, kim są osoby pochodzące z szero-
ko pojętego etiopskiego kręgu kulturowego a innymi osobami czarnoskórymi w kontek-
ście współczesnych problemów rasowych w Stanach Zjednoczonych, świadczy spojrzenie 
etiopskiej studentki w USA. W jej odczuciu zderzenie spojrzenia na świat poprzez pryzmat 
rasy i podziału na świat „białych” i „czarnych” staje w sprzeczności z etiopską perspekty-
wą, w której Habesza nie jest ani „biały” ani „czarny”. Ta perspektywa z kolei może świad-
czyć o ewolucji tego pojęcia w stosunku do tradycyjnego przeciwstawienia „czerwonego” 
Habeszy „czarnym” sąsiadom42. 

Zastanawiając się nad tym, kim jest dzisiaj Habesza, należy także poddać analizie 
konteksty, w których termin ten się pojawia. Wynika z nich przede wszystkim, że jest on 
współcześnie często używany, zarówno w życiu społecznym w Etiopii, jak i w diasporze, 

fizyczny. Na ten temat por. również C. Clapham, dz. cyt., s. 195–210.
40  Przykład rozmowy na ten temat z młodą mieszkanką Addis Abeby: P: Kim dokładnie jest Habesza?; o: My wszy-
scy – Etiopczycy, jesteśmy Habesza; P: Wszyscy? Tygrajczycy, Somalisi i  ludzie z południa też są Habesza?; o: Tak, 
wszyscy jesteśmy Habesza; P: Czyli Habesza oznacza to samo, co Etiopczyk?; o: Nie, Habesza oznacza coś więcej niż 
Etiopczyk, łączy nas bardziej niż samo bycie Etiopczykami (rozmowa przeprowadzona przez Julię Ziemińską w Addis 
Abebie 2018 r.). 
41  Argumentuje: „No Ethiopian is more Ethiopian than the other. one is only an Ethiopian, no more, no less. Some 
Habeshas, however, seem to see themselves as more Ethiopians than the others. What they don’t seem to under-
stand is that one can not quantify one’s citizenship. one can only be Ethiopian. Not more Ethiopian”. Magn Nyang, 
The difference between being an Ethiopian and being Habesha, „Sudan Tribune”, http://www.sudantribune.com/The-
-difference-between-being-an,30208. 
42  A. Mengesha, Being Habesha in a  Black and White World: A  Racial Identity Crisis, „Kitch”, https://kitschmag.
com/2017/01/18/being-habesha-in-a-black-and-white-world-a-racial-identity-crisis/. Perspektywa przedstawiona 
przez Abigail Mengeshę wydaje się odnosić szerzej do perspektywy afrykańskiej, jeśli weźmie się pod uwagę przedsta-
wienie tych samych kwestii w powieści nigeryjskiej pisarki: Chimamanda Ngozi Adichie, Amerykaana, Poznań 2013.
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a konotacje związane z tym terminem są pozytywne. W dużym stopniu potwierdzają 
to nazwy własne i  reklamy. Termin „Habesza” jest między innymi często wykorzysty-
wany jako nazwa etiopskich restauracji i kawiarni. Ma to miejsce zarówno w Etiopii, jak 
i poza jej granicami, przy czym wyraźnie widać, że etiopska diaspora – przede wszystkim 
w  Europie i  w  Stanach Zjednoczonych – preferuje taką nazwę dla etiopskich restau-
racji i  kawiarni. Serwuje się w  nich jedzenie określane jako „jedzenie Habesza” (jeHa-
besza mygyb), które jest jedzeniem ogólnie kojarzonym z  kulturą etiopską, a  wystrój 
wnętrz przeważnie wykorzystuje elementy i symbole, które kojarzą się, również ogól-
nie, z chrześcijańską kulturą mieszkańców etiopskiego płaskowyżu. Termin „Habesza” 
pojawia się często w nazwach różnych etiopskich produktów, na przykład marek kawy 
lub jednego z najbardziej popularnych etiopskich piw43. Co więcej, znak graficzny piwa 
„Habesha” to stylizowana twarz wzorowana na znanych z etiopskiego tradycyjnego ma-
larstwa twarzach aniołów. Jest to oczywiste nawiązanie do tradycji we współczesnym 
wydaniu, która ma budzić pozytywne skojarzenia. inne, często spotykane skojarzenie 
z terminem „Habesza” to określenie ubrania Habesza (jeHabesza lybs). Są to popularne, 
zarówno w Etiopii, jak i w diasporze, współczesne ubrania wzorowane na tradycyjnych 
wzorach, które podkreślają szacunek tak odzianego Etiopczyka dla etiopskiej (znów 
w ogólnym znaczeniu) kultury.

Wnioski
Bez wątpienia „Habesza” brzmi dumnie, chociaż nie jest terminem jednoznacznym, 

ani łatwym do interpretacji. Jest to termin uwikłany w skomplikowane polityczne i spo-
łeczne konotacje. Kojarzy się on Etiopczykom z wielowiekową tradycją i jest „stary jak 
świat”. Jednocześnie zmienia się w zależności od warunków politycznych i społecznych. 
Pełnił przez wieki rolę wyznacznika uprzywilejowanych mieszkańców Etiopii, ale też 
pozwalał kolejnym grupom włączać się w stare struktury społeczne, dostarczał argu-
mentów pozwalających na integrację. Dzisiaj wokół terminu Habesza trwa dyskusja na 
temat kształtu społeczeństwa i narodu etiopskiego, przy czym termin ten w znacznie 
większym stopniu używany jest, aby wskazywać na jedność Etiopczyków, niż aby pod-
kreślać podziały. 

43  Co ciekawe, najstarsza i najbardziej popularna marka piwa nosi nazwę K’yddus Gijorgis, czyli „Świety Jerzy”. Tak więc 
wyraźnie widać, jak nazwy piw oddają kulturowe uwarunkowania Etiopii. W inne etiopskie obszary kulturowe wpisuje 
się także bardzo popularne w Etiopii bezalkoholowe piwo Sufi. 
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Kwestia bezpieczeństwa  
kulturowego we współczesnych  
literaturach Afryki

W najserdeczniejszej tajni moich żył muszę go ukrywać,
Mojego protoplastę, któremu skórą jest burza znaczona błyskawicami i gromem,
Tego orędującego mi zwierza muszę tak ukrywać,
Inaczej zerwałbym tamy skandali.
On jest krwią moją wierną, która także wymaga wierności
Chroniąc mą nagą dumę przede mną i jeszcze
Przed wyniosłością ras, które są szczęśliwe…1.

Podczas uroczystości z  okazji swoich 70. urodzin, Léopold Sédar Senghor na pyta-
nie dziennikarki, jak wyobraża sobie przyszłość Senegalu, odpowiedział: „Wierzę, że jeżeli 

1 L.S. Senghor, Totem, tłum. Z. Stolarek, Antologia poezji afrykańskiej, W. Leopold, Z. Stolarka (wyb. i red.), Warszawa 
1974, s. 129.
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Afryka zdoła zachować swoje własne moralne wartości, to co nazywam Jom, Kersa, Mun, 
to znaczy jeżeli zachowamy cechy ducha naszych przodków [podkr. MS]2, jeżeli przy tym 
zdołamy przyswoić sobie ducha metod i organizacji, sądzę, że wówczas Afryka zdoła wyjść 
na prawidłową drogę rozwoju [...]”3. Stosunek do fundamentalnych wartości kultur w kon-
tekście ogólnie pojętych kulturowo-społecznych zmian globalizacyjnych będzie motywem 
wiodącym moich rozważań nad bezpieczeństwem kulturowym, którego śladów należy 
także poszukiwać we współczesnych literaturach Afryki, i nie tylko w nich samych, lecz 
także w bezpośrednich wypowiedziach ich twórców.

inspiracją do podjęcia tematu bezpieczeństwa kulturowego był tekst Jacka Łapotta 
„Is it safe? Bezpieczeństwo kulturowe – co to takiego”4. Temat niniejszego artykułu, zwią-
zany z literaturami Afryki, dotyczy stricte niematerialnej sfery kultury. Stwarza to pewną 
trudność w prezentacji problemu, jakim jest „bezpieczeństwo kulturowe” – jeden z wąt-
ków kryjący się w wybranych tekstach i wypowiedziach twórców afrykańskich: 
•	  Ezekiela Mphahlele (1919–2008) z RPA, który głosił chwałę afrykańskiego humanizmu; 
•	  ahmadou kouroumy (1927–2003) z Wybrzeża Kości Słoniowej, który wykreował Famę 

Dumbuja; 
•	  ngũgĩ wa thiong’o (ur. 1938) – Kenijczyka, faworyta do literackiego Nobla, nawołujące-

go do dekolonizacji umysłu; 
•	  Dambudzo Marechery (1952–1987) – pisarza i poety z Zimbabwe, który „był przeciwko 

wszystkiemu”;
•	 alaina Mabanckou (ur. 1966) – Kongijczyka, z którym język francuski ma problemy; 
•	  chimamandy ngozi adichie (ur. 1997) – pisarki nigeryjskiej, mówiącej o  swoich 

rówieśnikach: „jesteśmy pokoleniem anglo-ibo”. 
Dokonałam takiego wyboru, zdając sobie sprawę, iż jest on w pewien sposób symbo-

liczny, i oczywiście, jak każdy wybór, na swój sposób subiektywny, co wynika z ograniczeń 
zakreślonych ramami artykułu. Ukazuje natomiast różne wiekowo pokolenia twórców, 
których jednak łączy wspólny mianownik. Nie chodzi o ich pochodzenie z kontynentu afry-
kańskiego, lecz o ich credo artystyczne: widzenie roli pisarzy i intelektualistów jako osób 
wolnych intelektualnie, które ze swoich korzeni pochodzeniowych nie czynią sztandaru, na 
którym demonstrują „wartości afrykańskie”, lecz raczej są obiektywnymi komentatorami 
rzeczywistości, widząc ją w całej złożoności jako część świata ludzkiego. Tworzą uniwer-
sum humanizmu i sztuki, które jest dobrem ogólnym, co nie znaczy, iż musi być pozbawio-
ne pierwiastka ich rodzimych kultur, wręcz przeciwnie – nobilituje je w warstwie przekazu 
filozoficznego i artystycznego, i to niezależnie od języka tego przekazu.

2 Wszystkie wytłuszczenia w cytatach są podkreśleniami Autorki (przypis red.).
3  W języku wolof: Jom – godność, Kersa – szacunek, Mun – godne przyjmowanie tego, co przynosi los, cyt. za: 
i.A. Ndiaye, Dialog między Afryką a Europą. Léopold Sédar Senghor. Duchowy przywódca, polityk, poeta, filozof, [w:] Przy-
wódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, t. 7, olsztyn 2008, s. 224.
4  Artykuł został opublikowany w: Bilad as-Sudan, napięcia i  konflikty, W. Cisło, J. Różanski, M. Ząbek (red.), Pelplin 
2014, s. 51–69.
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Współczesne literatury Afryki
Pojęcie „współczesne literatury Afryki” wymaga na wstępie zdefiniowania. Jest to 

pojęcie nieostre, którym jest określana cała literatura powstała po uzyskaniu niepodle-
głości przez państwa afrykańskie (przyjmując za datę symboliczną rok 1960), jak i  lite-
ratura będąca dziełem twórców pokolenia urodzonego dopiero na przełomie lat 60. i 70. 
ubiegłego wieku. Jest to więc kwestia wyboru pokoleń twórców – tych, którzy zachowali 
pamięć uzyskania niepodległości z autopsji oraz tych, którzy znają tamte wydarzenia tylko 
z przekazów swoich bliskich. Współczesność jest zatem odniesieniem czasowym, które 
nie zamyka się jedynie w ramach pamięci jednego, najmłodszego pokolenia.

Podjęty przeze mnie temat dotyczyć będzie obu pokoleń: starszego – reprezento-
wanego przez czterech pierwszych z wymienionych twórców oraz młodszego – z takimi 
przedstawicielami jak: Alaina Mabanckou i Chimamandy Ngozi Adichie. Jednakże oba te 
pokolenia przenoszą pamięć przeszłości, doświadczonej osobiście lub tylko z przekazów. 
oba dostrzegają erozję tradycji i mają swoją wizję pisarstwa jako sztuki odpowiedzialnej 
za zmianę świata, który kontestują, a także marzenia o lepszym świecie, który często 
jest już daleko poza Afryką. odnajdywanie siebie, poszukiwanie równowagi i sensu ży-
cia, ustalanie relacji ze światem pozaafrykańskim, pełnym nowych znaczeń i  nowych 
wyzwań, ale także powroty do „starych wartości” – do korzeni, to wspólne cechy widocz-
ne w ich twórczości. 

Literatury Afryki – nie bez przyczyny użyłam tego pojęcia w liczbie mnogiej, ponie-
waż odnosi się ono do całego kontynentu afrykańskiego, a ten jest szczególnie zróżnico-
wany pod względem kulturowym. Literatury Afryki to wielka różnorodność form i treści, 
zarówno ze względu na wielość języków, w których powstają, środki wyrazu artystyczne-
go, specyfikę problemów, które podejmują oraz kontekst kulturowy i społeczny, z którym 
są związane. Definiując pojęcie „afrykańskiego pisarstwa” Nadine Gordimer5 dostrzegła 
w nim różnorodność wynikającą z mnogości podejmowanych problemów przez pisarzy ja-
kiegokolwiek języka i nie tylko afrykańskiego pochodzenia:

Moja własna definicja tego, co jest afrykańskim pisarstwem, odnosi się do pisarstwa 
uprawianego w jakimkolwiek języku przez samych Afrykanów i przez innych, jakiego-
kolwiek koloru skóry, którzy podzielają z Afrykanami doświadczenia, kształtujące ich 
mentalnie i duchowo właśnie dzięki Afryce, a nie jakiemukolwiek innemu miejscu na 
świecie. Ażeby być pisarzem afrykańskim, należy patrzeć na świat z Afryki, a nie spo-

5  Nadine Gordimer – ur. 20 listopada 1923 r. w mieście Springs, w prowincji Transvaal (obecnie Gauteng), w Południowej 
Afryce, zm. 13 lipca 2014 r. w Johannesburgu. Pochodziła z białej rodziny z klasy średniej. Mając 15 lat, opublikowała swo-
je pierwsze opowiadanie. Jej oczytanie i dociekliwość sprawiły, że posiadła wiedzę o tym, czym był apartheid – polityka 
segregacji rasowej w RPA. Świadomość tego faktu zdecydowała o jej zaangażowaniu po stronie politycznej opozycji. Pi-
sarka uczęszczała tylko przez rok na Uniwersytet Witwatersrand. oprócz pisania, uczyła w różnych szkołach w Stanach 
Zjednoczonych w latach 60. i 70. XX w. Jej pisarstwo w dużej mierze dotyczy niszczycielskiego wpływu skutków aparthe-
idu na życie mieszkańców RPA. Podejmowała także tematy wygnania i alienacji. otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie 
literatury w 1991 r. Patrz więcej: https://www.britannica.com/biography/Nadine-Gordimer.  



164

glądać na Afrykę z perspektywy świata. Afrykański pisarz wyposażony w świadomość, 
której punktem centralnym jest Afryka, może pisać o czymkolwiek chce, nawet o innych 
krajach, a wciąż jego pisarstwo będzie należało do literatury afrykańskiej6. 

Należy także wziąć pod uwagę fakt, że większość twórców afrykańskich, szczególnie 
współczesnych i najmłodszych, odnajdujemy w diasporach pozaafrykańskich, które stały 
się już naturalnym środowiskiem ich życia. 

Język wypowiedzi
Następna kwestia to język jako narzędzie tworzenia – czy pisarstwo w językach euro-

pejskich jest zaprzeczeniem „afrykańskości” i autentyczności twórcy? Ten ważny problem 
był podejmowany nie tylko przez krytyków literackich, lecz i  przez samych zaintereso-
wanych. Dla większości z  nich nie jest to problem uniemożliwiający afiliację do współ-
czesnego pokolenia twórców afrykańskich. Problem ten niejako sam się rozwiązał wraz 
z akceptacją języków europejskich jako mediów komunikacji, które wykraczają poza lokal-
ność społeczeństw afrykańskich, także w sensie globalnym. Ponadto, języki europejskie 
traktowane są nawet jako „zdobycz kulturowa” Afryki. oto jeden z przykładów ilustrują-
cych taki z nich użytek. W tym przypadku argumentacja jest wyłożona przejrzyście przez 
Jacques’a Rabemananjarę – malgaskiego twórcę:

Postulował on „kradzież języka” kolonizatorów przez pisarzy krajów z(de)kolonizowa-
nych w celu zjednoczenia wokół wspólnoty doświadczeń, a to dzięki odnowionej ekspre-
sji, czyniącej z imitatio doskonale opanowanego języka kolonizatorów materiał inventio 
postkolonialnego artysty.

Język i  literatura jako jedyny środek i miejsce budowania ojczyzny, miejsca zbioro-
wej tożsamości – tak jawią się one w czasie, gdy brak jakiejkolwiek realnej nadziei na 
wyprowadzenie Madagaskaru z polityczno-społecznych manowców: literatura i sztuka 
jako zadanie i jedyny skarb, bo tylko przez nie mogą być ocalone drogie kulturze wyspy 
wartości, jej duchowe piękno7.

Podobny w zamiarze był użytek, jaki zrobił z języka francuskiego Jean-Joseph Rabeari-
velo, o którym izabela Zatorska pisze jako o ojcu literatury malgaskiej: 

Jean-Joseph Rabearivelo, urodzony w  1903 r., sześć lat po wcieleniu Madagaskaru do 
francuskiego imperium kolonialnego, dorastał zafascynowany kulturą pogromców swej 
ojczyzny. Przyswoił sobie ich język, który utorował mu drogę do kultury europejskiej. 

6  N. Gordimer, The Black Interpreters, Raven Press, Johannesburg 1973, s. 6.
7  i. Zatorska, Gdy słowo się dusi… Pieśń rozpaczy w powieściach Jean-Luca Raharimanany, [w]: Kalejdoskop afrykański, 
Problematyka tożsamości w literaturach Afryki przełomu XX i XXI wieku, R. Díaz-Szmidt, M. Szupejko (red.), Warszawa 
2012, s. 234.
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Życiową misją zmarłego samobójczą śmiercią poety „wyklętego” i  prozaika okazało 
się przemycanie słów z ich malgasko-francuską konotacją mitologiczną, emocjonalną 
i kulturową, przemycanie z malgaskiego do francuskiego i z francuskiego do malgaskich 
idiomów. […] „Paser słów”, jak go z francuska określano, w swoim dzienniku […] od-
słania sprzeczności i rozdarcia cechujące sytuację geniusza spychanego do roli petenta 
kolonialnych oficjeli [...]. Chociaż dostrzegał błędy popełniane przez obie strony, wiele 
gotów był wybaczyć Francuzom w zamian za kulturowe dobrodziejstwa. Jednocześnie 
wysiłek twórczy wkładał w odbudowanie malgaskiej dumy narodowej i poczucia god-
ności, bardzo umniejszonego klęską z końca XiX w.8 

oto następny przykład jak zamierzona „europeizacja Afryki”, w tym przypadku galicy-
zacja odniosła skutek odmienny od założonego:

Georges Hardy, inspektor ds. edukacji we Francuskiej Afryce Zachodniej (AoF – Afrique 
occidentale Française), tak pisał o nauczaniu francuskiego: „oddzieleni od tubylczego 
środowiska, uczniowie nie będą zachęcani do rozmów w językach rodzimych; wszystkie 
czynności codziennego życia będą wyrażane po francusku, w ten sposób użycie języka 
francuskiego stanie się przyzwyczajeniem”9.

Ewa Kalinowska odnosząc się do tak zadekretowanej polityki edukacyjnej, stwierdziła 
iż: „Nie spodziewano się, że język francuski posłuży do innych celów i że powstanie litera-
tura, nieprzedstawiająca dominacji francuskiej jako dobrodziejstwa. Z perspektywy czasu 
można powiedzieć za Katebem Yacinem, że francuski okazał się «łupem wojennym»”10. 
Ma to związek z faktem, iż afrykańskie elity intelektualne i polityczne, jeszcze te z pierw-
szego pokolenia kolonialnych elit afrykańskich, właśnie w językach swoich kolonizatorów 
odebrały wykształcenie europejskie. Dla ich potomków języki zachodnie stanowią swoistą 
spuściznę po kolonializmie, abstrahując oczywiście od faktycznego zniewolenia, nie tylko 
w sensie fizycznym, lecz czasami także intelektualnym. To zniewolenie nie jest już w ta-
kim samym stopniu odczuwane przez najmłodsze pokolenia twórców. Czy język jest więc 
nadal kwestią braku wyboru, a może właśnie wyboru? 

Chimamanda Ngozi Adichie, nigeryjska pisarka, tak wypowiedziała się w kwestii języ-
ka jako narzędzia twórcy:

8  Jean-Joseph Rabearivelo: kolonialny wyrobnik postkolonialnej sławy, [w:] Współczesne literatury afrykańskie i inne tek-
sty kultury w świetle badań postkolonialnych, W. Charchalis, R. Díaz-Szmidt, E. Siwierska, M. Szupejko (red.), Warszawa-
-Poznań 2015, s. 283.
9  E. Kalinowska, Postkolonialne dzieci francuskojęzycznej literatury afrykańskiej, „Afryka”, 2019, nr 48, cyt. za: o.B. Gna-
oulé, Histoire littéraire et littératures africaines, „Les Cahiers du GRELCEF”, 2015, nr 7, www.uwo.ca/french/grelcef/2015/
cgrelcef_07_text06_gnaoule.pdf, s. 66–67. 
10  E. Kalinowska, dz. cyt., s. 30, cyt. za: ali akika, Cette langue n’est pas mienne mais mon butin de guerre, 2.09.2016, 
www.lematindz.net/news/21683-cette-langue-nest-pas-mienne-mais-mon-butin-de-guerre.html; zob. także: R. Díaz-
-Szmidt, Gdzie jesteś Gwineo? Próby kształtowania tożsamości narodowej w twórczości pisarzy z Gwinei Równikowej, 
Warszawa 2017, s. 107–149. 
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Nie jestem pewna, czy moje pisanie po angielsku jest wyborem. Jeśli Nigeryjka ibo jak ja, 
otrzymała wykształcenie w języku angielskim, była zniechęcana do mówienia w języku 
ibo w szkole, w której ibo był tylko jednym z wielu przedmiotów nauczania, (uważanym 
przez uczniów za «uncool» i nie bardzo popieranym przez administrację), to pisanie po 
angielsku nie jest sprawą wyboru, ponieważ idea wyboru zakłada równe alternatywy. 
Aczkolwiek uczyłam się ibo aż do końca szkoły średniej i  szło mi całkiem dobrze, to 
wcale nie było normą. Przede wszystkim nie było go wystarczająco. Piszę w ibo dość 
dobrze, lecz wiele moich intelektualnych przemyśleń nie może być wystarczająco jasno 
wyrażone w ibo11.

Zastanawiając się nad takim stanem rzeczy, przyczyn posługiwania się językiem „po-
nadkulturowym” należałoby szukać w mechanizmach zmieniających świat od wieków. Nie 
ma oczywiście nic odkrywczego, w stwierdzeniu, że globalność kontaktów, powiązań i relacji 
międzyludzkich stworzyła konieczność posługiwania się językami o coraz większym zakresie 
wehikularności pojęć, idei i znaczeń, takimi, które stwarzają możliwość opisywania świata 
coraz bogatszego w zasób słów koniecznych do nazwania, opisania i wyrażenia fenomenów, 
bytów i rzeczy nowych. Czy taka globalność wpływa na bezpieczeństwo kulturowe i czym 
jest ono w istocie?

Związek bezpieczeństwa kulturowego z tożsamością
„Bezpieczeństwo kulturowe to stan pozwalający zachować fundamentalne wartości, 

swoisty wzór kulturowy decydujący o tożsamości (kulturowej) danej grupy etnicznej”12. Coraz 
częstsze kontakty międzykulturowe, które trwają od wieków, lecz nasiliły się współcześnie, 
niosą ze sobą zmiany i zagrożenia dla kultur, których listę, choć w najogólniejszych zarysach, 
stworzył Jacek Łapott we wspomnianym artykule. Jak podkreśla, kompletny wykaz można 
stworzyć dopiero po pełnej prospekcji terenowej i szczegółowej obserwacji konkretnej grupy 
etnicznej. Wśród zagrożeń wyszczególnił następujące:

1.  Upadek autorytetu osób starszych oraz „funkcyjnych” i brak czytelnego przekazu 
kulturowego.

2.  Podział na kulturę miast i wsi, i co się z tym częstokroć wiąże: niekontrolowana, 
bezpowrotna emigracja. 

3.  Bezzasadna wiara w  potęgę demokratyzacji stosunków społeczno-politycznych 
i wiążąca się z tym dysfunkcja władz państwowych.

11  Ada Uzoamaka Azodo, Interview with Chimamanda Ngozi Adichie: creative writing and literary activism, http://docs.
google.com/viewer?a=v&q=cache:0YuXPyEw7rUJ:www.iun.edu/~minaua/interviews/interview_chimamanda_ngo-
zi_adichie.pdf+chimamanda+ngozi+adichie&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESgRdKtxNs0ZJscgVn1JJoHCBdlHLyvuSrS
8UjgPe_2VBGNfyX83VxEP2HmFf_eHvCLVLknoXFMu2fDmPA7Rfi88hFWA-015LWrnNQg4KtRF4ga7MzFnpC3moidzvA
GxRP3EwGZy&sig=AHiEtbRaXjCSUYoZodqHjizWa0b2WQfnUA.
12  Definicja przytoczona przez J. Łapotta, dz. cyt., s. 55. 
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4.  islam i chrześcijaństwo oraz religie „pochodne” – afroislam i afrochrześcijaństwo.
5.  Presja na posiadanie „cudownych rzeczy” współczesnego świata […]13. 

Przedstawiając tę listę, J. Łapott przytoczył uprzednio pytanie stawiane przez nie-
których etnologów: „Co sprawia, że niektóre elementy kultur afrykańskich są odporne na 
zmiany, a inne wprost przeciwnie?”14 Aby na nie odpowiedzieć spróbujmy rozpocząć wę-
drówkę po światach przedstawionych w wybranych literackich przykładach, zastrzegając 
jednak, że odpowiedź wcale nie będzie prosta ani jednoznaczna.

Ezekiel Mphahlele15 (1919–2008) z  RPA, który głosił chwałę Afrykańskiego 
Humanizmu

Urodził się w slumsach Pretorii i tam dorastał. Uważany jest za ojca Afrykańskiego 
Humanizmu i twórcę współczesnej literatury afrykańskiej. Był prozaikiem i eseistą połu-
dniowoafrykańskim, ale również krytykiem literatury. Jego krytyczne poglądy na temat 
apartheidu uniemożliwiły mu nauczanie. Zatrudnił się więc jako reporter w  „The Drum 
Magazine” (1955–57) w Pretorii. Ukończył zaocznie studia. Szykanowany za swoje artyku-
ły opuścił kraj. Pełnił szereg funkcji akademickich i kulturalnych w Afryce, Europie i Sta-
nach Zjednoczonych. We Francji z Wole Soyinką wydawał literackie czasopismo „Black or-
pheus” (1960–64). W Kenii stworzył ośrodek dla artystów i pisarzy afrykańskich w Nairobi 
– Chemchemi (1963–65). W  Stanach Zjednoczonych był wykładowcą języka angielskie-
go na Uniwersytecie w Denver i w Pensylwanii oraz wydawcą czasopisma „Africa Today” 
(1967), przygotowując zarazem rozprawę doktorską, którą obronił w  1968 roku. W  1977 
roku wrócił do Afryki, lecz był szykanowany przez władze i nie od razu dostał pozwolenie 
na prowadzenie pracy naukowej. W końcu jednak pozwolono mu na to, dając zatrudnienie 
na University of Witwaterstrad w Johannesburgu, lecz mógł zajmować się jedynie bada-
niem poezji ustnej. W latach 1983–87 kierował wydziałem literatury afrykańskiej16. 

13  Tamże, s. 53–54. 
14  Tamże, s. 53.
15  W 1977 r. zmienił swoje imię otrzymane podczas chrztu na Es’kia. Pochodził z rozbitej rodziny, wychowywał się bez 
rodziców u krewnych w Pretorii. Tam ukończył szkołę podstawową. Do szkoły średniej z internatem uczęszczał w Johan-
nesburgu (St. Peter Secondary School). W autobiograficznej powieści Down Secondo Avenue (1959) opisał swoją walkę 
skierowaną przeciwko reżimowi apartheidu i krzywdzącemu ludność Bantu systemowi segregacji szkolnictwa.
16  Pisma krytyczne Mphahlele zawarte są w dwóch tomach esejów: The African Image (1962) i Voices in the Whirlwind 
(1972), które dotyczą négritude, afrykańskiej osobowości, nacjonalizmu, czarnoskórego afrykańskiego pisarza i literac-
kiego obrazu Afryki. Mphahlele był współzałożycielem pierwszego niezależnego czarnego wydawnictwa w Afryce Po-
łudniowej, współpracował nad wydaniem antologii Modern African Stories (1964) i współtworzył African Writing Today 
(1967). Akcja prawie wszystkich jego krótkich opowiadań zebranych w: In Corner B (1967), The Unbroken Song (1981) i Re-
newal Time (1988) została osadzona w Nigerii. Jego późniejsze prace obejmują powieści The Wanderers (1971) i Chirundu 
(1979), zbiory esejów i innych pism Afrika My Music (1984) oraz kontynuację autobiografii: Es’kia (2002) i Es’kia Conti-
nued (2005). W 1969 r. Mphahlele został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a w 1984 r. otrzymał 
od francuskiego rządu L’Ordre des Palmes Académiques za wkład do kultury i języka francuskiego. Dopiero po zniesieniu 
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Swoje poglądy na temat Afrykańskiego Humanizmu i  filozofii życia sprecyzował 
w wywiadzie-rzece, którego udzielił Richardowi Saminowi w sierpniu 1995 roku17. Na jego 
wstępie Ezekiel Mphahlele stwierdził, że Afrykanie zaczęli odczuwać konieczność ekspre-
sji własnej tożsamości pod wpływem poczucia zawojowania afrykańskich umysłów przez 
świat zachodni. Zaistniała więc konieczność skoncentrowania się wokół własnych war-
tości, a także myślenia o własnym miejscu w relacjach z Białymi. To miejsce było jednak 
z góry wyznaczone stosunkiem zależności wobec Białych, a zatem najsilniejszym pragnie-
niem było odebranie im władzy. Jednakże afrykańskie elity zostały wychowane na modłę 
zachodnią: zachodnia cywilizacja, zachodnia kultura, zachodnie wartości. Mphahlele pod-
kreślił fakt, że w tej walce elity stały niejako na zewnątrz, ponieważ nie łączyły walki poli-
tycznej z kulturową. Używały również argumentów i formuł białego człowieka takich jak: 
wybory, władza polityczna, ideologia, socjalizm, kapitalizm, liberalizm, ekonomia. Mówił 
wręcz: „byliśmy w nie opakowani”, a na zadane mu pytanie: „Jakie są zatem podstawowe 
i powszechne wartości, które odnajdujemy na kontynencie i które zawarte są w definicji 
Afrykańskiego Humanizmu?” – odpowiedział:

Filarem Afrykańskiego Humanizmu są przede wszystkim wierzenia religijne w istnienie 
sił natury i ludzkiego bytu, które przenikają się nawzajem. Jest to kontynuacja poprzez 
duchy naszych przodków. Cała Afryka wierzy w obecność przodków i odwołuje się do 
nich na każdym etapie naszego życia, przy każdej inicjacji w nowy etap naszego życia, 
w naszych rytuałach, zaślubinach, kulcie grobów, a nawet tak zwani chrześcijanie nadal 
wierzą w przodków. 
Następną sprawą są stosunki społeczne, to jest inny filar. Sposób, w  jaki układamy 
nasze stosunki społeczne; istoty ludzkie funkcjonują w  granicach, których zasięg 
określony jest świadomością zawsze obecnej wspólnoty. To jest ta jedna rzecz, której 
nigdy nie tracimy. Jesteśmy otoczeni wartościami Zachodu w równie dużym stopniu, 
jak potrzebami ekonomicznymi, których nie mieliśmy. Lecz wiara w  przodków, wiara 
w  ich obecność, a  także stosunki społeczne, przeszły próbę czasu. Wszyscy również 
darzą szacunkiem ludzi starszych, z tej przyczyny, że będą oni przodkami. i wiara, że 
wszyscy starsi ludzie są mądrzejsi od młodszych, jest wśród nas nadal bardzo silna. […] 
Chciałem jeszcze powiedzieć, że w Afrykańskim Humanizmie nie ma żadnej dychotomii 
między światem materialnym i duchowym. Jest kontynuacja wzmocniona pokrewień-
stwem i wewnętrznymi powiązaniami18.

apartheidu w 1994 r. został doceniony przez oficjalne władze państwowe i w 1998 r. otrzymał order Krzyża Południa, 
najwyższe odznaczenie przyznane przez rząd Republiki Południowej Afryki, a w 2000 r. został uznany za Writer of the 
Century przez „Tribute Magazine”. Ma także dyplomy honorowe z uniwersytetów: w Rhodes, Natalu, Pensylwanii i Kolo-
rado. Zob. https://www.britannica.com/biography/Eskia-Mphahlele oraz szczegółowa biografia: https://www.revolvy.
com/page/Es’kia%20Mphahlele.
17  Zob. Interview: Richard Samin with Es’kia Mphalele, [w:] „Research in African Literature”, 1997, t. 28(4), s. 182. 
18  Tamże, s. 183–184.
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Mphahlele uważał jednak, że ze względu na ekspansywny charakter zachodniego sty-
lu życia, ekonomii, polityki, dla Afrykańskiego Humanizmu nastał zły czas. Konieczne jest 
więc upowszechnianie i  wpajanie tej filozofii przez instytucje edukacyjne. Jest bowiem 
niezwykle ważne, aby liczne pokolenie ludzi uczących się wiedziało, że te wartości zawsze 
istniały i że nadal posiadają swoją aktualność. Jeśli młodzi ludzie będą o tym przekonani, 
potrafią oprzeć się tej kolonizacji, która dotyka kultury i religii. 

Nasuwa się pytanie, jaka jest rola pisarza – twórcy i sztuki w tej konfrontacji Afry-
kańskiego Humanizmu z  Zachodem o  utrzymanie własnej tożsamości. otóż Mphah-
lele przypomina, że sam odebrał zachodnie wykształcenie, lecz pomimo tego, a może 
właśnie dlatego, dostrzega tę rolę: „Sztuka afrykańska posiada potencjalne możliwości 
wzięcia na siebie zadania syntezy ze sztuką Zachodu, aby osiągnąć stan rzeczywistej 
równowagi”19. Dążenie do syntezy może stanowić opór wobec gwałtowności zachodniej 
cywilizacji, a ściślej rzecz ujmując, należy stawiać opór przeciw kształtowaniu się kon-
sumpcyjnego społeczeństwa. 

W  ostatnim zdaniu swojego wywiadu konsumeryzm nazwał „piekielnym wyzwa-
niem dla przyszłości”. Fakt ten dostrzegł bardzo wyraźnie z perspektywy swojego pobytu 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie spędził dziewięć lat, będąc, jak wspomniałam, m.in. wy-
kładowcą literatury angielskiej. Nie mógł zrozumieć ani zaakceptować nastawienia całej 
amerykańskiej edukacji i kultury, której jedynym wiodącym impulsem jest presja na osią-
ganie sukcesu. Nie mógł również znaleźć wyjaśnienia takiego stanu rzeczy i doszedł do 
przekonania, że jedynym miejscem, które daje mu możliwość wniesienia czegokolwiek po-
zytywnego, jest jego własna kultura. Nie mógł odnaleźć się w amerykańskiej mentalności, 
stylu życia, dlatego w końcu musiał wrócić do Afryki, gdyż zawsze czuł się Afrykaninem, 
pomimo oddalenia od swoich plemiennych ziem. Jednakże zawsze starał się uzgodnić, jak 
to określił, „punkt spotkań” (meeting point) między tym, co odrzucał, a tym, co akcepto-
wał w swoim stosunku do zachodniej kultury i jej wartości. i to samo polecał innym twór-
com: „Narrator (twórca) musi zachować dystans wobec kreowanych postaci, uwzględniać 
wzajemną grę świateł i cieni: nic nie jest tylko w tym kolorze lub w tamtym kolorze; sytu-
acje mają różne kolory. […] Trzeba cały czas grać światłem i cieniem20.

Dyrektywa dla twórców i  ich szczególnej roli, jaką widział, jest więc oczywista: do-
strzeganie różnic, ogląd rzeczywistości w całej jej złożoności, sztuka kompromisu, szu-
kanie porozumienia, dochodzenie do syntez. Wszystko to wskazuje zarazem na dostrze-
ganie skomplikowania świata, a  jednocześnie zgody na różnorodność, gdyż nic nie jest 
tylko w tym kolorze lub w tamtym kolorze. Żyjąc pomiędzy światem zachodnim i świa-
tem afrykańskim uważał za konieczne negocjowanie tego „punktu spotkania”, ponieważ 
nie można nie dostrzegać świata takim, jakim on jest rzeczywiście. Wyzwaniem dla Afry-
kańskiego Humanizmu w konfrontacji z Zachodem o utrzymanie własnej tożsamości jest 

19  Tamże, s. 184–185.
20  Tamże, s. 187.
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przekonanie młodych ludzi w procesie wychowywania o tym, że wartości fundamentalne 
zawsze istniały i nadal istnieją, co może zapobiec kolonizacji kultury.

Ahmadou Kourouma21 (1927–2003) z Wybrzeża Kości Słoniowej, który wykre-
ował Famę Dumbuya

Fama Dumbuya22 – postać stworzona przez Ahmadou Kourouma – francuskoję-
zycznego pisarza – w jego literackim arcydziele symbolizuje protest przeciwko niepod-
ległościowej rzeczywistości, przybierający satyryczną formę: elementy tradycji (np. 
wiara w nadzwyczajną moc marabutów) są włączane do narracji toczącej się na tle za-
pożyczonych form organizacji społecznych i politycznych państwa niepodległego, lecz 
socjalistycznego, w którym rządzi „jedyna partia”, z założenia „jedynie słuszna” progra-
mowo, kierująca się absurdalnymi zasadami, których efekt jest kulturowo i społecznie 
destrukcyjny. 

Fama Dumbuya to ostatni z  potomków znamienitego rodu rządzącego księstwem 
Horodugu, w świecie, który już przeminął. Pozbawiony przez Francuzów władzy, wbrew 
prawu dziedziczenia, postanawia za wszelką cenę utrzymać prestiż płynący z pozycji za-
pewnionej mu niegdyś mocą tradycji. W nieprzyjaznym świecie dużego miasta, do którego 
udał się w nadziei na lepsze życie, wiedzie los nędzarza żyjącego z bezpłodną żoną Sali-
matą, która czyni wszystko, aby ten stan zmienić przy pomocy magicznych praktyk ma-
rabuta. Brak potomka jest dla Famy Dumbuya symbolicznym i nieodwracalnym brakiem 
możliwości utrzymania świetności rodu. Jednakże próbuje też drogi awansu społecznego 
zgodnej z nowymi zasadami: 

Wychodził ze skóry, żeby to osiągnąć. Dniami i nocami zanosił modły do Allacha, skła-
dał wszelkie możliwe ofiary, nawet z  czarnego kota w studni, bo przecież rzecz szła 
nie o byle co. Właśnie partyjne sekretarzowanie i spółdzielcze dyrektorowanie to dwa 
najbardziej mięsiste i opływające tłustością stanowiska czasu niepodległości […]. Póki 
sekretarz i dyrektor umieją głosić chwałę prezydenta jako jedynego szefa jedynej partii, 
póty mogą zagarniać choćby największe góry pieniędzy, a w całej Afryce nie ośmieli się 
podnieść nawet jedna brew23.

21  Ahmadou Kourouma – pochodzi z grupy etnicznej Malinke, urodził się w Boundiali, we Francuskiej Afryce Zachod-
niej (obecnie Wybrzeże Kości Słoniowej). Dzięki rodzinnemu wsparciu uczęszczał do szkoły średniej w Bamako w Mali, 
dopóki nie został z niej wydalony i wcielony do wojska francuskiego. Wysłany został do indochin, służył w Sajgonie. Po 
powrocie kontynuował naukę w Lyonie we Francji, został aktuariuszem w Algierze i rozpoczął karierę ubezpieczeniową 
i bankową we Francji i Kamerunie. Wrócił na Wybrzeże Kości Słoniowej w 1960 r., po uzyskaniu przez ten kraj niepod-
ległości. Napotkał jednak na wrogów w rządzie Félixa Houphouëta-Boigny’ego, gdyż satyryzował politykę afrykańską, 
komentując życie postkolonialne. W efekcie tego, wiele lat życia spędził na wygnaniu. Przebywał na emigracji w Algierii 
(1964–1969), Kamerunie (1974–1984), Togo (1984–1994), w końcu wracając na Wybrzeże Kości Słoniowej. Zmarł w Lyonie. 
We Francji, jako jeden z najbardziej znanych francuskojęzycznych pisarzy afrykańskich, był czasami określany „afrykań-
skim Wolterem”. Zob. https://www.britannica.com/biography/Ahmadou-Kourouma.
22  Fama Dumbuya – bohater powieści Ahmadou Kourouma, Fama Dumbuya najprawdziwszy Dumbuya na białym koniu, 
tłum. Z. Stolarek, Warszawa 1975. Tytuł oryginału: Les Soleils des indépendances, Presses de l’Université de Montréal, 1968.
23  Tamże, s. 29.
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Fama Dumbuya to postać tragiczna i  groteskowa zarazem, lecz nie bez powodu 
– bowiem jej groteskowość pełni bardzo ważną funkcję. Jest pretekstem do ukazania 
nieodwracalności zmian, ale także eksponuje i wyszydza ich głupotę: ukazuje ludzi no-
wego porządku (socjalistycznego – cokolwiek by to nie znaczyło w afrykańskiej wersji) 
w zwierciadle prawdy, które wcale nie jest krzywe. Fama Dumbuya to „afrykański Don 
Kichot” skrzywdzony przez los i  historię, ale całym sobą wołający o  sprawiedliwość, 
a nawet o „pomstę do nieba”, pomimo zmian, które zaszły zbyt daleko, aby ocalić to, 
co było istotą świata, który przeminął – najpierw za sprawą kolonizacji, a potem „słońc 
niepodległości”. Fama, podobnie jak wszyscy wokół niego, czerpie siły i sposoby na roz-
wiązywanie swoich problemów właśnie z  tradycji przodków, składając krwawe ofiary 
ze zwierząt, uczestnicząc w obrzędach siódmego i czterdziestego dnia pochówku, ko-
rzystając z praw małżeńskich zagwarantowanych tradycją. i choć na ogół nie przynoszą 
one oczekiwanego efektu, wierzy głęboko w  ich skuteczność. Podobnie jak wierzy, iż 
zdoła dotrzeć do miejsca, które jest mu przeznaczone przez tradycję. W  realistycznej 
warstwie powieści usiłuje przejść przez most łączący go, także symbolicznie, ze świa-
tem, do którego podąża – do swojego królestwa Horodugu, którego był ostatnim pra-
wowitym władcą z  dynastii Dumbujów. i  nawet własną tragiczną śmierć, po nieuda-
nym skoku z tegoż mostu obraca w oczekiwany triumf w swojej wizji, zanim pogrąży się 
w samotności odchodzenia. W resztkach traconej świadomości widzi siebie: „Fama na 
białym rumaku, na galopującym, kłusującym, harcującym rumaku. osiągnął wszystko, 
jest wspaniały. Chwała najmiłosierniejszemu!”24.

Świat rzeczywisty – narracja autora i świat przeżywany – narracja stworzonej przez 
niego postaci, w  istocie symbolizują w tej powieści konfrontację postkolonialnego pań-
stwa, w zamyśle przynajmniej modernizującego się – urządzanego wedle nowych i racjo-
nalnych reguł – ze światem tradycji, odchodzącym, lecz nie do końca definitywnie odtrą-
canym. Jest to raczej trudna, a czasami bolesna próba znalezienia sobie miejsca w tym 
nowym świecie, przypominająca czasami ewakuację z miejsca zagrażającego bezpieczeń-
stwu, jakim stał się świat tradycji. Tak wybrzmiewają na przykład opowieści Diakitiego 
i  Konate, współpasażerów ciężarówki, którzy podróżują wraz z  Dunbuyą do Horodugu. 
ojca pierwszego z nich, socjalizm doprowadził do ruiny i utraty życia, gdyż był nie dość 
skłonny wyrzec się wszystkiego, co posiadał, broniąc resztek swojej własności. Diakite 
uratował się „dzięki księżycowi, który chodził sobie po niebie”. Drugi natomiast „wybawił 
się od socjalizmu” i to właśnie dlatego, żeby złagodzić jego rygory: „Konate chadzał przez 
granicę, handlował dewizami, szmuglował towary. Zaprawdę tylko dla Allacha, dla dobra 
bliźnich i z patriotyzmu […]”25. 

Ta konfrontacja świata tradycji z nową rzeczywistością – próby odnalezienia się w niej 
podejmowane przez bohaterów – jest spotęgowana ich nieustannymi wędrówkami,  

24  Tamże, s. 184.
25  Tamże, s. 83–85.
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spotkaniami w różnych miejscach, okolicznościach i na drogach. i nie wiadomo do końca, 
jaki będzie ich rezultat. Wyraźnie zarysowany jest konflikt wartości, rozchwianie posad 
kultury, rozpad struktur społecznych i diagnoza przyczyn takiego stanu rzeczy: koloniza-
cja, choroby, głód, „bękarctwa Niepodległości”, „jedyna partia”, dożywotni prezydenci26.

Ngũgĩ wa Thiong’o27 (ur. 1938), Kenijczyk, który nawoływał do „dekolonizacji 
umysłu”

Ngũgĩ wa Thiong’o  kenijski profesor, pisarz, eseista i  dramaturg. Na jego życiu 
i twórczości w dużej mierze zaważył ruch niepodległościowy w Kenii. W swoich książ-
kach przedstawia krytycznie nowy, postkolonialny obraz społeczeństwa afrykańskiego, 
w którym legły w gruzach zasady moralne. Bohaterkami jego powieści są często kobiety, 
które los ciężko doświadczył, a  nawet znalazły się nie z  własnej winy na marginesie 
społecznym i próbują budować swoje życie od nowa. W powieści Petals of Blood (1977), 
pokazuje, jak dzięki swojej determinacji prostytutka – barmanka zakłada dom publicz-
ny, po to, aby górować nad mężczyznami, którzy ją kiedyś skrzywdzili, a w Devil on the 
Cross (1980), dzięki zdobytemu wykształceniu kobieta odnosi sukces zawodowy i poli-
tycznie dojrzewa. W  obu przypadkach, pisarz oskarża skorumpowane, kapitalistyczne 
społeczeństwo, które zaważyło na losach kobiet symbolizujących jednocześnie Kenię 
z tamtego okresu.

od 2014 roku Ngũgĩ wa Thiong’o  jest faworytem do literackiego Nobla, którym jak 
dotąd nie został uhonorowany. Decolonising the mind28 – dekolonizacjia umysłu to chyba 
najważniejszy leitmotive życia i  twórczości tego pisarza, a  także pierwsza część tytułu 
jego słynnej rozprawy. Toteż bohaterka jego powieści The River Between (1978)29 jest po-
stacią niosącą zapowiedź tego, o czym wyraźnie już pisał dziesięć lat później. Muthori jest 

26  Zob. tamże, s. 110–112.
27  Ngũgĩ wa Thiong’o  (dawniej James Ngũgĩ) jest uważany za jednego z  największych żyjących pisarzy o  światowej 
renomie, profesor, eseista i dramaturg. Pochodzi z plemienia Kikuju z wielodzietnej, poligynicznej rolniczej rodziny, nie-
daleko Limuru. Tam uczęszczał do szkoły misyjnej. Jest absolwentem Makerere College w Ugandzie, studiował filologię 
angielską (dyplom BA z wyróżnieniem 1963 r.), a następnie kontynuował studia na Leeds University w Anglii. W 1967 r. 
został wykładowcą literatury angielskiej na University of Nairobi, a następnie prof. kierującym Wydziałem Literatury. 
Wydarzenia związane z ruchem niepodległościowym w Kenii miały wpływ zarówno na jego życie, jak i na twórczość: 
w powstaniu Mau Mau zginęli jego bliscy, a matka była torturowana. W proteście przeciwko kolonializmowi odrzucił 
język angielski i chrześcijaństwo jako z nim związane. Zrezygnował także z imienia James i powrócił do plemiennego. 
Postanowił odtąd tworzyć w językach kikuju i kisuahili. Argumentował tę decyzję tym, że literatura w języku afrykań-
skim jest jedynym autentycznym głosem Afrykanów. Zyskał tym opinię najbardziej radykalnego krytyka społecznego 
w Afryce. W 1997 r. za swoje poglądy trafił na rok do więzienia, skąd wypuszczono go pod presją Amnesty international. 
W 1982 r. musiał opuścić kraj. Mieszkał w Wielkiej Brytanii, a od 1989 r. w USA. Po długim wygnaniu, w 2004 r. powrócił 
wraz z żoną do Kenii, by promować swoją książkę napisaną w kikuju Mũrogi’ego w Kagogo (tłum. ang. Wizard of the 
Crow, 2006). Kilka tygodni później brutalnie zaatakowano ich w domu; najprawdopodobniej atak był motywowany poli-
tycznie. Po wyzdrowieniu kontynuowali promocję książki za granicą. W 2010 r. – Ngũgĩ opublikował Dreams in a Time of 
War, wspomnienia z dzieciństwa w Kenii. Jest prof. literatury angielskiej i porównawczej w The international Center for 
Writing and Translation na University of California w irvine w USA. Mieszka tam na stałe.
28  Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, London, Nairobi, Harare 1986.
29  London, ibadan, Nairobi 1978.
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córką wodza Joshuy, gorliwego chrześcijanina, który modlił się każdego dnia, aby jego lud 
porzucił swój dotychczasowy sposób życia i wstąpił na drogę, jaką podąża biały człowiek. 
Jednak, wbrew woli ojca, Muthori zdecydowała się poddać obrzędowi cyrkumcyzji, tak tłu-
macząc swoją decyzję: 

Nikt tego nie zrozumie. Tak, jestem chrześcijanką i mój ojciec i matka poszli za nową 
wiarą. Nie uciekłam od tego, ale chcę też przejść inicjację plemienną. Jak mogłabym 
pozostać taką, jaką jestem teraz? Wiem, że mój ojciec nie pozwoliłby mi na to, więc 
przyszłam. […] Tak – chcę być kobietą piękną na sposób plemienia […]”30.

Twórczość Ngũgĩ wa Thiong’o  konsekwentnie eksponuje pierwiastek godności 
i dumy z przynależności do kultury, o czym świadczy dedykacja, którą zamieścił na wstę-
pie Decolonising the Mind…: „Ta książka jest z  wdzięcznością poświęcona wszystkim, 
którzy piszą w językach afrykańskich oraz wszystkim tym, którzy przez lata dbali o za-
chowanie godności literatury, kultury, filozofii i innych skarbów niesionych przez języki 
afrykańskie”31. 

Uważał, że przemoc fizyczna, którą posłużył się kolonializm, znalazła swoją kontynu-
ację w przemocy psychicznej, narzuconej w postaci języka, która miała miejsce już w szkol-
nych klasach. Języki kolonizatorów: angielski, francuski i portugalski zostały przyjęte jako 
niechciane, lecz zaakceptowane z wdzięcznością prezenty. Jego zdaniem, pisarze powinni 
tworzyć w swoich rodzimych językach, a następnie tłumaczyć swoje utwory na języki eu-
ropejskie, wzbogacając je tym samym rodzimymi formami, a nie szukać obcych znaczeń 
dla własnych myśli. Mphahlele, Chinua Achebe i Senghor zgoła inaczej postrzegali rolę ję-
zyków europejskich – raczej jako jednoczącą podzielone wewnętrznie państwa i narzędzie 
tworzenia, które daje szansę zaistnieć powszechnie i rozwijać się afrykańskiej literaturze, 
aczkolwiek Achebe dostrzegał tę ekspansję języka. 

Postawa Ngũgĩ wa Thiong’o w tej kwestii może wzbudzać do pewnego stopnia am-
biwalentne odczucia. odrzuca język angielski jako narzędzie tworzenia, będąc przy tym 
wykładowcą literatury angielskiej i porównawczej. Jednakże, to tragiczne doświadczenia 
kolonializmu i reżimu postkolonialnego, które dotknęły jego i jego rodzinę, zaważyły na 
tej decyzji. A także przekonanie o tym, że „Zdławienie lub śmierć języka jest jak wyzby-
cie się skarbca ludzkiej pamięci”32. o utracie i odzyskiwaniu pamięci mówi również Alain 
Mabancou33.

30  J. Ngugi (Ngũgĩ wa Thiong’o), The River Between, London, ibadan, Nairobi 1978, s. 43–44.
31  Ngũgĩ wa Thiong’o, Decolonising the Mind …, s. 1: „This book is gratefully dedicated to all those who write in African 
Languages, and to all those who over the years maintained the dignity of the literatures, cultures, philosophy, and the 
other treasures carried by African languages”.
32  „To starve or kill a language is to starve and kill a people’s memory bank” – z recenzji książki Something Torn and New: 
An African RenaissancePublishers Weekly, 26 January 2009, https://www.publishersweekly.com/978-0-465-00946-6.
33  Zob. J. Sobolewska, Alain Mabanckou o pisaniu, które ma służyć pamiętaniu, wywiad z 7 sierpnia 2018, s. 17, https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1759046,2,alain-mabanckou-o-pisaniu-ktore-ma-sluzyc-pamietaniu.read.
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Pomimo wygnania, Ngũgĩ wa Thiong’o  wciąż odczuwa więź ze swoją ojczyzną: 
„W 1982 roku uciekłem przed dyktaturą w Kenii zagrażającą mojemu życiu. Jednak ni-
gdy nie zapomnę uczuć nadziei i wzajemnej troski, których doświadczyłem jako dziecko 
w mojej wiosce. Nigdy nie wybrałem wygnania, zmuszono mnie do tego”34.

Dambudzo Marechera35 (1952–1987) – pisarz i poeta, który „był przeciwko 
wszystkiemu”

Wyprzedził swoją twórczością własne pokolenie. Swoją pierwszą i najważniejszą 
książkę – The House of Hunger36 rozpoczął zdaniem: I got my things and left (Zabra-
łem rzeczy i odszedłem). Stanowiło ono jednocześnie motto jego życia. Podejmował 
bowiem decyzje świadczące o tym, że bardziej cenił swoją niezależność jako twórca 
i człowiek, aniżeli pozycję w społeczeństwie i stabilizację materialną. Ponadto widział 
rolę współczesnego twórcy ponad wszelkimi zaszeregowaniami narodowymi i  raso-
wymi: If you are writer for specific nation or a specific race, then fuck you (Jeśli jesteś 
pisarzem dla pewnego narodu lub pewnej rasy, to pieprzyć cię)37. Taka, mówiąc oględ-
nie, niekonwencjonalna reakcja i spontaniczność wypowiedzi były charakterystyczne 
dla jego nonkonformizmu i  odwagi. Pragnął posiadać możliwość uprawiania niczym 

34  Ngũgĩ wa Thiong’o, Despite decades of exile, I still feel the pull of my homeland, „The Guardian” – international 
Edition, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/09/exile-kenya-home-moi-dictatorship.
35  Marechera Dambudzo urodził się w Vengere Township w Rusape, Zimbabwe. Po nagłej śmierci ojca, rodzina mu-
siała zamieszkać w nędznej dzielnicy zaludnionej przez prostytutki i złodziei. Marechera za wszelką cenę dążył do 
ucieczki od takiego życia. Dzięki ambicji i zdolnościom w 1966 r. trafił do prestiżowej szkoły katolickiej St. Augusti-
ne Secondary School. Była to pierwsza szkoła średnia, w której biali nauczyciele starali się chronić swoich czarnych 
uczniów przed rasistowskimi prześladowaniami. Z rasizmem zetknął się dopiero w czasie studiów na University of 
Rhodesia. W 1973 r. został usunięty z uniwersytetu wraz z innymi czarnymi studentami za udział w proteście prze-
ciwko polityce rasowej w  szkolnictwie i  opuścił kraj. Rekomendowany przez paru swoich wykładowców otrzymał 
stypendium w New College, oxford. Znalazł się wśród „arystokracji oxfordu”, którą tworzyli studenci i po raz pierwszy 
w jego życiu wśród białego personelu uczelni znaleźli się także Biali będący poza tą „arystokracją”. Fakt ten oraz sam 
pobyt na uczelni wywołał szok kulturowy, którego nie mógł emocjonalnie udźwignąć. Popadł w alkoholizm, przekra-
czając uznane normy współżycia społecznego. Nie chciał skorzystać z pomocy psychiatry, aby wydobyć się z nałogu, 
wobec czego został wydalony z uczelni. Groziła mu deportacja. Po odsiedzeniu kary trzech miesięcy za posiadanie 
marihuany znalazł schronienie u przyjaciół. Napisał wówczas swoją najważniejszą książkę The House of Hunger. Dzię-
ki niej dostał stypendium pisarskie na University of Sheffield i  mógł pracować nad następną. W  1979 r. otrzymał 
zaproszenie na festiwal kulturalny (Berlin international Literature Days) do Niemiec Zachodnich. Udało mu się dostać 
do samolotu bez ważnego paszportu, a po przylocie uniknąć deportacji. Drugie zdanie z The House of Hunger stało 
się więc rzeczywistością: The sun was coming up. W 1979 r. książka została nagrodzona prestiżową nagrodą literacką 
Guardian First Book Award. Był wtedy jedynym Afrykaninem, który otrzymał taką nagrodę. Następna jego książka, 
Black Sunlight (1980) to historia anarchistyczno-rewolucyjnej grupy występującej przeciwko faszystowsko-kapitali-
stycznej rzeczywistości. W  1982 r. Marechera zdecydował się pozostać w  Zimbabwe. Niepodległość nie przyniosła 
zmian społecznych, jakich oczekiwał – polepszyła sytuację wykształconej za granicą klasy średniej, a nie tych, którzy 
o nią walczyli. Swojemu rozczarowaniu dał wyraz w ostatniej książce Mindblasts (1985), która z tego względu spotka-
ła się z niechętnym odbiorem. Jest ona mieszaniną gatunków literackich: poezji, opowiadań, sztuk i dziennika. Pisał 
ją przez ostatnie lata swojego życia, egzystując praktycznie na ulicy. Marechera zmarł w Harare na AiDS. Pośmiertnie 
została wydana jego poezja: Cementery of the Mind (1992). 
36  London 1978. Jest to zbiór ośmiu krótkich opowiadań, tytułowej noweli oraz dwóch wierszy.
37  Zob. H. Habila, On Dambudzo Marechera: The Life and Times of an African Writer, „Virginia Quarterly Review”, 2006, 
82(1), s. 251–260.



175

nieskrępowanej twórczości, a  także osobistego rozwoju ponad wszelkim zaszuflad-
kowaniem.

Za symboliczną manifestację takiej postawy można uznać jedno z  opowiadań: 
Thouht-tracks In the Snow ze wspomnianej książki38. Jego bohater emigruje wskutek 
wydarzeń politycznych do Anglii, gdzie rozpoczyna nowe życie. Poślubia białą kobietę, 
jednak związek nie układa się dobrze. Zajmuje się pisarstwem i udzielaniem korepetycji. 
Jego uczeń – młody Nigeryjczyk, staje się zarazem surowym krytykiem jego opowiadań, 
a  także rywalem w  życiu. Stawia mu trudne pytania o  to, dlaczego zamiast udawać 
Kafkę lub Dostojewskiego, nie tworzy w swoim własnym języku, kontynuując tradycje 
rodzimej ustnej literatury. Jednak on sam nie chce powrotu do świata, którego retro-
spektywne obrazy zachował w  pamięci: demonstracje, przerażeni studenci uciekający 
przed policją, lecące kamienie, wyjące syreny, aresztowania. To, co zostawił za sobą, to 
złe wspomnienia głodu i samotności. Teraz jego świat tworzą książki i pisanie. Patrząc 
wstecz, próbuje zrozumieć kim jest naprawdę i  czy istnieje dla niego droga powrotna 
lub choćby jej ślad. Zdaje sobie sprawę, że nie jest jeszcze dość silnym człowiekiem, 
nie wie, czy jego nowa powieść zostanie zaakceptowana, czy powróci do niego żona 
(wątek osobistej porażki), lecz w głębi duszy jest przekonany, że Afrykę zostawił na za-
wsze. Wygląda przez okno, patrząc na padający śnieg i zastanawia się, czy odnajdzie na 
nim ślady własnych myśli i przebytej drogi, lecz śnieg zasnuwa wszystko, nawet pamięć 
o tym, co pozostawił za sobą. To symboliczne zakończenie wskazuje na prawo wyboru 
takiej drogi, która pozwoli zaakceptować samego siebie, wybrać własny sposób życia 
i miejsce na ziemi. 

Peter Goldwin tak napisał o Marecherze: 

Pragnął wyrwać się z getta afrykańskiego pisarstwa i uzyskać szerszą, bardziej uni-
wersalną perspektywę. Sposób, w  jaki sam żył, można uznać za akt niezgody na 
uczestniczenie w społecznym i  literackim establishmencie, co przysporzyło mu, za-
równo wielbicieli, jak i wrogów. odmowa uczynienia z koloru skóry, głównego wyróż-
nika swojego pisarstwa i  chęć pozostania wolnym duchem literackim przysporzyła 
Marecherze wielu wrogów wśród afrykańskich pisarzy. W rezultacie ortodoksi czarne-
go nacjonalizmu szybko przykleili mu etykietę heretyka, którą zresztą z dumą nosił. 
„Nie, nie nienawidzę być czarnym – napisał kiedyś ze złością. – Jestem tylko zmęczo-
ny udawaniem, że jest w tym coś pięknego”39.

 
Czy jest to zapowiedź literatury „transkontynentalnej” lub „transnarodowej” – jak 

określa ją niżej cytowana Valérie K. orlando – sprzeciw wobec wszystkiego co ogranicza? 
Świadczyć o tym może wiesz-protest Marechery: 

38  Dambudzo Marechera, Thouht-tracks In the Snow, [w:] The House of Hunger, London 1978, s. 143.
39  P. Godwin, Gdzie krokodyl zjada słońce, tłum. L. Żołędziowski, Warszawa 2008, s. 198.
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Stołek w barze Jadalny Robak40

Jestem przeciwko wszystkiemu
Przeciwko wojnie i tym, którzy są przeciwko
Wojnie. Przeciwko temu co ogranicza
Ślepy impuls jednostki

Strząśnij brzoskwinie
Z letniego wiersza, zagrab
Dojrzałą jasność, kurz, smak. 
Wiadomości Południowe – podaj mi olej rycynowy, Alice41.

Współczesna literatura afrykańska analizowana pod tym kątem – zarówno północ-
no-afrykańska, jak i  subsaharyjska, zawiera bardzo różnorodne tematy: począwszy od 
łamania praw człowieka, czystek etnicznych, rasizmu, zagrożeń autorytaryzmem, terro-
ryzmem po przemiany obyczajowe i wiele innych. Wśród tej różnorodności należy zwrócić 
uwagę na fakt, że jej twórcy, oferują nowe, oryginalne narracje wokół Afryki. Jak pisze 
Valérie K. orlando: 

Autorzy tacy jak: Abdelaziz Belkhodja (Tunezja) i Abdourahman A. Waberi (Dżibuti) wręcz 
dokonali transnarodowego zwrotu. W  tym literackim transnarodowym zwrocie Afryka 
jest otwarta na nowe interpretacje afrykańskiego autora, które bardzo różnią się od bar-
dziej esencjalistycznych, literacko-filozoficznych ruchów, takich jak négritude i panafrika-
nizm; kamieni węgielnych postkolonialnych ram literackiej przeszłości42. 

Promują oni „sposób bycia Afrykaninem w świecie”, który tematycznie ukazuje różno-
rakie postawy dotyczące Afryki i Afrykanów, znacznie różniące się od tych wcześniejszych 
odniesień. Valérie K. orlando następnie stwierdza:

Przesunięcia tematyczne przełamały dawne scenariusze, które koncentrowały się 
wokół niepokoju związanego z  postkolonialną kondycją, z  urazami zakorzenionymi 
w  napięciach między nowoczesnością a  tradycjonalizmem, społeczno-kulturowymi 
i  gospodarczymi podziałami między Afryką Północną i  Subsaharyjską, biedą i  roz-
paczą. Evan Maina Mwangi stwierdza, że nowe, zaangażowane afrykańskie pisar-
stwo XXi wieku, powstające na kontynencie i w diasporze „nie jest ani «powracaniem 

40  Dambudzo Marechera, The Bar-Stool Edible Worm, http://www.buala.org/en/mukanda/four-poems-by-dambudzo-
-marechera, tłum. autorki.
41  Tytułem objaśnienia: ich słuchanie może doprowadzić do konieczności zażycia oleju rycynowego.
42  V.K. orlando, The Transnational Turn in African Literature of French Expression: Imagining Other Utopic Spaces In 
the Globalized Age, „Humanities”, 2016, 5(2), 30; V.K. orlando zalicza także do tej grupy: S. Bachiego (Francja/Algeria), 
C. Beyala (Kamrun), Y. Amine’a Elalamy (Maroko), Fouada Laroui (Maroko), A. Mabanckou (Republika Konga), M. Ndiaye 
(Francja/Senegal).



177

do Europy», ani popieraniem neokolonializmu euroamerykańskiego. Chodzi przede 
wszystkim o autopercepcję43. 

Do tego grona współczesnych pisarzy afrykańskich, tworzących w języku francuskim, 
zalicza się także Alain Mabanchou. 

Alain Mabanckou44 (ur. 1966) Kongijczyk, z którym język francuski ma problemy
alain Mabanckou to pisarz i poeta, który jest „niegrzeczny w stosunku do języka 

francuskiego” i przy jego pomocy pokazuje prawdę o świecie. Charakteryzując najkró-
cej jego pisarstwo, można powiedzieć, że jest to diasporyczne, krytyczno-sarkastyczne 
spojrzenie na Europę (np. Black Bazar) i Afrykę (np. Jutro skończę dwadzieścia lat, Kie-
lonek, Papryczka). Mabanckou wplata wątki autobiograficzne w  narrację prowadzoną 
przez swoich bohaterów umieszczonych w  wielkomiejskim środowisku Paryża – uka-
zuje okolice metra Château-Rouge w XViii dzielnicy Paryża, jednego z ostatnich „gett” 
w  obrębie miasta. Szczególnie w  Black Bazar zawarta jest spora doza ironii – potrafi 
patrzeć z dystansem na środowisko emigrantów afrykańskich, lecz także jest wielkim 
prześmiewcą postkolonialnego społeczeństwa Afryki, o czym można się przekonać, czy-
tając powieść Jutro skończę dwadzieścia lat, w której podejmuje temat poszukiwań toż-
samości, celu i sensu życia. 

Zapytany, czy ma problemy z  językiem francuskim, odpowiedział: „To język francu-
ski ma problemy ze mną”. W Kielonku czy Zwierzeniach jeżozwierza jedynym stosowanym 
przez pisarza znakiem przestankowym jest przecinek. Mamy tu do czynienia z żywiołem 
wartkiej mowy, zaś sam autor stwierdza, że „proces pisania jest w jego przypadku czymś 
w rodzaju przekładu z ojczystego języka”45. 

Z  kolei w  innym wywiadzie przyznaje, że chociaż zaczął wydawać książki już po 
śmierci rodziców, to matka46 pomogła mu zrozumieć, że musi zwracać się ku swoim 
korzeniom. Ze względu na wagę rzeczy przytoczę obszerny fragment tego wywiadu. Tak 
oto odpowiedział na zadane mu przez dziennikarkę pytania: 

43  Tamże, s. 4.
44  Urodził się w Republice Konga (dawniej Kongo Brazzaville). Dorastał w Pointe-Noire. Rozpoczął studia prawnicze 
w ojczyźnie, w wieku 22 lat wyjechał do Francji, gdzie studiował na Université Paris-Dauphine i ukończył studia prawni-
cze. Przez 10 lat pracował dla Suez-Lyonnaise des Eaux, równocześnie pisząc i wydając poezję. W 1998 r. zadebiutował 
powieścią Bleu-Blanc-Rouge, która została nagrodzona Grand prix littéraire d’Afrique noire. Na początku XXi w. wyjechał 
do USA, w  2002 r. został wykładowcą na University of Michigan, a  obecnie pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim 
w Los Angeles (UCLA), gdzie wykłada literaturę frankofońską i afroamerykańską. W polskim przekładzie ukazało się 
sześć jego powieści: African Psycho (2009), Black Bazar (2010), Jutro skończę dwadzieścia lat (2012), Kielonek (2008), 
Zwierzenia jeżozwierza (2015), Papryczka (2016), wszystkie w Wydawnictwie Karakter. Za powieść, która przyniosła mu 
rozgłos we Francji – Verre cassé (Kielonek) otrzymał w 2005 r. nagrodę Prix des 5 Continents, a za kolejną – Mémoires de 
porc-épic (Zwierzenia jeżozwierza) – prestiżową Prix Renaudot. 
45  Zob. rozmowa A. Pluszki z J. Giszczakiem, Żywioł wartkiej mowy, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6237-zy-
wiol-wartkiej-mowy.html. 
46  Swoistym hołdem złożonym matce Paulinie Kengué jest stworzona przez pisarza postać Mamy Pauliny z Jutro skoń-
czę dwadzieścia lat.
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– Chodzi o to, żeby ocalać opowieści o przodkach? 

Literatura jest rodzajem hołdu. oddaję cześć tym, którzy byli przede mną, nie tylko tym 
postaciom z Afryki, ale i innym opowiadaczom historii, takim jak Hemingway, Camus, 
Kapuściński czy García Márquez. Nie jestem powieściopisarzem w klasycznym sensie, 
jestem opowiadaczem, gawędziarzem.

– Dla pana bohaterów kluczową sprawą jest pamięć i zapominanie.

To są dwa największe problemy Afryki. Moje książki są przypowieściami o utracie pa-
mięci i odzyskiwaniu jej. Robię to często w sposób humorystyczny. Bohater Paprycz-
ki stara się odzyskać pamięć. Ja zresztą sam nic innego nie robię, pisząc – odzyskuję 
pamięć własną i moich bliskich dla czytelników. Wszystkie moje książki są o pamięci. 
[…] Gdybyśmy wciąż jej wybiórczo nie tracili, uniknęlibyśmy wielu pomyłek, często tra-
gicznych. Zbyt często powtarzamy dawne błędy. Afryka cierpi też na brak mitologii, 
opowieści, legend, bajek. Te, które się zachowały, trwają tylko dzięki mówionej kulturze 
i zniknęłyby wraz z jej upadkiem, gdyby nie pisarze.

– Czy w Kongu zauważa się nostalgię za komunizmem?

Tak, to jest normalne zjawisko, dawne czasy zawsze wydają się lepsze, szkoła była 
za darmo i  dyscyplina większa. Można nawet żałować niewolnictwa, które miało 
dobre strony. Nasz komunizm był systemem, który odmawiał człowiekowi indywi-
dualności na korzyść grupy, teraz jest odwrotnie. Wtedy mieliśmy wrażenie, że to 
jest język, który nas uwolni od kapitalizmu, mieliśmy zaufanie, dzieliliśmy wszystko 
po równo, ale niestety komunizm pociągnął za sobą dyktaturę, przyniósł zniszcze-
nia. Zastanawiam się, czy problemem Afryki nie jest też to, że poznała komunizm. 
Mogliśmy mieć naszą własną politykę afrykańską na bazie naszych tradycji, na-
szego spojrzenia na świat. Niestety, Afryka zawsze była sceną, na której Europa 
wypróbowywała swoje ideologie. Marksizm i leninizm były sprawdzane na naszym 
kontynencie. W ten sposób nigdy nie znaliśmy Afryki, która myśli sama. i  to jest 
dziś zadanie literatury, przez literaturę mamy możliwość, żeby wypowiedzieć nasze 
własne doświadczenie47.

Toteż narracja prowadzona językiem dziecka w Jutro skończę dwadzieścia lat, chociaż 
wydaje się być infantylna, z konsekwencją właściwą nieubłaganej dziecięcej logice, a więc 
bez hipokryzji, odsłania prawdę o Kongu:

A wujek René jest przeciwko kościołowi i zawsze powtarza mojej matce:
– Religia to opium dla mas!

47  J. Sobolewska, Alain Mabanckou o pisaniu...
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Mama Paulina wyjaśnia, że jeśli ktoś nazwie mnie „opium dla mas”, od razu muszę 
mu utrzeć nosa, bo to wielka zniewaga […].

Mój wuj twierdzi, że jest komunistą. Komuniści to zwykli ludzie, prości, nie mają 
telewizji, telefonu, elektryczności, ciepłej wody, klimatyzacji i nie zmieniają samochodu 
co pół roku jak wujek René. Więc teraz już wiem, że można być komunistą i bogaczem. 

[…] Kiedy mój wuj się wścieka, to na kapitalistów, nie na komunistów, którzy mu-
szą się łączyć, bo podobno wkrótce zacznie się ich ostatni bój. W każdym razie uczą nas 
tego w szkole na lekcjach etyki48.

W kwestii pokolonialnej spuścizny językowej Mabanckou jest bardzo stanowczy. Kiedy 
prezydent Emmanuel Macron przedstawił w projekcie frankofonii strategię Francji w spra-
wie wielojęzyczności i języka francuskiego, i zaprosił Mabanckou do współpracy, ten od-
mówił, argumentując:

Po pierwsze, nie mogę myśleć o frankofonii, kiedy ciągle istnieją dyktatury w Afry-
ce. Francja hołduje myśli kolonialnej, frankofonia jest ukrytym sposobem myśle-
nia kolonialnego. We Francji podział jest aż nazbyt wyraźny – są pisarze francuscy 
i frankofońscy. Ci pierwsi wyrośli w kulturze europejskiej, drudzy pochodzą zwykle 
z dawnych kolonii. i nie ma znaczenia, że francuskim posługują się równie biegle – 
zawsze będą w oddzielnej szufladce. To rodzaj dyskryminacji w obrębie literatury. 
Ja proponuję mówić po prostu o literaturze w języku francuskim. […] odmówiłem, 
bo nie chciałem, żeby młodzi ludzie z Afryki stracili do mnie zaufanie. Ale nie je-
stem wcale wrogiem Francji, jestem nieprzyjacielem polityki, którą Francja prowa-
dzi w sprawie frankofonii, ponieważ jest paternalistyczna, kolonialna, przestarzała 
i  pokazuje Francję, która nigdy nie uregulowała swoich historycznych problemów 
z Afryką. Rolą pisarzy z Afryki nie jest ratowanie języka francuskiego, który ma się 
dobrze, ale ocalenie ginących języków afrykańskich. Ludzie z  Afryki już uratowali 
Francję podczas wojen.

– Czy w tych ginących językach powstaje literatura?

W wielu językach Afryki istnieje już literatura. Problemem jest wydanie i dystrybucja 
książek oraz polityka kulturalna. Ludzie z Afryki nie mają zaufania do własnego języka. 
Mają kompleksy. Języki europejskie są o wiele ważniejsze. Dlatego projekt frankofonii 
powinien dotyczyć języków afrykańskich. Chodzi o to, żeby powstawały wydawnictwa, 
które mogłyby wydawać książki w tych językach.

– Język francuski ma się dobrze dzięki pisarzom z Afryki, którzy go odświeżają. Bohaterką 
pana książek często jest sama gramatyka francuska.

48  A. Mabanckou, Jutro skończę dwadzieścia lat, tłum. J. Giszczak, Kraków 2012, s. 10–11.
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Jestem niegrzeczny w stosunku do języka francuskiego, nie lubię zdań zbyt prostych 
i przejrzystych, lubię, kiedy moje frazy przypominają dżinsy z dziurami. My, pisarze 
z  Afryki, odnawiamy język, nadajemy mu inny rytm, styl, nawet akcent. Struktu-
ry literackiego francuskiego są sformalizowane, klasyczne, a  my rozsadzamy je od 
środka. Francuski by się zestarzał, a tak znów staje się żywy, elastyczny, gotowy do 
zmiany. Może dla języka francuskiego to wchłanianie innych rytmów jest jedynym 
sposobem przetrwania? inne języki, na przykład polski, nie mają tego szczęścia, nie 
mają dopływów, a Francja nie zdaje sobie sprawy z tego, jakim prezentem dla języka 
jesteśmy49.

 
Afryka jako kontynent o  wielkiej różnorodności kultur doświadczyła zmian, które 

dotyczą również sposobu i  zasięgu komunikowania się: od tradycyjnej bezpośredniości 
kontaktów między ludźmi do formy pośredniości komunikowania się za pomocą słowa 
pisanego, mediów elektronicznych i  internetu. Tę drugą formę badacze uważają raczej 
za przekaz, aniżeli komunikowanie się. Komunikowanie bowiem zakłada bezpośredniość, 
podczas gdy przekaz jest informacją, do której potencjalny jej odbiorca sięga w określo-
nym celu i wówczas, kiedy sam o tym zdecyduje. Rozgraniczenie to ma swoje uzasadnie-
nie, kiedy zastanawiamy się nad funkcją literatury, niezależnie od jej źródeł i pochodzenia 
twórcy. Bezpośrednim komunikowaniem się będzie więc literatura ustna. Przypomnijmy, 
co powiedział Alainem Mabanckou: „Napisanych słów można się w Afryce wyprzeć, ale 
wszystko, co się powie, ma konsekwencje. Bo trwa w czyjejś pamięci. Długo przed koloni-
zacją opowiadaliśmy i spisywaliśmy historie własnymi słowami”50. W tym zdaniu zawarta 
jest prawda o wadze i wartości tradycji w Afryce. Przekaz ustny posiadał walor wiarygod-
ności: papier można zniszczyć, ale słowa wypowiedziane zostają. Cała mądrość i wiedza 
skumulowana w ludzkiej pamięci przekazywana była następnym pokoleniom przez star-
szyznę i opowiadaczy historii.

Jednakże na bogactwo rodzimych języków Afryki nałożyły się języki europejskich ko-
lonizatorów, przede wszystkim angielski, francuski i portugalski. Dla wykształconych afry-
kańskich elit stały się one językami, przy pomocy których twórcy i intelektualiści afrykań-
scy, wykształceni w dużej mierze w duchu kultur europejskich i najczęściej na zachodnich 
uniwersytetach zaistnieli poza Afryką.

Jest to bardzo ważne nie tylko dla nich samych, lecz także dlatego, że wiedza o kultu-
rach pochodząca od jej uczestników może być pomocna w odczytywaniu znaczeń kultury. 
Twórczość pisarzy, o  których mowa, osadzona już jest w  kulturach w  pewnym stopniu 
przetworzonych wskutek procesów globalizacji. Podejmując nawet tematy, których punkt 
ciężkości jest geograficznie przesunięty poza Afrykę, zawsze się do niej w jakiejś mierze 
odnoszą. Natomiast funkcja literatur i dyskurs, który wiodą, koncentruje się coraz bardziej 
na relacjach międzykulturowych i ich efektach.

49  J. Sobolewska, Alain Mabanckou o pisaniu…
50  Z wywiadu P. Wilk z A. Mabanckou, „Rzeczpospolita”, 1 października 2009.
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Alaine Mabanckou we wspomnianym wywiadzie51 na pytanie: „Czy literatura przy-
szłości należy do was, transkontynentalnych autorów żyjących na walizkach?” – odpo-
wiedział:

ona już należy do pisarzy takich jak Zadie Smith, Hanif Kureishi czy Salman Rushdie52. 
Żyjemy w stuleciu migracji, więc literatura musi poszukiwać nowych terytoriów, by pod-
powiadać, jak pozostać sobą w drodze. Jak przewozić swoją tożsamość kulturową do in-
nych krajów. Literatura ma umożliwić spotkanie i zbliżenie. Być podróżą, która pozwoli 
pojąć rzeczywistość.

Ambasadorami Afryki na świecie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, są afrykań-
scy intelektualiści i  twórcy. Afryka „uczestniczy we współczesności”, a  obecnie „bycie 
Afrykaninem” oznacza uwikłanie w  skomplikowane realia świata, odzwierciedlonego 
również w literaturze.

*    *    *

Czy istnieje związek bezpieczeństwa kulturowego z  tożsamością twórców literatur 
Afryki? Czy jest to tożsamość odzwierciedlona w pamięci tradycji? A jeśli już tak nie jest, 
gdyż problemy podejmowane przez twórców dotyczą świata współczesnego, a nawet arty-
kułowane są już w środowisku pozaafrykańskim, to jak odpowiedzieć na pytanie: Kim oni są, 
a właściwie jak sami siebie postrzegają, jak o sobie mówią i w jakim języku? i czy wyparcie 
rodzimego języka jako języka wypowiedzi twórcy musi oznaczać brak bezpieczeństwa kultu-
rowego w sferze wartości niematerialnych, do jakich zaliczyć należy literaturę?

51  Tamże.
52  Chodzi tu kolejno o: pisarkę pochodzenia jamajsko-angielskiego (pol. przekład: Białe zęby, Swing Time); angielskiego 
dramaturga, scenarzystę, reżysera filmowego, autora powieści i opowiadań, pochodzącego z rodziny pakistańsko-an-
gielskiej (pol. przekład: Budda z przedmieścia, Intymność, Czarny album i Dar Gabriela) oraz brytyjskiego pisarza i eseisty 
pochodzenia indyjskiego (pol. przekład: m.in. Dzieci północy i Szatańskie wersety).
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Chimamanda Ngozi Adichie53 (ur. 1997), której dwujęzyczność i  dwukulturo-
wość była udziałem od najmłodszych lat

Zapytana o to, czy afrykańscy twórcy powinni używać rodzimych języków i czy ona 
sama bierze pod uwagę pisanie w języku ibo, odpowiedziała:

Uważam, że afrykańscy pisarze powinni pisać w takim języku, w jakim mogą. Ważną 
rzeczą jest, aby opowiadać afrykańskie historie. Poza tym, współczesne afrykańskie 
opowiadania nie mogą już  mieć pretensji do «kulturowej czystości». Wywodzę się 
z generacji młodych Nigeryjczyków, którzy nieustannie posługują się dwoma, a cza-
sami trzema językami, jeśli włączymy w to pidgin. Szczególnie w przypadku ibo, je-
steśmy pokoleniem anglo-ibo, tak więc twierdzenie, że jedynie ibo może uchwycić 
nasze doświadczenie, jest ograniczające. Globalizacja dotyka nas w  sposób bardzo 
głęboki54.

Adichie umiejscawia bohaterów swoich powieści wywodzących się przede wszystkim 
z klasy średniej, pomiędzy kulturą ibów a spuścizną kultury byłych brytyjskich koloniza-
torów, z  której zaczerpnięte zostały takie elementy jak: język, religia i  europejskie wy-
kształcenie. W świecie, który zmienia się pod wieloma istotnymi względami, zmuszeni 
są do dokonywania wyborów, a zatem również określania siebie na nowo. Te okoliczno-
ści sprawiają, że nie tylko Adichie, lecz także inni współcześni twórcy, formowani są pod 
wpływem diametralnie różnych kultur, a ich widzenie świata to efekt co najmniej dwoistej 
perspektywy. Zwroty z języka ibo wtrącane przez nią do tekstów powieści świadczą o tym, 
że istotnie, pokolenie pisarki to pokolenie „anglo-ibo”.

Klasa średnia była naturalnym środowiskiem, w którym wychowała się Adichie. Jest 
to widoczne w warstwie narracyjnej jej powieści, szczególnie w: Fioletowym hibiskusie 

53  Chimamanda Ngozi Adichie urodziła się w Nsukka, w Nigerii. oboje rodzice byli związani z University of Nigeria: 
ojciec – były wicekanclerz, pierwszy nigeryjski prof. statystyki, współzałożyciel Wydziału Matematycznego. Matka 
była sekretarzem tego uniwersytetu. C.N. Adichie studiowała medycynę i farmację na University of Nigeria. Mając 19 
lat, wyjechała do USA, gdzie w 2001 r. ukończyła z wyróżnieniem studia z komunikacji i nauk politycznych na Eastern 
Connecticut State University. Następnie uzyskała magisterium w dziedzinie creative writing na Johns Hopkins Univer-
sity w Baltimore. W 2003 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu twórczego pisania na Johns Hopkins University. 
W 2008 r. uzyskała tytuł magistra studiów afrykańskich na Uniwersytecie Yale. Zdobyła 16 nagród literackich i uzy-
skała 23 nominacje. W 2002 r. powieść Purle Hibiskus (2003), (Fioletowy hibiskus, 2004) była nominowana do nagro-
dy Bookera i orange Award. Uznana za najlepszy debiut powieść ta otrzymała Commonwealth Writer Prize w 2005 r. 
Zdobyła również inne ważne nagrody, m.in.: The Caine Prize for African Writing i BBC Short Story Award w 2002 r. za 
opowiadania You in America (2001). Wiosną 2002 r. dostrzeżone zostało przez „Prism international” (współczesny 
kanadyjski magazyn literacki) jej opowiadanie The American Ambassy. otrzymała również nagrody O. Henry Prize 
Stories w 2003 r. oraz The PEN/David T. Wong Award of Best Short Story za swoje opowiadania. Jedno z nich dało 
tytuł jej następnej powieści Half of a Yellow Sun (2006), (Połówka żółtego słońca, 2009), której akcja rozgrywa się 
przed i w trakcie wojny biafrańskiej. W latach 2011-12 otrzymała stypendium Radcliffe institute for Advanced Study 
na Harvard University. Została nagrodzona honorowymi doktoratami przez: Johns Hopkins University (2016 r.), Haver-
ford College (2017 r.), The University of Edinburgh (2017 r.) oraz Amherst College (2018 r.). Adichie dzieli czas między 
Nigerię, gdzie prowadzi warsztaty pisania, a Stany Zjednoczone. 
54  Ada Uzoamaka Azodo, dz. cyt.
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i Połówce żółtego słońca. Akcja tych utworów niemal w całości dotyczy środowiska tej 
właśnie warstwy społecznej: są to ludzie wykształceni i posiadający dobry status eko-
nomiczny. 

W Połówce żółtego słońca środowisko uniwersyteckie w Nsucca to otoczenie ode-
nigba i olanny (głównych bohaterów, a także samej Adichie), które tworzą profesoro-
wie: doktor Patel – Hindus, profesor Ezeka, poeta – okeoma i panna Adebayo – z po-
chodzenia Joruba. W ich gronie spędzają wieczory olanna i odenigbo, prowadząc gorące 
dyskusje o  polityce, sztuce, filozofii i  tożsamości. Szczególnie ostatni temat budzi 
wśród nich kontrowersje. Są podzieleni co do jej źródeł i  zasięgu: odenigbo uważa, 
że panafrykanizm jest pojęciem z gruntu europejskim, że tylko biali widzą ich „takimi 
samymi”. Ezeka i Adebajo, wręcz przeciwnie, widzą siebie we wspólnocie „jednej rasy”, 
a jednoczy ich fakt, że cierpieli pod uciskiem Białych. odenigbo jednak uważa, że „[…] 
dla Afrykanów jedyną autentyczną formą tożsamości jest tożsamość plemienna – […] 
Jestem Nigeryjczykiem, ponieważ biali stworzyli Nigerię i  narzucili mi tę tożsamość. 
Jestem czarny, bo biali stworzyli czarnego, który ma jak najbardziej różnić się od ich bia-
łego. Ale byłem ibem, zanim jeszcze biali się tu pojawili”55. Ezeka jest jednak przeko-
nany, że dopiero w obliczu dominacji białych odenigbo uświadomił sobie, że jest ibem, 
a  także, że pojęcia plemienia, narodu i  rasy są produktem kolonialnym i  to lojalność 
plemienna każe uważać mu, że idea wspólnoty ibo istniała na długo przed przybyciem 
Białych. Jednak z czasem i ta tożsamość została opatrzona rewersem, mimochodem, 
za sprawą Richarda – to niespełniony angielski pisarz, usiłujący zebrać materiały do 
swojej pierwszej książki o sztuce nigeryjskiej – jest zafascynowany miejscową kulturą, 
szczególnie sztuką odlewania brązu. Ta postać nabiera wyrazistości w toku rozwijającej 
się akcji. Z dość nieokreślonego „entuzjasty Afryki bez uprzedzeń” staje się „Biafrań-
czykiem z wyboru” – dziennikarzem, chcącym przekazać światu prawdę o wojnie. ode-
nigbo pyta go: „ – Richardzie, co twoim zdaniem wpłynęło na sukces białego człowieka 
w Afryce?”, wprowadzając go tym w zakłopotanie, a następnie sam odpowiada: „ – Tak, 
sukces. Myślę po angielsku […]”56. 

ostatnia powieść Chmamandy Ngozi Adichie Amerykaana57 (Americanah, 2013) 
odsłania już zupełnie inną perspektywę przyszłości. Jej głównym tematem jest ame-
rykanizacja. Ameryka to symbol nadziei, bogactwa i szans odniesienie sukcesu, który 
często okazuje się złudny, a cena za niego zbyt wysoka. Główna bohaterka – ifemelu 
podejmuje decyzję o powrocie do Nigerii. Takie rozwiązanie zaproponowane przez Adi-
chie wskazuje na nowy wybór kierunku migracji – powrót do domu, lecz bez etykietki 
„Americanah”, która w  istocie oznacza w Nigerii kogoś, kto udaje, że nie rozumie już  
 

55  Połówka żółtego słońca, tłum. W. Kurylak, Katowice 2009, s. 31.
56  Tamże, s. 481.
57  Wydanie pol., tłum. K. Petecka-Jurek, Poznań 2014.
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swojego ojczystego języka; odmawia jedzenia nigeryjskich potraw lub ciągle odwołuje 
się do życia w Ameryce.

*    *    *

Adichie, podobnie jak wszyscy zaprezentowani twórcy, różni pokoleniowo, mają świa-
domość przemijania pewnych komponentów kultur Afryki. Na ogół jednak, doceniając ich 
wagę w przeszłości, traktują ten proces jako naturalny. oceniają rodzime kultury z różnych 
perspektyw: eksponują ich dobre strony, krytykują ich negatywy z  punktu widzenia te-
raźniejszości i  przyszłości. Nawet odrzucając zdecydowanie zaszufladkowanie siebie do 
grona twórców określonego pochodzenia (afrykańskiego), wnoszą do uniwersalnych war-
tości humanizmu swój „afrykański pierwiastek”, co łatwo można odkryć przy okazji analizy 
poszczególnych utworów. Pozwala to stwierdzić, iż pamięć tradycji, którą często określa 
się „kolebką kultury”, jest w pewnej mierze konfrontowana z „pamięcią teraźniejszości” 
lub pamięcią ukierunkowaną ku przyszłości – prospektywną58, chroniącą to, co jest najcen-
niejszego w kulturze, a więc z pamięcią do pewnego stopnia wybiórczą. 

Czy taka pamięć tradycji trwa? Czy jest przetwarzana na użytek współczesnych norm 
i wartości? Co wskazuje na to, że owa „afrykańskość” nie rozmyje się w „europejskości”? 
Czy „afrykańskość” jest mitem przeżywanym, przeżytkiem czy wyzwaniem rzuconym 
współczesnemu światu? To pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

Na koniec należy jednak postawić jeszcze jedno pytanie: czy pamięć prospektywna 
może być miejscem, w którym bezpieczne są fundamentalne wartości kultury? odpowia-
dając twierdząco, musimy zarazem twierdząco odpowiedzieć na pytanie o istnienie bez-
pieczeństwa kulturowego. Nie chodzi przecież o to, aby trwały one niezmienione w czasie 
– jest to po prostu niemożliwe we współczesnym świecie. 

Chodzi o  zapewnienie takiej przestrzeni swobody intelektualnej, która umożliwi 
twórcom prowadzenie dialogu międzykulturowego, toczącego się w  oparciu o  zasadę 
równoprawnej podmiotowości, tym bardziej że świat postkolonialny to świat niekoń-
czących się procesów zmian, hybrydyczności i poszukiwań. W tej przestrzeni jest miej-
sce na pielęgnowanie pamięci kulturowej: współcześni pisarze afrykańscy, szczególnie 
ci, którzy zyskali uznanie światowe, nie odżegnują się od swojego dziedzictwa, nawet 
jeśli są krytyczni wobec niego i nawet jeśli tworzą w językach europejskich. Ten fakt nie 
przesądza o braku bezpieczeństwa kulturowego w sferze wartości niematerialnych, do 
której zaliczyć należy literaturę.

58  Zob. M. Szupejko, Pamięć kulturowa we współczesnej literaturze afrykańskiej – zmieniające się wartości, aspiracje 
i postawy, [w:] Poznać aby zrozumieć – misyjny wymiar Kościoła, B. Rozen, R. Kordonski (red.), olsztyn 2017, s. 219–231. 
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Kreacja i recykling:  
produkcja szklanych paciorków  
w południowej Ghanie

Szklane paciorki stanowią istotny aspekt kultury materialnej mieszkańców Afry-
ki Zachodniej. od kilkunastu wieków ich różnorodne rodzaje, produkowane w Europie, 
na Bliskim Wschodzie, jak również w Afryce, były ważnym przedmiotem międzynaro-
dowego i lokalnego handlu. W wielu częściach kontynentu – zapewne w odpowiedzi na 
masowy import zagraniczny – rozwinęła się miejscowa produkcja, oparta o  przetwa-
rzanie półproduktów oraz przetapianie szklanych wyrobów sprowadzanych z  Europy. 
Współcześnie, poza Nigerią, Ghana należy do najbardziej aktywnych ośrodków produku-
jących szklane paciorki na terenie Afryki Zachodniej. Niniejszy artykuł przedstawia pro-
ces produkcji paciorków w warsztacie Cedi Beads industry w Krobo odumasi, w okręgu 
Lower Manya Krobo w południowo-wschodniej Ghanie zamieszkałym przez ludność Ga-
-Adangbe. Materiały zostały uzyskane w trakcie wywiadów i obserwacji przeprowadzo-
nych przez autorkę w lutym 2018 roku i uzupełnione literaturą przedmiotu. 
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Szklane paciorki w kulturze mieszkańców Ghany
Sznury różnobarwnych, szklanych paciorków, od wielu stuleci są charakterystycz-

ną ozdobą mieszkańców Afryki. W  Ghanie zarówno kobiety jak i  mężczyźni opasują 
sznury kolorowych paciorków wokół szyi, nadgarstków oraz kostek, często wplatając 
je również we włosy. Młode kobiety noszą sznury paciorków owinięte wokół bioder, 
i choć zazwyczaj ukryte są pod ubraniem, ich dźwięk dyskretnie przypomina o poten-
cjale generatywnym ich właścicielki. Liczne sznury paciorków, których łączna waga 
może dochodzić do kilkunastu kilogramów zakładają uczestnicy ważnych uroczystości 
i obrzędów. Stanowi to zarówno uznanie doniosłości chwili, jak i publiczny pokaz za-
możności rodziny. 

Jednakże znaczenie paciorków w kulturze Ghany znacznie wykracza poza ich pod-
stawowe funkcje, takie jak ozdoba ciała lub wyznacznik bogactwa i pozycji społecznej. 
Paciorkom przypisywane są wielorakie znaczenia symboliczne, ale przede wszystkim 
pełnią one różnorodne funkcje apotropaiczne. Niektóre z nich (zwykle z grupy bodom) 
używane są jako amulety, chroniące właściciela przed nieszczęściem sprowadzanym 
przez złe moce. inne – funkcjonują jako talizmany mające zapewnić powodzenie, 
płodność i  bogactwo. Szklane paciorki stosowane są również w  praktykach magicz-
nych, włączając w to czarną magię.

Pierwszych przybyszów z  Europy zdumiała zarówno ilość paciorków noszonych 
przez mieszkańców Złotego Wybrzeża, jak również przypisywane im znaczenia ma-
giczne1. Holender Pieter de Marees, który odwiedził wybrzeże Ghany około 1600 roku, 
pisał o  mieszkańcach tej okolicy, że nosili na co dzień sznury szklanych paciorków 
weneckich łączonych z paciorkami ze złota, a mężczyźni podczas walk zakładali wy-
konane z  nich ochronne talizmany. Zauważył też, że paciorki były używane przez 
miejscowych kapłanów w praktykach rytualnych, a niemowlętom zakładano ochronne 
amulety2. W 1783 roku duński lekarz Paul isert w swojej relacji z tego samego obszaru 
Afryki przekazał, że naszyjniki ze starych paciorków akori ze wzorem mozaikowym 
cenione są tak wysoko, iż za jeden sznur można kupić siedmiu niewolników, i dalej, że 
mężczyźni wysokiej rangi noszą ozdoby tego rodzaju i są one przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, wraz z historią życia właścicieli3.

Szczególne znaczenie w  życiu mieszkańców Ghany mają duże, szklane paciorki 
zwane bodom (il. 25, s. 389). Niektóre z nich nie są uznawane za wytwór ludzkiej ręki, 
lecz przypisywane jest im mityczne pochodzenie. Często są traktowane jako istoty 
żyjące, które mogą rosnąć i  rozmnażać się. Dotyczy to zwłaszcza tych bodom, które 

1  Złote Wybrzeże (Gold Coast) to kolonialna nazwa Ghany, używana do czasu uzyskania niepodległości przez ten kraj 
w 1957 roku. 
2  P. de Marees, Description and Historical Account of the Gold Kingdom of Guinea, London 1987 (praca opublikowana 
po raz pierwszy w 1602 r.), s. 25, 34, 66, 89; cyt. za: S. Gott, Ghana’s glass beadmaking arts in transcultural dialogues, 
„African Arts”, 2014, t. 47(1), s. 12–13.
3  A.W. Cardinall, Aggrey Beads of the Gold Coast, „Journal of the Royal African Society”, 1925, t. 24(96), s. 289.
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zostały znalezione w lesie, uznawanym za siedlisko nadprzyrodzonych mocy. Pewne 
paciorki tego rodzaju stały się regaliami sankcjonującymi pozycję społeczną władców 
Aszante. Zdarza się też, że niektóre rody wywodzą swoje pochodzenie od bodom, któ-
ry uznawany jest za mitycznego przodka4. Bodom używane są w praktykach magicz-
nych, uzdrawianiu, wróżbach oraz wyroczniach. Niektóre z nich mogą wydawać odgło-
sy, zwiastując nadchodzące nieszczęście. Najbardziej cenne szacowane są tak wysoko, 
że wymieniane są na równoważnik swojej wagi w złocie5.

Sznury szklanych paciorków odgrywają ważną rolę w  najistotniejszych momen-
tach życia człowieka, takich jak wejście w  nową fazę życia lub przejście ze świa-
ta duchów do świata ludzi i odwrotnie. Niemowlę oficjalnie dołącza do świata ludzi 
w  ósmym dniu życia. W tym dniu, jego dotychczasowe bransoletki z  włókna roślin-
nego zastępowane są sznurami złotych i szklanych paciorków, wśród których często 
znajduje się talizman bodom o sile ochronnej. Małe dzieci często noszą żółte paciorki. 
ich barwa ma sprawić, że kał wydalany przez nie będzie miał ten sam kolor, oznaczając 
dobry stan zdrowia. Dzieci władców Aszante, aby rosły zdrowo, kąpane są w wodzie 
ze sproszkowanym bodom6.

Przejście do świata dorosłych, szczególnie dla kobiet z  południowej części Gha-
ny, jest niezwykle uroczyste. Wśród Ga-Adangbe obrzędy te, znane jako uroczystości 
dipo, trwają pięć dni, podczas których dziewczęta wprowadzane są w  sekrety życia 
małżeńskiego i  obowiązki żony. ostatniego dnia, dziewczęta zakładają wielką ilość 
sznurów paciorków z zasobów rodzinnych, świętując swoją nową pozycję w społecz-
ności Ga-Adangbe. Szczególnie ważne są paciorki żółte, ponieważ ich barwa przypo-
mina kolor złota (il. 19, s. 386). od czasu ceremonii dipo, dziewczęta noszą w pobliżu 
organów rozrodczych bodom wspomagające płodność, które w  okresie menstruacji 
zastępują zwykłym sznurem z włókna7. 

Paciorki towarzyszą ludziom również na ostatnim etapie ich życia, gdy zgodnie 
z  wierzeniami, człowiek powraca do świata duchów. Ciało zmarłego ozdabiane jest 
paciorkami, których rodzaj i liczba zależą od pozycji społecznej8. Równie starą tradycją 
jest wkładanie ich do grobu. Wykopaliska w okolicy fortu Elmina ujawniły w dwóch 
grobach z  XViii wieku 5200 paciorków. W  innych grobach było ich znacznie mniej – 
zapewne już wtedy, ich liczba związana była z pozycją społeczną lub pochodzeniem 
etnicznym danej osoby9. 

4  S. Gott, Native gold, precious beads and the dynamics of concealed power in Akan beliefs and practices, „Etnofoor”, 
2013, t. 25(1), s. 65.
5  B. Sackley, The significance of beads in the rites of passage among some southern Ghanaian peoples, „institute of 
African Studies Research Review”, 1985, t. 1(2), s. 181, 184.
6  Tamże, s. 185–186, 191.
7  Tamże, s. 186–187.
8  Tamże, s. 189.
9  Ch.R. DeCorse, Beads as chronological indicators in West African archaeology: a re-examination, „BEADS: Journal of 
the Society of Bead Researchers”, 1989, t. 1(1), s. 50.
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Charakter szklanej materii, jak również kulturowe i  społeczne znaczenia pacior-
ków sprawiają, iż na ogół pozostają w użyciu przez długi okres od czasu ich wyprodu-
kowania. Najcenniejsze z nich przechodzą w rodzinie z pokolenia na pokolenie, stano-
wiąc uznane dobro. Kontynuacja tradycyjnych zwyczajów i  obrzędów w  Ghanie oraz 
nowe rynki zbytu w Afryce i w  innych częściach świata sprawiają, że istnieje na nie 
stałe zapotrzebowanie. 

Produkcja paciorków w warsztacie Cedi Beads Industry (Odumasi)
Współczesne centrum produkcji szklanych paciorków znajduje się w południowo-

-wschodniej części Ghany, w rejonie Krobo odumasi zamieszkałym przez ludność Ga-
-Adangbe10. W okolicy tej działa kilka zakładów specjalizujących się w tej produkcji. 
Najbardziej znaczącym jest Cedi Beads industry w  odumasi, którego właścicielem 
jest Nomoda Ebenizer Djaba, powszechnie znany jako Cedi Djaba. Cedi już w młodym 
wieku, pracując u  boku dziadka, wykazywał się dużym zaangażowaniem w  produk-
cji szklanych paciorków, wprowadzając nowe wzory i rozwiązania techniczne. W 1996 
roku założył własny warsztat, który zatrudnia kilkunastu pracowników, w tym kilku 
członków rodziny. Poza nadzorem produkcji, Cedi angażuje się w promocję współcze-
snych paciorków produkowanych w Ghanie, będąc członkiem-założycielem Ghana Be-
ads Society oraz prezesem Manya Krobo Beads Association. 

Technologia produkcji szklanych paciorków jest stosunkowo prosta, choć wyma-
ga sporego doświadczenia, precyzji i  wyobraźni artystycznej. Ze względu na ręczny 
tryb pracy, każdy z paciorków staje się odrębną, unikatową kreacją o niepowtarzalnych 
wzorach.

Podstawowym materiałem do ich produkcji są surowce wtórne: różnorodne rodza-
je szklanych butelek, słoików i inne pojemniki sprowadzane w kontenerach z Europy, 
gdzie zbierane są jako materiał do recyklingu (il. 20, s. 387). Czasami, jeśli potrzebne 
jest uzyskanie specjalnego koloru lub efektu, warsztat kupuje stare paciorki, butelki 
po lekarstwach, kolorowe szyby lub stosuje pigmenty ceramiczne. 

Butelki są myte i sortowane według koloru, a następnie kruszone w dużym moź-
dzierzu na drobne kawałki lub mielone na puder (il. 21, s. 387). Stopień rozdrobnienia 
szkła jest bardzo istotny – pokruszone na drobne kawałki stosowane jest w produkcji 
paciorków przejrzystych, na ogół monochromatycznych, natomiast zmielone na drob-
ny proszek używane jest w produkcji paciorków matowych, zwykle zdobionych różno-
barwnymi wzorami. 

Formy odlewnicze są bardzo zróżnicowane. Najczęściej wykonywane są z miejsco-
wej gliny, która ma dużą zawartość kaolinu. Do produkcji paciorków drobnych i średniej 

10  innym znaczącym zakładem produkującym szklane paciorki jest TK Beads industry w Amrahia na przedmieściach 
Akry. Jego właścicielka, Florence Asare, pochodzi z osumase, z rodziny o wieloletnich tradycjach wykonywania szklanych 
paciorków. Zakład założyła w 1989 r., w późniejszych latach przenosząc go w pobliże stolicy kraju. 
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wielkości, stosowane są gliniane tafle o wysokości 5–6 centymetrów, z zagłębieniami 
odpowiadającymi wielkości planowanych paciorków. W  przypadku najmniejszych pa-
ciorków, o średnicy kilku milimetrów, w jednej formie można wykonać jednocześnie kil-
kadziesiąt sztuk. Produkcja największych paciorków wymaga dużych, indywidualnych 
form. ich kształty, a zatem i kształty form, są bardzo zróżnicowanie: poza okrągłymi, 
wykonywane są paciorki owalne, w kształcie krzyża, gwiazdy itp. (il. 22–24, s. 388–389).

Zależnie od planowanego efektu, używane jest szkło jednobarwne lub różnoko-
lorowe, które sypane jest warstwowo do formy w celu uzyskania różnorodnych wzo-
rów. Stosowanie szkła sproszkowanego pozwala na uzyskanie złożonych, drobnych 
wzorów, ale technika ta wymaga dużego doświadczenia i precyzyjnej ręki – regularne 
kontury różnobarwnych, drobnych wzorów świadczą zarówno o wyobraźni twórcy, jak 
i mistrzowskim opanowaniu tej techniki. Do sypania kolorowych warstw sproszkowa-
nego szkła używany jest drobny lejek, a najczęściej stosowane motywy to różnobarw-
ne figury geometryczne, pasy i  kolorowe żyłki, uproszczone figury kwiatów i  wzory 
mozaikowe. Do środka każdego zagłębienia wkładany jest ogonek liścia manioku, któ-
ry podczas wypalania ulega zwęgleniu, zostawiając otwór umożliwiający nawleczenie 
paciorka na sznur. W niektórych przypadkach, w wypalonych, jeszcze gorących pacior-
kach, taki otwór wiercony jest cienkim, metalowym prętem.

Najbardziej spektakularnym przykładem zastosowania tej techniki są duże pa-
ciorki bodom (il. 25, s. 389). ich wielkość dochodzi do kilku centymetrów, pozwalając 
na wykonanie kilku różnobarwnych, zróżnicowanych wzorów. Bodom wypalane są 
w  specjalnych, glinianych formach lub w  szklanych, żaroodpornych naczyniach. Ze 
względu na wysoką jakość produkcji, rodziny władców Ghany często proszą Cedi Djaba 
o wykonie nowych bodom, naśladujących wzory starych paciorków.

Technika wypalania jest stosunkowo prosta. Na terenie zakładu znajduje się kilka 
pieców zbudowanych z gliny pochodzącej z kopców termitów (il. 26, s. 390). Paciorki 
wykonywane z kawałków pokruszonego szkła (przejrzyste lub półprzejrzyste) wypala-
ne są przez 35–45 minut w temperaturze około 800–1000°C. W przypadku paciorków 
ze szkła sproszkowanego, proces ten trwa krócej (około 20–30 minut), a wypalanie 
odbywa się w temperaturze niższej o 200°C. Wypalone paciorki pozostają w formie do 
czasu ochłodzenia.

ostatnim etapem produkcji jest mycie oraz szlifowanie. Dawniej szlifowanie od-
bywało się wyłącznie na dużym, płaskim kamieniu, przy użyciu wody i piasku (il. 27, 
s. 390). obecnie, w okresie dużej liczby zamówień, poza szlifowaniem ręcznym stoso-
wana jest również prosta maszyna szlifierska. 

Poza przedstawionym powyżej sposobem wykonywania jedno- i  wielobarwnych 
paciorków w  procesie jednorazowego wypalania, w  zakładzie Cedi wykonywane są 
bardziej złożone formy, wypalane dwukrotnie. Pierwsze z  nich to paciorki złożone 
z dwóch stożkowych połówek, których podstawy, w procesie drugiego, krótkiego wy-
palania, łączone są razem. Drugi rodzaj to paciorki „pisane” (mue ne angma), które 
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zyskały wielką popularność w Ghanie w ostatnich dwudziestu latach. Na powierzchni 
jednobarwnych, już wypalonych paciorków, małym patyczkiem malowane są wzory ze 
sproszkowanego szkła w innym kolorze, które utrwalane są w procesie drugiego wy-
palania. ich różnobarwne, często kwiatowe motywy nawiązują do tradycji weneckich 
paciorków millefiori („tysiąc kwiatów”), które od końca XiX wieku zyskały niezwykłą 
popularność na rynku Afryki Zachodniej (il. 28, s. 391). 

Upodobania klientów są zmienne i na rynku tym panuje swoista moda. od końca 
XX wieku to właśnie „pisane” paciorki stały się najbardziej popularnym produktem, 
wypierając paciorki wzorzyste, wykonane ze szkła sproszkowanego. Różnica między 
tymi dwoma rodzajami paciorków jest znaczna: o  ile w  przypadku tych pierwszych, 
wzór tworzy zewnętrzna, barwna powłoka, to powierzchnia paciorków sypanych jest 
gładka, a  ich barwy zatopione są w  matowym wnętrzu. Daje to bardziej subtelny 
efekt, ponieważ barwny wzór występuje nie na powierzchni, lecz emanuje z wnętrza 
szkła. Produkcja paciorków „pisanych” nie wymaga tak znacznych umiejętności jak 
sypanie misternych wzorów ze sproszkowanego szkła – można więc wykonywać je 
znacznie szybciej i taniej. o ile wyrobem paciorków „pisanych” trudni się wiele osób, 
to produkcja paciorków sypanych pozostaje w rękach mistrzów, takich jak Cedi Djaba.

Historia handlu szklanymi paciorkami
Produkcja paciorków w zakładzie Cedi Djaba stanowi najnowszy rozdział w dłu-

goletniej, liczącej ponad tysiąc lat historii ich handlu i  produkcji na obszarze Afry-
ki Zachodniej. Będąc lekkimi, niewielkimi przedmiotami, łatwymi do przenoszenia 
na znaczne odległości, paciorki stały się jednym z najbardziej popularnych towarów 
transkontynentalnej wymiany handlowej. Ze względu na brak kompleksowych badań 
archeologicznych na terenach północnej i wschodniej Afryki, w obecnej chwili trudno 
jest precyzyjnie ustalić, od jak dawna szklane paciorki są przedmiotem handlu oraz 
kiedy została zapoczątkowana ich lokalna produkcja. Już w czasach antycznych spro-
wadzano je do Sudanu i  Afryki Zachodniej z  basenu Morza Śródziemnomorskiego, 
ale znaczna intensyfikacja handlu nastąpiła dopiero po Viii wieku, kiedy po podboju 
arabskim na obszarze północnej Afryki nastąpił długotrwały okres stabilizacji gospo-
darczej. Znaczące ilości szklanych paciorków z tego okresu, wyprodukowanych w kra-
jach muzułmańskich oraz w  Azji, znaleziono na stanowiskach archeologicznych na 
obszarze południowej Mauretanii i Mali11. W późniejszych wiekach paciorki docierały 
jeszcze dalej – około 165 000 szklanych paciorków, najprawdopodobniej z  Bliskiego 
Wschodu, datowanych na iX–X wiek, znaleziono na stanowisku igbo-Ukwu w  połu-
dniowo-wschodniej Nigerii12. W  Xi wieku do transsaharyjskiego handlu włączyła się 

11  T. insoll, T. Shaw, Gao and Igbo-Ukwu: Beads, Interregional Trade and Beyond, „African Archaeological Review”, 1997, 
t. 14(1), s. 9–23.
12  M. Posnansky, Aspects of early West African trade, „World Archaeology”, 1973, t. 5(2), s. 149–62; Ch.R. DeCorse, dz. 
cyt., s. 43.
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Republika Wenecka, która od początku Xiii wieku miała swoich przedstawicieli han-
dlowych w  głównych ośrodkach Maghrebu13. Dzięki ich staraniom, w  krótkim czasie 
paciorki z Murano zaczęły dominować na afrykańskim rynku. 

Paciorki weneckie znaleziono na stanowiskach archeologicznych na terenach środ-
kowej Ghany, gdzie w XiV wieku rozpoczęła się eksploatacja złota przyczyniając się do 
szybkiego rozwoju międzynarodowego handlu. W  mieście Begho, położonym około 
150 km na północny wschód od Kumasi, które od około 1430 roku do początku XViii 
wieku było znacznym ośrodkiem handlowym, znajdowała się wydzielona dzielnica dla 
muzułmanów. To zapewne ich obecność sprawiła, iż archeolodzy odkryli tu znaczne 
ilości weneckich paciorków14. 

od końca XV wieku handel morski zaczął kształtować relacje między Europą a Afry-
ką Zachodnią. Portugalczycy, którzy po raz pierwszy wylądowali na wybrzeżu Ghany 
w 1471 roku, w początkowej fazie swej aktywności przyjęli rolę pośredników, włączając 
się w miejscowy handel. Z wybrzeży obecnej Nigerii i Beninu przywozili do Ghany m.in. 
bawełniane tkaniny oraz niezwykle cenne niebieskie paciorki zwane akori lub kori. Euro-
pejscy wytwórcy paciorków kilkakrotnie podejmowali próby wyprodukowania kopii akori, 
lecz jakość tych wyrobów nie była w stanie zadowolić nabywców w Afryce15. Źródła pisa-
ne wspominają o handlu akori tylko do końca XVii wieku. Zapewne później rynek Afryki 
Zachodniej został zdominowany przez paciorki weneckie, które od XVi wieku trafiały tu 
drogą morską, w miejsce dawnej wymiany transsaharyjskiej16.

od drugiej połowy XVii wieku do początków XiX wieku nastąpiła dalsza inten-
syfikacja wymiany towarowej między Europą a Afryką Zachodnią, gdy handel ludźmi 
wyparł dotychczasowy eksport złota i kości słoniowej. Na Złotym Wybrzeżu powstało 
kilkanaście fortec handlowych, z  których każdego roku wywożono dziesiątki tysięcy 
niewolników, a miejsce Portugalii w transatlantyckim handlu przejęły: Holandia, Wiel-
ka Brytania, Francja, Szwecja, Dania i Prusy. Towary za które kupowali niewolników to 
przede wszystkim: tkaniny pochodzące z  indii i Europy, wyroby z metalu (zwłaszcza 
broń), muszelki kauri oraz szklane paciorki. Na podstawie manifestów holenderskich 
statków handlowych pływających do Afryki Zachodniej, Ernst van den Boogaart usta-
lił, iż w XVii wieku szklane paciorki stanowiły od 4 do 11% wartości wszystkich arty-
kułów sprzedawanych na Złotym Wybrzeżu17. Jego ustalenia potwierdził Stanley Al-
pern18. Choć była to stosunkowo niska wartość monetarna, to biorąc pod uwagę ogrom 

13  E. Bovill, The Golden Trade of the Moors, Princeton 1995, s. 105, cyt. za: S. Gott, Ghana’s glass beadmaking…, s. 12. 
14  M. Posnansky, dz. cyt., s. 158; Ch.R. DeCorse, dz. cyt., s. 48.
15  S. Gott, Ghana’s glass beadmaking…, s. 19.
16  Ch. DeCorse, dz. cyt., s. 43; J.D. Fage, Some remarks on beads and trade in Lower Guinea in the sixteenth and sevente-
enth centuries, „The Journal of African History”, 1963, t. 3(2), s. 343–347.
17  E. van den Boogaart, The trade between Western Africa and the Atlantic World, 1600–90: estimates of trends in com-
position and value, „The Journal of African History”, 1992, t. 33(3), s. 369–385.
18  S.B. Alpern, What Africans got for their slaves: a master list of European trade goods, „History in Africa”, 1995, t. 22, 
s. 5–43.
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tego handlu oraz niewielkie rozmiary i niski koszt jednostkowy, można szacować że 
w okresie handlu niewolnikami Europejczycy wprowadzili na rynek afrykański miliony, 
a być może nawet miliardy szklanych paciorków. Bardziej cenne paciorki sprzedawane 
były w liczbie stu lub tysiąca sztuk, ale najczęściej handlowano sznurami o ustalonej 
długości. 

Handel morski umożliwił zbudowanie bardziej bezpośrednich relacji między pro-
ducentami i rynkiem odbiorców, niż było to w przypadku handlu transsaharyjskiego. 
istnieje wiele dowodów na to, iż mieszkańcy Afryki Zachodniej byli wymagającymi 
odbiorcami, o  ściśle określonych upodobaniach i  rozwiniętym zmyśle estetycznym. 
Prestiż społeczny i zmienna moda również odgrywały dużą rolę na tym rynku. Mani-
fest statku holenderskiego z 1646 roku wymienia 14 kategorii paciorków wysyłanych 
na Złote Wybrzeże19. Siedem lat później przedstawiciele Holenderskiej Kompanii Za-
chodnio-indyjskiej w Elminie wysyłając do Amsterdamu zamówienie na 20 000 fun-
tów „dóbr weneckich”, opisali kilkanaście rodzajów paciorków najbardziej popularnych 
na tym rynku, szczegółowo określając ich wielkość, kolory oraz wzory20.

Chociaż Wenecja miała niewątpliwie największy udział w  tym handlu, to wiele 
rodzajów paciorków produkowano również we Francji, Niemczech, Czechach i Holandii. 
W latach 1895–1920 największym na świecie producentem szklanych paciorków sta-
ła się fabryka niemieckiego przedsiębiorcy, Alberta Sachse w Gablonz (obecnie Jablo-
nec nad Nisou), w czeskich Sudetach (il. 29, s. 391). Na początku XX wieku jego firma 
otworzyła oddziały w Lagos, Porto-Novo, Abidżanie, Akrze oraz Cape Coast (Elmina). 
Aby lepiej poznać oczekiwania miejscowych odbiorców, Sachse sponsorował niemiec-
kie ekspedycje do Afryki, w których brali udział jego pracownicy21. 

W okresie od i wojny światowej do około 1960 roku, najbardziej znaczącym pro-
ducentem szklanych paciorków na rynek Afryki Zachodniej stała się niemiecka firma 
J.F. Sick & Co, początkowo działająca w Hamburgu, a od 1927 roku w Amsterdamie. Gdy 
w 1964 roku zakończyła działalność, pełna kolekcja kart z próbkami produkowanych 
przez nią paciorków trafiła do Tropenmuseum w Amsterdamie22. Był to ostatni produ-
cent w Europie specjalizujący się w produkcji wysokiej jakości szklanych wyrobów na 
rynek afrykański. 

Dowodem na to, jak znaczna była różnorodność paciorków sprowadzanych do Afry-
ki, są wyniki prac wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie afrykańskiego osiedla 

19  Tamże, s. 22–23.
20  A. Jones, West Africa in the Mid-Seventeenth Century: An Anonymous Dutch Manuscript, Atlanta 1995, s. 9–10, 
178–180, cyt. za: S. Gott, Ghana’s glass beadmaking…, s. 12. 
21  obszerna kolekcja wzorników z  paciorkami produkowanymi przez firmę A. Sachse znajduje się w  Muzeum Szkła 
i Biżuterii w Jablonec nad Nisou. P. Nový, K. Hruŝková, The exporter Albert Sachse and his collection, [w]: Albert Sachse’s 
Collection in the National Museum, J. Jirouŝková i in. (red.), Prague 2011, s. 8–11; M. Wrońska-Friend, From shells to cera-
mic: colonial replicas of indigenous valuables, „Journal of Museum Ethnography”, 2015, t. 28, s. 50–69.
22  K. van Brakel, The bead goes on: the sample card collection with trade beads from the Company J.F. Sick & Co. in the 
Tropenmuseum, Amsterdam, Amsterdam 2007.
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położonego u  podnóża fortecy Elmina, która przez prawie pół wieku była głównym 
ośrodkiem handlu na Złotym Wybrzeżu (il. 30, s. 392). Zbudowana w 1482 roku przez 
Portugalczyków, w 1682 roku została przejęta przez Holendrów, a w 1872 roku przeka-
zana Wielkiej Brytanii. W wyniku przeprowadzonych prac archeologicznych odkryto tu 
ponad 30 000 paciorków, które na podstawie analizy technologii wykonania i sposobu 
dekoracji, zaklasyfikowano do czterystu grup. Porównując je z  handlowymi kartami 
– wzornikami, większość z nich zidentyfikowano jako paciorki weneckie, ale znalazły 
się tutaj również wyroby niemieckie, czeskie, prawdopodobnie holenderskie, a nawet 
paciorki sprowadzone z indii23. 

Produkcja i przetwarzanie paciorków w Ghanie
Chociaż dowody na systematyczną produkcję szkła na terenie Afryki Zachod-

niej są znikome, to jednak na obszarze tym od wielu stuleci dobrze rozwinięta jest 
obróbka półproduktów szklanych oraz wtórne przetapianie szkła. Na obecnym eta-
pie badań trudno jest ustalić, jak daleko sięgają miejscowe początki przetwarzania 
szkła, ale zarówno wykopaliska, jak i źródła pisane dowodzą, że tradycja ta, której 
współczesnym kontynuatorem jest zakład Cedi Djaba w odumasi, liczy co najmniej 
kilka stuleci.

Proces modyfikacji paciorków sprowadzanych z Europy opisał wspomniany wcze-
śniej Holender Pieter de Marees, w relacji ze Złotego Wybrzeża opublikowanej w 1602 
roku. Weneckie paciorki o cylindrycznym kształcie łamane były na 4–5 części, ich brze-
gi szlifowano na kamieniach, a następnie – w liczbie dziesięciu sztuk – były nawlekane 
na sznury z włókien kory24. Modyfikacja importowanych paciorków zapewne była dość 
często praktykowana na wybrzeżu Ghany. Podczas prac wykopaliskowych w Elminie 
znaleziono kamienie do szlifowania paciorków podobne do tych, jakie używane są 
obecnie w  warsztacie Cedi Djaba. Podobne kamienie znaleziono na innych stanowi-
skach archeologicznych na wybrzeżu tego kraju, w Ankobra, Sekondi i Winneba25. Poza 
łamaniem na mniejsze części i  szlifowaniem, właściwości sprowadzanych z  Europy 
paciorków zmieniano również w wyniku prostej obróbki termicznej, w taki sposób, aby 
dostosować je do estetyki tutejszych odbiorców. Metodę tę zaobserwował w  Krobo 
w 1959 roku etnograf Augustus Sordinas. Tanie, przejrzyste paciorki o jaskrawej, nie-
bieskiej barwie, w wyniku procesu podgrzewania, a następnie polerowania stawały się 
jasne i matowe, zyskując cechy pożądane przez miejscowych klientów. Ze względu na 
znaczny wkład pracy i umiejętności potrzebne do ich uszlachetnienia, na rynku uzna-
wane były za miejscowy, afrykański wytwór i sprzedawane za znacznie wyższą cenę 

23  Ch.R. DeCorse, dz. cyt., s. 45–47.
24  P. de Marees, Description and Historical…, s. 53; cyt. za: S. Gott, Ghana’s glass beadmaking…, s. 16.
25  Ch.R. DeCorse, dz. cyt., s. 47–48. Brak glinianych forem do wypalania paciorków na tych stanowiskach sugeruje, iż 
odbywała się tutaj modyfikacja paciorków, a nie ich produkcja.
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niż produkt pierwotny26. Być może w ubiegłych wiekach podobne czynniki decydowały 
o konieczności przetwarzania w Afryce paciorków importowanych z Europy.

Niezależnie od modyfikacji importowanych paciorków, odrębnym zagadnieniem 
jest produkcja paciorków na terenie Afryki Zachodniej z półproduktów i materiałów 
wtórnych. Również i w tym przypadku wiedza na temat początków tego procesu jest 
niepełna, a ustalenia zmieniają się w miarę prowadzenia nowych prac archeologicz-
nych i analiz. Na obecnym etapie wiedzy ustalono, iż paciorki ze szkła wtórnego pro-
dukowano już w iX–Xii wieku na terenie Mauretanii (Tegdaoust) oraz Nigerii (ife-ife). 
Na terenie Ghany, w wyniku prac na wspomnianym stanowisku w mieście Begho, poza 
znaczną ilością paciorków weneckich odkryto mniej doskonałe wyroby, zapewne wy-
konywane na miejscu. Datowane są na koniec XVii i początek XViii wieku i zapewne 
wykonane zostały z importowanego szkła27. W Elminie znaleziono paciorki wykonane 
z kawałków szkła lub szkła sproszkowanego z XViii wieku. ich technologia jest podob-
na do tej, jaka stosowana jest obecnie w zakładzie Cedi Djaba. Brak form do wypalania 
sugeruje, iż prawdopodobnie zostały wykonane w miejscu innym niż Elmina28.

Niezależnie od tego, kiedy została zapoczątkowana na terenie Ghany produkcja 
paciorków z przetwarzanego szkła, nie ulega wątpliwości, że regularny kontakt han-
dlowy z krajami Europy od końca XV wieku znacznie ułatwił dostęp do szklanych su-
rowców. Szesnastowieczny dokument jednej z firm weneckich, poza paciorkami wy-
mienia podłużne sztabki szkła, wyprodukowane dla potrzeb portugalskiego handlu 
w Afryce Zachodniej, które najprawdopodobniej służyły do wykonywania miejscowych 
paciorków. Podobne towary sprowadzano do Afryki w następnych wiekach. Ładunek 
statku, który zatonął u  wybrzeży Elminy między 1830 a  1850 rokiem, zawierał jed-
nobarwne paciorki przeznaczone do dalszej obróbki oraz liczne szklane butelki29. Do-
wodzi to, iż recykling szklanych wyrobów z Europy na kontynencie afrykańskim jest 
wielowiekową tradycją.

Europejskie źródła pisane dotyczące Ghany od drugiej połowy XVii wieku zaczy-
nają wspominać o produkcji miejscowych paciorków ze sproszkowanego szkła30. Allan 
Cardinall, brytyjski urzędnik kolonialny, który spędził na Złotym Wybrzeżu osiem-
naście lat i stał się etnografem-amatorem, w artykule na temat paciorków Złotego 
Wybrzeża opublikowanym w  1924 roku wspominał, że „rozdrabnianie paciorków na 
proszek, a  następnie zgrzewanie ich, w  dzisiejszych czasach praktykowane jest po-
wszechnie, a otrzymane w ten sposób paciorki charakteryzują się ładną, mozaikową 

26 A. Sordinas, Modern koli beads in Ghana, „Man”, 1964, t. 64, s. 75–76.
27 M. Posnansky, dz. cyt., s. 158; Ch.R. DeCorse, dz. cyt., s. 48. Hipotezę o miejscowym pochodzeniu tych paciorków 
wzmacnia fakt, iż na tym samym stanowisku znaleziono produkcji paciorków – końcówki odcięte od właściwych pa-
ciorków.
28  Ch.R. DeCorse, dz. cyt., s. 48–49.
29  S. Gott, Ghana’s glass beadmaking…, s. 17.
30 Np. Jean Barbot, hugenocki handlarz niewolnikami (relacja z 1688 r.) oraz angielski podróżnik i pisarz Thomas Bowdich 
(relacja z 1817 r.); tamże, s. 17–20.
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kompozycją”31. Dziesięć lat później inny urzędnik kolonialny, R.P. Wild, w miejscowości 
Dunkwa w  południowej Ghanie szczegółowo odnotował proces produkcji szklanych 
paciorków z  przetwarzanego szkła, którego źródło stanowiły zielone, żółte i  brązo-
we butelki oraz kolorowe paciorki sprowadzane z Europy32. Choć Dunkwe od odumasi 
dzieli odległość prawie 150 kilometrów, a od relacji Wilda minęło ponad osiemdziesiąt 
lat, opisany przez niego proces jest zdumiewająco podobny do tego, jaki stosowany 
jest obecnie w  zakładzie Cedi Djaba. Współcześnie produkcja paciorków z  wtórnych 
materiałów koncentruje się w okolicy odumasi-Krobo w południowo-wschodniej Gha-
nie, ale nie ulega wątpliwości, że w przeszłości jej zasięg był znacznie szerszy.

Paciorki w Ghanie: dialog dwóch kontynentów
Analiza historii handlu szklanymi paciorkami między Europą a Afryką wskazuje, iż jest 

to proces o zmiennej dynamice, który już we wczesnej fazie doprowadził do powstania relacji 
i współzależności między producentami w Europie a odbiorcami w Afryce. Rynek Afryki Za-
chodniej nie był obszarem na którym europejscy handlarze mogli sprzedawać przypadkowe 
dobra lub upłynniać towary, na które nie było zbytu w ich krajach. W przypadku paciorków, 
afrykańscy odbiorcy mieli ściśle określone oczekiwania odnośnie ich kształtu, wielkości, ko-
loru, sposobu dekoracji, jak i stopnia przejrzystości szkła. Producenci w Europie musieli się 
dostosować do tych wymagań, a podejmowane próby imitacji paciorków akori wskazują, że 
usiłowania te nie zawsze były udane. Dla powodzenia handlu, dobre rozeznanie rynku było 
sprawą niezwykle istotną. Sordinas, który prowadził badania na temat szklanych paciorków 
na rynku w Krobo w latach 1959–1960, kilkakrotnie spotkał się z podejrzeniami, iż jest przed-
stawicielem zagranicznej firmy handlowej, która zbiera informacje na temat miejscowych 
preferencji33. Jak wiemy, kolory i kształt importowanych paciorków, które nie odpowiadały 
oczekiwaniom miejscowych odbiorców, były modyfikowane na kilka sposobów. W wyniku 
tego procesu powstawały nowe rodzaje paciorków, które zagraniczni producenci w krótkim 
czasie kopiowali i wprowadzali na miejscowy rynek34. 

Z drugiej strony, wiele rodzajów europejskich paciorków wprowadzonych na rynek 
afrykański znalazło uznanie i  odbicie w  miejscowej produkcji. Brak nowych dostaw 
weneckich paciorków millefiori w  drugiej połowie XX wieku zrekompensowała miej-
scowa produkcja „pisanych” paciorków, które wzorują się na estetyce wyrobów z Mu-
rano. import europejskich wyrobów ze szkła miał też daleko idące skutki, stymulując 
rozwój miejscowej produkcji paciorków. Choć, jak wskazują badania archeologiczne, 
taka produkcja istniała już przed zapoczątkowaniem handlu morskiego z Europą, to 
regularne dostawy szkła niewątpliwie wspomogły rozwój lokalnej produkcji.

31  A.W. Cardinall, dz. cyt., s. 288–289.
32  R.P. Wild, A method of bead-making practised in the Gold Coast, „Man”, 1937, t. 37, s. 96–97.
33  A. Sordinas, dz. cyt., s. 76.
34  Tamże.
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Rozwój wzajemnych relacji i współzależności w zakresie importu i produkcji szkla-
nych paciorków nie jest odosobnionym zjawiskiem w  historii handlu między Afryką 
i Europą. Analogiczna sytuacja zaistniała w dziedzinie drukowanych, przemysłowych 
tkanin sprzedawanych w  Afryce. Również i  w  tym przypadku mieszkańcy Afryki nie 
byli biernymi odbiorcami dostarczanych im towarów handlowych. Choć tkaniny były 
wyrabiane w Europie, ich producenci musieli znać bardzo dobrze upodobania swoich 
klientów, odmienne w różnych częściach Afryki Zachodniej, jak również kierować się 
najnowszą modą, jaka panowała na rynku odbiorców35. 

Relacje w zakresie produkcji szklanych paciorków między Afryką i Europą istnieją 
do tej pory, chociaż od drugiej połowy XX wieku charakter ich jest odmienny od tych, 
jakie istniały w epoce zależności kolonialnych. W obecnych latach transkontynental-
ny przepływ paciorków zmienił swój bieg: wiele paciorków produkowanych w Afryce 
sprzedawanych jest w Europie i USA, gdzie często używane są przez diasporę afry-
kańską, jako wyznacznik tożsamości etnicznej. Jednocześnie, najlepsze przykłady 
afrykańskich paciorków kolekcjonowane są przez rosnące grono koneserów tej sztuki 
na całym świecie. Poza tym współcześni producenci z  Afryki nawiązali bezpośred-
nie kontakty z artystami zajmującymi się sztuką szkła w innych częściach świata. Na 
przykład Cedi Djaba kilkakrotnie odwiedził USA prowadząc tam warsztaty szkolenio-
we oraz podejmując współpracę z amerykańskimi artystami szkła. W 2004 roku wziął 
udział w  projekcie UNESCo i  jako jeden z  siedmiu producentów paciorków z  obsza-
ru Ghany i Mali odwiedził Wenecję, poznając tamtejsze metody produkcji kolorowe-
go szkła. Po powrocie, niektóre z  nowych technik wprowadził do wyrobu paciorków 
w swoim warsztacie w odumasi. 

Stałe zapotrzebowanie mieszkańców Ghany i okolicznych krajów na szklane pacior-
ki, jak również rosnące uznanie międzynarodowe dla tych wyrobów pozwalają przypusz-
czać, iż produkcja ich będzie kontynuowana przez następne dziesięciolecia, przetwarza-
jąc bezużyteczne dla Europejczyków szkło w miniaturowe dzieła afrykańskiej sztuki.

35  Zob. M. Wrońska-Friend, Translacje i tożsamość. Batik jawajski w Afryce, [w:] Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kul-
turach świata, A. Nadolska-Styczyńska (red.), Toruń 2016, s. 191–216; Ch. Steiner, Another Image of Africa: Toward an 
Ethnohistory of European Cloth Marketed in West Africa, 1873–1960, „Ethnohistory”, 1985, t. 32(2), s. 91–110. 
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mgr Ewa Prądzyńska
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Intronizacja dwudziestego  
pierwszego króla Baleng (Kamerun)1

Niniejszy tekst został napisany na podstawie obserwacji, rozmów2 oraz informa-
cji zawartych w  dwóch gazetach rozprowadzanych wśród zgromadzonej publiczności. 
Jedną z  nich jest czarno-białe ośmiostronicowe „Le Médium. Journal d’informations 
Générales”3, w  którym omawianemu wydarzeniu poświęcono prawie połowę miejsca, 
a drugim całkiem spore, kolorowe, wypełnione reklamami pismo „Ya Ya Kam mag. Le 
magazine d’information pour la sortie officielle du Lah Kam du Roi des Baleng”4. 

1  Słowo intronizacja użyte w tytule nie oddaje złożoności problemu. Chodzi tu o oficjalną, otwartą dla publiczności 
część wyjścia z La’akam. Już w pierwszej, sekretnej fazie tego wydarzenia, niedawny inicjowany staje się królem. Ponie-
waż jednak uroczystości, w których miałam przyjemność uczestniczyć (razem z Martą Tobotą – towarzyszką podróży), 
zostały określone przez moich rozmówców po francusku jako intronisation, dlatego posłużyłam się tu polskim tłuma-
czeniem tego słowa. 
2 Przeprowadzonych oraz zasłyszanych – trudno bowiem o poważne badania w tłumie, w atmosferze towarzyszącej 
podniosłej uroczystości.
3  Nr 68, 26.01.2013.
4  Wydanym przez Communauté Baleng; wydanie specjalne, styczeń 2013.
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Zanim przejdę do omówienia samego wydarzenia, którym było oficjalne wyjście no-
wego króla z La’akam mające miejsce 26 stycznia 2013 roku, przybliżę pokrótce historię 
królestwa Baleng, jego skomplikowaną organizację społeczno-polityczną oraz przedsta-
wię bohatera wydarzenia, czyli Alaina Guillaume Negou Telę – dwudziestego pierwszego 
króla Baleng5. 

Mieszkańcy Baleng to Bamileke – lud zamieszkujący obszary zachodniego Kame-
runu, który dzieli się administracyjnie na: Region Zachodni ze stolicą w  Bafoussam 
oraz Region Północno-Zachodni z  głównym ośrodkiem w  Bamendzie. Są to tereny 
określane jako Grasslands lub Grassfields, charakteryzujące się łagodnym klimatem, 
obfitymi opadami deszczu i sawannową roślinnością. W regionie tym istnieje ponad 
100 wodzostw (chefferies), zwanych również królestwami6. Są to zhierarchizowane 
i scentralizowane organizmy społeczno-polityczne, na których czele stoi król (w lokal-
nym języku Fôn7 lub Fô)8. Królestwo Baleng leżącące około 10 km na północ od Bafous-
sam uznawane jest za jedno ze starszych9. Na tablicy wyliczającej kolejnych władców, 
która zdobi teren przed wejściem do pałacu widnieje 20 imion10. Zamieszkiwane jest 
przez około 50 000 mieszkańców. 

Według tradycji ustnej, wioska Baleng została założona w XiV wieku, ale za datę 
będącą początkiem istnienia wodzostwa Baleng uważa się rok 1545, kiedy to na tronie 
zasiadł król Fodoup11. Historia królestwa – to historia kolejno po sobie następujących 
władców. Po śmierci Fodoupa w 1573 roku, królem został Tchoungafo. Panował 55 lat 
i w tradycji ustnej przedstawiany jest jako wspaniały myśliwy i wojownik zmagający 
się ze stale naprzykrzającymi się Bamun. Pod rządami kolejnego króla Neboueta Tse-
goum (1636–1685) miały miejsce liczne walki i podboje. W ciągu 49 lat rządów pod-
porządkował sobie ludność zamieszkującą tereny wokół terytorium Baleng. Po jego 
śmierci następowali kolejni władcy, ale żaden z nich nie panował zbyt długo. Dopiero 

5 Dalej w tekście stosowany jest zapis: „21." (przyp. red.).
6  Na mapie Chefferies de l’Ouest Cameroun. La route des Chefferies. Plan et guide culturel (l’office Régional de Tourisme 
de l’ouest Cameroun /oRToC/, wyd. 2, [bmw][brw.]) dotyczącej tylko Regionu Zachodniego wymienionych jest aż 108 
wodzostw. 
7 W celu zachowania czytelności tekstu w artykule zastosowano zasadę pisania nazw określających stanowiska bez 
kursywy (przyp. red.).
8  Zob. R. Vorbrich, Wodzostwo (hasło), [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Z. Staszczak (red.), Warszawa–Po-
znań 1987, s. 368–370. W społecznościach zislamizowanych Kamerunu, władca nosi tytuł Lamido – odpowiednik arab-
skiego słowa Emir w języku fulfulde, a królestwo – nazwę lamidat).
9  Choć np. leżące w sąsiedztwie, królestwo Bafussam historię swojej dynastii rozpoczyna od 1200 roku, z chwilą objęcia 
trony przez króla Teh Ngouonga. 
10  Teraz zapewne można tam znaleźć imię 21. króla.
11  oto cała dynastia władców Baleng: 1. Fodoup (1545–1573), 2. Tchougafo (1573–1628), 3. Gangouk Menesté (1628–
1636), 4. Nebouet Tsegoum (1636–1685), 5. Pangue Kouogoung (1685–1697), 6. Takougoum Meket (1697–1701), 7. Fo-
gang Yatelé (1701–1704), 8. Ntiou Ngonda (1704–1708), 9. Tchinda Metafe (1708–1714), 10. Nega Mechinda (1714–1720), 
11. Ghanfang Mekamga (1720–1746), 12. Negou Mekamga (1746–1778), 13. Faha Ntsetsen (1796–1841), 14. Nebouet Mene-
gou (1841–1881), 15. Mekouen Koungui (1881–1886), 16. Kamdem Koungui (1886–1890), 17. Petho Ntsegnwe (1890–1898), 
18. Kamden Joseph (1898–1952), 19. Nembot Thomas (1952–1970), 20. Tela Nembot Gilbert (1970–2012), 21. Negou Tela 
Alain (od 2012). 
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król Ghanfang Mekamga, panował na tyle dłużej (od 1720 do 1746 roku), że został 
zapamiętany jako władca konsolidujący wspólnotę. Jego następca Negou Mekamga, 
zasiadający na tronie przez 32 lata, nie miał łatwego zadania. W tym czasie Baleng 
było znowu nękane przez swych sąsiadów Bamun, a sytuacja, w jakiej się znalazł, 
doprowadziła go do samobójstwa. Po jego śmierci, Baleng pogrążyło się w kryzysie, 
bowiem przez kolejnych 18 lat nie było króla, który przecież jest gwarantem pomyśl-
ności i rozkwitu wodzostwa. Dopiero w 1796 roku intronizowano nowego króla – Faha 
Ntsetsen, który przywrócił dynastię. Panował przez 63 lata i podczas jego rządów Ba-
leng przeżywało demograficzny rozkwit. Jego następca król Nebouet Menegou rządził 
40 lat. oba te, tak długie panowania przyniosły Baleng stabilizację. 

W 1890 roku na tronie zasiadł król Petho Ntsegnwe. Jego panowanie nie było dłu-
gie, ale został zapamiętany jako zdecydowany przeciwnik osiedlania się niemieckich 
osadników na ziemiach Baleng. Doszło nawet do zbrojnej konfrontacji z nimi, w wyni-
ku której król odniósł rany. W 1898 roku na tron wstąpił król Kamdem Joseph. Tradycja 
ustna zachowała opowieści o jego długowieczności i niezwykłej płodności. W trakcie 
jego rządów w  Baleng pojawili się osadnicy katoliccy, protestanccy i  muzułmańscy. 
W  1952 roku zastąpił go jego syn, król Nembot Thomas. W  czasie jego panowania 
w 1960 roku część francuska Kamerunu uzyskała niepodległość, a rok później przyłą-
czono do niej południową część terytorium brytyjskiego12. Podobno był władcą suro-
wym i pracowitym. Jego syn, król Tela Nembot Gilbert, który zastąpił go na tronie, pa-
nował przez 42 lata. Był królem bardzo szanowanym, ponad połowa obecnej populacji 
Baleng urodziła się podczas jego rządów, dlatego jego śmierć 5 października 2012 roku 
poruszyła wszystkich poddanych13. 

Król jest najważniejszą postacią w królestwie, jest potomkiem królów, którzy za-
łożyli Baleng, autorytetem politycznym i religijnym. Życie polityczne i społeczne ob-
raca się wokół niego. Fôn jest reprezentantem i depozytariuszem władzy przodków, 
którym codziennie oddaje cześć, jest głównym kapłanem ich kultu. Jest również gwa-
rantem integracji i niepodległości królestwa, jego najwyższym urzędnikiem, przewod-
niczy zwyczajowemu sądowi, ustanawia prawa, koordynuje obrady wszystkich rad do-
radczych, często też jest członkiem tajnych stowarzyszeń funkcjonujących na terenie 
królestwa14. 

12  Część północną włączono do Nigerii.
13  „Ya Ya Kam mag...”, s. 26–27.
14  Temat tajnych stowarzyszeń jest bardzo trudny, ponieważ jak już sama nazwa wskazuje, wiedza na ich temat za-
rezerwowana jest dla wąskiej grupy wtajemniczonych. ich obecność i liczbę zdradzają małe chatki rozrzucone wokół 
głównego placu przed wejściem dla pałacu. Przechowywane są w nich wielkie, ciężkie bębny szczelinowe. Na temat 
tajnych stowarzyszeń funkcjonujących w królestwach zachodniego Kamerunu zob.: A. Fomkong Nkam, Sociétés se-
crétes et notabilité à Baham, [w:] Baham. Arts, memoire et pouvoir dans le Royaume de Baham (Cameroun), J.-P. No-
tué, B. Triaca (red.), Milan 2005, s. 69–95; A. Koupgang, A.F. Nonaye Taboue, Les sociétés secrétes de Bandjoun, [w:] 
Bandjoun. Trésors royaux au Cameroun. Bandjoun: tradition dynamique, création et vie, J.-P. Notué, B. Triaca (red.), 
Milan 2005, s. 123–135.
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Król może sam sprawować swoje funkcje lub dawać innym uprawnienia w pewnych 
dziedzinach. Jest też władcą ziemi, przydziela ją i cofa swoją zgodę. Jest szefem armii, 
podejmuje wszystkie decyzje związane z jej działalnością. Jest uosobieniem królestwa, 
kiedy jest szczęśliwy, jego radość roztacza się na całe królestwo, a gdy coś go trapi, boli, 
zakłócony jest ogólny ład i harmonia15. Jest niezwyciężony, nieusuwalny, jego słowo jest 
najważniejsze, nie ma od niego odwołania. Mówi się nawet, że król nie śpi – sen jest dla 
niego chwilą refleksji, w której poszukuje sposobów i rozwiązań pozwalających dobrze 
kierować królestwem16. Nigdy też nie umiera, jedynie „znika”. otacza się doradcami, sku-
pionymi w kilku radach. Jego najbliższą świtą jest Rada Pięciu, w której skład wchodzą 
osoby z nim spokrewnione: 

– Kuipou – brat króla, jest jego zastępcą, pomaga mu w wypełnianiu obowiązków;
– Choup Kouokedung – asystent króla;
– Moufo – brat króla z tej samej matki;
– Choup Fonkoua – pierwszy syn króla, urodzony po objęciu przez niego tronu17; 
– Tchintchouo – księżniczka – asystentka króla (może nią być siostra lub córka).
Kolejną grupą służącą Królowi są członkowie jego dworu niespokrewnieni z nim. Za-

rządza nimi Wouola Tebom, a w jego zastępstwie – Saha Wouola. Poza tym, w jej skład 
wchodzą jeszcze: Tiagang – główny strażnik dworu królewskiego, Tamba – szef proto-
kołu, oraz kilku Nguen, którzy pełnią funkcję posłów – są wysyłani zarówno w miejsca 
znajdujące się w obrębie królestwa, jak i poza jego granice. Wykonują zlecone im przez 
króla zadania oraz informują społeczność o jego decyzjach18. 

Najważniejszym jednak ciałem doradczym króla jest Rada Dziewięciu (Mekam 
Nevuu). Jest najstarszą radą, jej pochodzenie sięga początków królestwa Baleng. Podobno 
pierwsze nominacje do niej zostały przyznane przez 2. króla Tchougafo, w  nagrodę za 
odwagę w walce z Bamun. W jej skład wchodzą mężczyźni zarówno spokrewnieni z królem, 
jak i spoza jego rodziny. Wybierani są ze względu na swoją wysoką pozycję lub z uwagi 
na zasługi dla królestwa. Rada Dziewięciu pełni rolę doradczą, interweniuje za każdym 
razem, gdy wioska doświadcza poważnych nieszczęść. To jej członkom król przekazuje 
imię następcy. Strzegą oni potem tej informacji jak największego sekretu aż do śmierci 
króla. Są angażowani również w rytuały agrarne, zwłaszcza przed sezonem sadzenia19. 

Fôn Gilbert Tela Nembot zmarł, bądź jak wolą mówić mieszkańcy Baleng „znikł”, 
5 października 2012 roku20. Podobno, zanim nastąpi śmierć króla, nieszczęście to jest 

15  Podobno informacje na temat jego samopoczucia, stanu duszy, atmosferze panującej aktualnie w pałacu są codzien-
nie przekazywane poddanym za pomocą nelame – bębna szczelinowego, znajdującego się na placu głównym w wiosce. 
Por. „Ya Ya Kam mag…”, s. 30. 
16  Tamże.
17  o synach urodzonych po objęciu tronu mówi się, że urodzili się na skórze pantery.
18  „Ya Ya Kam mag...”, s. 30.
19  Tamże.
20  o śmierci Fôna i pojawieniu się kolejnego w bardzo poetycki sposób napisał Pierre Tabue: „Kiedy słońce przestaje 
świecić. Kiedy księżyc znika za gwiazdami. Kiedy rzeka zmienia kurs i  jej wody się podnoszą. Krótko mówiąc, kiedy 
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już zwiastowane przez liczne znaki. Zdarza się, że w okolicy przewraca się duży baobab, 
że gwałtowny wiatr niszczy chaty, szarańcza nawiedza okoliczne uprawy. Wszystkie te 
znaki ostrzegawcze są odczytywane i  interpretowane przez wtajemniczonych. Podej-
muje się wtedy pewne kroki dla zapewnienia przetrwania i ciągłości królestwa. A kiedy 
umiera król, informacja o  jego śmierci nie jest oficjalnie ogłaszana, ale krąży po wsi, 
przekazywana z ust do ust. Prawdziwe uroczystości pogrzebowe odbywają się w sekre-
cie. Nawet nie wolno się nimi interesować, wypytywać o  szczegóły. Zajmują się tym 
członkowie tajnych stowarzyszeń. Potem następuje część oficjalna pogrzebu – uroczy-
stość otwarta dla publiczności21. 

Wstępem do żałoby jest poświęcenie, któremu musi się poddać mężczyzna, po-
wszechnie szanowany i uznawany za uczciwego. Jego ofiara polega na przyjmowaniu 
ciosów i uderzeń, i musi być dobrowolna. Wydarzenie odbywa się na placu publicznym. 
Kiedy Mężczyzna zaczyna krzyczeć, towarzyszący mu ludzie, kobiety i mężczyźni włą-
czają się, głośno płacząc i lamentując. Ten moment uznawany jest za początek żałoby. 
Bity mężczyzna na czas żałoby, póki nowy król nie opuści La’akam, będzie symbolicz-
nie sprawował władzę. Niestety jego ofiara nie kończy się na przyjmowaniu ciosów 
i razów, ponieważ z chwilą opuszczenia La’akam przez nowego króla, musi on opuścić 
królestwo Baleng22.

Następca jest ogłaszany podczas sekretnej części uroczystości pogrzebowych kró-
la. Uczestniczą w niej wszyscy synowie zmarłego króla. ogłoszenie nowego Fôna ma 
pozór wyboru, w rzeczywistości już wcześniej został ustalony wspólnie przez żyjącego 
króla i Radę Dziewięciu. Przy wyborze przyszłego króla bierze się pod uwagę takie kry-
teria jak: inteligencja i  wykształcenie, zawód, szacunek dla tradycji. Wybór następcy 
jest zachowywany w ścisłej tajemnicy i dopiero na początku żałoby uczestnicy pozna-
ją jego imię. Zanim to się stanie, wszyscy książęta tańczą na placu wioskowym przy 
dźwiękach bębnów i dzwonków. Członkowie Rady wchodzą tanecznym krokiem na plac, 
trzymając się za ramiona. Kręcą się niby od niechcenia, aż w pewnym momencie dopa-
dają następcę, otaczają go i porywają. „Dopadają go jak kogut kurczaka”, jak wyraził 
opisujący tę scenę P. Tabue23.

Podczas tych samych uroczystości, przyszły król wybiera swojego następcę Kuipou, 
który będzie mu towarzyszył w La’akam. Jest to miejsce w lesie, na obrzeżach króle-
stwa. Tam następca przybiera tytuł Mekam i przechodzi inicjację, która trwa dziewięć 

wioska traci przewodnika, kończy się życie. Tradycyjny kalendarz zostaje zawieszony. Kobietom nie wolno pracować 
w polu. Zmarli nie mają prawa do pochówku. [Ten stan będzie trwał tak długo aż – EP] zmarły monarcha nie zostanie 
pochowany i opłakany. Do czasu aż jego następca nie zostanie wybrany, nie przejdzie inicjacji i nie opuści La’akam, aby 
zasiąść na tronie. A więc powróci życie do wioski. Powrócą też wszystkie prace rolne, zmarli zostaną pogrzebani. Można 
wtedy ogłosić [...] niech żyje Król! Ponieważ władca nigdy nie umiera wśród Bantu”. P. Tabue, Sortie du La’akam. Rituels 
et significations, „Le Médium. Journal d’informations Générales”, nr 68, 26.01.2013, s. 4.
21  Tamże.
22  W niektórych królestwach, podobno, z braku kandydata, na ofiarę wybiera się kozę. 
23  P. Tabue, dz. cyt., s. 4.
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ośmiodniowych tygodni24. W tym czasie zgłębia arkana rządzenia, powierzane są mu 
przez wyznaczonych opiekunów inicjacji wszystkie sekrety i  tajniki władzy. Niektóre 
„lekcje” pobiera wspólnie z  Kuipou, inne są przeznaczone wyłącznie dla niego. Musi 
na przykład posiąść wiedzę, w jaki sposób zamienić się w panterę i potem powrócić do 
ludzkiej postaci. Mekam jest poddawany też licznym zmaganiom, z których większość 
stanowi sekret. Są jednak bardzo ważne, gdyż odniesiony w ich trakcie sukces, gwa-
rantuje potem szczęście całemu panowaniu, co przecież przekłada się na pomyślność 
królestwa Baleng. Jednym z takich testów, jest na przykład „próba płodności”. W La-
’akam towarzyszą przyszłemu królowi dwie żony. inicjacja uważana jest za udaną, gdy 
chociaż jedna z nich opuści La’akam w ciąży. Pomyślnie zakończona „próba płodności” 
oznacza, że panowanie również będzie szczęśliwe i  płodne, a  tym samym królestwo 
będzie kwitło i wspaniale prosperowało. 

Tak jak uroczystości pogrzebowe dzielą się na te rytualne, sekretne i  oficjalne, 
publiczne, tak samo wyjście z  La’akam, ma również część rytualną zarezerwowaną 
dla wybranych, oraz oficjalną, otwartą dla szerokiej publiczności. W części rytualnej, 
na przykład Mekam i  Kuipou zdejmują swoje specjalne stroje, w  które odziani byli 
podczas inicjacji. Z  chwilą przebrania się nowy król porzuca tytuł Mekam i  staje się 
Fônem25. 

Warto może w tym miejscu przedstawić w kilku zdaniach nowego króla. Bohater 
wydarzenia, Alain Guillaume Negou Tela urodził się 24 maja 1975 w Baleng. Jest sy-
nem poprzedniego króla Gilberta Tela Nembot i Thérèse Magne Takouokam. Edukację 
podstawową pobierał w szkołach katolickich: Saint André w Baham i Notre Dame des 
Douleurs w Bangangté. Dalej kształcił się w Collège Saint Jean Baptiste w Mbounda, 
potem w C.E.S. Bilingue w Bafoussam i wreszcie w Liceum generała Leclerca w Yaoun-
dé, gdzie zdał w czerwcu 1995 roku maturę. Rozpoczął studia wyższe na Uniwersyte-
cie w Douala, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Po dwóch latach nauki 
przeniósł się do Republiki Południowej Afryki, gdzie kontynuował studia na tym sa-
mym kierunku na Uniwersytecie w Johannesburgu. Następnie podjął naukę w jednej 
ze szkół górniczych w RPA, zaś w 2003 roku rozpoczął karierę zawodową w sektorze 
górniczym w Afryce Południowej. W 2005 roku wrócił do Kamerunu, gdzie objął funk-
cję dyrektora administracyjnego i  finansowego w  spółce CAMiNCo S.A., a  dwa lata 
później został dyrektorem wykonawczym CAM iRoN S.A. – zajmującej się wydoby-
ciem żelaza w Mbalam na wschodzie Kamerunu. W lutym 2012 roku został mianowany 
dyrektorem generalnym CAMiNA S.A., poszukującej złóż żelaza i złota w Eséka w Re-
gionie Centralnym26.

24  W kraju Bamileke, tydzień ma osiem dni. 
25  P. Tabue, dz. cyt., s. 4.
26  Liczne obowiązki, które przybyły mu jako królowi Baleng nie przeszkadzają mu kontynuować swojej kariery zawodo-
wej w sektorze górniczym, por. http://lafmc.cm/about-federation.
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Wydarzenia 26 stycznia 2013 roku rozpoczęły się już około pierwszej w nocy. Wte-
dy to król wraz ze swoją świtą opuścił w uroczystej procesji La’akam – miejsce ponad 
siedemdziesięciodniowej inicjacji. 

*    *    *

Pałacowy plac od samego rana jest przygotowywany na przyjęcie gości. Na bramie 
prowadzącej do królestwa zawisł ogromny baner z  wizerunkiem nowego króla. obok, 
w różnych miejscach wyeksponowano reklamy sponsorów imprezy, np. Express Exchange 
czy producenta piwa Castel. Ma się wrażenie, że wszystkie te banery i reklamy przykryły 
tradycyjne elementy architektoniczne okolicznych zabudowań. Trudno zrobić zdjęcie, na 
którym nie łopotałby obrazek z piwem. Ale krzątanina nabiera tempa. 

Na wprost trybuny ustawiane są krzesła, rozkładane namioty – zadaszenia, monto-
wane jest nagłośnienie. Rozkładają się też sprzedawcy pamiątek. Co kilka kroków ktoś 
oferuje napoje i  smakołyki do przegryzienia. Powoli, lecz nieustannie plac wypełnia się 
ludźmi, którzy nie zajmują od razu swoich miejsc, ale krążą wokół placu, witają się ze zna-
jomymi i robią pamiątkowe zdjęcia. Co jakiś czas podjeżdża samochód, z którego wyłania 
się dostojny gość odprowadzany na miejsce w eskorcie przewodnika oraz osoby trzymają-
cej nad nim parasol. 

Na trybunie pojawiają się wdowy, wszystkie ubrane w suknie uszyte z tego samego 
brązowego materiału. Właściwie nie są już wdowami, bo za chwilę poznają swojego no-
wego męża. Z chwilą objęcia tronu król dziedziczy ponieważ wszystkie małżonki swego 
ojca, w tym przypadku – jak tłumaczy życzliwy sąsiad – ponad czterdzieści27. Wyjątkiem 
jest tutaj matka króla, która musi opuścić Baleng. Choć zostawia miejsce, które było 
jej domem przez ostatnie 70 lat, czyni to chętnie, bowiem pozycja jaką zyskała zosta-
jąc matką króla jest bardzo wysoka i w nowym domu będzie się cieszyć powszechnym 
szacunkiem, zostanie otoczona troską i opieką. Na uroczystości zgromadzili się również 
mieszkańcy Baleng oraz poddani króla, mieszkający na co dzień w  innych miejscowo-
ściach Kamerunu, a  także zagranicą. Przybyły także władze administracyjne Regionu 
Zachodniego z gubernatorem Midjiyawą Bakarim na czele, ministrowie rządu kameruń-
skiego, politycy, władcy innych sąsiednich królestw. 

Mieszkańcy Baleng czekają na swojego króla uroczyście przystrojeni. Większość 
kobiet i  mężczyzn odziana jest w  stroje uszyte z  tkaniny ze specjalnym, okoliczno-
ściowym nadrukiem. Tkanina jest żółto-niebieskiego koloru, a tło stanowią wzory 
ndop – tradycyjnej tkaniny barwionej indygo, zarezerwowanej tylko dla króla i  jego 
najbliższych doradców. Ponadto widnieją na niej: wizerunek nowego króla, brama pro-
wadząca do pałacu, symbole jego władzy – pantera, podwójny dzwonek oraz napisy: 
26 janvier 2013, Sortie du La’akam, Sa Majesté Negou Tela Alain Guillaume. Wszyscy 
pomału zajmują swoje miejsca.

27  Alain Guillaume Negou Tela zanim został królem miał jedną żonę.
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W  gotowości na przybycie króla czekają też członkowie królewskiej świty, Rady 
Dziewięciu, tajnych stowarzyszeń. Mężczyzna, który na czas „nieobecności”28 króla 
sprawował władzę, opuszcza wioskę. Gdy tylko to następuje, nowy Fôn wjeżdża sa-
mochodem do wioski. Wokół niego gromadzi się tłum dziennikarzy, doradców, tak że 
z trudem udaje mu się wysiąść z samochodu. Wszyscy witają go oklaskami i okrzyka-
mi: „Niech żyje jego wysokość Negou Tela Alain Guillaume!”. Następuje symboliczne 
odrodzenie wsi. 

Po przyjeździe króla wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Kamerunu oraz króle-
stwa Baleng. Kolejnym punktem programu miała być msza ekumeniczna. Zamiast niej 
występowali kolejno po sobie przedstawiciele chrześcijaństwa (protestanci i  katolicy) 
oraz islamu. Wspólnie odmówiono modlitwy, za pomyślności nowego króla oraz całego 
Baleng. Nowy Fôn, jeszcze jako książę był ponoć protestantem, z chwilą jednak objęcia 
tronu musi porzucić tę religię, zostaje bowiem najwyższym kapłanem kultu przodków. 
Po modlitwach nastąpiły liczne przemówienia. Głos zabierali przedstawiciele władz 
administracyjnych. Na koniec wszyscy zebrani doczekali się wreszcie chwili, w  której 
przemówił król (il. 31, s. 392). Mówił zarówno w  języku francuskim, jak i  w  lokalnym 
języku baleng. Zapewniał zgromadzonych, że dołoży wszelkich starań, aby królestwo 
kontynuowało swój rozwój. Po przemowie, Fôn przeszedł się wokół placu, pozdrawiając 
wszystkich przybyłych na uroczystość. Towarzyszyły mu kamery i  liczni dziennikarze. 
W końcu zasiadł na specjalnie przygotowanym tronie, ustawionym na rozłożonym ma-
teriale ndop barwionym indygo i ozdobionym licznymi wzorami geometrycznymi. Przed 
tronem leżała rozłożona skóra pantery i ustawione ogromne ciosy słoniowe. Wokół sta-
ły duże drewniane figury, niektóre ozdobione szklanymi paciorkami29. Przed siedzącym 
na tronie królem ustawiła się niewiarygodnie długa kolejka. Wszyscy chcieli oddać mu 
hołd. Niektórzy tylko przemaszerowywali przed tronem, okazując swoją radość gestami 
i okrzykami, inni trzymali prezenty, które chcieli wręczyć władcy (il. 32, s. 393). Najczęst-
szym rodzajem prezentu były stołki-trony. Królewskie pałace wypełnione są podobnymi 
stołkami, na których zazwyczaj widnieją wizerunki królewskich zwierząt: pantery i sło-
nia. Cięższe, umocowane są na stałe w salach tronowych, lżejsze noszone są za królem, 
żeby w razie potrzeby zawsze miał na czym spocząć. 

Wydawało się, że kolorowym korowodom nie ma końca. Przed królem paradowały 
grupy poddanych Baleng z  różnych stron Kamerunu i  innych krajów afrykańskich oraz 
spoza czarnego kontynentu, przedstawiciele stowarzyszeń, grup muzycznych, sporto-
wych. Niektóre z nich śpiewały, inne tańczyły, pozostałe klaskały. Każda chciała zwrócić 
na siebie uwagę króla. Co jakiś czas, do procesji włączała się orkiestra dęta, dzięki czemu 
wszystkim udzielała się atmosfera święta i  radości. Ludzie, dla których nie starczyło 

28  To słowo specjalnie jest w cudzysłowie, ponieważ już samo istnienie owego symbolicznego uosobienia władcy ma 
sprawić, że król jest stale obecny. 
29  Więcej na temat sztuki związanej z  królestwami zachodniego Kamerunu zob. w  książce B. von Lintig, Cameroun 
(katalog wystawy), Galerie Dulon, Paris 2006.
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miejsca na trybunach i na dostawionych krzesłach tańczyli w rytmie muzyki i oddawali 
się ogólnej zabawie. Choć wydawało się to niemożliwe, w pewnym momencie sznur ludzi 
się skończył. Król opuścił plac w towarzystwie świty i doradców oraz ważniejszych za-
proszonych gości. Wszyscy oni udali się na uroczysty obiad do pałacu. Pozostali uczest-
nicy dalej cieszyli się swoją obecnością, bawiąc się już w  mniejszych grupach, Łatwo 
było przegapić jakąś atrakcję, bo odbywały się w różnych miejscach naraz. Tańce masek 
i zabawę przerwała gwałtowna ulewa i burza. W jednej chwili plac opustoszał. Wszyscy 
schowali się pod dachy, licząc na to, że to przejściowa sytuacja i deszcz za chwilę prze-
stanie padać. Ale ten zamiast tego, tylko się wzmógł, dlatego po jakimś czasie ludzie 
zaczęli opuszczać plac i kierować się do wyjścia. Teraz salwy śmiechu wzbudzały kałuże 
i grząskie błoto, w które co chwila ktoś wpadał. Co ciekawe, że na koniec usłyszałam 
dwie zupełnie skrajne opinie na temat takiego zakończenia wyjścia z La’akam. Pewna 
kobieta powiedziała, że deszcz w takim dniu, to bardzo dobry znak wróżący szczęście 
i pomyślność dla nowego króla, a ktoś inny krzyknął, że wręcz przeciwnie – przodkowie 
nie są zadowoleni z nowego władcy. 

Myślę, że jednak był to dobry znak. Król wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, a jak wia-
domo, oznacza to, że i w królestwie Baleng wszystko dobrze się układa. 
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mgr Jacek Kukuczka
Muzeum Etnograficzne 

im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Przemówić własnym głosem.  
Fotografie Seydou Keïty  
i Malicka Sidibe

Fotografia wydaje się źródłem łatwym. W  końcu 
wszystko jest widoczne. Ale od tego, co widać na foto-
grafiach […], dzieli nas nie tylko czas. Patrząc nieuważ-
nie, można popełnić błąd, dać się zwieść pozorom.

Wojciech Nowicki

Zamiast wstępu
22 lata temu, Maria Zachorowska, ówczesna dyrektor Muzeum Etnograficznego w Kra-

kowie, zaproponowała moją osobę, jako kandydata tegoż muzeum, do uczestnictwa w ko-
lejnej, przygotowywanej i kierowanej przez Jacka Łapotta etnograficznej wyprawie badaw-
czej do Afryki Zachodniej. Pomimo upływu czasu, wyjazd ten był i nadal pozostaje dla mnie 
punktem odniesienia, ową „inicjacją w  terenie”, tak ważną dla każdego (praktykującego) 
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etnografa. Udział w wyprawie „Afryka Zachodnia 1996” był też dla mnie momentem prze-
łomowym w pracy zawodowej, określając na długo kierunki zainteresowań i muzealnej spe-
cjalizacji. Cokolwiek nastąpiło „potem”, niezależnie jak tematycznie, metodologicznie i geo-
graficznie odległe było od wyprawy AZ ’96, pozostawało pokłosiem tego przedsięwzięcia. 
i  to przynajmniej z  dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że „zobaczyć Afrykę to być 
oślepionym”1, po drugie, że już wówczas, w trakcie trwania ekspedycji przepełniało mnie 
dojmujące odczucie, że istotna część afrykańskiej rzeczywistości, która mnie wówczas 
otaczała, pozostaje poza zasięgiem klasycznych badań etnograficznych. Ten niedosyt, pa-
radoksalnie, po latach znów zawiódł mnie do Mali, lecz już na zupełnie innej płaszczyźnie 
i na sposób dość odległy od badań terenowych. Jednak chciałbym podkreślić z całą mocą, 
że gdybym w 1996 roku nie spotkał na swej drodze Jacka Łapotta, nie mógłby powstać ten 
tekst, któremu „tak daleko stąd, tak blisko” do badawczych zainteresowań i etnograficz-
nego spojrzenia szanownego Jubilata.

*    *    *

Dla etnografii/antropologii niemal od początków swego istnienia, fotografia była wy-
godnym narzędziem, za pomocą którego przedstawiała „fakty, co do których nie mogło 
być wątpliwości”2. Co prawda z czasem to bezkrytyczne i instrumentalne podejście do fo-
tografii uległo zmianie i podczas gdy pierwotnie, w starej antropologii „miało znaczenie 
to, co widać, w «nowej» – ważne były ukryte reguły, które kierowały życiem społecznym, 
a przecież struktury społecznej nie da się sfotografować. A później – refleksja postmoder-
nistyczna uznała wizualność za równoprawne z tekstem źródło wiedzy antropologicznej”3. 
i tak jak kolejne dekady oznaczały zmianę postaw, teoretycznych oraz metodologicznych 
paradygmatów i uwarunkowań, to jednak właśnie poprzez fotografię poznaliśmy i „oswo-
iliśmy” w znacznym stopniu świat pozaeuropejski, w tym także Afrykę4. Fotografia jako 
taka w ogóle – a czasem nawet jeden kadr, jedno przypadkowe zdjęcie – na zawsze mogły 
utrwalić wyobrażenie/stereotyp, ukształtować opinię, być punktem zwrotnym w postrze-
ganiu świata i  ludzi5. Mało tego, fotografia i antropologia nie tylko, że powstały w tym 
samym okresie, lecz wzajemnie i mocno na siebie oddziaływały6. Nie podlega też dyskusji, 

1  o. Stanisławska, Zobaczyć Afrykę to być oślepionym, „Tygodnik Powszechny”, 2005, nr 42 (16.10.2005).
2  Ch.H. Read, Ethnography. Prefatory Note, [w]: Notes and Queries on Anthropology, J.G. Garson, Ch.H. Read (red.), Lon-
don: The Anthropological institute, 1892, s. 87–88.
3  G. Kubica, Społeczne biografie zdjęć terenowych, czyli antropologia wizualna archiwalnej fotografii, „Lud”, 2013, 
t. 97, s. 58.
4  Niewątpliwie również rodząca się podówczas etnografia/antropologia przyczyniła się do poznania i „oswajania” Afry-
ki, jednak trudno wyobrazić sobie by skala oddziaływania tej dyscypliny dorównać mogła zasięgowi i  możliwościom 
tkwiącymi w fotografii.
5  Problematykę tę, w kontekście afrykańskich fotografii Kazimierza Zagórskiego, referuje M.M. Grąbczewska, w arty-
kule W krainie młodych boginek, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/209/379. 
6  Problematykę tę w swoich pracach poruszali m.in.: G. Kubica, dz. cyt., s. 56–87; A. Griffith, Wondrous Difference: Ci-
nema, Anthropology & Turn-of-the-Century Visual Culture, Columbia University Press, New York 2002; Ch. Pinney, The 
Paralell Histories of Anthropology and Photography, [w:] Anthropology and Photography, 1860–1920, E. Edwards (red.), 
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że fotografia – a szerzej wizualność – „stanowiła paradygmat wiedzy uprzywilejowanej. 
A fotografia stała się symbolem wyższości Zachodu”7. 

Jednak (na szczęście), to właśnie aparat fotograficzny – być może jak żaden inny in-
strument – okazał się być „dobrem przechodnim”, narzędziem doskonale adoptującym się 
w innych kulturach. Co ważne, zwłaszcza wśród tych, którzy mieli stać wyłącznie po dru-
giej stronie obiektywu8. Z początkiem XX wieku fotografia była już znana i praktykowana 
przez afrykańskich fotografów, a w połowie minionego stulecia na dobre zadomowiła się 
w Mali9. i  choć zdjęcia Seydou Keïty i Malicka Sidibe, dwóch sławnych i nieżyjących już 
malijskich fotografów nie były pierwszymi, to jednak między innymi dzięki nim, afrykań-
ska fotografia ostatecznie wyemancypowała się z europejskiego gorsetu. W ich kadrach, 
fotografowani przestali być obiektami-trofeami (kuriozami, egzotycznymi pięknościami, 
ginącymi, archaicznymi ludami itp.), a fotografujący przestawał być „myśliwym”, który za 
wszelką cenę miał „ustrzelić” jak najbardziej egzotyczny obraz. Wśród tysięcy wykonanych 
zdjęć, zamiast „afrykańskości” dostrzec można zmieniającą się Afrykę, a zamiast ludzkich 
dziwactw i  piękności, zwyczajnych ludzi niekryjących swych ambicji, aspiracji, inspiracji, 
a nawet chęci naśladownictwa. 

W  kontekście wielkiej, światowej popularności fotograficznych prac Keïty i  Sidibe 
wystawianych w setkach galerii i muzeów, publikowanych w tyluż albumach i wydaw-
nictwach, potrzebne jest jednak nowe spojrzenie, które przywrócić może tym fotogra-
fiom ich należny kontekst i  jeszcze bardziej podkreśli ich fundamentalne znaczenie. 
Świadomie nie używam tu sformułowania „z perspektywy antropologii wizualnej”, gdyż 
chciałbym skoncentrować uwagę na innym – dopełniającym spojrzeniu na tę fotogra-
fię, które umożliwia antropologia rzeczy10. W takim ujęciu, zdjęcia Keïty i Sidibe można 

Yale University Press, New Haven, 1992, s. 74–95; M. Banks, R. Vokes, Introduction: Anthropology, Photography and the 
Archive, „History and Anthropology”, t. 21(4), s. 337–349.
7  G. Kubica, dz. cyt., s. 59.
8  Warto wspomnieć, że pierwotnie fotografia służyła przede wszystkim jako metoda tworzenia taksonomii typów 
antropologicznych i narzędzie do sporządzenia ilustracji do opisów – haseł w encyklopediach i słownikach. Szerzej na ten 
temat m.in. A. Griffith, dz. cyt. 
9  Historia fotografii afrykańskiej z oczywistych względów nie zaczyna się (ani na szczęście nie kończy) w Bamako, 
w  Mali. Wśród prekursorów wykonujących fotografie z  perspektywy innej niż kolonialna był Augustus Washington 
(1820–1875), Afroamerykanin, który wykonywał dagerotypy w  Monrovii w  Liberii. Chronologicznie, jednymi z  pierw-
szych byli także Francis W. Joaque (ok. 1845–1900), fotografujący we Freetown (Sierra Leone) i  George Lutterodt 
(1850/55 – ok. 1904), wykonujący zdjęcia portretowe w atelier w Akrze (Ghana). Na przełomie XiX i XX w. powstało też 
wiele zakładów fotograficznych w Dakarze. Zakładane przez Europejczyków, stały się kuźnią kadr dla praktykujących 
u nich Afrykanów. To spośród nich wyłonili się później nieco starsi lub będący rówieśnikami Keïty tacy fotografowie jak 
np. Mama Casset i Salla Casset. W kontekście Bamako, miejsca, w którym żyli i pracowali zarówno Keïta i Sidibe, warto 
przytoczyć nazwiska ich poprzedników, a zarazem mentorów, np. Mountaga Dembie czy Mountaga Traore. 
10  Antropologia rzeczy – subdyscyplina koncentrująca uwagę na relacji pomiędzy materialną sferą kultury, a człowie-
kiem/społecznością, w której rzeczy powstały, funkcjonowały i służyły. U podstaw antropologii rzeczy leży przekonanie, 
że rzeczy w istocie stanowią coś więcej niż tylko scenografię dla działań człowieka, stają się nieodłącznie z ludźmi zin-
tegrowane. W ujęciu antropologii rzeczy ważnym czynnikiem pozostaje wpływ czasu, który decyduje o ciągłej transfor-
macji – zdobywaniu i utracie znaczeń. Dotyczy to zarówno ich wartości materialnej, jak i symbolicznej i emocjonalnej. 
W procesie wymiany, przemieszczania się rzeczy, dokonuje się nie tylko zmiana własności/posiadania, ale również prze-
mieszczanie się ich pierwotnych znaczeń.
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rozpatrywać szerzej niż tylko jako uchwycony na kliszy obraz/rejestrację osób, faktów 
i zdarzeń. Te fotografie to także materialne przedmioty, które – oprócz awersu i rewersu 
– posiadają nie mniej ważne konteksty: czasu wykonania i  miejsca powstania. Rów-
nie ważne są relacje osób uczestniczących w  ich powstaniu, wreszcie obieg w  gronie 
ich pierwotnych („miejscowych”), jak i późniejszych („światowych”) odbiorców. W tym 
ostatnim przypadku, nie sposób pominąć transformacji znaczeń jaka dokonała się po-
przez umiejscowienie prac Keïty i Sidibe w przestrzeni wystawienniczej11. Historia po-
wstania, jak i późniejszego, publicznego obiegu fotografii Keïty i Sidibe zmusza zatem 
do spojrzenia na ich prace w kategoriach nie tylko obrazu (dokumentacji), lecz zarazem 
pewnego faktu społecznego (zaświadczania)12. Stąd też, przypatrując się kadrom wyko-
nanym na przestrzeni kilku dekad przez dwóch Malijczyków ważnym jest podkreślanie, 
że „zdjęcie jest ciągle dokumentem, który ma swego autora, ale było także miejscem 
kulturowego spotkania”13. Jest przedmiotem – rzeczą wytworzoną przez uczestników 
spotkania (fotografującego i fotografowanego lub fotografowanych), towarzyszyła mu 
intencja i kontekst, w którym zostało wykonane oraz zawiera w sobie (poprzez biogra-
fię autora i  osoby sfotografowanej/osób sfotografowanych) nieuchronne i  niechybne 
„umiejscowienie” – bycie w świecie14. 

Powyższe założenia stanowią punkt odniesienia i  zarazem kreślą horyzont do dal-
szych rozważań. i  choć opisywanie życia i działalności dwóch malijskich fotografów nie 
jest zadaniem tego tekstu, to jednak nie sposób, choćby tytułem wprowadzenia, pomi-
nąć nakreślenia nie tyle ich biografii, co miejsca, w  którym żyli i  działali. Tym bardziej, 
że „«miejsce» nie jest «ani wycięte z przestrzeni, ani też nałożone na nią», lecz to raczej 
przestrzeń i czas zostają opanowane przez  miejsce […], jesteśmy nieuchronnie i niechyb-
nie «umiejscowieni»”15.  

Keita potrafił pozyskać zaufanie fotografowanej osoby, ukazać intymne więzi por-
tretowanej rodziny, a przede wszystkim, uchwycić naturalność i urodę swoich klientów. 
Niedoszły stolarz, niewykształcony i  samodzielnie wyedukowany, doskonale wyczuwał 
piękno, godność i bogactwo różnorodności otaczających go ludzi.

11  Te ważne kwestie i związane z tym dylematy dotyczące materialnego i interpretacyjnego aspektu prac Keïty i Sidi-
be doskonale ujął A. Jedlowski, ukazując jednocześnie konieczność rekontekstualizacji fotograficznego dorobku dwóch 
Malijczyków. Zob. A. Jedlowski, Constructing artworks. Issues of Authorship and Articulation around Seydou Keïta’s Pho-
tographs, „Nordic Journal of African Studies”, 2008, t. 17(1), s. 34–46. 
12  odnoszę się tu do koncepcji Rolanda Barthesa, który twierdził, że fotografia ma moc dowodową i że jej świadectwo 
dotyczy nie tyle przedmiotu, ile czasu. Wg Barthesa, w fotografii moc zaświadczania przewyższa moc reprezentacji. Zob. 
R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa 2011.
13  G. Kubica, dz. cyt., s. 61.
14  S. Pink, Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Warszawa 2011, s. 109–115. 
15  Tamże. 
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Seydou Keïta (1921–2001) urodził się w  Bamako16. Dorastał wychowywany przez 
ojca i wujka, którzy zajmowali się wyrobem mebli, czerpiąc z tego – jak na owe czasy 
– całkiem niezłe zyski. Rozległe kontakty handlowe powodowały, że Tiemoko Keïta, 
wujek późniejszego mistrza, często podróżował. W  1935 roku, z  wyjazdu do Daka-
ru, przywiózł aparat fotograficzny Kodak Brownie, który podarował swojemu dora-
stającemu bratankowi. Tiemoko był bowiem pierwszym, który dostrzegł wrażliwość 
artystyczną u młodego Seydou Keïty. Przez pierwsze kilka lat, Seydou zajmował się 
wyrobem mebli i równocześnie fotografował członków swojej rodziny oraz uwieczniał 
życie toczące się na ulicach miasta. Zdjęcia wywoływał korzystając z pomocy Pierre 
Garniera, właściciela jedynego sklepu fotograficznego w Bamako oraz fotografa Mo-
untaga Traore, który użyczał mu swej ciemni w prowadzonym przez siebie zakładzie17. 
Jak później nieraz wspominał, Traore został jego mentorem i mistrzem. Za namową 
obydwu, w roku 1948 Seydou Keïta założył własne studio fotograficzne, mieszczące 
się w jego domu w dzielnicy Bamako-Koura (tzw. Nowym Bamako), tuż obok miejsco-
wego więzienia18. 

W ciągu 15 lat, w którym to okresie prowadził działalność zawodowego fotografa, 
wykonał – według różnych źródeł – od 20 do 30 tysięcy głównie portretowych foto-
grafii. Większość z nich powstała w jego własnym studio, a tylko niewielka część poza 
nim, przy czym dotyczy to zwłaszcza fotografii wykonanych w późniejszym okresie jego 
działalności. Popularność, jaką cieszyły się wśród klientów jego wysmakowane portrety, 
wynikała przynajmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim z umiejętności i wyczucia 
w uwiecznianiu ludzi o różnym statusie społecznym, kulturze, wieku, płci i religii oraz ze 
zdolności marketingowych połączonych z doskonałą lokalizacją własnego studio. Czyn-
niki te sprawiły, że nie tylko nie musiał narzekać na brak klientów, ale z trudem nadążał 
w obsłudze tych, którzy się do niego zgłaszali. Wśród nich większość była anonimowy-
mi mieszkańcami z wielu krajów współczesnej Afryki Zachodniej, choć byli także, zna-
ni z imienia i nazwiska bohaterowie tworzący lokalną historię, jak na przykład Modibo 
Keïta – pierwszy prezydent niepodległego Mali, issa Traore – szef policji i wielu innych. 
W 1962 roku Seydou Keïta został zatrudniony jako oficjalny fotograf rządowy nowo po-
wstałego, niepodległego państwa. Rok później, pod presją ówczesnych władz, zmuszo-

16  Więcej informacji biograficznych, wraz z pełnym wykazem publikacji i wystaw, można znaleźć m.in. na http://www.
seydoukeitaphotographer.com/en/seydou-keita-home-page/. Na tej stronie znajdują się również unikalne nagrania, 
wywiady i rozmowy przeprowadzone z Seydou Keïtą oraz kuratorami jego wystaw.
17  Pierwszym fotograficznym studio w Bamako było „Photo-Hall Soudanais”, otwarte w 1935 r. przez francuskiego foto-
grafa Pierre Garniera, który był też właścicielem sklepu z artykułami fotograficznymi. Natomiast Keïta nabył swój sprzęt 
studyjny w 1948 r., zakupując go od Mountaga Kouyaté, który prowadził wówczas swoje studio w Bamako. E. Birgham, 
Issues of Authorship in the Portrait Photographs of Seydou Keïta, „African Arts”, 1999, t. 32, s. 56–67. 
18  Wg samego Keïty, w czasie gdy pod koniec lat 40. XX w. zakładał swe studio, w Bamako działało czterech fotogra-
fów: jego mentor i nauczyciel Mountaga Traore, Youssouf Cisse, (?) Sakaly i on. Dopiero potem dołączył do nich o 15 lat 
młodszy od niego Malick Sidibe, ich późniejszy kolega po fachu. Warto wspomnieć, że równolegle do Keïty w Afryce 
Zachodniej działali tacy uznani dziś fotografowie jak: Cosme Dossa w Porto-Novo (Dahomej/Benin) czy Mama Casset 
w Dakarze (Senegal).
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ny został zaprzestać działalności prywatnej, zamknąć studio i  przejść na państwowy 
etat, na którym pozostał aż do przejścia na emeryturę w roku 197719. 

Po uzyskaniu statusu emeryta, Seydou Keïta nie prowadził już działalności foto-
graficznej i zajął się archiwizacją swojego wcześniejszego dorobku. Dziś wiemy, że nie 
odnalazł swych klisz pochodzących z pierwszego okresu swej amatorskiej jeszcze dzia-
łalności, obejmującej lata 1935 do 1948. Resztę, staranie zarchiwizowaną i podzieloną 
według kategorii: portret kobiety, portret mężczyzny, zdjęcie całej postaci, zdjęcie gru-
powe, portret podwójny, portret na siedząco, leżąco itp. przechowywał do swej śmierci 
we własnym dawnym studio w Bamako-Koura. Dla świata, dorobek Keïty został odkryty 
na przełomie lat 80. i  90. XX wieku, prawdopodobnie dzięki pomocy Malicka Sidibe, 
jego młodszego kolegi po fachu, który wskazał adres studia poszukującemu go Andre 
Magninowi, francuskiemu kuratorowi i znawcy sztuki afrykańskiej20. od tego momentu, 
kariera Seydou Keïty potoczyła się w iście zawrotnym tempie. Wystarczy wspomnieć, że 
na przestrzeni zaledwie kilku lat, jego fotografie stały się jednymi z najczęściej (o ile nie 
najczęściej) wystawianymi afrykańskimi pracami w muzeach i galeriach w USA, Euro-
pie, ale i Afryce21. Według zgodnych opinii, fotografie Keïty są nie tylko bezsprzecznym 
dziełem sztuki, ale i fizycznymi obiektami, które nie tylko przynależą do konkretnego 
czasu i przestrzeni, ale funkcjonują i oddziałują w doświadczeniu społecznym i kultu-
rowym. Są też oczywistym, aczkolwiek jak się okazało nie bezspornym, dziedzictwem 
Mali, a zwłaszcza jego stolicy, Bamako22. 

19  Fotografie z tego okresu, pomimo upływu czasu, pozostają nadal w gestii administracji rządowej Republiki Mali i nie 
są szeroko znane ani udostępnione. Seydou Keïta wspominał w wywiadzie udzielonym na przełomie lat 1995/96 Andre 
Magninowi, odkrywcy i popularyzatorowi jego działalności, że część negatywów z okresu pracy dla rządu Mali przekazał 
do Muzeum w Bamako, ale – jak sam twierdził – nic z nimi nie zrobiono.
20  Seydou Keïta, jak się zdaje, został odkryty niezależnie od siebie przez Françoise Huguiera i André Magnina, którzy 
dotarli do niego na przełomie lat 80. i 90. XX w. w Bamako. Był już wtedy od dłuższego czasu na emeryturze i lubił maj-
sterkować, np. reperować samochody. Ponadto, Keïta, który był gorliwym muzułmaninem, w pełni oddał się wartościom 
rodzinnym, spełniając się jako mąż, ojciec i dziadek.
21  Pierwsza monograficzna wystawa fotografii Seydou Keïty została zorganizowana w Paryżu, w 1994 r., przy wsparciu 
Fundacji Cartiera. W tym samym czasie zdjęcia Keïty zaprezentowano na Les Rencontres Photographique de Bamako, 
pierwszym panafrykańskim biennale poświęconym fotografii afrykańskiej. Jednak za przełomową nie tylko dla Keïty, ale 
i innych afrykańskich fotografów (np. Malicka Sidibe, Samuela Fosso) można uznać o dwa lata późniejszą wystawę In/
sight: African Photographers, 1940 to the Present, New York, 1996.
22  Większość znanych fotografii Seydou Keïty pochodzi ze zbiorów francusko-włoskiej Contemporary African Art Collec-
tion (CAAC, francusko-włoska kolekcja ufundowana przez włoskiego milionera Jeana Pigozzi, stąd też potocznie zwana 
Kolekcją Pigozzi). Po śmierci Keïty w 2001 r., wskutek sporu prawnego pomiędzy jego rodziną a Fundacją Piggozzi, CAAC 
przekazała część negatywów (pozyskanych w latach 90. XX w.) do zbiorów Muzeum Narodowego w Bamako. Tak więc 
fotografie Seydou Keïty, po wieloletnim światowym tourne, trafiły ponownie do Mali. Jak słusznie zauważa A. Jedlowski, 
nie chodzi tu tyle „o dziejową sprawiedliwość”, lecz o konieczną rekontekstualizację prac Keïty – powrót do środowiska 
i (potomków) osób, którym służyły i dla których powstały. ich właściwe odczytanie możliwe jest zatem jedynie poprzez 
powtórne umiejscowienie. Więcej na ten temat w artykule A. Jedlowski, dz. cyt., s. 34–46.
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Chociaż zdjęcia Sidibe miały w  zamierzeniu odsłaniać przede wszystkim popularną 
kulturę Mali w latach 60., to jednak obiektyw jego aparatu przedstawia Afrykę jako całość, 
te wszystkie piękne, nieopowiedziane historie tego kontynentu.

Drugi ze słynnych malijskich fotografów Malick Sidibe (1936–2016) urodził się w ma-
łej wiosce Soloba znajdującej się w regionie Sikasso23. W 1952 roku, w wieku 17 lat prze-
niósł się do Bamako, by tam uczyć się w Ecole Artisanale du Soudan. Ukończył specjalność 
związaną z projektowaniem biżuterii, lecz jego pierwszym zajęciem było wykonanie de-
koracji sklepu fotograficznego prowadzonego przez Gerarda Guillata. Podobnie jak star-
szy od niego Keïta, za namową swojego zleceniodawcy i opiekuna, postanowił zająć się 
profesjonalną fotografią. W 1957 roku zaczął wykonywać portrety, a w 1962 roku otworzył 
w Bamako słynne później „Studio Malick”. 

od samego początku jego działalność nie ograniczała się jednak do robienia wysma-
kowanych zdjęć w zaciszu atelier. Sidibe wychodził z aparatem na ulice, o wiele częściej 
i  śmielej niż jego poprzednicy. owszem, fotografował na zamówienie, wykonywał po-
dobnie jak Keïta portrety i ustawiane według życzeń klientów i własnej intuicji fotogra-
fie grupowe, jednak jego żywiołem stała się ulica. Trzeba pamiętać, że były to lata 60. 
XX wieku, dekada Afryki, pierwsze lata niepodległości, euforia i  nadzieja mieszają się 
z próbami „dogonienia” świata, zarzuceniem przez zwłaszcza młodych bezwarunkowego 
przywiązania do tradycji oraz próbami wypracowania własnego stylu w modzie, zacho-
waniu i  ponadplemiennej, narodowej kulturze. Młodszy o  wiele od Keïty i  jego rówie-
śników, obdarzony naturalną otwartością i bardzo towarzyski, był zapraszany na impre-
zy, przyjęcia i potańcówki organizowane spontanicznie w powstających w owym czasie 
nocnych klubach jak: „Les Beatles”, „Vespa”, „Happy Boys” czy „Surf Club”. interesowała 
go przede wszystkim młodzież, jej sposób spędzania czasu, lenistwo, miłość, zabawa – 
wszystko to, co zarówno w formie i  treści przynależne było do rodzącej się subkultury 
wielkomiejskiej. Fotografował tych ludzi w czasie, gdy wszystko jeszcze wydawało się 
możliwe. Euforia po uzyskaniu niepodległości powiązana z docierającymi dalekim echem 
nastrojami kontestacji i młodzieżowego buntu, powodowały, że zdjęcia te są doskona-
łym zapisem kulturowej zmiany, jaka obejmowała część społeczeństwa niepodległego 
Mali. Stał się poniekąd kronikarzem pierwszego pokolenia młodych Malijczyków, którzy 
wiązali swe nadzieje i aspiracje z rozwojem niepodległego państwa, a więc także z forso-
waną detrybalizacją, industrializacją i westernizacją. 

Tak jak domeną fotografii Keïty były statyczne portrety, na których wydobywał god-
ność, dostojeństwo i dumę swoich klientów, tak Sidibe koncentrował się na ruchu, dyna-
mice postaci i zdarzeń, w których uczestniczył. Pytany jak udawało mu się komponować 

23  Niektóre źródła podają „w 1935 lub w 1936 r.” Więcej informacji biograficznych oraz kalendarium wydarzeń (wystaw, 
publikacji itp.) m.in. na: http://www.artnet.com/artists/malick-sidibe/biography oraz https://www.lensculture.com/
articles/malick-sidibe-interview-with-malick-sidibe, gdzie m.in. znajduje się wywiad przeprowadzony z Malickiem Sidi-
be w 2008 r.
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swoje fotografie, odpowiadał, że był jak myśliwy, podążał krok za krokiem za porusza-
jącymi się ludźmi, wyposażony jedynie we własne oczy i aparat. Jak sam twierdził, nie-
zależnie od tego kogo, gdzie i jak fotografował, zdjęcia były udane, bo po prostu kochał 
ludzi i zawsze starał się powiedzieć o nich prawdę24. Niezależnie od skromnej samooceny, 
Sidibe udało się zarejestrować na kliszach pewną epokę w historii Mali, a szerzej – ów 
niepowtarzalny czas budzenia się „nowej Afryki”. Dodajmy – czas, który minął bezpowrot-
nie. W latach 80. XX wieku, wraz z rozpowszechnieniem się dostępu do tanich aparatów 
i  kolorowych odbitek, zmalało zapotrzebowanie na jego usługi. Jednak i  z  tym potrafił 
sobie poradzić, znajdując zajęcie jako konserwator i  specjalista od naprawy sprzętu co-
raz liczniejszej klienteli trudniącej się fotografowaniem. A  samo fotografowanie nadal 
sprawiało mu przyjemność, o czym świadczą jego późne projekty: dokumentowanie życia 
codziennego na bamakijskich podwórkach czy … podpatrywanie ludzi zza ich pleców. Jak 
sam stwierdził: „tylko fotografia może Ci powiedzieć, jeśli wyglądasz ładnie od tyłu”25. 
i podobnie, jak to miało miejsce w przypadku Seydou Keïty, także Malick Sidibe został „od-
kryty” na początku lat 90. XX wieku. Dziś uznawany jest nie tyle za kontynuatora i ucznia 
Keïty, ile za innowatora, który twórczo rozwinął i poszerzył krąg wcześniejszych dokonań 
malijskich fotografów.

Zarówno Seydou Keïta, jak i Malick Sidibe to fotografowie, którzy operując aparatem, 
dokonywali obserwacji z  perspektywy mieszkańca Bamako, pracując dla lokalnej spo-
łeczności. W swej pracy byli „etnografami od wewnątrz” – by osiągnąć pożądany efekt, 
musieli znać system społecznych uwarunkowań, kodów kulturowych i  zwyczajów. Byli 
bacznymi obserwatorami z etnograficznym okiem, choć nigdy nie aspirowali do formuło-
wania jakichkolwiek uogólnień. obydwaj żyli i pracowali w Bamako, które w porównaniu 
np. z Dakarem, było miastem małym i prowincjonalnym, lecz pomimo tego pełniło funkcję 
szczególną. Tu krzyżowały się szlaki komunikacyjne wiodące z sąsiednich terenów obej-
mujących dziś takie kraje jak Senegal, Burkinę Faso, Niger czy Wybrzeże Kości Słoniowej. 
Tędy – w  drodze do Dakaru, zmierzali ludzie pragnący w  najważniejszym mieście fran-
cuskiej kolonii załatwić interesy, znaleźć pracę, odwiedzić rodzinę. Przez Bamako wracali 
też do swoich rodzinnych stron wyposażeni często w nowe sprzęty, w nową, zakupioną 
w tamtejszych sklepach lub na targowiskach odzież. To wszystko potęgowało potrzebę 
uwiecznienia się na kliszy, w pozach i strojach, w jakich osoby te chciałyby być oglądane 
przez innych, a przede wszystkim, w jakich chciałyby postrzegać samych siebie. 

Dwaj Malijczycy, Seydou Keïta i Malick Sidibe, skierowali obiektyw na swych bliższych 
lub dalszych sąsiadów, współobywateli wpierw francuskiej kolonii, a od 1960 roku niepod-

24  In my life, as in photography, I have told the truth and I have given […] Cytat za: http://www.gmb.sk/en/exhibition/
detail/month-of-photography-malick-sidibe. Fragment wywiadu znajdujący się na stronie poświęconej wystawie prac 
Malicka Sidibe w Bratysławie, pochodzi z publikacji Malick Sidibe Photographs, Gőttingen 2003. Rozmowę z fotografem 
przeprowadził wówczas Andre Magnin, kurator wielu wystaw i autor publikacji poświęconych afrykańskiej fotografii. 
25  http://www.gmb.sk/en/exhibition/detail/month-of-photography-malick-sidibe.
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ległego już Mali oraz krajów ościennych. ich niepowtarzalne i genialne fotografie nie pre-
tendują do budowania uogólnień, nie egzotyzują, ani nie definiują czym jest afrykańskość, 
ba, nawet malijskość. one po prostu są afrykańskie, są efektem współdziałania fotogra-
fujących i  fotografowanych w  konkretnym miejscu, w  okolicznościach czasu, w  których 
powstały. Ważny był w niej niewątpliwie warsztat – pomimo pokoleniowych różnic i od-
miennych osobowości – obydwaj wyspecjalizowali się i niejako wyuczyli fotograficznego 
fachu na fotografii portretowej, która tworzy podatne pole dla stylizacji i naśladownictwa. 

W tej dziedzinie niewątpliwym mistrzem był Keïta, który wielokrotnie powtarzał, że 
fotografia to pamiątka, dzieło sztuki i jednocześnie dokument26. Twierdził, że nie ma ni-
czego trudnego w zrobieniu fotografii, ale to, co czyniło różnicę pomiędzy jego zdjęciami 
a tymi wykonywanymi przez innych, to fakt, iż zawsze wiedział jak ustawić osobę, zna-
leźć dla niej właściwą pozycję, profil twarzy, ułożenie rąk, kierunek spojrzenia. Podkre-
ślał, że stwierdzenie „wyglądasz dobrze” w przypadku fotografii znaczy, iż „wyglądasz 
pięknie tak jak na tym zdjęciu”27. Aby to osiągnąć, konieczny był możliwie najbliższy, 
bezpośredni, niemal intymny kontakt z fotografowanym. Keïta, sam uważający siebie 
za człowieka osadzonego w tradycji, gorliwego muzułmanina, potrafił uszanować i zro-
zumieć to, co ważne było dla jego klienta; umiejętność odczytania kulturowych kodów 
(wyrażająca się między innymi sposobem fotografowania mauryjskich kobiet leżących 
na matach) czy dyskretne wyeksponowanie biżuterii i stroju, podkreślające materialny 
oraz społeczny status osoby. Równie trafnie wydobywał i akcentował zjawiskową uro-
dę lub charyzmę kobiet, czasem ich aktorski talent, lecz przede wszystkim indywidu-
alny rys osobowości. Aby wydobyć te cechy, umiejętnie szafował gadżetami: barwnym 
kocem, sofą, radiem, skuterem, kwiatem, krzesłem, telefonem, kapeluszem, a nawet 
własnym samochodem, którego dorobił się z początkiem lat 60. Jak słusznie zauważył 
malijski pisarz issa Baba Traore, fotografie Keïty miały jednak nie tylko ukazywać pięk-
no i atrakcyjność osób fotografowanych, ale w ówczesnej rzeczywistości (przełom lat 
50. i 60. XX w.) wciąż były rodzajem wyróżnienia się fotografowanych od ich licznych 
krewnych żyjących na prowincji, dla których fotografia nosiła znamię złej magii mogącej 
okraść ich dusze28. 

Reasumując, można stwierdzić, że portrety i  zdjęcia wykonywane w  atelier przez 
Seydou Keïtę są „papierkiem lakmusowym dla ujawnienia cech, które fascynują por-
tretowanych na tyle, że niemal żywcem wchodzą w  zapożyczone stylizacje, «ubierają 
się» w  nie, tym samym dając nam jakieś pojęcie, co takiego mamy w  sobie, że war-

26  http://www.egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=256. Znajdujący się na tej stronie cytat A photograph is 
a souvenir, a work of art, and a document, pochodzi z wydawnictwa Seydou Keïta. A. Magnin (red.), Zurich – Berlin – New 
York 1997.
27  A. Magnin (red.), Seydou…, s. 11–12.
28  J. Thurber, Seydou Keïta; Self-Taught Photographer Known Throughout Africa for Thousands of Portraits; „Los Angeles 
Times”, 30.11.2001; artykuł dostępny online http://articles.latimes.com/2001/nov/30/local/me-9861.
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to to zaadoptować”29. Dodajmy – zaadoptować, ale na swój sposób, nadając obrazowi 
ostateczne i  niepowtarzalne, afrykańskie piętno. i  choć portretowani przez niego nie 
przekraczają mieszczańskiej konwencjonalności, do której przyzwyczajeni jesteśmy 
w Europie już od XiX wieku, to jednak zdjęcia te mają niepodważalny walor artystycznej 
i „etnograficznej” wartości. 

Częste hieratyczne ustawienie osób lub wysilanie się na przyjęcie tzw. swobodnej 
pozy, unikanie ekspresji jest i tutaj równie częste i popularne, jednak inaczej wygląda. 
Położone inaczej ręce, oparcie się o krzesło, czasem pozowanie na leżąco lub siedząc 
na podłodze, sprawia, że widzenie w tych zdjęciach tylko naśladowania modelu euro-
pejskiego jest bardzo mylące, ich sens ukrywa się w  tych delikatnych przesunięciach 
akcentów, jesteśmy podobni, ale nie tacy sami. Pomyślmy jeszcze, jak trudno byłoby 
nam samym zdobyć się na takie portretowanie Tuaregów, Fulanów, Wolofów. Bohate-
rowie jego zdjęć są anonimowi, patrzymy na samą twarz i postać człowieka. Tutaj się 
wszystko zamyka, w obcowaniu z drugim. Jego portrety miewają tę rzadko odczuwalną, 
choć przecież specyficzną siłę przyciągania, jaką ma fotografia, widziana nie jako obraz, 
ale jako lustro rzeczywistości30.

U Sidibe nastąpiło przesunięcie akcentu z nadal uprawianej i przez niego fotografii 
w atelier, na fotografowanie dynamicznie używającej życia młodzieży z Bamako, miasta 
liczącego już wówczas kilkaset tysięcy mieszkańców. Patrząc na niektóre zdjęcia, można 
odnieść wrażenie, że zostały wykonane nie w Afryce, lecz w afroamerykańskiej dzielnicy 
Nowego Jorku, Detroit czy Los Angeles. Ta sama moda, ci sami idole, nawet widoczne tu 
i ówdzie okładki płyt wskazują, że ówcześni bamakijscy dandysi byli „na czasie”. To tak-
że świetnie zarejestrowany czas, gdy ówczesna bamakijska młodzież zrzuca tradycyjny 
strój (bou-bou, senegalskie tuniki pipao, bufiaste suknie grand dakar), ale nie naciąga 
też na siebie garnituru urzędniczego, dziewczyny pokazują nogi, a chłopcy stylizują się 
na muzyków rock’n’rollowych. W stolicy Mali nastała moda afro ze wszystkim, co za tym 
idzie: namiętne pozy i  gorące pocałunki na dyskotekach, zabawy na plaży nad rzeką, 
oraz luz, swobodna kreacja przed aparatem w  „Malick Studio”. Był to czas, w  którym 
powstała jedna z być może najsłabiej poznanych „wymian kulturowych”, czas – jeden 
z niewielu i w dodatku dość krótki – który minął pod znakiem „naturalnych relacji pomię-
dzy kontynentami. Nikt nikogo nie traktował przedmiotowo, po prostu czerpano z siebie 
nawzajem naturalną inspirację i tworzono wspólną tożsamość”31. o fotografiach Sidibe 
często mówi się, że są to „obrazy pełne muzyki”, tak pełne są bezpośredniej bliskości, 
intensywności doznań przeżywanych przez uwiecznionych na nich podczas pulsujących 
muzyką spotkań. Tym, którzy je oglądają, stwarzają możliwość bycia niemal w centrum 

29  M. Miskowiec, F-oto Afryka (tekst niepublikowany).
30  E. Temkin, Portrait of a Continent: Keïta Retrospective, Review of the exhibition at The Grand Palais, Paris; Lenscul-
ture Amsterdam, Netherlands; artykuł dostępny online https://www.lensculture.com/articles/seydou-keita-portrait-
of-a-continent-keita-retrospective.
31  M. Miskowiec, F-oto Afryka (tekst niepublikowany).
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tych wydarzeń. Wszystko to dzięki temu, że Sidibe podchodził blisko, niemal ocierał się 
aparatem o tańczące czy ściskające się pary. ówczesna młodzież z Bamako odnajdywała 
na fotografiach Sidibe prawdziwy obraz samych siebie. Chciała być przez niego uwiecz-
niana, ponieważ jego zdjęcia czyniły ich podobnymi do rock’n’rollowych i  filmowych 
gwiazd, jakimi sami chcieliby być. Niewątpliwie pomagał mu w tym wiek – młodszy od 
Keïty, z łatwością nawiązywał kontakt i poruszał się w konwencji uniwersalnego języka 
mody, muzyki i obyczajów lat 60. XX w32. Jak nikt inny potrafił ukazać nową społeczną 
identyfikację uchwyconą w uniformizacji stroju i kreowaniu się na idoli popkultury. Stąd 
też przywykło się określać Malicka Sidibe jako mistrza w kopiowaniu kopii, czyli uwiecz-
nianiu na kliszy młodych bamakijczyków zanurzonych w naśladowaniu stylu życia swych 
krewnych z amerykańskiej i europejskiej diaspory33. Podobnie czynił, fotografując „ciem-
ną stronę” miasta: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i pozbawionych pracy ludzi, 
którzy oderwali się od swych korzeni, lecz zagubili się w industrialnej, zurbanizowanej 
rzeczywistości miasta.

To, co łączy – pomimo pewnych różnic w warsztacie i tematyce – tych dwóch mi-
strzów afrykańskiej fotografii, zawiera się we wspólnym dla obydwu miejscu, którym 
było Bamako oraz w  tym, że fotografowali dla miejscowego odbiorcy. Robiąc zdjęcia, 
mieli na uwadze swoich krewnych, przyjaciół, sąsiadów i rzesze bezimiennych – dla nas 
– klientów. To były i są fotografie wykonane z afrykańskiej perspektywy, która umiejęt-
nie zagospodarowała europejski sztafaż i estetykę portretu, a także nowe prądy biorące 
swój początek w artystycznej i estetycznej rewolcie lat 60. XX wieku34. odbiorcą pozo-
stawali jednak Afrykanie, to ich wrażliwość i sposób widzenia samych siebie był tutaj 
najważniejszy. Można zatem postawić pytanie, jaką wartość i  znaczenie posiadają te 
zdjęcia dla nas, współczesnych afrykanistów, etnografów, antropologów, ale też tzw. 
zwykłych ludzi zainteresowanych fotografią i Afryką? W czym tkwi ich specyfika i unika-
towa wartość? Przede wszystkim, fotografie Keïty i Sidibe są głosem o Afryce płynącym 
„z wewnątrz”, a zarazem są lustrem postawionym przed obliczem jej mieszkańców. Ale 
to „lustro” odbijało przez kilka dekad nie tylko obraz zewnętrzny – fryzury, strój, styl 
i zmieniające się mody, lecz także (a może przede wszystkim?) pragnienia i aspiracje. ich 
zdjęcia ukazują nam jak Malijczycy – mieszkańcy Bamako chcieli widzieć samych siebie 
i jak chcieli być zobaczonymi przez innych. Seydou Keïta wielokrotnie powtarzał, że „ła-

32  M. Diawara, The sixties in Bamako: Malick Sidibe and James Brown, „The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. 
Papers Series on the Arts, Culture and Society”, New York, 2001, nr 11, s. 8–9; tekst dostępny również online: https://
kasc.ku.edu/sites/kasc.drupal.ku.edu/files/files/The%20Sixties%20in%20Bamako,%20Manthia%20Diawara.pdf.
33  Tamże, s. 14–15.
34  Warto zaznaczyć, że współcześnie afrykańska fotografia stała się też narzędziem polemiki, prowokacji artystycznej 
i społecznej debaty stosowanej w pracach wielu wybitnych – i znacznie młodszych już artystów – fotografów. Poprzez 
swój warsztat podjęli oni dyskurs z historią wizualności, a zwłaszcza wizualności Afryki, podejmując także problematy-
kę społecznej, jak i jednostkowej tożsamości. Do tego nurtu należą wybitne i wielokrotnie wystawiane prace Samuela 
Fosso (Nigeryjczyka urodzonego w Kamerunie i pracującego przez długi czas w RŚA), Fernando Alvina pochodzącego 
z Luandy w Angoli (a pracującego głównie w Brukseli) oraz Traceya Derricka z RPA.
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two zrobić zdjęcie, ale to, co robiło różnicę, polegało na tym, że zawsze umiałem znaleźć 
odpowiednie ustawienie i że nigdy się nie myliłem. Potrafiłem sprawić, że ktoś wyglądał 
naprawdę dobrze […], zawsze mówię, że to jest prawdziwa sztuka”35. Dla Keïty esencją 
fotografii było połączenie w jednym kadrze wymiaru pamiątki, dzieła sztuki i jednocze-
śnie dokumentu. 

Pola i  przestrzeń interpretacji fotografii Seydou Keïty i  Malicka Sidibe pozostaną 
otwarte. To zresztą cecha każdej fotografii, bo interpretacja zawsze była i  będzie po 
stronie patrzącego. Jednak to, jak postrzegamy dziś Afrykę w  dużej mierze zawdzię-
czamy dwóm mistrzom z  Bamako36. „Robiłem to, co lubiłem i  potrafiłem – brałem 
aparat i szedłem w miasto, do młodych, którzy bawili się i tańczyli. Fotografowałem, 
a oni przychodzili potem do mnie, by zobaczyć samych siebie” – powie po latach Malick 
Sidibe37. W tej wypowiedzi, oprócz naturalnej skromności autora, wybrzmiewa jednak 
coś jeszcze: te fotografie oddziaływały na emocje, odczucia i uczucia innych, miały moc 
sprawczą38. Działo się tak, ponieważ były wytworem wspólnym, powstały nie tylko za 
sprawą fotografującego, ale w  efekcie spotkania wielu uczestników zaangażowanych 
w  to, aby je wytworzyć. Dla etnografii – a  myślę, że nie tylko dla niej – wartość tych 
zdjęć pełnych radości i zachwytu nad ludźmi, tkwi zatem w ich uważności. Równie istot-
ne są tu rzeczy – szczegóły dostrzegalne (detal stroju, ułożenie rąk, przyjęta postawa, 
widoczne hierarchie), jak i to wszystko, co pozostało „poza kadrem” (relacja pomiędzy 
fotografowanym a fotografującym). i last but not least, portrety Keïty i Sidibe uczą nas 
także pokory w budowaniu etnograficznych, a zwłaszcza wizualnych narracji o Afryce. 
To zwykłe fotografie ukazujące zwykłych ludzi, które miały jednak tę moc, że za ich 
sprawą przemówić mogli własnym głosem.

35  Seydou Keïta, Bamako, 1995/1996, wywiad udzielony dla André Magnina; cytat za: http://www.seydoukeitaphoto-
grapher.com/#23.
36  […] In the early 1990s, when Malian musicians such as Salif Keïta and Ali Farka Touré were also attracting a wider 
audience in Europe and America, both Sidibé and Keïta’s photographs caught the attention of the western art 
market and he sold most of his vast archive of negatives. His second career as an art photographer began. The small 
photographs that had once appeared in living rooms across Bamako, sometimes displayed in hand-painted frames 
created by his neighbour, Checkna Touré, were now printed big and in high contrast black and white for exhibition in 
galleries and at festivals and art fairs around the globe. Cytat za: https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/
apr/28/malick-sidibe-obituary.
37  Wywiad z Malickiem Sidibe przeprowadzony przez Vittore Buzzi w Bamako, w czerwcu 2012 r.http://www.thebloga-
zine.com/2012/06/the-smiling-eyes-a-portrait-of-malick-sidibe/. 
38  Ujęcie oddziaływania/performatywności rzeczy (a więc i fotografii) w relacjach społecznych rozwinął w antropologii 
A.A.F. Gell (1945–97). Taki sposób interpretacji – jak słusznie zauważa G. Kubica w Społeczne biografie zdjęć terenowych... 
– bliski jest z kolei koncepcji M. Maussa, dla którego dar był przedłużeniem osoby. 
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Obecność Tuaregów  
w Afryce Zachodniej i Algierii

Stefano Biagetti, archeolog z  Universitat Pompeu Farba w  Barcelonie uważa, że 
współczesna  interpretacja i opis kultury społeczności pasterskich na podstawie badań 
etnoarcheologicznych jest niełatwa1. Trudno nie przyznać mu racji. Zwraca on uwagę 
na fakt, że niewielu społecznościom „niezachodnim” poświecono tyle miejsca w  pu-
blikacjach naukowych co Tuaregom. Już w  XiX wieku niektórzy europejscy podróżnicy 
„przekroczywszy” Saharę, opowiadali w Europie, po powrocie ze swoich wypraw, o „wa-
lecznych wojownikach na wielbłądach”2. W ten sposób, z wolna,  w kulturze europejskiej 
zaczęto „torować” drogę do budowy mitu tuareskiego. Kraina, z której wywodzą się Tu-
aregowie – Fazzan – leży na swego rodzaju pograniczu geograficznym oraz politycznym. 
W wyniku następstw historycznych, Tuaregowie w tym regionie zostali podzieleni mię-
dzy Libię i Algierię3. 

1  Etnoarcheologia to dziedzina etnografii, która zajmuje się badaniem ludzi za pomocą metod archeologii, bada mate-
rialne pozostałości dawnych społeczeństw. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007, hasło: etnoarcheologia.
2  D. Campbell, On the trail of the veiled Tuareg, London 1928, s. 31-32. 
3   S. Biagetti, Ethnoarcheology of the Kel Tadrart Tuareg. Pastoralism and Resilience in Central Sahara, New York 2014, 
s. 14, 27, 38. 
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Świat Tuaregów jest złożoną mozaiką grup etnicznych oraz różnych stylów życia. 
Poszczególne elementy tuareskiego świata warte są jednak bardziej szczegółowej cha-
rakterystyki. 

George Toutée, podróżując w ii połowie XiX wieku z atlantyckiego wybrzeża Afryki Za-
chodniej (wówczas Dahomej) na północ w kierunku rzeki Niger, tak opisuje swoje pierwsze 
spotkanie z Tuaregami: „Przez ostatnie trzy dni, moja podróż nabrała nowego kształtu. 
otoczony jestem białymi twarzami, pięknymi postaciami ze zmartwionymi spojrzeniami, 
licznymi demonstracjami przyjaźni, ale także rzadkimi, pewnymi oznakami nienawiści 
oraz zdrady. Czy owi Tuaregowie przyjmą nas za przyjaciół, czy wrogów? Nic już nie wiem, 
ale wiem, że są ludźmi białymi”4. Fragment ten charakteryzuje typowe wrażenia francu-
skich oficerów po spotkaniu z Tuaregami z Afryki Zachodniej w końcu XiX wieku. Niemal 
za każdym razem, w publikowanych relacjach, oficjalnej oraz prywatnej korespondencji, 
Tuaregowie przedstawiani byli, jako dzikie i niebezpieczne plemię, koczujący wojownicy, 
którzy przeciwstawiają się administracji kolonialnej, rasowo biali, „dotknięci” islamem 
oraz przejawiający (w odróżnieniu od swoich czarnych sąsiadów) „zdolność cywilizacyjną”. 
Spójność francuskich opisów dotyczących Tuaregów sugeruje, że przed spotkaniem z nimi, 
Francuzi mieli już pewne wyobrażenia na temat tuareskich plemion. Zakładali nawet, że 
Tuaregowie prowadzą osiadły tryb życia (?), charakteryzują się społecznym systemem ka-
stowym (m.in. arystokracji oraz niewolników) i mają w swych szeregach zarówno ludność 
białą, jak i czarną. Złożoność społeczna i polityczna Sahelu w XiX wieku nakazywała przy-
jąć, że Tuaregowie również charakteryzują się międzyregionalną różnorodnością5. 

Francuzi zakładali, że Tuaregowie w Afryce mogą odegrać ważną rolę cywilizacyjną. 
Ci ostatni zaś, w  poczynaniach francuskich kolonizatorów pokładali swoje nadzieje na 
zmianę reżimu własnych struktur społecznych, swoistego „otwarcie przestrzeni życiowej” 
dla wielu z nich. Jednocześnie, mieli oni nadzieję na uzyskanie uprzywilejowanej pozycji 
w etniczno-rasowej hierarchii ludzi skolonizowanych. Z francuskiej myśli społecznej wy-
wodzi się pewien mit na temat Tuaregów. Znaczna część literatury historycznej dotyczą-
ca powstania europejskich idei rasowych skupiała się na XiX-wiecznych doświadczeniach 
kontaktów z nie-Europejczykami – w głównej mierze na spotkaniach z Afrykanami. Jednak 
podstawę bogatej literaturze poświęconej temu problemowi dały wczesne europejskie re-
lacje podróżników z Afryki. Można przyjąć, że ten pogląd, jak i dostrzeżenie w niej (Afryce) 
przejawów nieporządków społecznych stało się pierwszym krokiem późniejszej eksplo-
atacji zasobów ludzkich i naturalnych w Afryce6. 

idee dotyczące Czarnych były szczególnie ważne dla rozwoju europejskich projektów 
rasowych. Roxann Wheeler pisze, że ideologia rasowa jest jedynie odpowiedzią na pew-
ne odmienności zwyczajów, ubioru, religii, jak również, co ciekawe, prowadzonej wymiany 

4  C. Toutée, Dahomé Niger Touareg, Paris 1897, s. 280. 
5  B.S. Hall, A history of Race in Muslim West Africa, 1600-1960, New York, 2011, s. 108. 
6  Tamże. 
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handlowej7. Pojęcie rasy odegrało znaczącą rolę w  XiX-wiecznych próbach francuskiego 
poznania ludów Afryki. Szczególną rolę w  przenoszeniu pomysłów rasowych do kolonii 
i dalszym wykorzystywaniu ich w badaniach empirycznych rdzennych populacji, odegra-
li lekarze wojskowi8. Duże znacznie miały także doświadczenia francuskie zgromadzo-
ne wcześniej w Algierii. To właśnie tam Francuzi stworzyli swój model administrowania 
Afryką Północną. Stanowił on podstawę pomysłów, które pomogły zaplanować podbój 
kolonialny Sahelu. W  przypadku Algierii szczególne znaczenie miało rozróżnienie spo-
łeczności Arabów i Berberów. Wyraźna niechęć Francuzów do Arabów oraz ich sympatia 
dla Berberów znalazły poparcie w oryginalnych konstrukcjach teorii rasowych, w których 
„mit białego Kabyla” dawał wyższość Berberom nad ich sąsiadami, a co za tym idzie, ich 
większą podatność na zmiany cywilizacyjne. Francuzi twierdzili, że północnoafrykańscy 
Berberowie są bliżsi rasowo Europejczykom niż Arabom. Jednocześnie, „mityczni” Kaby-
lowie popierali ideologię kolonialną. Stawiała ona grupę etniczną, zamieszkującą obszar 
północnej Algierii, reprezentującą największą w Algierii populację berberyjską, na pozycji 
uprzywilejowanej względem pozostałych. Kiedy Francuzi zaczęli przemieszczać się w głąb 
kontynentu, na południe, w stronę Sahary, podobne argumenty na temat wyższości raso-
wej miejscowych ludów pozwoliły im na skonstruowanie wspomnianego wcześniej „mitu 
Tuarega”. Pojęcia tego używa Paul Pandolfi, który wyraźnie wskazuje na uprzywilejowaną 
pozycję Tuaregów w Afryce w okresie kolonialnym9. Faktem jest, że w przeciwieństwie do 
przedstawicieli innych ludów, które doświadczyły kolonizacji francuskiej, społeczność Tu-
aregów była zawsze ceniona znacznie wyżej. Jednak po 1881 roku pojawiła się seria publi-
kacji, które w negatywny sposób prezentowały obraz również tej społeczności. Był to jed-
nak jedynie krótki epizod, po którym dyskurs nabrał ponownie pozytywnego wydźwięku. 

Tuaregowie, jako tzw. ludzie Sahary, inspirowali wielu XiX-wiecznych badaczy i litera-
tów. Henri Bissuel i Guy Maupassant opisywali Tuaregów, jako ludzi wyjątkowych, a nawet 
fascynujących10. W  XiX wieku egzotyka i  etniczność tuareska sprzyjała swoistemu wa-
loryzowaniu tej społeczności. Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XiX wieku Tuarego-
wie byli całkowicie nieznani kulturze europejskiego Zachodu. Przed francuską penetracją 
w Algierii (od 1830 roku), można było jedynie odwoływać się do niejasnych wskazówek 
odnośnie do ich lokalizacji na mapach świata, które pojawiły się jednak nie wcześniej niż 
w początkach XiX wieku. Wraz z ekspansją kolonialną w Algierii, Tuaregowie zmienili swój 
status na „ludzi, których należy poznać”. Sahara w tym okresie stanowiła obszar, który 
postrzegany był, jako przestrzeń do podboju, równocześnie – dążono do zjednoczenia pół-
nocnych kolonii Afryki. Jednak nadal informacje, które „dopływały” do Europy na temat 

7  R. Wheeler, The Complexion of Race: Categories of Difference in Eighteenth-Century British Culture, Philadelphia, 2000. 
8  R. Fogarty, M.A. osborne, Constructions and Functions of Race in French Military Medicine, 1830-1920, [w:] The Color 
of Liberty: Histories of Race in France, S. Peabody, T. Stovall (red.), New York 2003, s. 208. 
9  P. Pandolfi, La construction du mythe touareg, quelques remarques et hypothèses, „Ethnologies compares”, 2004, nr 7, 
http://alor.univ-montp3.fr/cerce/r7/pl.p.htm.
10  Zob.: H. Bissuel, The Western Tuaregs, Algiers 1888; G. de Maupassant, Lettres d’Afrique, Paris 1997. 
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Tuaregów, przekazywane były „z  drugiej ręki”, głównie za pośrednictwem podróżników 
i kupców. Przełom stanowił rok 1864, kiedy to pojawiło się dzieło Henri Duveyriera zaty-
tułowane The Touaregs of the North11. Autor podróżował przez ponad dwa lata (1859-1861) 
po obszarze północnej Sahary. W  swoim dziele opisał główne cechy kultury Tuaregów, 
zgłębiając zagadnienia zarówno dotyczące strojów, jak i sposobów nawigacji po pustyni 
oraz położenia geograficznego obozowisk. Zwracał także uwagę na ich przynależność do 
białej rasy, rolę kobiet, silną pozycję wojowników oraz zmodyfikowany, tuareski islam12. 

P. Pandolfi, którego można uznać za twórcę „mitu Tuarega”, jeszcze bardziej podkre-
ślał niektóre cechy tej społeczności. Zwracał uwagę na trudności w dotarciu do prawdziwej 
wiedzy o ich kulturze oraz wyjątkową waleczność i jej rolę wśród przedstawicieli tuareskiej 
grupy. Takie podejście stało się fundamentem w kolejnych próbach definiowania tej grupy 
i  pozwoliło odróżnić Tuaregów od arabskiej ludności Afryki Północnej. Dopiero w  końcu 
XiX wieku Tuaregowie zostali „odkryci” dla szeroko pojętej społeczności świata zachod-
niego. Wówczas to, zaczęła funkcjonować o nich bardzo stereotypowa opinia. Europejczy-
cy opierali swoją wiedzę na niepełnych i nielicznych kolekcjach muzealnych oraz pracach, 
które charakteryzowały Tuaregów wyłącznie jako koczowników i pasterzy. W wielu książ-
kach pojawiały się uproszczenia zarówno w ogólnej charakterystyce, jak i bardziej szcze-
gółowych opisach przedstawicieli tej grupy społecznej. 

Wspomniany wcześniej „mit Kabyla” pozwolił na wyróżnienie w Algierii dwóch odręb-
nych ras: arabskiej i kabylskiej. Siła mitu polegała na przypisywaniu tej drugiej określonych 
pozytywnych cech. Dzięki temu, Kabylowie postrzegani jako „dobrzy dzicy”, w oczach pro-
pagatorów mitu powinni stać się podmiotem polityki asymilacyjnej13. Mit Kabyla dał jed-
nak jednocześnie podwaliny pod rosnące roszczenia Tuaregów. Uważano, że ich „wolność” 
jest oczywistym znakiem oporu i trwałości ich kultury, stanowiąc tym samym przesłan-
kę do identyfikacji z Europejczykami. H. Duveyrier twierdził, że religia wyznawana przez 
Tuaregów zbliżona jest w swych założenia do chrześcijaństwa. Ponadto z  jednej strony 
charakteryzuje ich monogamia i wyraźny szacunek do kobiet, z drugiej istotna jest rola 
słowa, potępienie kradzieży i kłamstwa oraz wszechobecny w kulturze tuareskiej symbol 
krzyża14. Marie-Anne de Bovet pisała nawet, że Tuaregowie są potomkami krzyżowców, 
którzy zagubili się w ogromach bezlitosnej Sahary15. 

Tuaregowie są wyznawcami islamu, który od Vii wieku objął swoim zasięgiem olbrzy-
mie terytoria (Afrykę Zachodnią, Północną, Bliski Wschód, Azję Środkową, Chiny, Malezję, 

11  H. Duveyrier, Les touareg du Nord: exploration du Sahara, Paris1864, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k82440f.image.
12  Tamże. 
13  „Dobry dziki” czy „szlachetny dzikus” (ang. noble savage, fr. bon sauvage), to pojęcie, które określa wyidealizowany 
obraz „człowieka pierwotnego”. określenie to pierwszy raz użyte zostało w sztuce J. Drydena pt. The Conquest of Grana-
da. P. Hazard, The European Mind 1680-1715, New York 1963. 
14  H. Duveyrier, dz. cyt., s. 31. 
15  M.A. Bovet, Le désert approivoisé, Paris 1933. 
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indonezję, Tajlandię)16. Ten niejednolity obszar okala wiele kultur azjatyckich i  afrykań-
skich. Marek Dziekan określa ów krąg mianem kultury arabsko-muzułmańskiej, w której 
język arabski odgrywa znaczącą rolę, a islam jako religia scala różnorodność w jedność17. 
Jako główną siłę islamu podaje on wszechobecną moc ducha, wielowarstwowość oraz we-
wnętrzną niejednolitość. Tenże autor charakteryzuje dalej islamizację Afryki Zachodniej, 
twierdząc, że była ona nierównomierna i nastąpiła znacznie później niż islamizacja Afryki 
Wschodniej. Jako naturalną przeszkodę dla postępu islamizacji w Afryce Zachodniej uważa 
Saharę oraz brak kontaktów ludów afrykańskich tego obszaru z terenami nadmorskimi. 
islamizacja Afryki Zachodniej nadeszła bowiem z północy i postępowała na tym obszarze 
bardzo powolnie. Z kolei Gerhard Endress pisze, że od Viii wieku wyraźnie wzrastała liczba 
muzułmanów w królestwach Afryki Zachodniej. Zwraca także uwagę na fakt, że w proce-
sie islamizacji w Afryce Zachodniej zawsze dużą rolę odgrywał „żywioł berberski”. Berbe-
rowie szybko poddali się islamizacji, a ich kontakty z Afrykanami były częste, co ułatwiało 
przenoszenie elementów islamu18.

Tuaregowie w  świecie muzułmańskim stanowią wyjątkowy i  niepowtarzalny układ 
kulturowy19. Wszyscy, bez względu na lokalne zróżnicowanie między poszczególnymi gru-
pami, są muzułmanami – sunnitami obrządku malikickiego. Sunnizm jest jednym z trzech 
głównych odłamów islamu (obok szyizmu i charydżyzmu); uznaje wszystkich kalifów do 
roku 1258 za prawowitych następców Mahometa; dzieli się na cztery grupy wewnętrzne 
utożsamiane z czterema szkołami sunnickimi: szkołę hanaficką, szaficką, hanbalicką oraz 
uznawaną przez Tuaregów malikicką. Wszystkie cztery szkoły obrządku sunnickiego uwa-
żane są za równie prawowierne. Szkoła malikicka wywodzi się od muzułmańskiego praw-
nika Malika ibn Anasa, który większość swojego życia spędził w Medynie. Jego nauki spi-
sane zostały w dziele Kitab al-Muwatta (Księga udeptanej ścieżki). System prawny oparł 
on na Koranie, selekcyjnie wybranych hadisach (opowieści, które przytaczają wypowiedzi 
proroka Mahometa) oraz prawie zwyczajowym Medyny. W  przypadku tematów, które 
wzbudzały największe kontrowersje, Malik wybierał twierdzenia umiarkowane i ogólnie 
akceptowane. Szkoła malikicka powstała w iX wieku, a Malik ibn Anasa ze względu na 
brak kontrowersji w  prawach głoszonych stał się dla niej eponimem. Szkoła malikicka, 
jako jedyna ze wszystkich szkół sannickich kieruje się zwyczajami mieszkańców Medyny 
z pierwszych lat istnienia islamu. Wyznawcy szkoły malikickiej zamieszkują Afrykę Pół-
nocną i łącznie stanowią około 25% wszystkich ortodoksyjnych muzułmanów. Tuaregowie 
zachowali także wiele dawnych zwyczajów przedmuzułmańskich, a do islamu wprowadzili 
własne modyfikacje. Zjawisko asymilacji religii muzułmańskiej w Afryce doprowadziło 
do wykształcenia modelu niejednorodnego. W wielu przypadkach islam stanowi jedynie 

16  B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003. 
17  Zob.: M.M. Dziekan, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008; tenże, Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007.
18  G. Endress, Der Islam: Eine Einführung in seine Geschichte, 1997, s. 137.
19  N. Wilk-Sobczak, Lud, w którym muzułmańskie kobiety mogą to, czego normalnie nie mogą, www.mediumpubliczne.pl. 
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dodatek do mocno rozwiniętych rodzimych religii afrykańskich. W Afryce spotkać można 
zarówno bardzo ortodoksyjnych muzułmanów, jak i ludy słabo zislamizowane20. Szybkie 
rozprzestrzenianie się islamu w Afryce spowodowane jest faktem, że religia ta nie wy-
wiera zbyt dużego wpływu na tradycyjny styl życia prowadzony przez afrykańskie ludy. 
Ponadto islam jest religią prostą i  pozbawioną rozbudowanej (jak np. ma to miejsce 
w przypadku chrześcijaństwa) hierarchii duchowieństwa21. 

W Afryce Zachodniej bardzo szybko islam zaczął wywierać duży wpływ na tubylców 
i wierzenia miejscowe. Praktyki religijne zaczęły się zmieniać i otwierać na wpływy tej reli-
gii. Tradycyjne wierzenia wymieszały się z nurtem islamskim. Tuaregowie wierzyli w silnie 
uduchowiony świat, w którym np. Kel Esuf (ludzie próżni, ludzie pustki) uaktywniają się 
o  zmroku i  atakują ich dusze. W  celu obrony przed takimi „zjawami nocy” Tuaregowie 
noszą amulety ochronne. inne, tajemne jinns (dusze), według wierzeń tuareskich, żyją 
wysoko w  górach oraz na terenach opuszczonych przez ludzi. Tuaregowie wierzą także 
w tehot (złe oko i złe usta), które mają cenne informacje i przekazują je dalej w zmienionej 
postaci. Tuaregowie, aby uniknąć przechwycenia informacji przez tehot często pozostają 
skryci i mało wylewni. Skrywanie prywatnych spraw pozwala uniknąć pecha i ludzkiej za-
zdrości. Kiedyś moc ochronną przypisywano także chustom noszonym przez tuareskich 
mężczyzn – tagelmust. Szczelnie osłaniały one usta i  nos, chroniąc tym samym przed 
wnikaniem złych duchów. istotny element życia duchowego Tuaregów stanowiło także 
wróżbiarstwo. Najczęściej praktykowane było przy użyciu luster, poprzez interpretację 
wnętrzności zwierząt oraz kreślenie znaków ochronnych na piasku; wykorzystywane zaś, 
jako środek ochronny przez złymi mocami.

Mimo posiadania własnych, silnych praktyk ochronnych, Tuaregowie połączyli je 
z praktykami islamu, tworząc tym samym unikalny ich model. Szczególnie duże znaczenie 
miały dla nich te zasady, których praktykowanie pozwalało uniknąć pecha i chroniło przed 
złem. Modlenie się do Allaha, tylko i wyłącznie, w celu osiągnięcia korzyści, otrzymania 
czegoś lub zdobycia na własny użytek nie jest uznawane za szkodliwe, tym samym nie 
jest zakazane. Według Tuaregów, Allah istnieje po to, aby pomagać swoim wyznawcom. 
Jego zadaniem jest opieka nad nimi. Co więcej, przy użyciu pewnych zwrotów: „Niech Pro-
rok będzie błogosławiony, taka jest wola Proroka, Prorok jest litościwy czy chwała Proro-
kowi, można zachęcić go (Allaha) do pomocy”. Tuaregowie uważają, że modlenie się do 
Allaha, nawet przez osobę niewierzącą nie jest szkodliwe i złe. Do Allaha może modlić 
się każdy, kto poczuje taką potrzebę. Tuaregowie sądzą, że aby przetrwać w trudnych 
warunkach Sahary, można zwracać się z prośbą o pomoc do różnych obrońców. Nie ma 
nic złego w chęci osiągnięcia sukcesu i otrzymania pomocy duchowej z różnych stron. 
Wszelkie środki fizyczne, kulturowe i duchowe, które mogą zagwarantować pomyślność 

20  A. Madys, Tradycyjna kultura tuareska, islam i niepodległość, [w:] Bilad as-Sudan. Rodzime kultury a islam, W. Cisło. 
J. Różański, M. Ząbek (red.), Warszawa 2018, s. 67-86. 
21  A. Zwoliński, Duchy Afryki, Kraków 2008. 
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przetrwania są dopuszczalne do użycia. Każdy Tuareg może więc czerpać swoją siłę du-
chową z różnorakich tradycji i praktyk religijnych, nawet jeśli czasem nie jest ich żarliwym 
wyznawcą22. 

We Francji od XiX wieku dużo mówiło się o obszarze Sahary i jej mieszkańcach. oczy-
wiście, Francuzi zdawali sobie sprawę z istnienia innych pustyń, jednak to właśnie Sahara 
interesowała ich najbardziej. Było to niewątpliwie następstwem ich ekspansji kolonialnej 
na tym terenie. W  literaturze XVii- i  XViii-wiecznej pustynia opisywana była, jako śro-
dowisko wrogie człowiekowi, wywołujące strach i odrzucenie. Wędrowiec czy pielgrzym 
przemierzający pustynne szlaki, postrzegany był jako osoba, która musi nie tylko „wygrać” 
z  niegościnnym terenem, ale i  własnymi lękami. Taki obraz pustyni powstał na skutek 
obiegowych opinii o nieznanym, ekstremalnym środowisku naturalnym, jak i żyjących tam 
Beduinach, którzy postrzegani byli, jako koczownicy-łupieżcy, stanowiący dodatkowe, nie-
mniejsze zagrożenie dla podróżnych23. 

W  XiX-wiecznych, modernistyczno-pozytywistycznych dziełach, pustynia przedsta-
wiana była jako miejsce, w którym można było z sukcesem wdrażać „projekty rozwojowe”. 
Nawet we wczesnych dziesięcioleciach kolonialnej administracji w Algierii, nomadów oce-
niano pozytywnie. ismayl Urbain (1816-1884), Barthelémy-Prosper Enfantin (1796-1864) 
i Ernest Carette (1809-1890) pisali, że Sahara i koczownicy, którzy ją zamieszkują, mogą 
stać się integralną częścią francuskiego projektu rozwoju tych ziem. Zgodnie jednak twier-
dzili, że projekty można będzie wdrożyć dopiero wówczas, gdy mieszkańcy Sahary porzucą 
swoje koczownicze życie i osiedlą się na stałe24. 

Początkowo nomadów utożsamiano z  barbarzyńcami, którzy siali spustoszenie 
w osadach i miastach, a także na pustynnych szlakach, napadając na podróżników. Sarga 
Moussa pisał jednak, że już od XViii wieku, w  literaturze europejskiej, dostrzec można 
rosnącą romantyzację postaci koczownika, który zaczął jawić się, jako „dziki dżentelmen”, 
gościnny i honorowy. idea takiego koczownika, która rozwinęła się w drugiej połowie XViii 
wieku, nie przedstawiała już nomada, jako kogoś niebezpiecznego i wykluczonego ze spo-
łeczeństwa, a raczej jako osobę na początku procesu cywilizacyjnego25. 

W XiX wieku nastąpiło stopniowe przewartościowanie deskrypcji ludów zamiesz-
kujących Saharę. W  jego następstwie na przykład Beduinów pozbawiono wielu nega-
tywnych cech. Nie byli już postrzegani jako grabieżcy, ale jako przedstawiciele czystej, 
białej rasy. Jawili się także jako walczący z tyranią, ludzie oporu – odważni i wojowniczy. 
Edmond Bernus pisał w swojej pracy, że ówczesna literatura i prasa często nawiązywała 

22  Thomas K. Seligman, Art of being Tuareg. Sahara nomads in a Modern World, Los Angeles 2006. 
23  Beduini to koczownicze lub półkoczownicze grupy z krajów arabskich, Afryki Północnej, a także Bliskiego Wschodu. 
S. Moussa, Une peur vaincue: L’emergence du mythe bédouin chez les voyageurs français du XVIII ème siècle, [w:] J. Berch-
told, La peur au XVIII ème siècle. Discours, représentations, pratiques, Genewa: Droz, str. Genève 1994, s. 195. 
24  B.S. Hall, A History of Race in Muslim West Africa, 1600-1960, New York 2011, s. 119. 
25  S. Moussa, Une peur vaiance: L’émergence du mythe bédouin chez les voyageurs francais du XVIIIe siécle, [in:] J. Berch-
told, M. Porret, La Peur au XVIIIe Siécle. Discours représentations, pratiques, Seria „Recherches et Rencontres”, nr 5, 
Genève 1994, s. 206. 
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do arystokratycznego pochodzenia Tuaregów, przedstawiając ich, jako szlachetnych odpo-
wiedników walecznych rycerzy idealizowanego średniowiecza26. 

W  latach 1895-1896 porucznik Hourst odbył misję na rzece Niger, w okolicach Tim-
buktu, gdzie wówczas osiedlili się Francuzi. W swojej książce pisał, że nieuniknione jest 
podbicie Afryki przez nowoczesne cywilizacje, jednak dla Tuaregów wcale nie będzie to 
dobre. ich wędrowny tryb życia, wolny od wszelkich przeszkód cywilizacyjnych zostanie 
bowiem zachwiany. „Synowie pustyni” staną się zwyczajnymi obywatelami, w zwyczaj-
nym państwie27. 

ówczesne zainteresowanie Tuaregami skutkowało wygenerowaniem, przez lata, wca-
le niemałej literatury przedmiotu o tym obszarze badawczym (Sahara), jak i jego miesz-
kańcach. Współcześnie, mimo wszystko, wiodącą pozostaje obszerna praca Johannesa Ni-
colaisena z roku 196328. To on zwrócił uwagę na fakt, że wiele opublikowanych materiałów 
zawiera mylne dane, które przyczyniają się do powtarzania nieprawdziwych informacji na 
temat życia tej pasterskiej społeczności. Pisze on: „Literatura dotycząca Tuaregów, po-
mimo że jest tak obszerna, zawiera jednak wiele publikacji mających bardzo ograniczoną 
wartość”. W latach 70. i 80. XX wieku opublikowano wiele prac, które wzbogacone zostały 
o  wyniki badań związanych z  dramatycznymi skutkami suszy, które nawiedzają obszar 
Sahary i Sahelu. Mimo faktu, że niektóre grupy Tuaregów Północnych, takie jak Tuarego-
wie Kel Ahaggar, zostały przebadane (J. Nicolaisen, A. Rybiński w polskiej literaturze29), to 
większość badań skupiała się w  obrębie Tuaregów Południowych, zamieszkujących pas 
Sahelu30. Jeremy Keenan zauważył, że również ten materiał, opublikowany ponad 30 lat 
temu jest niepełny31.

Współcześnie Tuaregowie zamieszkują obszar pięciu państw Afryki: Mali, Burkiny 
Faso, Nigru, Libii i Algierii. W dalszym ciągu charakteryzują się znaczną odrębnością kul-
turową32. Gian Carlo Castelli Gattinara pisze, że społeczeństwo tuareskie nie zmieniło 
się znacząco na przestrzeni lat. W strukturze grupy zaszły pewne zmiany, jednak warto-
ści i tradycja zostały zachowane. Zmiany widoczne są głównie w strukturze społecznej. 
Wódz tuareski ammenoukal, który zgodnie z tradycją regulował funkcjonowanie grupy, 
współcześnie stracił część przywilejów na rzecz państwowych organów władzy (policja, 
sąd). Zmiany nastąpiły także w kwestii napadów grabieżczych. Tuaregowie, którzy do-
konywali rabunku w trakcie rezzu (najazdu) wychwalani byli w poezji i pieśniach kobiet. 

26  E. Bernus, Touaregs nigériens. Jedność kulturowa i regionalna różnorodność ludzi pasterskich.Unité culturelle et diver-
sité régionale d’un peuple pasteur, Paris 1981.
27  P. Pandolfi, Les Touaregs de l’Ahaggar. Parenté et résidence chez les Dag-Ghâli, Paris 1998, s. 235. 
28  J. Nicolaisen, Ecology and Culture of the Pastoral Tuareg with particular reference to the Tuareg of Ahaggar and Ayr, 
Copenhagen 1963.
29  Zob. A. Rybiński, Tuaregowie z Sahary, Warszawa 2016.
30  S. Biagetti, Ethnoarcheology of the Kel Tadrart Tuareg. Pastoralism and Resilience in Central Sahara, New York 2014, s. 28.
31  J. Keenan, The Tuareg: People of Ahaggar, London 1997. 
32  A. Madys, Tuaregowie między walką narodowo-wyzwoleńczą a terroryzmem. Krótkie repetytorium z historii problemu, 
[w:] Bilad as-Sudan. Varia, W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Warszawa 2017, s. 165-186. 
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Współcześnie, tacy „bohaterzy” istnieją tylko na kartach ksiąg, które chwalą ich czyny. 
Grabieże i napady rabunkowe praktycznie zanikły. C. Gattinara podkreśla wysoką pozycję 
inadan (kowale, artyści) w  hierarchii społecznej Tuaregów. Specjaliści od obróbki drew-
na, wyrobów skórzanych i metalowych są wysoko cenieni. ich wiedza na temat sposobów 
topienia i formowania srebra, które wykorzystywane jest do produkcji biżuterii wzbudza 
uznanie współplemieńców33. 

Hodowla pasterska do dziś stanowi trzon gospodarki społeczności pasterskich. Tu-
aregowie hodują rozmaite gatunki zwierząt (wielbłądy, kozy, owce), które znacznie różnią 
się wymaganiami względem paszy, miejsca wypasu oraz częstotliwości pojenia. W latach 
50. pasterstwo tuareskie przeżywało okres głębokiej recesji. Liczba hodowanych zwierząt 
spadła, co spowodowało zmniejszenie się ilości litrów produkowanego mleka – niezbęd-
nego do wyżywienia członków plemion. Przetwory mleczne stanowiły podstawę pokar-
mów, z których żyły plemiona pasterskie. W tym okresie zmniejszeniu uległ również eks-
port wielbłądów. Skutkiem tego, budżet Tuaregów został mocno uszczuplony. Dodatkowo 
od lat 20. XX wieku postępował upadek transportu transsaharyjskiego. Wpływ na to miał 
rozwój sieci komunikacji kolejowej, samochodowej oraz lotniczej. Upadek transportu ka-
rawanowego stanowił kolejny czynnik, który osłabił tuareską gospodarkę. System gospo-
darczy Tuaregów był stabilizowany w dużej mierze właśnie przez transport karawanowy. 
Pozwalał on generować duże zyski. Tuaregowie musieli zastąpić go handlem stacjonar-
nym. Zakładali sklepy prowadzone i nadzorowane przez Tuaregów, które zaopatrywane 
były przy użyciu samochodów. Dzięki temu, handel jako jedna z dziedzin tuareskiej gospo-
darki przetrwał34.

Tuaregowie, definiują swój kraj, jako wspólnotę kulturową, w  skład której wcho-
dzi język, organizacje społeczne i polityczne, wysoka pozycja rodziny. Kluczową rolę Tu-
aregowie odegrali w Mali, państwie Afryki Zachodniej, zamieszkiwanym również przez 
szereg innych ludów. obok Tuaregów, spotykamy tutaj Arabów, Dogonów, Songhajów, 
ludy Diula, Malinke i Bambara. Religią dominującą w Mali jest islam, wyznawany przez 
większość grup (w tym także Tuaregów)35. Tuaregowie w Mali stanowią mniejszość et-
niczną, ale od lat podkreślają swoją odrębność i dążenie do wydzielenia niezależnego 
terytorium. Sytuacja uległa zaognieniu w  XXi wieku, kiedy północne tereny Mali zo-
stały całkowicie opanowane przez Tuaregów, którzy 6 kwietnia 2012 roku ogłosili nie-
podległość obszarów północy pod nazwą Azawad. W latach 2012-201336 w Mali toczyła 
się wojna domowa, podczas której Tuaregowie podkreślali swoją odrębność kulturową 

33  C. Gattinara, Poetry as a reflection of Tuareg cultural values and identity, [w:] K. Seligman, K. Loughran, Art of being 
Tuareg. Sahara nomads in a Modern World, Los Angeles 2006. 
34  K. Makulski, Model funkcjonowania gospodarki Kel Ahaggar (1945-1964), „Etnografia Polska”,1976, t. 14(1), s. 257-259.
35  M. Tymowski, Historia Mali, Wrocław 1979, s. 11-12.
36  W 2013 roku terytorium Azawadu zostało spacyfikowane, a wiele miast znalazło się pod kontrolą wojsk malijskich, 
nigerskich i czadyjskich. Wojska tuareskie stacjonowały nadal m.in. w Kidal, Anesi, Tessalit. W latach 2013-2014 spora-
dycznie wybuchały dalsze walki (bitwa o Kidal). W latach 2015-2016 miały miejsce pojedyncze ataki (np. w listopadzie 
2015 roku na Radisson Blu Hotel w Bamako).
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i walczyli o utrzymanie własnego państwa. Konsekwencje okazały się dla Mali szczególnie 
drastyczne. Wojna domowa zagroziła bowiem bezpieczeństwu i stabilizacji w całym re-
gionie. Porozumienie pomiędzy Wysoką Radą Azawadu a rządem centralnym Mali udało 
się podpisać 13 czerwca 2013 roku. Ugoda jednak nie zakończyła konfliktu ostatecznie. 
W pewnym sensie dała ona jednak rebeliantom poczucie zwycięstwa. Z uwagi na fakt, 
że wojska malijskie nie mogły ingerować na terenach wysuniętych zbyt daleko na północ, 
rebelianci zobowiązani zostali do zwalczania islamistów na północy Mali. Armia malijska 
ulokowała swoje oddziały w umownej miejscowości Kidal 5 lipca 2013 roku. Zniesiono tak-
że stan wyjątkowy.  Wydaje się, że Tuaregowie przystali na ugodę, ponieważ, po pierw-
sze, że nie nakazywała ona rozbrojenia – tak więc, zatrzymali całą swoją broń. Po drugie, 
utrzymali tak istotne dla nich pozycje na północy kraju. Mohamed Marameda, szef obozu 
dla uchodźców tuareskich w Burkinie Faso, tak oceniał aktualną sytuację Tuaregów w Mali 
oraz sąsiedniej Burkinie Faso: „Dzisiaj Tuaregowie nie są już tak zgodni, jak wcześniej, 
w kwestii posiadania własnego państwa. Mają już dość walk i niepowodzeń. Na północy 
Mali dzisiaj urzęduje Al-Kaida, która zastrasza Tuaregów i zawłaszcza ich mienie. Dąży do 
wprowadzenia prawa szariatu na północy Mali, a później także dalej na południu. Tuarego-
wie nie czują się już bezpiecznie. Muszą uciekać i szukać schronienia w innych krajach np. 
jak my tutaj w obozie dla uchodźców w Burkinie Faso”37(il. 33, s. 393). 

Mer departamentu Pobé-Mengao (Burkina Faso), Cuefé Hubert podczas rozmowy 
również wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji w Burkinie Faso: „Tuaregowie przy-
byli do nas, do Burkiny Faso, ponieważ u nich w Mali źle się dzieje. Problem w Mali jest 
naprawdę duży, dlatego Tuaregowie decydują się opuszczać swój kraj. Uważam, że władze 
w Burkinie Faso powinny dążyć do tego, aby Tuaregowie wreszcie mogli wrócić do swojego 
kraju. Burkina Faso powinna im w tym pomagać. oni nie mogą w nieskończoność miesz-
kać u nas, jeść to, co my im dajemy i korzystać jedynie z naszej pomocy. Sytuacja w końcu 
musi się zmienić. Tuaregowie, którzy mieszkają w Burkinie Faso nie są konfliktowi. W za-
sadzie żyją jedynie w obozie, w swojej własnej grupie. Sąsiednie wioski odwiedzają bardzo 
rzadko. Nie są agresywni”38. 

obecność Tuaregów w Burkinie Faso widoczna jest już od wielu lat. Proklamacja nie-
zależnego państwa tuareskiego na północy Mali wprowadziła nieład nie tylko w samym 
Mali. Burkina Faso przyjmuje uchodźców tuareskich do obozów, okazując im pomoc ży-
wieniową i wsparcie w trudnej sytuacji. Niger z kolei niepokoi się faktem, że zamieszku-
jący ten kraj  Tuaregowie mogliby pójść w ślady pobratymców z Mali i wzniecić powstanie 
zbrojne także tam. Algieria aktualnie nie zabiera zdania w sprawie tuareskiej i nie tworzy 
obozów dla uchodźców. Uchodźcy z północy Mali cały czas napływają w kierunku połu-
dniowym. Na początku grudnia 2018 roku z samego regionu Mopti39 do obozu dla przesie-

37  Na podstawie badań terenowych prowadzonych w październiku 2017 roku w Mali i Burkina Faso. Wywiady w języku 
francuskim. Tłumaczenia własne. 
38  Tamże.
39  Mopti to miasto w środkowym Mali, u ujścia rzeki Bani do Nigru, ośrodek administracyjny regionu o tej samej nazwie. 
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dleńców w Bamako napłynęło ponad 114 osób. obóz dla osób przesiedlonych ulokowany 
jest w Parc à bétail de Niamana, przy wjeździe do miasta. Życie codzienne w obozie, jak 
w wielu innych, jest bardzo dobrze zorganizowane. Grupa osób, która przybyła na począt-
ku grudnia, relacjonowała, że sytuacja na północy kraju jest bardzo zła. Wiele wsi jest 
całkowicie zniszczonych „a ludzie szukają jak najszybszego transportu do Bamako”40. 

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa oNZ, które odbyło się 20 grudnia 2018 roku, 
przyjęte zostały pierwsze sankcje wobec Mali. Pomimo że w  2015 roku ustanowiono 
porozumienie pokojowe – rząd Mali nie był w stanie go utrzymać. Duży obszar państwa 
malijskiego wyłączony jest nadal spod kontroli zarówno władz państwowych Mali, jak 
i organizacji obecnych dla stabilizacji i pokoju w tym rejonie. Porozumienie zawarte z Tu-
aregami miało skutkować ich walką z dżihadystami. Tymczasem ataki tych ostatnich 
sukcesywnie rozprzestrzeniają się dalej na południe Mali, a także do sąsiedniej Burkiny 
Faso oraz Nigru. Rada Bezpieczeństwa oNZ orzekła, że w takiej sytuacji należy usta-
nowić i podjąć nowe działania w zakresie egzekwowania prawa w Mali41. Czas pokaże 
w jakim stopniu będą one skuteczne. 
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Isola de Santo Andrea –  
James Island – Kunta Kinteh Island

We francuskim przewodniku turystycznym po Afryce, autor z dystansem i pewnym 
przekąsem powiadamiał czytelnika, który zamierzał pojechać do Gambii: „Nie ma tam 
wiele do zrobienia poza wylegiwaniem się na słońcu, ale klimat jest przyjemny, a  pla-
że ogromne i puste”1. Jednakże władze sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego oraz 
przedsiębiorcy organizujący ten ruch starają się o  urozmaicenie pobytu turystom przy-
bywającym do Gambii. Proponują wycieczki do sąsiedniego Senegalu, a w samej Gambii 
zwiedzanie stolicy Banjul i przede wszystkim całodniową wyprawę na leżącą w imponu-
jąco szerokim korycie Gambii wysepkę, nazwaną w 2011 roku Wyspą Kunta Kinte (Kunta 
Kinteh island), czyli imieniem niewolnika pochodzącego z niedaleko położonej wioski nad 
Gambią, bohatera dzieła Alexa Haleya2.

1  Le Guide du Routard 1999/2000. Afrique Noire, Paris 1999, s. 195.
2  A. Haley, Roots. The Saga of an American Family, Garden City, New York 1976.
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Wysepka ma przy tym długą historię, poświadczoną źródłami pisanymi od 1456 roku, 
Kunta Kinte jest jej trzecią nazwą. Poprzednio nosiła nazwę isola de Santo Andrea, na-
stepnie James island. obie nazwy nadali jej Europejczycy, pierwszą piętnastowieczni 
uczestnicy wypraw do Afryki Zachodniej; drugą organizatorzy siedemnastowiecznego 
handlu niewolnikami.

W  1456 roku w  czasie swojej drugiej afrykańskiej wyprawy do Afryki Zachodniej nad 
znaną już sobie z poprzedniej wyprawy Gambię dotarł Alvise da Ca da Mosto. Był to wenecki 
kupiec, który w służbie portugalskiego infanta Henryka miał nawiązywać w Afryce kontak-
ty handlowe. Towarzyszył mu na drugiej karaweli genueński kupiec Antoniotto Usodimare. 
Żeglowali w głąb rzeki, która u ujścia miała szerokość kilku kilometrów, ale w górę jej biegu 
rozlewała się szerzej. odległość do północnego do południowego brzegu wynosi miejscami 
ponad 15 km. Rzeka jest więc tam płytsza. „Wpłynęliśmy na nią [Gambię – MT] i posuwali-
śmy się przed siebie – pisał Ca da Mosto – jednak wyłącznie za dnia i z sondą w ręku”3. oba-
wiali się zapewne płycizn, ale także Afrykanów, którzy wprawdzie nie atakowali karaweli tak 
jak rok wcześniej, płynęli jednak za nią łodziami by śledzić ruch przybyszów. 

Wedle Ca da Mosto karawele pokonały około 10 mil w górę rzeki i dotarły do wysepki 
„z tych, na które my w Wenecji mówimy polesine”4. Trudno stwierdzić jaką milą posługiwał 
się w tym przypadku wenecki podróżnik. Miał do wyboru milę wenecką, czyli 1638 m, milę 
rzymską – 1480 m lub milę portugalską – 5920 m. W innych miejscach relacji ze swych 

3  A. da Ca da Mosto, Podróże do Afryki, tłum. J. Szymanowska, oprac. M. Tymowski, Gdansk 1994, s. 65. oryginalny 
tekst włoski – Le navigazioni Atlantiche del Veneziano Alvise da Mosto, T. Gasparrini-Leporace (ed.), Il Nuovo Ramusio, 
Rzym 1966, t. 5, s. 96 (zapis u Ca da Mosto – ixola de Santo Andrea). 
4  Tamże.

Mapa: Dolny bieg rzeki Gambii (rys. M. Tymowski).
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podroży stwierdził, że cztery mile włoskie to jedna portugalska. Używał więc mili rzym-
skiej. Jednakże 10 mil byłoby to 14,8 km, podczas gdy wyspa leży 30 km od ujścia Gambii. 
Ca da Mosto nie był jednak pewien podanej odległości, skoro napisał „około”. Na określe-
nie typu wyspy użył słowa polesine. W Wenecji nazywano tak nietrwałe wyspy w korycie 
rzeki, utworzone przez oderwane od brzegu fragmenty lądu, naniesione drzewa, gałęzie 
i osady. i rzeczywiście wyspa, o której mowa jest nietrwała, od wieku XViii do chwili obec-
nej rzeka zalała i zniszczyła jej część. 

Karawela zakotwiczyła przy wyspie i „[…] tam także, pewnej niedzieli zszedł z tego 
świata jeden z naszych marynarzy, który od wielu dni cierpiał na febrę. i mimo że jego 
śmierć bardzo nas wszystkich zasmuciła, pochowaliśmy go nie zwlekając na tej wyspie, 
pomni, że przystoi nam godzić się ze wszystkimi Bożymi zrządzeniami. Zmarły marynarz 
miał na imię Andrzej, nazwaliśmy więc ową wysepkę Wyspą Świętego Andrzeja, i taką na-
zwę nosi do dziś”5. Ca da Mosto pisał relację ze swoich podróży już po opuszczeniu Portu-
galii, czyli po roku 1463. Ale wyspa nosiła nazwę Św. Andrzeja znacznie dłużej, jeszcze na 
początku drugiej połowy XVii wieku, gdy reprezentanci księcia Kurlandii i Semigalii Jakuba 
Kettlera wybudowali na niej fort.

Wielu członków portugalskich wypraw do Afryki Zachodniej przypłaciło śmier-
cią swoje ryzykowne działanie. Ginęli w  walkach z  Afrykanami, topili się w  rzekach 
i w oceanie (wbrew bowiem oczekiwaniu badacza czytającego źródła, tylko część z tych 
śmiałków i  żeglarzy umiała pływać), umierali na choroby tropikalne. Ale śmierć owe-
go Andrzeja, jego pochówek i nazwanie wyspy przypominające życie żeglarza poprzez 
odwołanie się do świętego patrona są wydarzeniem wyjątkowym. W tekstach źródło-
wych znajdujemy opisy śmierci osób wybitnych, dowódców wypraw, kapitanów karawel. 
Dla zwykłych członków załóg stosowano bezimienną, zbiorową formę wspomnienia, na 
przykład „zginęło wielu innych”. Tak postąpił rycerz Diogo Gomes, który również dotarł 
do ujścia Gambii, tam pozostawił dwie karawele, a jedną popłynął w górę rzeki, gdzie 
znalazł partnerów handlowych. Gdy powrócił do pozostawionych karawel, stwierdził, 
że na jednej zmarło aż dziewięciu ludzi, na drugiej pięciu. Ponieważ załoga karaweli 
liczyła zazwyczaj od 20 do 30 osób, były to straty bardzo duże. Gomes nie podał imion 
zmarłych, pozostali anonimowi. Wyjątkowy we wczesnej fazie wypraw był również fakt 
pochowania Andrzeja. Większość zabitych pozostawiano na polu bitwy, a ciała zmarłych 
na karaweli rzucano do oceanu lub rzeki. obawiano się bowiem schodzenia na ląd i na-
paści ze strony Afrykanów. W przypadku niezasiedlonej wysepki leżącej pośrodku rozle-
głych wód Gambii takiego niebezpieczeństwa nie było. Ponadto kupiec Ca da Mosto był 
prawdopodobnie bardziej skłonny do pomyślenia o zwykłym członku załogi niż rycerz 
Diogo Gomes i inni dowódcy karawel. 

W  trakcie wieku XVi zarówno leżące na północnym brzegu Gambii wioski, jak 
sama Wyspa Św. Andrzeja stały się miejscem rosnącego handlu niewolnikami. Wyspa 

5  Tamże.
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Św. Andrzeja, ze względu na swoje położenie, miała pewne znaczenie dla kontrolowania 
przewozu niewolników kupowanych w  miejscowościach leżących na stałym lądzie oraz 
dla ich przetrzymywania. Ważniejszą z wiosek na lądzie była Albreda, leżąca na terenie 
niewielkiej organizacji państwowej (lub wodzowskiej) ludu Mande (Mandingo) – Niumi 
(Barra). Portugalczycy, po przekazaniu zwyczajowego daru miejscowemu władcy, założyli 
w tej wsi faktorię i zbudowali kaplicę. 

Warto tu przypomnieć co oznaczał taki dar. Z punktu widzenia Portugalczyków, po-
tem innych Europejczyków, przekazywanie daru miejscowemu naczelnikowi oznaczało 
kupienie terenu, na którym budowano faktorię, fort, kaplicę i  inne budynki. Afrykanie 
traktowali taką transakcję zupełnie inaczej. W ich kulturze i  religii ziemia należała do 
pierwszych przybyszów na dany teren, czyli do zmarłych przodków. Dlatego ziemia była 
niezbywalna. Wiedzę o pierwszeństwie przodków ich potomkowie przechowywali w tra-
dycji ustnej i w rytuałach. Wszyscy następni osadnicy, należący do różnych grup etnicz-
nych, mogli się osiedlić na tej ziemi i  ją zagospodarować, pod warunkiem przekazania 
zwyczajowego daru naczelnikowi wioski lub wodzostwa, wywodzącego się od pierw-
szych osadników. Naczelników takich uważano w Afryce za „władców ziemi” i uznawano 
ich sakralne prawa do dysponowania ziemią. Dar składany przez przybyszów nie mu-
siał mieć wielkiej wartości. Miał znaczenie rytualne. Jego przekazanie nie oznaczało dla 
Afrykanów aktu sprzedaży ziemi, ale owszem – potwierdzenie przez nowych osadników, 
że ziemia należy nadal do owych przodków6.

W trakcie XVi wieku Portugalczycy tracili stopniowo swój monopol w handlu z Afry-
kanami. Na wybrzeżach Afryki Zachodniej i  wzdłuż żeglownych odcinków rzek, w  tym 
Gambii, wypierali ich Holendrzy, Anglicy, Francuzi. Rywalizację tę, jej uczestników, etapy 
i rezultaty opisał drobiazgowo John Milner Gray w swej Historii Gambii7. 

W XVii i XViii wieku większość państw europejskich starała się utworzyć na wybrze-
żach Afryki Zachodniej swoje faktorie i chroniące je forty. Świetny przegląd tego zjawiska 
opublikował Bronisław Nowak8. Ale Rzeczpospolita Polsko-Litewska nie podjęła takiej 
próby. Sebastian Klonowic w swoim poemacie Flis w ten sposób wyjaśniał przyczyny tej 
wstrzemięźliwości w działaniu szlachty:

 Lecz miła Polska na żyznym zagonie
 Zasiadła jako u Boga na łonie.
 Może nie wiedzieć Polak, co to morze
   Gdy pilnie orze.

6  M. Tymowski, Les traditions orales des peuples Mande et les recherches sur l’histoire de l’habitat en Afrique Occiden-
tale, [w:] Fonti Orali – Antropologia e Storia, B. Bernardi, C. Poni, A. Triulzi (eds.), Mediolan 1978, s. 339–345, szczególnie 
s. 342–343.
7  J.M. Gray, A History of the Gambia, Cambridge 1940. 
8  B. Nowak, Ekspansja europejska w Afryce w XVII–XVIII w. Jej etapy, przejawy i skutki, [w:] Historia Afryki do początku 
XIX wieku, M. Tymowski (red.), Wrocław 1996, s. 1081–1167, szczególnie s. 1097–1136. 
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 […]
 Polaku bracie, mając takie niwy;
 Czegoż wżdy szukasz w dalekim powiecie,
   Na nowym świecie.
 […]
 Dajmyż już ten dank Hiszpanom i Niemcom
 Francuzom, Włochom, inszym cudzoziemcom, 
 Niech tamte świeże wynajdują światy
   Z złotymi płaty.
 Niech tam kopają ten skarb niepoczęty,
 Niechaj perłami ładują okręty,
 Nam niechaj rodzi upragniona niwa
   Spokojne żniwa9.

oczywiście, poza wysoką dochodowością folwarków i  samozadowoleniem szlachty 
w okresie dobrej koniunktury zbożowej trwającej na przełomie XVi i XVii wieku można by 
wymienić wiele innych powodów braku polsko-litewskiej ekspansji zamorskiej. 

Ekspansję taką próbował natomiast podjąć lennik Rzeczypospolitej, książę Kurlandii 
i Semigalii Jakub Kettler (panował w latach 1642–1681). Co więcej, jego starania dotyczyły 
właśnie Wyspy Św. Andrzeja. J.M. Gray poświęcił rozdział swojej książki Kurlandczykom 
nad Gambią10. W Polsce tematem tym zajął się ostatnio Dariusz Kołodziejczyk11. 

Książę zlecił swojemu agentowi w Amsterdamie zorganizowanie wyprawy do Afryki 
Zachodniej, znalezienie miejsca dogodnego do utworzenia faktorii i  rozpoczęcie działal-
ności handlowej. W 1651 roku wysłano dwa statki, na miejscu podjęto rokowania z wład-
cą znanego nam już państwa Niumi (Barra). Pozyskano za zwyczajową opłatę prawa do 
opuszczonej wtedy wyspy Św. Andrzeja oraz wioski leżącej na brzegu Gambii nieopodal 
wyspy. Postępowano podobnie jak poprzednicy, gdyż bez dostaw żywności trudno było 
o utrzymanie wyspy pod swoim władaniem. innym nabytkiem była wyspa przy południo-
wym brzegu ujścia Gambii. Kurlandczyk, major Fock jako gubernator, stanął na czele tych 
osad i ich załóg i zorganizował na Wyspie Św. Andrzeja budowę fortu. Wzorem większości 
takich europejskich budowli w Afryce, była to forteca z kamienia, chroniona bastionami, 
wyposażona w artylerię. Zbudowano też kaplicę, w której posługę pełnił pastor.

Jednakże Kurlandia nie miała możliwości, aby utrzymywać regularny handel i  ko-
rzystać w  pełni ze swych posiadłości afrykańskich. W  1652 roku wybuchł konflikt ho-
lendersko-angielski. Statki kurlandzkie były zatrzymywane, handel nie był regularny. 

9  S.F. Klonowic, Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i  inszymi rzekami do niej przypadającymi, oprac. S. Hrabec, 
Wrocław 1951, s. 30, 32, 46 (pierwodruk Raków 1595).
10  J.M. Gray, dz. cyt., s. 39–51.
11  D. Kołodziejczyk, Czy Rzeczpospolita miała kolonie w Afryce i Ameryce? Czyli czy kolonia mojego wasala jest moją 
kolonią?, http://www.niniwa22.cba.pl/kolodziejczyk_kolonie_w_afryce.htm.
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Podczas drugiej wojny północnej („potopu”) książę Jakub Kettler pozostał lennikiem 
Rzeczypospolitej, w  rezultacie był nawet uwięziony przez Szwedów. o panowanie nad 
Gambią i tamtejszym handlem walczyły silniejsze państwa europejskie oraz ich kompa-
nie handlowe. Holendrzy wykorzystując sytuację, zajęli przejściowo wyspę, przechodziła 
ona z rąk do rąk kilkakrotnie. Gdy jedni Europejczycy odbierali wyspę lub wioskę drugim 
Europejczykom, nie wręczali daru Afrykanom, uważali bowiem, że zabierają własność eu-
ropejską. Pogląd Afrykanów był w tym wypadku całkowicie odmienny. Doszło nawet do 
sytuacji, gdy Afrykanie z  Niumi udzielili skutecznej pomocy Kurlandczykom. Być może 
pamiętali, że to Kurladczycy przekazali im zwyczajowy dar uprawniający do użytkowania 
wyspy. Być może, pewne zaciekawienie i uznanie budziła odmienność Kurlandczyków od 
innych Europejczyków. Kupowali oni za wyroby rzemieślnicze (metalowe i tkaniny) kość 
słoniową, pachnidła, skóry, niewielkie ilości złota, ale podobno nie handlowali niewolni-
kami – w przeciwieństwie do Holendrów, Anglików i Francuzów. W 1661 roku wyspa zo-
stała opanowana przez Anglików, chociaż kilkakrotnie zajmowali ją jeszcze przejściowo 
Francuzi. W każdym razie epizod kolonialnego panowania Kurlandii nad kilkoma teryto-
riami nad Gambią dobiegł końca. 

Anglicy, po zajęciu wyspy, w 1661 roku nadali jej nazwę James island. Uhonorowali w ten 
sposób Jakuba księcia Yorku, przyszłego króla Anglii Jakuba ii. Fort na wyspie był dogod-
nym miejscem gromadzenia niewolników, gdyż ucieczka stamtąd była niemożliwa. Ponadto 
rola wyspy i tamtejszego fortu polegała na kontrolowaniu handlu niewolnikami i pilnowaniu 
szlaku wodnego. Wedle relacji Jean Barbota „garnizon fortu liczy 30 białych ludzi i pewnej 
liczby Czarnych, pod wodzą oficera, którego nazywają ’agentem’ albo ’kupcem’… Główny 
budynek jest dobrze posadowiony. Zaopatrzony jest w 40 dział”12. Barbot nie wspomniał 
o kilku pisarzach, sekretarzach, o których wiemy z innych źródeł, ani o czasowo przebywa-
jących na wyspie kupcach. W XViii wieku trwały nadal wojny i konflikty o panowanie nad 
Gambią, w których przeciwnikami były głównie Anglia i Francja oraz kompanie handlowe. 
Wyspę atakowali także piraci. Fort był kilkakrotnie niszczony i odbudowywany. Jego rozmia-
ry i plan nie ulegały jednak znacznym zmianom, na wyspie brakowało miejsca na większą 
budowlę. Nie było też potrzeby rozbudowy. Na mocy traktatu paryskiego w 1783 roku uzna-
no władzę Anglii nad Gambią (a Francji nad Senegalem). Gdy w 1807 roku Anglia ogłosiła akt 
abolicyjny wprowadzający zakaz handlu niewolnikami, dla wymuszenia jego wykonywania, 
i uniemożliwienia kontynuacji handlu ludźmi, u ujścia Gambii Anglicy zbudowali dwa forty, 
na południowym brzegu Six-Gun Battery (1816), na północnym Fort Bullen (1826). Abolicja 
i zablokowanie handlu niewolnikami w następnych dziesięcioleciach XiX wieku pozbawiły 
James island znaczenia. Wyspa została opuszczona i fort stopniowo popadł w ruinę. 

Przez okres kolonialnego panowania Anglii nad Gambią w  XiX i  w  pierwszej poło-
wie XX wieku, oraz pierwsze dziesięciolecia po odzyskaniu przez Gambię niepodległości 

12  Barbot on Guinea. The writings of Jean Barbot on West Africa 1678–1712, P. Hair, A. Jones, R. Law (eds.), London 1992, 
t. 1, s. 149. 
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(co stało się w 1965 roku), wyspa nosiła nadal nazwę James island i nie budziła większe-
go zainteresowania. o zmianie sytuacji zadecydowało kilka przyczyn. Po pierwsze, było 
to znaczenie, jakie w Afryce przywiązuje się do dziejów nowożytnego, transatlantyckiego 
handlu niewolnikami i  krzywd doznanych przez Afrykanów. Po drugie, zainteresowanie 
tym zjawiskiem w Ameryce, które wykracza poza populację potomków niewolników. Po 
trzecie, powiązanie, w przypadku James island, zjawiska masowego, najczęściej bezimien-
nego, z losem pojedynczego człowieka. 

W przypadku James island jest nim niewolnik o  imieniu Kunta Kinte (w angielskim 
zapisie Kunta Kinteh), porwany znad Gambii w  latach 60. XViii wieku. Jego losy, a  tak-
że losy jego potomków w  Stanach Zjednoczonych odtworzył i  przywrócił pamięci Alex 
Haley w dziele Roots. The Saga of an American Family13. W 1977 roku nakręcony został 
wedle tego dzieła serial telewizyjny, następnie, w  2016 roku powstał jego remake. Ha-
ley nie tylko odnalazł swego przodka w spisach niewolników przywiezionych do Ameryki 
i w dokumentach dotyczących sprzedaży, ale ponadto odtworzył na podstawie opowieści 
rodzinnych jego afrykańskie imię i słowa w języku Mande, których używał i które przecho-
wane zostały przez pokolenia w pamięci jego potomków. Poszlaki wiodły do miejsca jego 
porwania, nad Gambię, do wsi Juffureh. Jest ona położona obok wsi Albreda, znanej nam 
już z  czasów obecności portugalskiej nad Gambią. obie wsie leżą nad rzeką, naprzeciw 
interesującej nas wyspy. W Juffureh Haley odszukał przypuszczalnych członków rodziny 
Kunta Kinte, dziś w dziewiątym pokoleniu od czasu jego porwania. 

Dzięki dziełu Haleya i serialom telewizyjnym, postać Kunta Kinte stała się znana po-
wszechnie. Z inicjatywą nadania James island nazwy Kunta Kinteh island wystąpił afro-
amerykański malarz i rzeźbiarz Chaz Guest. W Gambii propozycja została przyjęta bardzo 
przychylnie. Nadanie nazwy odbyło się w 2011 roku, w trakcie international Roots Festival, 
z udziałem Prezydenta Gambii Yahya Jammeh’a i samego artysty. Wyspa, wraz z pobliskim 
wsiami Juffureh (Dżufureh) i Albredą wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCo. Zjawisko niewolnictwa poznawane poprzez postać Kunta Kinte oraz malowni-
cze otoczenie przyrodnicze wysepki stanowią dziś największą atrakcję turystyczną Gambii 
i w pewnym stopniu dają odpowiedź na opinie takie, jak zamieszczona we wspomnianym 
przewodniku. W  Gambii jest do zwiedzenia zespół obiektów ważny z  punktu widzenia 
historii ludzkości. 

Wyspę uporządkowano, zbudowano przystań dla rzecznych statków i  łodzi mających 
przywozić turystów. Chaz Guest zaproponował umieszczenie na wyspie, dziesięciometrowej 
statuy nazwanej Mandinka Warrior (Wojownik Mandingo) nawiązującej do postaci Kunta 
Kinte. Po projekcie tym pozostała miniatura planowanej rzeźby o wysokości 60 cm odlana 
w brązie w 12 egzemplarzach, z których kilka jest jeszcze do kupienia, o czym zawiadamia 
strona artysty. Zdjęcie przedstawia postać młodego mężczyzny, wyrastającą z pnia baoba-
bu, w dynamicznym obrocie ciała i zwróconym ku górze geście rozpostartych rąk.

13  A. Haley, dz. cyt., s. 670–686. 
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Wyruszamy na wycieczkę rano, autobus przebija się mozolnie przez korki na szosie 
wiodącej do Banjul. Po około dwóch godzinach grupa nasza licząca około 20 osób wsiada 
na statek, czy raczej bardzo dużą drewnianą, dwupokładową łódź, zaopatrzoną w sil-
nik. Zarówno ta duża łódź, jak mijane potem niewielkie łodzie rybaków, pomalowane są 
żywymi, kontrastowymi kolorami. Przywiązywanie wagi do urody i kolorystyki strojów 
i przedmiotów codziennego użytku, w tym łodzi, jest w Gambii powszechne. Płyniemy 
w górę rzeki, wśród bezmiaru jej wód nie widzimy ani północnego ani południowego jej 
brzegu. Po trzech i pół godzinach zbliżamy się do małej wysepki, gęsto zarośniętej oka-
załymi drzewami. Między nimi widzimy we wschodniej części zarys ruin fortu, w zachod-
niej płaski teren, na którym przed kilkoma wiekami znajdowały się chaty Afrykanów 
służących w forcie. od północy zbudowano pomost do cumowania dużych łodzi (il. 34, 
s. 394). Wyspa jest rzeczywiście niewielka, tym bardziej, że po XViii wieku rzeka uniosła 
jej część. Zwiedzanie zostało ułatwione przez rozmieszczenie licznych tablic informa-
cyjnych, planów fortu i jego makiety, wykazu dat dotyczących historii wyspy, począwszy 
od 1456 roku i pogrzebu żeglarza Andrzeja. Na zachowanych fragmentach murów i ba-
stionów fortu widzimy tu i tam kilkanaście armat (il. 35, s. 394). We wnętrzu, na pozo-
stałościach dziedzińca, jest wejście do lochu, w którym trzymano niewolników. Podobne 
lochy są stałym elementem ekspozycji dotyczących niewolnictwa. Widziałem je w Sene-
galu, na wyspie Gorée, w domu kupca handlującego niewolnikami, zmienionym obecnie 
na muzeum. Także w fortach Kormantin, Cape Coast i Elmina na wybrzeżu Ghany. Budzą 
one grozę, ale rozmiary lochów (poza tymi z wybrzeża Ghany) świadczą, że nie trzymano 
w nich wszystkich niewolników, raczej tylko groźnych, zbuntowanych, budzących strach 
wśród właścicieli. Pozostali trzymani byli pod strażą, w zadaszonych szopach, z lepszym 
dostępem powietrza, ale w warunkach bardzo uciążliwych. Byli przywiązani do słupów 
lub skuci. W przeciwieństwie do lochów owe drewniane szopy nie zachowały się, mamy 
jednak ich siedemnasto lub osiemnastowieczne ryciny14. 

Z Kunta Kinteh island płyniemy do Albredy i Juffureh. Widzimy starania o uporząd-
kowanie obu wsi i chęć ukazania pozytywnej strony życia współczesnego. i oczywiście 
przekazywanie turystom informacji dotyczących niewolnictwa jako zjawiska ważnego 
dla dziejów powszechnych. Wykorzystano przy tym instytucję istniejącą już wcześniej, 
miejscowe, niewielkie ale ciekawe muzeum niewolnictwa. Powstało ono w  Albredzie 
w 1996 roku. Zostało umieszczone w budynku o charakterze kolonialnym, zbudowanym 
przez Brytyjczyków w  połowie XiX wieku. ostatnimi jego właścicielami byli libańscy 
kupcy, bracia Maurel i stąd nosi on nazwę Maurel Building. Zanim jednak dojdziemy do 
muzeum, widzimy witające nas pomniki, rzeźby, tablice i hasła. Jest to przede wszyst-
kim pomnik – rzeźba postaci niewolnika z  uniesionymi rękami, zrywającego kajdany, 
z napisem NEVER AGAiN. Gest postaci, zrywanie kajdanów, napis, są typowe dla wielu 

14  B. Nowak, Handel niewolnikami, [w:] Historia Afryki do początku XIX wieku, M. Tymowski (red.), Wrocław 1996, rysun-
ki baraków s. 1178, il. 244, s. 1196, il. 249 i towarzyszące im komentarze Nowaka. 
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upamiętnień niewolnictwa i  wyzwolenia od niego, umieszczanych w  licznych miejscach 
w Afryce Zachodniej. Są to zazwyczaj rzeźby i malowidła realistyczne, przedstawiające po-
tężną postać wyzwalającego się człowieka. Pomnik we wsi Albreda jest jednak wyjątkowy 
(il. 36, s. 395). Nie przedstawia realistycznie postaci ludzkiej, jest alegoryczny i symbolicz-
ny. Głową tej postaci jest glob ziemski, co mocno uwypukla światowy zasięg zjawiska. Lo-
kalność Albredy i Juffureh, Wyspy Kunta Kinte, rzeki Gambii, spleciona została z przesła-
niem dotyczącym historii powszechnej. W drodze do muzeum zobaczymy zresztą mural 
o całkowicie tradycyjnym ujęciu tej samej sceny, realistyczne są też rzeźby i malowidła na 
dziedzińcu muzeum. Zrywanie więzów może się także odnosić do wyzwolenia z zależno-
ści kolonialnej. Pomniki i malowidła tego typu, powszechne w Afryce, sugerują istnienie 
związku między jednym i drugim wyzwoleniem. 

Zwiedzanie jest dyskretnie nadzorowane i organizowane. Grupie naszej towarzyszą 
strażnik i pięknie ubrana młoda kobieta. Wyszła do nas z pomieszczenia, przy którym roz-
postarta była flaga Gambijskiego Czerwonego Krzyża wsi Albreda i Juffureh (il. 37, s. 395). 
Bardzo skromna siedziba kontrastowała z pięknym, kolorowym strojem pielęgniarki. oka-
zała się ona bardzo pomocna, gdy jedna z turystek upadła i skaleczyła się w nogę. Dal-
sza droga wiedzie nas do miejscowej szkoły. Mijamy dwa-trzy stragany z bardzo skromną 
ofertą wyrobów dla turystów. Strażnik nie pozwala liczniejszym drobnym przekupniom 
zbliżać się do grupy. W szkole najwyraźniej przygotowany jest pokaz lekcji. Uczniowie re-
cytują nazwy miesięcy napisane po angielsku na tablicy. Nauczycielka ubrana jest w strój 
tak piękny, kolorowy i ozdobny, ale w sytuacji szkolnej nienaturalny, że towarzyszący nam 
strażnik uważa za potrzebne udzielenie wyjaśnień. Mówi, że jest to strój młodej mężat-
ki, noszony bezpośrednio po ślubie. Po wizycie w szkole idziemy do muzeum niewolnic-
twa, z charakterystycznym zestawem eksponatów: kajdanami, biczami, skałkową bronią 
palną, a ponadto z ciekawymi zdjęciami, odbitkami ogłoszeń licytacji niewolników sprze-
dawanych w Ameryce, podobiznami ważnych postaci ruchu abolicjonistycznego, w  tym 
wybitnych wyzwoleńców. ostatnią salę wypełniają zdjęcia obrazujące sytuację Afroame-
rykanów w XX wieku oraz fotografia Marthina Luthera Kinga. Ekspozycja muzeum przy-
pomina więc także aktualność problematyki niewolnictwa i trwałość jego konsekwencji. 

Trasa od pomnika Never Again!, poprzez siedzibę Czerwonego Krzyża, szkołę i mu-
zeum odzwierciedla plan wizyty, w którym dramatyczna przeszłość ukazana jest na tle 
pewnych osiągnięć niepodległej Gambii. W dalszej drodze, już w Juffureh, mijamy studnię 
głębinową. Z rury obficie tryska woda, którą kobiety nabierały do wielkich plastikowych 
kanistrów. Na studnię nie zwrócono naszej uwagi, tak jak zwracano na szkołę i punkt lecz-
niczy, ale dostęp do wody ma dla mieszkańców niemniejsze znaczenie. 

Naszym celem jest w Juffureh spotkanie z dwoma starszymi kobietami, w dziewiątym 
pokoleniu potomkiniami rodu Kunta Kintego. odbywa się ono w  zadaszonym, otwartym 
pawilonie, w którym ławy do siedzenia otaczają środkową przestrzeń. Kobiety są ubrane 
w tradycyjne miejscowe stroje (il. 38, s, 396). Emanują stoickim spokojem, ale i pewną dozą 
znużenia i obojętności. Brak kontaktu, możliwości rozmowy, tworzą sztuczną sytuację. 
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Wracamy do przystani i naszej łodzi w okropnym skwarze, mocno zmęczeni, odprowa-
dzani przez strażnika i pielęgniarkę. Wzdłuż drogi spotykamy kilka grup dzieci, które po-
zdrawiają nas i śpiewają piosenki w rytm uderzeń w plastikowe butelki spełniające funkcję 
bębenków. To już ostatni element planu zwiedzania. Nie przewidywał on obejrzenia ruin 
fortu w Albredzie, którego pozostałości na szczęście widzieliśmy z oddali, ani ruiny portu-
galskiej kaplicy z XVi wieku. Żałuję, że jej nie widziałem, choć ze zdjęć i opisów wynika, że 
nie ma wiele do zobaczenia. Cała wycieczka była dla mnie rodzajem „dotknięcia” przeszło-
ści, swoistym, emocjonalnym „przeżyciem historycznym”, ważnym dla procesu poznania 
historycznego, chociaż mieszczącym się poza „szkiełkiem i okiem”. Szansy na dodatkowe 
„dotknięcie” przeszłości portugalskiej w Albredzie nie zrealizowałem. Wiem o tej kaplicy, 
widziałem zdjęcia jej pozostałości, ale żałuję i odczuwam niedosyt. 

Czas na powrót, na dolnym pokładzie łodzi czeka na nas późny obiad i trzygodzinna 
żegluga w dół rzeki do Banjul. 
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Wojenne ścieżki Dolomitów

Jacka Łapotta, dzisiejszego profesora Jacka Łapotta, poznałem w zeszłym stuleciu, 
kiedy to w  1983 roku zostałem zatrudniony w  Dziale Morskim Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Jacek był wtedy Kierownikiem Działu Kultur Pozaeuropejskich specjalizu-
jącym się w etnologii ludów Afryki Zachodniej, a zwłaszcza Dogonów. Kiedy zapadła de-
cyzja, że Jacek zostanie uhonorowany księgą pamiątkową z okazji swoich 70 urodzin, za-
stanawiałem się jaki tekst Mu poświęcić? W grę wchodził standardowy artykuł naukowy 
z dziedziny historii nowożytnej Pomorza lub „coś innego”. Wiedziałem też, że większość 
osób piszących do księgi pamiątkowej Jacka to będą etnologowie. Stąd też wydawało mi 
się, że „czysty tekst historyczny”, nie będzie za bardzo pasował do reszty księgi i może 
stanowić pewien problem dla osób ją redagujących. Zatem postanowiłem napisać mate-
riał o jednej ze swoich pasji, wojennych ścieżkach Dolomitów i pamiątkach, jakie pozosta-
ły tu po i wojnie światowej.

W  listopadzie 2018 roku minęła setna rocznica zakończenia i  wojny światowej, 
globalnego konfliktu, który zmienił oblicze Europy i  Świata. Na wszystkich jej fron-
tach w  Europie, na Bliskim Wschodzie i  w  Afryce zginęło ponad 20 milionów ludzi, 
głównie żołnierzy toczących krwawe walki pozycyjne. Stało się bowiem tak, że po 
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krótkim okresie wojny manewrowej armie walczących stron utknęły w miejscu, budu-
jąc skomplikowane linie obronne. Próby przełamania owych rozbudowywanych pasów 
umocnień, zwłaszcza na froncie zachodnim, nie przynosiły jednoznacznych sukcesów 
i kończyły się najczęściej obustronnymi stratami sięgającymi po kilkaset tysięcy zabi-
tych, rannych i zaginionych1. Najbardziej krwawą, a zarazem i bezsensowną bitwą tej 
wojny były kilkumiesięczne (luty – grudzień 1916 roku) zmagania pod Verdun, które 
przyniosły obu stronom straty wynoszące ponad 700 000 rannych i zabitych. Bitwa pod 
Verdun złożona z licznych i krwawych ataków i kontrataków (podzielona przez history-
ków na sześć faz) miała zdaniem strategów niemieckich wykrwawić armię francuską2. 
W rzeczywistości stała się symbolem absurdu tej wojny lub lepiej rzecz ujmując wojny 
w ogóle. Smutną konsekwencją i wojny światowej było także i  to, że nie rozwiązała 
ona żadnych problemów gnębiących ówczesną Europę, a co więcej stała się zarzewiem 
jeszcze okrutniejszego konfliktu – ii wojny światowej.

Jednym z  miejsc zmagań podczas i  wojny światowej stały się Dolomity leżące 
przed jej wybuchem na granicy rozdzielającej Monarchię Austro-Węgierską od Króle-
stwa Włoch3. Wojna dotarła tu z pewnym opóźnieniem, wynikającym z faktu, że Wło-
chy przystąpiły do niej po stronie Ententy dopiero w maju 1915 roku. W tym konflikcie 
państwo włoskie uznało za swego głównego wroga monarchię naddunajską dążąc 
do rozszerzenia wpływów w basenie Morza Adriatyckiego oraz we wschodniej części 
Morza Śródziemnego4. Miejscem najcięższych zmagań Włoch z Austro-Węgrami stały 
się okolice granicznej wówczas rzeki isonzo (Socza), nad którą stoczono łącznie (czer-
wiec 1915 roku – listopad 1917 roku) dwanaście bitew. Atakującymi w jedenastu z nich 
byli mający zdecydowaną przewagę liczebną (w  tych zmaganiach) Włosi. W  szóstej 
udało się im zająć Gorycję i  przesunąć front około kilka kilometrów w  głąb pozycji 
austro-węgierskich (na długości około 20 km)5. W ostatniej z bitew (dwunastej) wal-
czący resztką sił żołnierze austro-węgierscy zostali wsparci oddziałami niemieckimi. 
Wspólne natarcie połączone z  wcześniejszym atakiem gazowym doprowadziło do 
przerwania frontu włoskiego (bitwa pod Caporetto) i w konsekwencji do załamania się 
armii włoskiej (październik – listopad 1917 roku)6. Tylko dzięki wsparciu francuskiemu 
(12 dywizji) z trudem udało się odtworzyć front na rzece Piawi. Bitwa pod Caporetto 
i ofensywa wojsk państw centralnych wyłączyła na rok z aktywności militarnej Króle-
stwo Włoskie.

1  Por. rozdział Europejska wojna domowa 1914–1918, [w:] A. Briggs, P. Clavin, Europa dwóch stuleci 1789–1989, Wrocław 
2000, s. 208–217.
2  M. Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003, s. 245–250, 252, 264, 267–271.
3  M. Wachtler, G. obwegs, Krieg in den Bergen. Dolomiten, Bozen 2016, s. 42–47.
4  H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Kraków 1982, s. 121–129.
5  W. Schumann, P. Schubert, Süd–West–Front. Österreich-Ungarn und Italien 1915–1918, Wien 1992, s. 28–37, 55–76, 110–116.
6  M. Gilbert, dz. cyt., s. 380, 394, 400; H. Batowski, dz. cyt., s. 133–135.
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Niejako na drugim planie na północ od głównego teatru zmagań włosko–au-
striacko-węgierskich toczyły się walki w Dolomitach. Według wojskowych podziałów 
Dolomity stanowiły część frontu w Południowym Tyrolu. Specyfika walk wynikała tu 
przede wszystkim z  wysokogórskiego charakteru terenu, na jakim się one toczyły. 
Góry przekraczające często 2 500 m n.p.m. głęboko wcięte doliny, strome wąwozy, 
rwące rzeki, obszary lodowców i śniegu, wszystko to tworzyło scenerię, w której od-
bywały się zmagania obu stron. Walki w takim terenie wymagały specjalnego prze-
szkolenia od uczestniczących w  nich żołnierzy. Trzeba podkreślić, że z  wojskowe-
go punktu widzenia największą przeszkodą działań w  Dolomitach była rzadka sieć 
dróg oraz znaczne nachylenie stoków, na których prowadzono walki. Warto przy tym 
wskazać, że to ludzie – żołnierze obu stojących naprzeciw siebie armii, dźwigali na 
swych barkach wszystko, co było im potrzebne do życia i  walki. Zwierzęta juczne 
(w  tym konie) mogły pokonywać stoki jedynie do 25% nachylenia, bardziej strome 
– do 35% forsowali żołnierze najczęściej podzieleni na niewielkie oddziały, a  stoki 
powyżej 45% nachylenia były dostępne jedynie dla specjalnie przeszkolonych oddzia-
łów górskich. Wojna w górach wymagała zatem od żołnierzy wyjątkowego wysiłku fi-
zycznego niepodobnego do tego, jaki niezbędny był na nizinach. Trzeba także dodać, 
że zagrożenie życia było tu podwójne. Można było zginąć nie tylko z ręki przeciwnika, 
ale także w wyniku nieuwagi podczas zwykłego patrolu. Wąskie i kręte ścieżki, stro-
me stoki, rozpadliny, przepaście, szczeliny lodowcowe, zmienne warunki pogodowe, 
gwałtowne wiatry, wreszcie trudne warunki zimowe, wszystko to zwielokrotniało 
niebezpieczeństwo dla walczących w górach ludzi. Wreszcie nie bez znaczenia było 
rozrzedzone powietrze, które na wysokościach powyżej 2 500 m n.p.m. wymagało od 
ludzi zwielokrotnionego wysiłku7.

Front tyrolski w Dolomitach obok frontu w paśmie Alp Karnickich i Julijskich, we-
dług planów włoskich, miał stanowić strefę defensywną. Łącznie Włosi zgromadzili 
tu około 190 000 żołnierzy podzielonych na dwie armie. 1 Armia osłaniała teren od 
granicy szwajcarskiej po rejon Felter, zaś 4 Armia od Felter po obszar Monte Peralba 
w Alpach Karnickich8. Południowego Tyrolu broniły znacznie słabsze siły austro-wę-
gierskie liczące początkowo około 60 000 ludzi wsparte niemieckim korpusem alpej-
skim9. Jednak wielkim atutem obrońców były góry, a  zwłaszcza to, że potężny wał 
gór w tym Dolomitów znajdował się prawie w całości po austriackiej stronie granicy, 
umożliwiając zaciętą i skuteczną obronę.

Walki w Dolomitach charakteryzowały się zatem wielką gwałtownością, wybucha-
ły na skrajach przepaści, na wąskich graniach, skalnych półkach czy też na stromych 
zboczach. Uczestniczyły w nich najczęściej niewielkie, dobrze wyekwipowane oddziały. 

7 A. Aksamitowski, Zmagania włosko–austriackie podczas I wojny światowej. Wojna w górach, [w:] I Wojna Światowa 
na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914–1918, A. Krzak (red.), Szczecin 2014, s. 70–73.
8  Tamże, s. 73–75.
9  M. Wachtler, G. obwegs, dz. cyt., s. 64–65.
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W warunkach górskich obsadzające front dywizje rozciągnięte były na długości nawet 
50–60 km, stąd przejście z  jednego do drugiego skraju obrony wymagało najczęściej 
całego dnia. W  tej sytuacji najwięcej czasu obu stronom zajmowało budowanie wa-
rownych obozów złożonych z pozycji strzeleckich, pomieszczeń noclegowych, magazy-
nów żywności i amunicji, latryn, punktów dowodzenia, punktów medycznych, i bardzo 
często łączących całość licznych korytarzy. Do tego dochodziła konieczność zaopatrze-
nia stacjonujących w  owych obozach oddziałów w  żywność i  sprzęt do walki, w  tym 
oczywiście w amunicję. Pochłaniało to mnóstwo czasu i wyczerpywało siły walczących 
stron. Właściwie owe warowne obozy położone nad stromymi urwiskami, często ponad 
chmurami wymagały od ludzi wyjątkowego hartu. Front stawał się z  wolna zagma-
twany, nieczytelny bowiem często na jednym szczycie stacjonowali Austriacy, na dru-
gim obok Włosi. Marsze po wąskich ścieżkach (także z zaopatrzeniem) mogły odbywać 
się tylko w jednej wyciągniętej pojedynczej kolumnie i to tylko trasami osłoniętymi od 
ognia przeciwnika. Właściwie wspomniane wyżej górskie twierdze stawały się z cza-
sem niemożliwymi do zdobycia. Stąd też w Dolomitach, o ile pozwalało na to bliskie są-
siedztwo obu walczących stron, prowadzono wojnę minową, próbując drążyć korytarze 
pod pozycjami przeciwnika w celu wysadzenia ich w powietrze. Ryto zatem liczne ko-
rytarze minowe i kontrkorytarze przeciwko pracom minerskim. Wysadzanie umocnień 
przeciwnika, a przede wszystkim ostrzał artyleryjski powodował schodzenie licznych 
lawin stanowiących dodatkowe zagrożenie dla walczących. Biorąc pod uwagę górzysty 
teren w Dolomitach, właściwie nie walczono w nocy. Zmagania przerywano także zimą, 
ze względu na mróz, silny wiatr i  śnieżyce. Żołnierze koncentrowali się wówczas na 
walce z zimnem. Nie do końca pomagały ciepłe mundury, płaszcze i koce. Szczególnie 
ciężka była w Dolomitach zima z  1915 na 1916 rok. ostre mrozy i wielkie opady śnie-
gu właściwie zatrzymały jakiekolwiek działania. Narastały problemy z zaopatrzeniem, 
a ukryci w wykutych pomieszczeniach mieszkalnych oraz w punktach strzeleckich lu-
dzie walczyli z własnymi słabościami. Największym wrogiem stawały się zamarznięcia, 
a odmrożenia były wręcz powszechną plagą.

Wielkim problemem oddziałów walczących w  wysokich górach był transport ran-
nych w doliny. Wymagało to specjalnego sprzętu, a czasem skomplikowanego systemu 
drabin. Utrudnieniem był także ostrzał dróg ewakuacji przez przeciwnika. Niejednokrot-
nie zniesienie w  dół jednego rannego wymagało zaangażowania nawet sześciu zdro-
wych żołnierzy. Znacznym kłopotem byli także zabici oraz zmarli żołnierze. W warun-
kach wysokogórskich nie można było ich pochować, a często trudno było się dostać do 
miejsc, w których zginęli (rozpadliny, półki skalne, przedpole obrony znajdujące się pod 
ostrzałem nieprzyjaciela). Stąd też latem rozkładające się zwłoki, w tym padłe zwierzę-
ta stanowiły źródło odoru trudnego do wytrzymania. Najczęściej zbierane za zgodą obu 
walczących stron zwłoki palono w wyznaczonych miejscach, rzadko znoszono w doliny10.

10  Tamże, s. 192–193.
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Po długim okresie walk pozycyjnych w maju 1916 roku dość niespodziewanie dla 
Włochów siły austro-węgierskie przeszły do ofensywy na froncie tyrolskim. Dwumie-
sięczne walki (maj – czerwiec) przyniosły początkowo stronie austriackiej znaczne 
sukcesy, ale ostatecznie świeże siły włoskie zatrzymały, a  następnie odrzuciły Au-
striaków, którzy wycofali się na wcześniejsze dogodne dla obrony pozycje. Front tyrol-
ski ustabilizował się ponownie, a żadna ze stron nie podejmowała już działań ofen-
sywnych. Nie oznacza to wcale, że zapanował tu całkowity spokój. Nadal wybuchały 
gwałtowne walki, prowadzono wojnę minerską, rozbudowywano własne warowne 
obozy, z trudem zaopatrywano walczących oraz zmagano się z niegościnną, zwłaszcza 
w zimie, przyrodą11.

Dzisiaj, będąc w  Dolomitach, można natknąć się na liczne pamiątki po i  wojnie 
światowej, są nawet szlaki prowadzące po obszarach walk oraz liczne, najczęściej nie-
wielkie muzea. Jednym z takich miejsc intensywnych zmagań wojennych był masyw 
najwyższej góry Dolomitów – Marmolady (3 343 m n.p.m.). od strony doliny Malga 
Ciapela można się dzisiaj dostać na jej szczyt kolejką linową. Stacja pośrednia – Se-
rauta (2 950 m n.p.m.) z niewielkim muzeum poświęconym walczącym tu żołnierzom 
może stać się miejscem wypadowym w kierunku włoskich pozycji obronnych. Wystar-
czy sforsować głębokie siodło, aby dostać się na Punta Serauta (3 069 m n.p.m.). Jest 
to w istocie ostra, długa grań mająca na górze nie więcej niż 2 m szerokości. To pod nią 
Włosi zbudowali (51 i 52 regiment piechoty alpejskiej, tzw. Alpini) swoje pozycje i tam 
mieszkali oraz walczyli między majem 1916 roku a listopadem 1917 roku. Z wysokości 
siodła można dostać się do wykutego w skale punktu medycznego połączonego wą-
ską, wiszącą nad urwiskiem ścieżką z wykutymi dalej pomieszczeniami mieszkalnymi 
i  magazynowymi. Pozycje bojowe umieszczono pod samą granią. Trzeba wspiąć się 
około 50 m w górę, aby je osiągnąć. Znajdują się tu wykute w skale pozycje strzelec-
kie, stanowiska karabinów maszynowych, punkt dowodzenia z miejscem na radiosta-
cję, stanowiska artylerii, punkty obserwacyjne oraz miejsca ustawienia reflektorów, 
które pozwalały na nocną obserwację pozycji austriackich. Wszystkie owe pomiesz-
czenia są częściowo połączone korytarzami, jednak do niektórych z nich trzeba było 
iść po zewnętrznej stronie góry. Aby sprawniej i jak najszybciej pokonywać te odkryte 
fragmenty ścieżek komunikacyjnych, w  wielu miejscach wykuto schodki i  zamonto-
wano stalowe barierki. opisana pozycja obronna ryglowała Austriaków stacjonujących 
na skraju lodowca pod szczytem Marmolady. Trzeba przyznać, że ewentualne próby 
zejścia żołnierzy austriackich z Marmolady do doliny Malga Ciapela stawały się nie-
możliwe do zrealizowania wobec zaporowego ognia z  tak rozbudowanej i  dogodnie 
położonej pozycji włoskiej12.

11  A. Aksamitowski, dz. cyt., s. 80–81.
12  Por. M. Wachtler, G. obwegs, dz. cyt., s. 150–171.
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inną włoską pozycję obronną można zwiedzać udając się na początek kolejką linową 
z przełęczy Falzarego (2 105 m n.p.m.) na szczyt Lagazuoi (2 835 m n.p.m.). Przedtem 
należy jednak zaopatrzyć się w  hełm ochronny z  latarką. Ze szczytu Lagazuoi trzeba 
udać się granią do odległych o kilkaset metrów włoskich pozycji obronnych. Właściwie 
jest to prawdziwa twierdza złożona z  szeregu pomieszczeń mieszkalnych wykutych 
w skale i wyłożonych drewnem (jego resztki jeszcze się zachowały). obok części miesz-
kalnej (izb żołnierskich) twierdzy wykuto magazyny i pozycje strzeleckie pozwalające na 
kontrolę doliny Falzarego. Wszystkie pomieszczenia połączono ze sobą skomplikowaną 
siecią korytarzy. Czasami przejście między nimi odbywało się odsłoniętymi galeriami. 
Twierdza została skomunikowana z poziomem doliny Falzarego liczącym około 1 500 m 
korytarzem. To imponujące dzieło inżynierskie pozwalało na przenoszenie do twierdzy 
zaopatrzenia oraz na wymianę jej załogi. Schodząc lub wchodząc wspomnianym koryta-
rzem, co kilkadziesiąt metrów mijamy otwory służące budującym do usuwania urobku 
uzyskanego podczas prac górniczych (drążenia korytarza). Następnie miejsca te zamie-
niono na punkty obserwacyjne i strzeleckie. Sam korytarz pnący się prawie od podstawy 
doliny Falzarego ostro w górę tylko w niektórych, najbardziej stromych miejscach posia-
dał wykute schody. Zatem przez większą jego część żołnierze musieli wspinać się lub 
schodzić po nierównym podłożu, zimą bardzo często oblodzonym, zaś jesienią i wiosną 
mokrym od płynącej nim wody. Trzeba dodać, że opisywana twierdza posiadała własny 
generator prądu i własne oświetlenie.

Na przełęczy Valparola (2 168 m n.p.m.) można z  kolei zobaczyć austriacki obóz 
wojskowy, złożony z kilkudziesięciu kamiennych domów mających drewniane stropy 
przykryte darnią. obóz został częściowo zrekonstruowany za pieniądze Republiki Au-
striackiej. Położony jest na dość płaskim terenie pomiędzy pojedynczymi większymi 
skałkami. Pełnił funkcję tzw. obozu przejściowego, skąd żołnierze udawali się na gór-
skie pozycje, aby walczyć. Zobaczyć tu można między innymi żołnierskie kwatery, kan-
tynę, punkt sanitarny oraz latryny. Niedaleko obozu do zwiedzania udostępniony jest 
kamienny austriacki fort, zamieniony obecnie w muzeum wielkiej wojny (Museo della 
Grande Guerra 1914–1918). Można tu zapoznać się z  wyposażeniem obu walczących 
stron. Są karabiny, w które regulaminowo byli uzbrojeni żołnierze włoscy i austriac-
cy, karabiny maszynowe, oficerskie szable i  pistolety, mundury letnie i  zimowe. Na 
ekspozycji wystawiono również narty, rakiety, sprzęt medyczny, sanie do ewakuacji 
rannych, nosze, osobiste przedmioty używane przez żołnierzy (fajki, papierośnice, 
sztućce, noże) oraz odznaczenia obu stron. Dużą część wystawy zajmują dokumenty 
papierowe: plakaty wojenne, rozkazy, gazety z tamtego czasu oraz żołnierskie doku-
menty tożsamości. Jest też sporo fotografii. Dla pełniejszego zrozumienia warunków, 
w jakich żyli i walczyli żołnierze, stworzono kilka dioram rekonstruujących: żołnierskie 
pomieszczenie mieszkalne, punkt medyczny, stanowisko strzeleckie, magazyn żyw-
nościowy oraz punkt dowodzenia z radiostacją.
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Ze wspomnianego fortu widać wyraźnie odległą o  kilka kilometrów, zniekształ-
coną górę Col di Lana (2 462 m n.p.m.). To tu – naprzeciw austriackich pozycji, Włosi 
w ciągu 1916 roku wydrążyli w skale twierdzę złożoną z korytarzy, licznych stanowisk 
ogniowych, pomieszczeń mieszkalnych i  magazynowych. Utrudniała ona ruchy 
Austriakom, którzy panowali nad przełęczą Valparola. Nic więc dziwnego, że strona 
austriacka postanowiła pozbyć się uciążliwego sąsiedztwa. Zaczęły się ciężkie walki 
i  działania minerskie mające na celu zdobycie włoskiej pozycji. Krok po kroku, woj-
ska austriackie oskrzydlały zacięcie broniących się Włochów. Prowadzone tu działania 
wojenne pochłonęły łącznie ponad 8 000 zabitych. Mimo mężnej obrony, sytuacja dla 
strony włoskiej stawała się z wolna beznadziejna. Zapadła wreszcie decyzja opusz-
czenia prawie już okrążonej twierdzy. Aby nie wpadła ona w  ręce austriackie, Włosi 
postanowili ją wysadzić. Zgromadzono tu i  odpowiednio rozłożono pięć ton trotylu 
i 17 kwietnia 1916 roku około godz. 23.00 Włosi wysadzili swoją twierdzę, grzebiąc pod 
rumowiskiem około 150 żołnierzy austriackich prowadzących oblężenie13.

Wojenne ścieżki Dolomitów są obecnie jedną z  atrakcji tych gór. Pokazują żoł-
nierski trud, ale i bezsens toczonej wówczas wojny. Są wreszcie dobrym przykładem 
włoskiej polityki historycznej. i wojna światowa jest tu wyraźnie eksponowana, a bo-
haterstwo włoskich Alpini jest powszechnie podnoszone i podkreślane. Można przy-
puszczać, że polityka ta ma przesłonić fakt uczestnictwa faszystowskich Włoch po 
stronie hitlerowskich Niemiec w ii wojnie światowej.

13  Zob. M. Wachtler, G. obwegs, dz. cyt., s. 131–132.
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Prawo muzułmańskie  
w świeckiej Republice Mali

Republika Mali (fr. République du Mali), przed uzyskaniem niepodległości znana jako 
Sudan Francuski (fr. Soudan Français)1, jest afrykańskim państwem postkolonialnym po-
łożonym nad środkowym Nigrem, liczącym około 15 milionów mieszkańców należących 
do różnych grup etnicznych. Dominują liczebnie ludy z grupy językowej Mande (m.in. Ba-
mana, Malinka, Soninke) ponadto Songhaj, Fulbe (Peul), Maurowie i Tuaregowie oraz ludy 
z woltajskiej grupy języków, jak Senufo czy Dogonowie. Funkcję do pewnego stopnia inte-
grującą spełnia na tym terenie islam sunnicki, który obecnie jest nominalnie religią 90% 
mieszkańców kraju oraz dwa główne języki (bamana, którym mówi około 80% miesz-
kańców kraju i francuski będący językiem urzędowym). Pewną rolę odgrywa także pamięć 
kulturowa tradycji dawnych imperiów Ghany, Mali i Songhaju a lokalnie innych mniejszych 
państw takich, jak Segu, Kaarta, Masina czy imperium Tukulerów. 

1  „Sudan Francuski” nazwa od strefy sawann na południe od Sahary nazwanej przez Arabów „krajem Czarnych” 
tj. Bilad as-Sudan.
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Współczesne, postkolonialne Mali w granicach wyznaczonych przez Francuzów jest 
do pewnego stopnia następcą wspomnianych wyżej przedkolonialnych państwowości. 
Tendencje separatystyczne wobec dominujących tu ludów rolniczych z grupy Mande, od 
dawna wykazywały pasterskie ludy Sahary – Tuaregowie i Maurowie, a także część Fulbe, 
nieidentyfikujących się z państwem i narodem malijskim. Jedną z przyczyn, że islam nie 
jest do końca czynnikiem jednoczącym, są nie tylko różnice w pochodzeniu tych ludów, ich 
historii i kulturze, ale także fakt, że prawo państwowe Republiki Mali do dziś nie włączyło 
prawa muzułmańskiego (szariatu) w swój porządek konstytucyjny, pozostając nadal pod 
wpływem kolonialnego prawa francuskiego z jego zasadą świeckości (laïcité). To sprawiło, 
że Mali do niedawna było postrzegane przez obserwatorów zachodnich, jako wyjątkowy 
kraj muzułmański, gdzie tolerancja i konsensus są normą, a ekstremizm i „islamski funda-
mentalizm” jest (praktycznie) nieznany. Marginalizacja prawna islamu w kraju z większo-
ścią muzułmańską musiała jednak w końcu zaowocować efektem zwrotnym, by wypełnić 
pewną pustkę powstałą po nałożeniu na to społeczeństwo formalnych tylko ram demo-
kracji, bez wypełniających ją treści i stać się źródłem religijnego ekstremizmu i przemocy 
oraz rosnącej w siłę opozycji w postaci ruchów salafickich dżihadystów, organizacji takich 
jak: Al-Kaida islamskiego Maghrebu (AQiM) i innych „rodzimych”, islamistycznych organi-
zacji, w tym Ansar al-Din i fulbejskiego Frontu Wyzwolenia Masiny. W niniejszym artykule, 
w kontekście historycznym próbuję przedstawić ograniczenia w stosowaniu prawa muzuł-
mańskiego w Mali i z tej perspektywy popatrzeć na genezę współczesnej wojny domowej 
w tym kraju.

Islam na terytorium dzisiejszego Mali w okresie przedkolonialnym
Na początku warto podkreślić, że islam na terytorium dzisiejszego Mali obecny jest 

już od ponad tysiąca lat. Kupcy berberyjscy i arabscy, pełniący funkcję misjonarzy islamu, 
z Afryki Północnej docierali tam już prawdopodobnie od Viii wieku. islam umacniał się nad 
Nigrem także dzięki działalności bractw czy też zakonów (tarikah) sufickich. W okresie, 
kiedy to imperium Mandingo zwane również Mande, Manden, Manding lub Mali, założone 
w Xiii wieku przez Soundiate Keita, osiągnęło swój szczytowy okres rozwoju, islam był 
jego oficjalną religią. W strefie zachodniej Bilad as-Sudan od dawna krzyżowały się trans-
saharyjskie szlaki handlowe na kierunku północ-południe i trans-sudańskie na kierunku 
wschód-zachód. To właśnie dzięki temu handlowi złotem, solą, miedzią i niewolnikami 
prosperowały tutejsze organizacje państwowe. 

Z  historii rozwoju islamu w  tej części Afryki Zachodniej warto przypomnieć piel-
grzymkę do Mekki, jaką odbył w  1324 roku władca Mali zwany Mansa Moussa (także 
Kango Moussa lub Kankan Moussa), o której tradycja i źródła arabskie zachowały pa-
mięć z powodu jej wyjątkowego przepychu. Zapoczątkowała ona stałą tradycję pielgrzy-
mek znad Nigru do Mekki. Po powrocie, wspomniany Mansa Moussa zbudował w 1328 
roku słynny meczet Djinguereber w Timbuktu – głównym w tym czasie centrum han-
dlu transsaharyjskiego. W okresie panowania Songhaju miasta takie jak Gao, Dżenne 
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i Timbuktu staną się silnymi ośrodkami myśli muzułmańskiej mającymi bezpośrednie 
kontakty z islamskim uniwersytetem Al-Azhar w Kairze. Umacnianie się islamu wiązało 
ze sobą ludność zachodnioafrykańskiej sawanny poprzez wprowadzenie wiary w  jed-
nego Boga i podobnych prawnych oraz politycznych instytucji, dzięki którym panował 
względny pokój i prawo, a handel mógł się rozwijać. Mimo to, islam w niewielkim tylko 
stopniu przeniknął do tutejszego świata wiejskiego, który rządził się autonomicznie we-
dług lokalnych norm prawa zwyczajowego. islam na terenie dawnego Mali był w dużym 
stopniu wyznaniem kupców miejskich i  klas rządzących, a nie religią obejmującą całą 
ludność wspomnianych państw. Zresztą często nawet wśród klas wyższych był raczej 
mieszaniną prawa zwyczajowego, nieortodoksyjnych reguł sufizmu i malikickiej szko-
ły sunnizmu. Kryzys handlu transsaharyjskiego w XVi wieku, a tym samym osłabienie 
ruchu pielgrzymkowego doprowadziło do znacznego zmniejszenia jego wpływów wśród 
tutejszej ludności, szczególnie w państwach Bamana (Segu i Kaarta), które powstały po 
rozpadzie imperium Songhaju2.

odrodzenie islamu na początku XiX wieku, w zachodniej strefie Bilad as-Sudan zwią-
zane jest dopiero z  militarną ekspansją od strony dzisiejszego Senegalu, pasterskiego 
ludu Fulbe i  stworzeniem na trenie dzisiejszego Mali sułtanatu Dina. Rządzący sułta-
natem Fulbe związani z zakonem sufickim kadirija i malikicką szkołą prawa sunnickiego 
stali się najżarliwszymi propagatorami religii muzułmańskiej wśród tamtejszych pogan 
(tj. wyznawców religii rodzimych). Prowadzone przez nich wojny odbywały się pod hasłem 
dżihadu (starań o propagowanie i utrwalanie islamu), a zakładane przez nich małe kolonie 
oparte były już w dużym stopniu na prawie szariatu. W okresie ich ekspansji zbudowano 
m.in. nowy wielki meczet w Dżenne, główny ośrodek malikizmu, które jako źródło islam-
skiego orzecznictwa (arab. fiqh) w  stopniu o  wiele większym niż inne szkoły sunnickie 
wykorzystywało praktyki wczesnych muzułmańskich mieszkańców Medyny, biorąc pod 
uwagę ogólny interes ummy. 

Państwo Dina (znane także jako Masina) uległo w  1857 roku ekspansji Tukulerów 
(Haalpulaar) – mieszanemu etnosowi z  Futa Tooro (terytorium dzisiejszego Senegalu) 
przenikniętego przez Fulbe, ale także Wolofów i  Sererów, którzy pod przywództwem 
El-Haddż omara Tall, członka zakonu tidżanija, utworzyli na terytorium dzisiejszego Mali 
imperium znane jako Sułtanat Tidżanija Dżihad lub Segu Tukuler podbijając państwa Ba-
mana Kaartę i Segu. Państwo to jednak, z uwagi na ekspansję francuską, nigdy nie osią-
gnęło wyższego stopnia instytucjonalizacji i stabilności. Powszechna islamizacja nastąpi-
ła tylko w jego centralnych rejonach. W latach 80. XiX wieku rozpadło się pod wpływem 
kolejnych ataków Fulbe, Tuaregów i Maurów a ostatecznie wojsk francuskich, których dys-
ponenci stali się nowymi panami kraju3.

2  Więcej patrz: M. Tymowski, Sudan Zachodni od VII do XVII w., [w:] Historia Afryki. Do początków XIX wieku, M. Tymowski 
(red.), Wrocław 1996, s. 442–486.
3  Por. J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012, s. 147–188.
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Uogólniając, w okresie przedkolonialnym muzułmanie stanowili większość populacji 
tylko w ośrodkach miejskich takich, jak Gao, Timbuktu czy Dżenne i tylko tam obecni byli 
prawoznawcy, którzy pilnowali poprawnego stosowania muzułmańskich koncepcji praw-
nych. W większości regionów prawo muzułmańskie opierało się na tradycji ustnej i miało 
charakter dość płynny, współistniejąc z  lokalnym prawem zwyczajowym. Ta kombinacja 
różnych systemów prawnych była ułatwiona z uwagi na niepiśmienność większości lud-
ności i przekazywania zasad koranicznych drogą ustną, co najprawdopodobniej prowadziło 
do reinterpretacji przepisów szariatu zgodnie z zasadami zwyczajowymi4. 

Islam w Sudanie Francuskim (1892–1960) 
Terytorium dzisiejszego Mali, nazwane początkowo, jak już wspomniałem, Sudanem 

Francuskim ustanowione zostało formalnie w 1892 roku, jako terytorium kolonialne na-
leżące do Francji. Jego podbój od 1888 roku, od strony Senegalu, przebiegał początkowo 
powoli, nabierając tempa dopiero dziesięć lat później, kiedy to Francuzi pokonali islamskie 
państwo Wasulu – Samoriego Touré, znajdujące się na terenie dzisiejszej Gwinei i stawia-
jące im zacięty opór. od 1905 roku większość obszarów wchodzących w skład Mali dosta-
ła się już pod ścisłą kontrolę francuską. Na początku Sudan Francuski administrowany 
był jako część tzw. Federacji Francuskiej Afryki Zachodniej (Afrique Occidentale Française) 
a jego funkcja ograniczała się do dostarczania siły roboczej koloniom na wybrzeżu Afry-
ki Zachodniej. Eksploatacja surowców naturalnych, czy gospodarka plantacyjna w strefie 
Sudanu, w przeciwieństwie do kolonii na wybrzeżu prawie nie istniała, w związku z tym 
wpływy administracji kolonialnej na lokalne struktury społeczne były tu przez wiele lat 
znikome. W latach 30. ponownie wrócono do nazwy Soudan Français, który od 1937 roku 
stał się już oddzielną jednostką administracyjną, co zaważyło na przyznaniu mu niepodle-
głości w latach sześćdziesiątych XX wieku5.

W pierwszym okresie kolonizacji (do lat 20.) Francuzi podobnie, jak początkowo tak-
że Brytyjczycy czy Rosjanie w  swoich imperiach, nie tylko nie utrudniali propagowania 
i utrwalania islamu wśród pogańskiej ludności, ale nawet ten proces do pewnego stopnia 
wspierali, widząc w nim pierwszy krok w swej misji cywilizacyjnej. W szczególności przy-
chylnie patrzono na muzułmańskie bractwa sufickie (zakony kadirija-muchtarija, tidżanija 
czy hamawija), które francuscy administratorzy uważali za reprezentantów umiarkowa-
nego „islamu afrykańskiego”. Ze stojącymi na ich czele ważnymi liderami religijnymi, zwa-
nymi marabutami, pragmatycznie wchodzili w polityczne sojusze. Nie oznacza to, że ich 
szczególnie poważano, ale represje dotykały tylko tych, których spostrzegano, jako poli-
tycznych dysydentów. islam w Mali, w okresie rządów kolonialnych, wbrew oficjalnej dok-
trynie świeckości, dobrze się rozwijał. Migracje za pracą, służba wojskowa, rozwój handlu, 

4  J. Haynes, Islam, State and Regime in Mali, London Metropolitan University, https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposa-
l/57f4a683-9f40-4829-b5bb-c5ae7d692f78.pdf.
5  M. Tymowski, Historia Mali, Wrocław 1979.
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jednym słowem ruch ludzi i idei sprzyjał zarówno konwersjom na islam, jak standaryzacjom 
praktyk religijnych w społecznościach muzułmańskich. Dodatkowym czynnikiem sprzyjają-
cym był fakt, że miejscowa ludność postrzegała islam, jako religię nowoczesną, uniwer-
salną, kojarzącą się z wysokim statusem materialnym, pozwalającą w pewnym stopniu 
uniezależnić się młodym ludziom od starszyzny plemiennej i  tradycyjnych naczelników, 
a jednocześnie będącą alternatywą wobec chrześcijaństwa i europejskiego kolonializmu6. 

Powiązania biznesowo-intelektualne tutejszych kupców muzułmańskich ze światem 
arabskim sprawiły jednak, że biznesmeni ci zaczęli z czasem krytykę islamu sufickiego, za-
rzucając mu, nie bez racji, zniekształcenia oryginalnych nauk Koranu i hadisów. Ten nowy 
nurt powstający powoli w obrębie muzułmańskiego establishmentu praktykującego piel-
grzymki do Mekki, nazwany przez kolonizatorów w uproszczeniu „wahabickim”, nie będzie 
początkowo odgrywał większej roli, nie mniej Francuzi przeczuwając, że zagraża on pod-
stawom laickości państwa, postanowili od początku mu przeciwdziałać. 

W  1903 roku dekret gubernatora generalnego Francuskiej Afryki Zachodniej z  Saint-
-Louis (stolicy tego terytorium), który miał uprawnienia do ogłaszania ustawodawstwa 
w formie rozporządzeń i dekretów administracyjnych, ustanawiał formalnie dwa, a de facto 
trzy różne rodzaje prawa dzielące różne grupy ludności kolonii. Był to tzw. system prawa 
mieszanego. Pierwsze z nich, francuskie prawo pozytywne (tj. Code Napoléon) obejmowało 
tylko obywateli francuskich, imigrantów z innych państw poza afrykańskich oraz tzw. citoy-
ens, tj. Afrykanów zasymilowanych (éwolués), którzy po zdaniu egzaminu z języka francu-
skiego i podstaw prawa republikańskiego uzyskiwali obywatelstwo francuskie. Drugie tzw. 
prawo tubylcze (justice indigène), czyli prawo zwyczajowe tubylców (indigènes), w tym prawo 
muzułmańskie, mogło być praktykowane wśród pozostałej ludności kolonii, którą określa-
no jako „poddanych francuskich” (sujets français)7. Z tym jednak, że prawo muzułmańskie 
miało wśród prawa autochtonicznego pozycję uprzywilejowaną. Sam jednak fakt włączenia 
szariatu do plemiennego prawa zwyczajowego był sposobem na jego zmarginalizowanie, 
które w zamierzeniu Francuzów służyć miało do neutralizacji bardziej radykalnych muzuł-
mańskich frakcji politycznych. Wydanie wspomnianego dekretu kończyło zarówno okres for-
mowania administracji kolonialnej, jak i początkową próbę ustanowienia jednego systemu 
prawnego na całym francuskim terytorium kolonialnym.

Kolonialne władze francuskie nigdy nie pozwoliły na zbudowanie odrębnego mu-
zułmańskiego systemu sądownictwa. Szariat w koloniach francuskich nie stał się nigdy 
częścią porządku konstytucyjnego. Stosowanie jego ograniczało się do pewnych domen 

6  B.J., Peterson, Islamization from Below: The Making of Muslim Communities in Rural French Sudan, 1880–1960, New 
Haven 2011.
7  Prawo tzw. tubylcze było wielokrotnie modyfikowane i ostatecznie zniesione w 1946 r. Wprowadzało ono wiele ogra-
niczeń dotyczących przedstawicieli ludów autochtonicznych, jak np. zakaz zgromadzeń, podróżowania bez zezwolenia, 
możliwość aresztu do 15 dni bez wyroku sądowego czy obowiązek pracy przymusowej na cele publiczne. Zob. R. Vor-
brich, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań 2012, 
s. 220–221.
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społecznych, takich jak zwyczajowa regulacja małżeństwa i prawo dziedziczenia, ale na-
wet i w te obszary francuscy kolonizatorzy, w przeciwieństwie do Brytyjczyków, interwe-
niowali ponad głowami lokalnych autorytetów. Tak np. w 1939 i 1951 roku, władze kolonii 
wydały dekrety (décret Mendel i décret Jacquinot), które wprowadzały minimalny wiek 
zdolności do małżeństwa i  ograniczenia wysokości posagu dla rodziny panny młodej, 
wbrew dotychczasowym tradycjom. W sądach autochtonicznych (tribunaux indigènes) 
zasiadali w roli sędziów urzędnicy francuscy kierujący się zarówno prawem francuskim, 
jak i zwyczajowym (przeważnie muzułmańskim), wspierani tylko przy stosowaniu tego 
ostatniego przez lokalnych muzułmańskich prawoznawców, których sprowadzono do 
roli asesorów8. 

W ten sposób sędziów muzułmańskich sprowadzono do roli pomocników i doradców 
sędziów europejskich. Stracili oni prawo do decydowania w sprawach rozwodowych, do-
tyczących dziedziczenia, użytkowania ziemi i niewolników. Z jednej strony zmniejszyło to 
ich autorytet i sprawczość polityczną, z drugiej poprzez dostęp do decydentów francuskich 
mogło wzmacniać ich osobiste możliwości wpływu, które mogły przełożyć się na pozycję 
grupy, którą reprezentowali. W praktyce, ich sprawczość mogła być różna w zależności od 
sytuacji. Trzeba wziąć pod uwagę, że nadrzędna rola urzędników kolonialnych, w praktyce 
była ograniczona niewielką ich wiedzą na temat lokalnych układów oraz możliwości efek-
tywnej kontroli tylko w głównych centrach administracyjnych. Urzędnicy ci byli jednak na 
tyle skuteczni w kontrolowaniu sędziów muzułmańskich, że panowali nad rozprzestrze-
nianiem się idei politycznego islamu, tym bardziej, że w regionach wiejskich i tak rządził 
od stuleci nie tyle szariat, ile zwyczaje plemienne. Przemawia za tym fakt, że w Sudanie 
Francuskim, w  przeciwieństwie np. do Sudanu Anglo-Egipskiego, ruch narodowy, który 
pojawił się po ii wojnie światowej, był poza sferą oddziaływania instytucjonalnego islamu. 
Co nie oznacza bynajmniej, że kupcy wahabi nie udzielali politycznego poparcia politykom 
nacjonalistycznym dążącym do niepodległości. Przeciwnie, byli oni coraz bardziej aktywni. 
od 1945 roku zyskiwali coraz większe poparcie. Wzrosło ono zwłaszcza po pojawieniu się 
ruchu lotniczego i rosnącej liczby absolwentów kairskiego Uniwersytetu Al-Azhar. Bamako 
stało się w końcu jednym z głównych ośrodków politycznego islamu. Wahabici budowali 
tam własne meczety i szkoły, konfrontując się w dysputach religijnych z konserwatywny-
mi marabutami, prowokując, jak w 1957 roku w Bamako, nawet wybuchy przemocy prze-
ciwko sobie. Nie tworzyli jednak na bazie bractw sufickich czy też poza nimi, własnych 
ugrupowań narodowo-religijnych, jak w Sudanie Anglo-Egipskim. Wyjątkiem było utwo-
rzenie w 1953 roku Muzułmańskiego Związku Kulturalnego (L’Union Culturelle Musulmane 
– UCM). Fundamentalistyczne, czy też salafickie wersje islamu były w Mali ciągle jesz-
cze mało popularne. Przedstawiciele politycznego islamu przyłączali się w  tym czasie 
do laickich z założenia ugrupowań lewicowych będących imitacją partii francuskich, jak 
Socjalistyczna Partia Postępu (Parti Socialiste de Progrès – PSP) czy bardziej radykalna 

8  J. Haynes, dz. cyt.
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Unia Sudańska – Zlot Afrykańsko-Demokratyczny (Union Soudanaise-Rassemblement 
Démocratique Africain – US-RDA)9.

Wymienione wyżej partie były głównymi ugrupowaniami niepodległościowymi w Su-
danie Francuskim. Pierwsza z nich – PSP była początkowo skuteczniejsza, ale z czasem 
straciła teren polityczny na rzecz swojego bardziej radykalnego konkurenta – US-RDA, 
która przejęła rządy w niepodległym już państwie. W 1956 roku uchwalono ustawę za-
sadniczą Loi Cadre France, która umożliwiła Zgromadzeniu Terytorialnemu utworzenie 
gabinetu z  władzami wykonawczymi, które zyskały szeroką władzę nad sprawami we-
wnętrznymi. W 1957 roku przeprowadzono wybory do tego Zgromadzenia, które wygrała 
US-RDA zdobywając 57 z 70 miejsc. Po wyborach przyłączył się do niej jeszcze Związek 
Ludów Bandiagary, co w sumie pozwoliło im na utworzenie stabilnej większości pod przy-
wództwem Konaté, a  po jego rychłej śmierci w  1958 roku, pod kierownictwem Modibo 
Keïty, który przejął pełną kontrolę nad partią. 

Po przeprowadzeniu referendum w  1958 roku, Sudan Francuski zmienił nazwę 
na Republikę Sudanu (Republique Soudanaise) uzyskując autonomię wewnętrzną w ra-
mach Wspólnoty Francuskiej. Na początku 1959 roku, Sudan (Zachodni) i Senegal utwo-
rzyły tzw. Federację Mali, co miało być nawiązaniem do dawnego imperium. W  tym 
samy roku ogłoszono też pierwszą konstytucję. Przez krótki czas należały do tej Fede-
racji także Górna Wolta i Dahomej. W 1960 roku wystąpił z niej jednak także Senegal, co 
poskutkowało jej ostatecznym rozpadem. Dopiero wówczas, 20 sierpnia 1960 roku, Mali 
została uznana za niepodległe państwo, stając się natychmiast członkiem oNZ. Pierw-
szym jej prezydentem został Modibo Keïta, formalnie wybrany 22 września 1960 roku. 
Po nowelizacji konstytucji z 1959 roku przyjęto nową jej wersję we wrześniu 1960 roku. 
W dużym stopniu była ona wzorowana na konstytucji francuskiej z 1958 roku. Dawała 
prezydentowi silną, scentralizowaną i spersonalizowaną władzą wykonawczą. Charak-
terystyczne, że obie jej wersje, w kraju z przytłaczającą większością muzułmanów, nie 
odwoływały się w żadnej mierze do islamu, mówiąc jedynie o świeckim i społecznym 
charakterze Republiki Mali. Prawo muzułmańskie istniało poza obszarem skodyfikowa-
nego oficjalnego prawa na wzór francuski10. 

Islam a władza polityczna w Republice Mali (1960–2015)
Rządy prezydenta Modibo Keïty były inspirowane doktryną laickiego socjalizmu i ideą 

utrzymania niezależności od Francji. Wycofał on Republikę Mali ze strefy franka CFA i na 
wzór państw z  bloku wschodniego w  Europie ogłosił państwo jednopartyjne z  polityką 
szerokiej nacjonalizacji. Starał się podobnie, jak Nyerere w Tanzanii, promować kolektyw-
ną gospodarkę na wsi i politykę detrybalizacji, czyli ograniczania roli tradycyjnych przy-
wódców plemiennych, co miało służyć budowaniu narodu malijskiego. Nawiązał bliskie 

9  W.J. Foltz, From French West Africa to the Mali Federation, New Haven 1965.
10  Tamże.
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relacje z ZSRR nie odcinając się jednak całkowicie od Zachodu. Podobnie w odniesieniu do 
islamu, z jednej strony starał się neutralizować wpływy marabutów i wahabitów, zakazu-
jąc działalności Muzułmańskiego Związku Kulturalnego (UCM), ale z drugiej nie posunął 
się tak daleko, aby potępić działalność „duchownych” muzułmańskich w lokalnych środo-
wiskach. Muzułmanie byli nadal aktywni w polityce – tyle że nie jako przedstawiciele partii 
politycznych mających własne reprezentacje, ale raczej jako grupy nacisku wywierające, 
zwłaszcza lokalnie, wpływ na społeczeństwo11.

W latach 1962–1964 wybuchło powstanie Tuaregów dążących do utworzenia własne-
go państwa, krwawo przez Modibo Keïtę stłumione. Gospodarka weszła w stan kryzysu, 
co zmusiło władze malijskie do ponownego przyłączenia się w 1967 roku do strefy franko-
wej (CFA), przeciwstawiając się jednak w dalszym ciągu politycznym wpływom Francji. Po-
wyższe uwarunkowania, którym towarzyszyła polityka marginalizacji elit muzułmańskich, 
rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego w styczniu 1968 roku i podważanie niezawisłości 
władzy sądowniczej doprowadziła szybko do atmosfery niezadowolenia z jego rządów. 

Na fali tych nastrojów antyrządowych grupa młodych oficerów, w  dniu 19 listopa-
da 1968 roku, zorganizowała bezkrwawy zamach stanu, powołując 14-osobowy Komitet 
Wyzwolenia Narodowego, któremu przewodniczył porucznik Moussa Traoré. ogłosił się 
on prezydentem, ustanawiając de facto dyktaturę wojskową. Nawiązał ponownie bliską 
współpracę z Francją, wprowadził zakaz działalności partii politycznych, zniósł konstytucję 
z 1960 roku, zastępując ją początkowo konstytucją tymczasową, nową uchwalając dopiero 
w 1974 roku. Ta ostatnia ustanawiała państwo jednopartyjne, tzw. ii Republikę Mali, choć 
sama partia władzy o nazwie Unia Demokratyczna Ludu Malijskiego (Unia Démocratique 
du Peuple Malien – UDPM) oparta na tzw. demokratycznym centralizmie i złożona z woj-
skowych, powstała dwa lata później. W roku 1979, wybory prezydenckie ponownie wygrał 
Traoré. Jego rządy w Mali wzbudzały okresowo silne protesty Malijczyków (m.in. w dniach 
12–13 sierpnia 1969 czy 10 czerwca 1977 roku) – tłumione przemocą. 

W  odniesieniu do islamu, Traoré formalnie kontynuował dotychczasową politykę 
laicyzacji, ale z uwagi na silne poparcie społeczne, jakim cieszyli się niektórzy marabuci 
i przedstawiciele wahabitów, prowadził z nimi dialog i konsultacje na o wiele większą skalę 
niż poprzedni prezydent. islam w Mali odgrywał coraz większą rolę, choć nadal nie wszyscy 
go wyznawali ani też nie było jednego zadekretowanego wzoru bycia dobrym muzułma-
ninem. Niemniej ośrodki religijne takie, jak Timbuktu czy Djenné odgrywały ogromną rolę 
w życiu społecznym Malijczyków.

W 1970 roku prezydent Traoré zalegalizował ponownie Muzułmański Związek Kultu-
ralny i nadał mu ziemię pod budowę siedziby i meczetu. W 1979 roku powołał Centrum 
Promocji Języka Arabskiego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Mimo różnych trud-
ności, także bardziej radykalny islam, mając wsparcie krajów Zatoki, rozwijał się w Mali 

11  Zob. F.G. Snyder, The Political Thought of Modibo Keita, „The Journal of Modern African Studies”, maj 1967, t. 5(1), 
s. 79–106.
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w tym okresie, jak jeszcze nigdy. Do 1983 roku wahabici mieli już 9 meczetów i 3 instytuty 
(Niarela, Badalabougou /Narou Djoliba/ i Kansai instytut Khaled bin Abdul Aziz). Z poli-
tycznego punktu widzenia stanowili nieodzowny element zaplecza wojskowych władców 
Mali. W zamian za poparcie mogli liczyć na pewne przywileje, jak zgoda na budowę mecze-
tów, szkół muzułmańskich, a nawet zadekretowanie zamykania barów i klubów z napoja-
mi alkoholowymi podczas postu w okresie miesiąca Ramadan, co wielu nieortodoksyjnych 
Malijczyków uznawało za pogwałcenie zasady świeckości państwa. Przede wszystkim 
jednak uderzało w przemysł turystyczny, który z uwagi na turystów z Zachodu, trudno 
sobie wyobrazić bez barów i nocnych klubów12.

W 1980 roku to poparcie dla reżimu Traoré ze strony muzułmanów zostało zinsty-
tucjonalizowane poprzez utworzenie Malijskiego Stowarzyszenie na rzecz Jedności i Po-
stępu islamu (Assosiation Malienne pour l’Unite et la Progres de l’Islam – AMUPi). W tym 
przypadku AMUPi powstało jednak poniekąd w odpowiedzi na postrzegane przez władze 
zagrożenie ze strony transnarodowego islamu politycznego, coraz bardziej zradykalizo-
wanego pod wpływem rewolucji irańskiej i aktywnej polityki zagranicznej Libii w Afryce 
Zachodniej. AMUPi oficjalnie działało na rzecz wzmocnienia jedności w  kraju i  rozwoju 
w nim umiarkowanego islamu, pod auspicjami rządzącego reżimu. Starało się zarządzać 
konfliktem między zakonami sufickimi a reformistami islamskimi. Stowarzyszenie otrzy-
mywało fundusze państwowe na budowę meczetów i szkół islamskich (medres), w któ-
rych zatrudniano umiarkowanych duszpasterzy oraz było odpowiedzialne za koordynację 
pomocy finansowej z takich krajów, jak Arabia Saudyjska, Libia, iran i państwa Zatoki dla 
meczetów i islamskich ośrodków kultury.

W polityce zagranicznej Traoré doprowadził jednak w 1985 roku do konfliktu granicz-
nego z Burkiną Faso, a najemnicy tuarescy z Legionu islamskiego, powracający z Libii po 
jego rozwiązaniu w  1987 roku, doprowadzili w  maju 1990 roku do drugiego powstania, 
z którym rząd nie mógł sobie poradzić, ponosząc kilka spektakularnych klęsk, jak np. w po-
bliżu miejscowości Bouressa czy Kidal, gdzie zginęło w jednym i drugim miejscu po około 
200 żołnierzy malijskich.

Pod koniec lat 80. wraz z  kryzysem tzw. realnego socjalizmu w  Bloku Wschodnim, 
Traoré pod naciskiem Francji, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego został zmuszony wprowadzić niepopularne reformy oszczędnościowe i zdecydować 
się na tzw. liberalizację gospodarki. Doprowadziło to do kolejnego wzrostu niezadowole-
nia społecznego, a w efekcie do wielotysięcznych demonstracji i „marszu na Bamako” 22 
marca 1991 roku. Na rozkaz prezydenta użyto, jak zwykle siły (w zamieszkach zginęło ok. 
300 demonstrantów). Tym razem protest znalazł poparcie urzędników i wojskowych sta-
nowiących zaplecze polityczne samej władzy. W zmieniającym się świecie nie wystarczyło 
już samo odejście od socjalizmu. Elity polityczne domagały się szerszego udziału we wła-
dzy, żądając demokracji. Po czterech dniach rozruchów 17 oficerów wojskowych na czele 

12  B.F. Soares, Islam and the Prayer Economy: History and authority in a Malian town, Edinburgh 2005.
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z podpułkownikiem Amadou Toumani Toure aresztowało prezydenta Traoré. Toure zawie-
sił dotychczasową konstytucję i po okresie przejściowym, ku zaskoczeniu wielu, ogłosił 
wolne wybory. Nowa konstytucja została zatwierdzona w  referendum 12 stycznia 1992 
roku, wprowadzając ponownie wielopartyjną demokrację z  zasadą świeckości państwa 
i zakazem działalności partii religijnych.

Na fali przemian, która przetoczyła się w latach 90. przez Afrykę Subsaharyjską, w wy-
borach 8 czerwca 1992 roku zwyciężył profesor uniwersytecki Alpha omar Konaré, były ab-
solwent archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, lider anty-Traorskiego Sojuszu na rzecz 
Demokracji w Mali (Alliance pour la Démocratie au Mali – ADEMA). Partia ta sformowała 
także rząd, zdobywając większość mandatów w parlamencie malijskim. Mimo trudności 
politycznych i powszechnej korupcji w administracji, Konaré odniósł pewien względny i jak 
się okazało później, czasowy sukces w demokratyzacji i liberalizacji swojego kraju. Pojawi-
ły się nowe stowarzyszenia i organizacje, gazety i stacje radiowe, jak również zachodnie 
i krajowe organizacje pozarządowe (NGo), koncentrujące swą aktywność na ochronie zdro-
wia (zachęcające m.in. do używania prezerwatyw przeciwko HiV/AiDS oraz tzw. planowa-
nia rodziny), edukacji, prawach kobiet (walce m.in. z okaleczeniami genitalnymi kobiet) 
i rozwoju ekonomicznym. W większości, organizacje te były rodzajem pasa transmisyjne-
go upowszechniającego w Mali wzory współczesnej laickiej kultury zachodniej. obok nich 
powstały jednak także dziesiątki organizacji muzułmańskich: młodzieżowych, kobiecych 
i reformistycznych, promujące zasady moralności w sferze publicznej, których założycie-
lami byli wykształceni muzułmanie o powiązaniach transnarodowych, przeciwstawiający 
się laicyzacji i oskarżający zachodnie NGo-sy o wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Mali.

W odróżnieniu od swego poprzednika, Konaré dopuszczał, aby w sferze obyczajowej 
w o wiele większym stopniu naruszano muzułmańskie prawo i obyczaje. Za jego rządów 
w  Bamako powstało pierwsze w  kraju ekskluzywne kasyno gier hazardowych, w  ma-
lijskiej telewizji można było zobaczyć brazylijskie telenowele dubbingowane w  języku 
francuskim, dowiedzieć się o wynikach zakładów z wyścigów konnych, a nawet zoba-
czyć afrykański konkurs piękności z roznegliżowanymi kobietami, w kinach zaś lub na 
rozpowszechnianych kasetach filmy pornograficzne. Co więcej, w Bamako w 2000 roku 
doszło do kongresu homoseksualistów, rozkwitła prostytucja i powiązany z nią biznes 
hotelowy, wynajmowania tzw. maison de passe, gdzie niezamężne pary mogły wynaj-
mować pokoje na godziny.

Udało się Konarému przy wsparciu francuskim także zażegnać (choć przejściowo, 
jak się później okazało) konflikt z  Tuaregami. Podobnie jak poprzednik, wspierał AMU-
Pi w celu kontroli radykalnych islamistów i zapewnienia sobie poparcia umiarkowanych 
muzułmanów. Szefem tej organizacji został jego bliski sojusznik omar Ly, który później 
został premierem. Jej członkowie założyli w 1994 roku Radio Islamique w Bamako, które 
zaczęło odgrywać kluczową rolę w islamizacji społeczeństwa malijskiego. Nadawało ono 
religijne audycje radiowe, w których kaznodziejami byli przeważnie przedstawiciele isla-
mu reformistycznego, a tylko czasami najbardziej znani przedstawiciele sufizmu. Pouczali 
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oni Malijczyków, jak powinni postępować współcześni muzułmanie. Zachęcali do unikania 
„fetyszyzmu” (rozpowszechnionej w Mali sztuki rodzimej, przedstawiającej ludzi i zwie-
rzęta), potępiali hazard, homoseksualizm i prostytucję. ostrzegali przed niebezpieczeń-
stwem rozpowszechniania się tzw. wartości zachodnich, jakie niosą euro-amerykańskie 
organizacje pozarządowe: „Krucjatą niemoralnych ludzi Zachodu pracujących z obłudnymi 
Malijczykami, którzy wyłudzają od nich pieniądze”, jak to określił jeden z ich liderów.

Konaré z pomocą swojej partii ADEMA w maju 1997 roku, został ponownie wybrany 
na drugą kadencję. Przeszedł do historii jako polityk wyjątkowo ugodowy, unikający roz-
liczeń z  przeszłością (naśladujący polskie rozwiązania okrągłostołowe), opowiadający 
się za kontynuacją polityki Modibo Keïty (choć bez jego błędów, jak twierdził), któremu 
wystawił monumentalny pomnik w Bamako, a drugiego prezydenta ostatecznie wypu-
ścił z więzienia. W 2002 roku po zakończeniu drugiej kadencji zgodnie z konstytucją do-
browolnie ustąpił z zajmowanego stanowiska, co we współczesnej historii Afryki i Mali 
było ewenementem13. 

W pierwszej dekadzie XXi wieku wyniki badania tzw. Afrobarometru podkreślały po-
strzeganie Mali, jako niezwykle pozytywnego przykładu ubogiego państwa afrykańskie-
go, którego tradycje porozumienia, umiarkowania i tolerancji umożliwiły zróżnicowanym 
etnicznie ludom na wspólne życie przy wzajemnym wsparciu14. We wspomnianym okresie 
demokratyzacji od początku lat 90., Mali odnotowało też wzrost gospodarczy na miesz-
kańca, który wynosił średnio cztery procent rocznie. Natomiast Freedom House, spośród 
47 krajów muzułmańskich na świecie, tylko dwa – Mali i sąsiedni Senegal – określił, jako 
w pełni wolne. Z perspektywy polityków zachodnich widziano wówczas Mali, jako zaporę 
przeciwko radykalnemu islamowi w Afryce. Tym większe było ich zaskoczenie zmianami 
po 2012 roku, gdy okazało się, że ten optymizm był wyraźnie na wyrost.

W kolejnych wyborach zwyciężył emerytowany (już) generał Amadou Toumani Touré, 
który wyniósł Konarégo do władzy i kontynuował jego politykę. Został on także ponow-
nie wybrany w 2007 roku. W końcu 2011 roku doszło jednak do kolejnego buntu Tuare-
gów. Ruch niepodległościowy Tuaregów, Narodowy Ruch na rzecz Wyzwolenia Azawadu 
(Mouvement National de Libération de l’Azawad – MNLA) ogłosił 6 kwietnia 2012 roku 
niepodległość tzw. Republiki Azawadu na północy Mali. Dokonana przez nich brutalna 
masakra w Aguel Hoc (na granicy z Nigrem) ponad 80 malijskich żołnierzy, doprowadziła 
do niepokojów w armii, która oskarżyła prezydenta Touré – z powodu niedoboru amuni-
cji – o złe zarządzanie. Na krótko przed końcem jego kadencji niezadowolone wojsko pod 
wodzą kapitana Amadou Haya Sanogo dokonało zamachu stanu i powołało tzw. Krajowy 
Komitet odbudowy Demokracji i Państwa (CNRDRE), zmuszając Touré do ustąpienia ze 
stanowiska i wyjazdu z kraju. Sanogo jako de facto głowa państwa zawiesił konstytucję 

13  Baxter J., Konare: Mali’s Spin Master, „BBC News”, 4/23/2012, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/1946707.stm.
14  Afrobarometer, Neither Consolidating Nor Fully Democratic: The Evolution of African Political Regimes, 1999–2008. 
„Briefing Paper”, 2009, t. 67, http://www.afrobarometer.org.
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i działalność niektórych organizacji, ogłosił godzinę policyjną i zamknął granice. Jednak 
w ciągu dziesięciu dni od przejęcia władzy przez Sanogo malijska armia straciła kontrolę 
nad stolicami regionów Kidal, Gao i Timbuktu. Było to już czwarte powstanie Tuaregów, 
od czasów, gdy za sprawą Francuzów znaleźli się w  jednym państwie rządzonym przez 
przedstawicieli ludów Mande. Nowością była tym razem ich koalicja z fundamentalistami 
islamskimi, w tym z Al-Kaidą islamskiego Maghrebu (AQiM), Ansarami al-Din (tj. Sprzy-
mierzeńcami czy też obrońcami Wiary) i  Ruchem na rzecz Jedności i  Dżihadu w  Afryce 
Zachodniej (Mouvement Pour L’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest – MUJAo).

Sojusz ten jednak zaczął się rozpadać z uwagi na jego wyłącznie taktyczny charakter 
i rozbieżność celów politycznych między radykałami islamskimi a Tuaregami z MNLA. Dla 
pierwszych, celem było zdobycie władzy w  całym Mali i  przekształcenie go w  państwo 
rządzone przez szariat, dla drugich zaś tylko niepodległość Azawadu. Doszło do wojny 
między stronami, w wyniku której islamscy radykałowie pokonali Tuaregów i wypędzili ich 
z głównych miast, zaprowadzając tam własne porządki i prawo opierające się na skrajnej 
interpretacji szariatu. Wprowadzili m.in. kary cielesne, rygorystyczne zasady ubioru i za-
kaz kultu świętych, co doprowadziło do niszczenia zabytkowych grobowców stanowiących 
część materialnego dziedzictwa kulturowego tego kraju15.

W tej sytuacji nastąpiła reakcja Francji z poparciem znacznej części społeczności mię-
dzynarodowej obawiającej się zdobycia władzy przez islamistów w całym Mali. opraco-
wano w grudniu 2012 roku, przy poparciu rządu malijskiego i Rady Bezpieczeństwa oNZ, 
plan odbicia przez wojsko państw stowarzyszonych w ECoWAS terytoriów zajętych przez 
islamistów16. W praktyce, z uwagi na duże problemy psychologiczne, jakie miały wojska 
sub-Saharyjczyków w walkach w środowisku pustynnym, rząd Mali poprosił o interwen-
cję Francję, która wspierana przez niektóre państwa NATo rozpoczęła tzw. operację Ser-
wal. W  rezultacie tej ofensywy wyparto dżihadystów z  największych miast na północy 
Mali, zniszczono ich infrastrukturę, ale ich nie pokonano, gdyż rozproszyli się, przechodząc 
do wojny partyzanckiej. Armia malijska okazała się w dodatku niezdolna do utrzymania 
miejscowości oddanych im przez Francuzów. Jej żołnierze wykazali się wyjątkowo niskim 
morale, brakiem dyscypliny, skłonnością do dezercji, strachem przed pustynią i tendencją 
do popełniania zbrodni wojennych na ludności cywilnej. Siły Szybkiego Reagowania wcho-
dzące w skład operacji Serwal musiały nawet zabezpieczać wybory parlamentarne, ma-
jące ponownie wprowadzić Mali na drogę demokracji, które przeprowadzono 24 listopada 
i 15 grudnia 2013 roku. Na prezydenta Republiki we wrześniu 2013 roku wybrano ibrahima 
Boubacara Keïte, problemu islamistów w Mali jednak nie rozwiązano17.

15  L.E. Cline, Nomads Islamists and Soldiers: The Struggles for Northern Mali, „Studies in Conflict & Terrorism”, 2013, 
t. 36(8), s. 617–634.
16  A. Boutellis, Can the UN stabilize Mali? Towards a UN stabilization doctrine?, „Stability”, czerwiec 2015, http://www.
stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.fz/.
17  M. Bøås, L.E. Torheim, The Trouble in Mali—Corruption, Collusion Resistence, „Third World Quarterly”, 2013, t. 34(7), 
s. 1279–1292.
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obecnie nic nie zwiastuje szybkiego powrotu do normalności politycznej. Zamiast 
tego, przez ostatnie lata Mali doświadczyło pogłębiającej się niepewności, przemocy 
i niestabilności. W 2015 roku także w centralnych regionach Mali pojawiła się inna grupa 
dżihadystów stworzona z organizacji samoobrony Fulbe (Peul) z Frontu Wyzwolenia Mas-
sina (Force de Libération du Macina – FLM), które współpracują z Maurami, ale operują na 
terenach, które zamieszkują. Podpisano wprawdzie zawieszenie broni i podjęto rozmowy 
z  separatystami, ale z  powodu zarówno rasistowskich resentymentów z  obu stron, jak 
i niezgody strony rządowej na choćby częściowe wprowadzenie prawa muzułmańskiego 
do ustawodawstwa państwowego widoki na prawdziwe porozumienie są znikome. 

Szariat i prawo narodowe w Mali
Republika Mali, podobnie jak wiele innych krajów afrykańskich utrzymuje systemy 

prawne będące w pewnym stopniu połączeniem prawa zwyczajowego, muzułmańskiego 
i kolonialnego. Stopień dominacji tego lub innego rodzaju prawa różni się nie tylko między 
państwami, ale nawet między regionami i  grupami etnicznymi. Nawet kraje o  ludności 
w  większości muzułmańskiej, oficjalnie będące republikami islamskimi, jak Sudan czy 
Mauretania nie stosują w pełni szariatu18. Największe spory – zwykle na temat prawa ro-
dzinnego – są rozwiązywane najczęściej poza formalnym systemem sądowym na szczeblu 
lokalnym. 

Państwo malijskie podobnie, z jednej strony stosuje prawo przejęte z europejskich 
kodeksów, choć z drugiej faktem jest, że muzułmanie w Mali, zwłaszcza na prowincji, 
regularnie praktykują islamskie zasady orzecznictwa (fiqh) i  malikickiej szkoły prawa, 
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego czy dotyczącego własności. Powoduje to 
w praktyce szereg komplikacji, paradoksów i sprzeczności, z których kilka przykładów 
podam poniżej. 

Konstytucja Mali gwarantuje np. równość kobiet i mężczyzn, a prawo ustawowo za-
pewnia równe prawa do posiadania ziemi obu płciom. Po pierwsze jednak to państwo jest 
właścicielem całej ziemi, uznając tylko zwyczajową jej dzierżawę i naczelników wiejskich 
za prawnych jej opiekunów. Ci ostatni mogą przydzielić prawo wieczystej dzierżawy zie-
mi, ale tylko państwo może wydać stosowne dokumenty. Większość Malijczyków (męż-
czyzn) ma dostęp do niej na podstawie prawa zwyczajowego lub religijnego, lub pewnej 
kombinacji ich obydwu. Kobiety natomiast zazwyczaj mogą uzyskać takie prawo tylko za 
pośrednictwem swoich mężów lub innych męskich krewnych. Wyjątkowo w  niektórych 
społecznościach malijskich mogą mieć też prawo do niewielkich działek, ale nie jest to 
zwyczaj powszechny. ogólnie rzecz biorąc kobiety, które mają indywidualne prawo do zie-
mi, przekazują je zwykle swoim synom lub innym męskim krewnym w zamian za zapew-
nienie im przyszłego wsparcia.

18  Zob. M. Ząbek, Przemiany i historyczne konteksty systemu prawa w Sudanie, [w:] Bilad as-Sudan. Rodzime kultury 
a islam, W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Pelplin 2018, s. 161–192.
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Niektóre z malijskich ustaw promują równe prawa kobiet, inne jednak je dyskryminu-
ją. Na przykład prawo malijskie uznaje tylko małżeństwa świeckie zawarte na podstawie 
oficjalnego prawa cywilnego, a  nie zwyczajowego czy religijnego. Ustawa z  2009 roku 
określa dla dziewcząt minimalny wiek ich zawierania. Nie mniej według Amnesty Inter-
national w 2005 roku około 60% dziewcząt w Mali wyszło za mąż przed 18, a nawet 16 
rokiem życia. Mężczyźni w Mali, zgodnie z prawem islamu, mają prawo do czterech żon 
pod warunkiem, że dla każdej z nich ustanowią oddzielne gospodarstwo domowe. Jest to 
praktyka szczególnie popularna wśród klasy kupców, gdzie posiadanie więcej niż jednej 
żony związane jest z prestiżem społecznym. Według Malijskiego Urzędu Statystycznego 
w latach 1995–1996, w związkach poligynicznych żyło 44% zamężnych kobiet. W kodek-
sie rodzinnym z 1962 roku (Code du mariage et de la tutelle) kobieta jest zobowiązana do 
posłuszeństwa wobec męża, podczas gdy jej mąż jest odpowiedzialny za jej ochronę, co 
odpowiada zasadom islamu. Podobnie, jak to, że głową gospodarstwa domowego jest 
zawsze mąż, będący za niego odpowiedzialny, a  żona zobowiązana jest żyć z  mężem. 
Gwałt jest przestępstwem, ale prawo nie zna pojęcia gwałtu małżeńskiego. Przemoc do-
mowa, w tym obrażanie współmałżonka, jest tolerowana. okaleczenia genitalne kobiet 
są również tolerowane przez prawo, choć Krajowy Komitet Przeciw Przemocy Wobec Ko-
biet prowadzi kampanię walczącą z tym zwyczajem. Prezydent Konaré w 2002 roku pró-
bował go zabronić, ale wstępny projekt ustawy musiał zostać wycofany pod wpływem 
z  masowanej krytyki. Nie ma też żadnych przepisów (na wzór europejski) chroniących 
dzieci. Są wprawdzie w Mali instytucje zajmujące się interwencją w przypadkach maltre-
towania lub zaniedbywania dzieci, jednak takie przypadki są rzadko zgłaszane. Wiadomo 
także, że praca dzieci jest w Mali problemem i były one sprzedawane do pracy przymuso-
wej na Wybrzeże Kości Słoniowej.

W Mali nie ma też do dziś kodeksu spadkowego, chociaż ustawa o małżeństwie i opie-
ce mówi, że mąż może rozstrzygnąć kwestię dziedziczenia według prawa zwyczajowego. 
Malijski kodeks rodzinny faworyzuje mężczyzn w  takich obszarach, jak rozwód, opieka 
nad dzieckiem i dziedziczenie. Według szariatu po śmierci bezdzietnego mężczyzny, jego 
siostrze przysługuje połowa jego majątku. W przypadku kobiety, która umiera w tych sa-
mych okolicznościach, jej brat dziedziczy cały majątek. Jeśli ma ona dzieci, mąż ma prawo 
do jednej czwartej spadku. W przypadku śmierci mężczyzny jedna ósma jego posiadłości 
przypada wdowie. W  przypadku małżeństw poligynicznych, żony dzielą tę część równo 
pomiędzy siebie.

Rząd malijski podjął wprawdzie w 1996 roku kroki w celu zreformowania prawa ro-
dzinnego, ale te reformy spotkały się z poważnym sprzeciwem ze strony społeczeństwa. 
Szariat określa różne prawa i  obowiązki dla kobiet i  mężczyzn w  sprawach rodzinnych 
i osobistych, a wielu malijskich muzułmanów przestrzega tego prawa. Sprzeczności mię-
dzy świecką polityką państwa a  islamskim prawem i brakiem poparcia społecznego dla 
reform, jak dotąd utrudniały wszystkim dotychczasowym rządom zmiany w prawie wła-
sności dotyczące kobiet i praw spadkowych.
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W 1961 roku rząd podjął się reorganizacji sądownictwa, aby zlikwidować dualistycz-
ny kolonialny system sądowy. orzekanie na podstawie porady prawnej od asesorów 
było jednak nadal dozwolone. oficjalny sekularyzm państwowy był też od początku pe-
łen sprzeczności. Świeckie państwo kolonialne paradoksalnie starało się zjednać sobie 
duchownych muzułmańskich, o  ile tylko przeciwko niemu nie występowali. Podobnie, 
w ten lub inny sposób, robił to każdy z malijskich prezydentów. Tyle tylko, że każdy z nich, 
w przeciwieństwie do namiestników kolonialnych, przedstawiał się narodowi dodatkowo 
jako dobry muzułmanin. Świeckie postkolonialne państwo malijskie, stale czyniło z jed-
nej strony pewne ustępstwa wobec elit muzułmańskich, a z drugiej wprowadzało pewne 
rygory zakazujące choćby np. dyskusji religijnych w sferze publicznej, a biorących w nich 
udział duszpasterzy i prawników muzułmańskich oskarżało o fundamentalizm. Tego typu 
zakazy mogły być z kolei interpretowane za motywowane względami antyreligijnymi, i jak 
pisał Benjamin Soares być wyrazem fundamentalizmu laickiego i nietolerancji państwa 
świeckiego dla religijnej większości19.

organizacja AMUPi miała zapobiegać rozszerzaniu się wpływów salafizmu, ostatecz-
nie jednak wraz z  edukacją religijną, poparcie dla radykalizmu islamskiego raczej rosło, 
a nie malało. islam z biegiem czasu się umacniał, a praktykowanie rytualnej, codziennej 
modlitwy, postu w miesiącu Ramadan i dawanie jałmużny stało się w Mali bardziej po-
wszechne niż dawniej. Do dziś jednak nie ma w Mali rygorystycznej zasady separacji płci 
i okrywania ciała. Tylko żony zamożnych kupców są ukrywane. Większość kobiet wychodzi 
z domów na zewnątrz i pracuje. Nie ma też większych obaw dotyczących kontaktu między 
płciami w sferze publicznej. Tego typu paradoksów dostrzegamy więcej, jak choćby fakt, 
że w Bamako na tyłach wielkiego meczetu można na bazarach kupić zarówno egzempla-
rze Koranu i różańce muzułmańskie, jak i przedmioty należące do sfery raczej tzw. wierzeń 
tradycyjnych (np. rogi i czaszki zwierząt). W trakcie zaś przygotowań do szczytu przed-
stawicieli organizacji Konferencji islamskiej (oiC) w  2001 roku w  Bamako, rząd malijski 
zorganizował spotkanie tradycyjnych myśliwych z Afryki Zachodniej, których praktyki są 
ściśle utożsamiane z nie-islamskimi tradycjami Afryki, co wielu muzułmanów odebrało 
jako gest wobec nich wyjątkowo obraźliwy, świadczący o popieraniu przez władze malij-
skie pogańskich wierzeń i obyczajów. 

Zakończenie
Kończąc, trzeba stwierdzić, fakt istnienia w Mali szeregu sprzeczności między do-

tychczasowymi tradycjami kulturowymi tego kraju, polityką państwa i oficjalnymi prze-
pisami prawa, a prawem i praktykami muzułmańskimi zyskującymi sobie coraz większą 
popularność w społeczeństwie. W praktyce istnieją one od wieków, choć od czasów ko-
lonialnych i ostatnich procesów demokratyzacji i  liberalizacji uległy raczej zaostrzeniu 
niż złagodzeniu. 

19  B.F. Soares, Islam in Mali in the neoliberal era, „African Affairs”, 2005, 105(418), s. 77–95.
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Z jednej strony, żądania wprowadzenia twardego szariatu na całym terytorium kraju, 
z jego prawem karnym, nakazami zakrywania się, separacją płci oraz zakazem kultu świę-
tych, nie mają wśród Malijczyków większego poparcia. Hasła wolności, demokracji i repu-
bliki świeckiej oraz jej integralności terytorialnej są dla wielu z nich atrakcyjne. Z drugiej 
jednak strony trzeba pamiętać, że w historii Mali były różne sposoby wyrażania swej wiary 
w życiu publicznym i postulaty respektowania prawa muzułmańskiego nie są jednoznacz-
ne z postulatami salafitów. Całkowita marginalizacja szariatu oraz praktyk muzułmań-
skich przez władze państwowe, promujące, choć niekonsekwentnie tzw. państwo świec-
kie, doprowadziły do poczucia krzywdy u  wielu malijskich muzułmanów. obowiązujący 
system prawny wzbudzał u wielu z nich lęk przed wpływami zachodnimi, zagrażającymi 
ich zdaniem, dotychczasowej strukturze moralnej społeczeństwa i wyłączenia większości 
ludności z podstawowych praw obywatelskich. Aktywizm muzułmański, w którym należy 
odróżnić różne jego style, wydaje się z kolei ostrzegać przed niebezpieczeństwami rady-
kalnego, politycznego islamu. Niekonsekwentna polityka w sferze religijnej, dotychczas 
ułatwiała rządzenie zarówno urzędnikom francuskim, jak i ich następcom w niepodległym 
Mali, ale z chwilą pojawienia się w latach 90. możliwości swobodnego wyrażania postula-
tów politycznych, z czego skwapliwie skorzystali przedstawiciele muzułmanów, oba sys-
temy musiały wcześniej czy później wejść ze sobą w otwarty konflikt. 

obecnie należy mieć na uwadze, że dotychczasowe niepowodzenie islamistycznego 
eksperymentu w  północnej Mali nie oznacza bynajmniej, że można kontynuować bez-
karnie dotychczasową politykę postkolonialnej laicyzacji. organizacje muzułmańskie nie 
zniknęły z Mali, ich rola będzie w dalszym ciągu rosła, a próba ich zablokowania spowo-
duje tylko dalszą ich radykalizację20. W Mali jest szansa na pokój, ale tylko pod warunkiem 
umiejętnej implementacji szariatu do dotychczasowego prawa państwowego. Mali może 
się rozwijać, ale tylko z własną afro-muzułmańską tożsamością. Niekoniecznie taką, jaką 
chcieliby dla tego państwa politycy z Paryża czy Waszyngtonu.

Podsumowując, wydaje się, że zamiast formułować jednoznaczne sądy potępiające 
różne nurty islamskiego reformizmu, przykładając wszystkim im etykietę wahabizmu 
czy salafizmu lepiej skupić się na całościowym zrozumieniu doświadczenia historycznego 
Malijczyków w epoce neoliberalnych reform i powiązań międzynarodowych, w całej jego 
złożoności.

20  A. Thurston, Towards an “Islamic Republic of Mali?”, „Fletcher Forum of World Affairs”, 2013, t. 37(2), s. 45–66. Zob.: 
także: Asad, Talal, Religion, nation-state, secularism, [w:] Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia, P. van 
der Veer, H. Lehmann (red.), Princeton 1999, s. 178–196.
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Stosunek władz Polski Ludowej  
do apartheidu na forum Organizacji 
Narodów Zjednoczonych

Forum organizacji międzynarodowych, a szczególnie organizacja Narodów Zjednoczo-
nych (oNZ) stały się miejscem ostrej krytyki rządu południowoafrykańskiego w związku 
z prowadzoną polityką wewnętrzną względem nie-białej ludności, która w 1948 roku przy-
brała formę apartheidu – oficjalnej doktryny państwowej1. W latach 1952–1986 na forum 
oNZ uchwalono ponad 100 rezolucji odnoszących się do sytuacji w Afryce Południowej2. 

1  W literaturze przedmiotu na temat apartheidu w okresie Polski Ludowej zob.: J. Barszczewski i in. (red.), Apartheid, 
Warszawa 1977; J. Balicki, Apartheid: Studium prawno-polityczne rasizmu w Afryce Południowej, Warszawa 1967; Tenże, 
Afrykanerzy, Afrykanie, apartheid, Warszawa 1980; Tenże, Dyskryminacja rasowa w świetle prawa międzynarodowego, 
Wrocław 1972; Tenże, Apartheid a prawo międzynarodowe, „Sprawy Międzynarodowe”, 1973, nr 12; Tenże, Historia Bu-
rów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980; D. Grinberg, Geneza apartheidu, Wrocław 
1980; T. Łętocha, Teoria i praktyka apartheidu, Warszawa 1966; Tenże, Republika Południowej Afryki – kraj apartheidu, 
Warszawa 1967; M.J. Malinowski, Białe mocarstwo Czarnego Lądu, Warszawa 1986; Tenże, Republika Południowej Afryki, 
Warszawa 1988; E. Skalski, Apartheid, Warszawa 1969.
2  M.J. Malinowski, Białe…, s. 261–262. W kwestiach terminologicznych: Afryka Południowa zwana też Południową Afryką 
– oficjalna nazwa państwa w latach 1910–1960 to Unia Południowej Afryki, a od 1961 roku Republika Południowej Afryki.
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Temat dyskryminacji rasowej, m.in. w tym państwie podjęło Zgromadzenie ogólne NZ po 
raz pierwszy już 19 listopada 1946 roku3. Późniejsze raporty składane przez komisje oNZ 
stwierdzały, że władze południowoafrykańskie prowadziły taką politykę już od 1910 roku.

Stosunek Polski Ludowej4 do apartheidu najbardziej uwidaczniał się w  różnych or-
ganach oNZ. Podczas posiedzenia komisji politycznej i prawnej Zgromadzenia ogólnego 
NZ z 25 listopada 1946 roku dotyczącego prawnych aspektów skargi indii przeciwko Unii 
w związku z dyskryminacyjnym traktowaniem ludności pochodzenia hinduskiego (Treat-
ment of Indians in the Union of South Africa) przedstawiciel Polski Józef Winiewicz pod-
kreślił, „iż po tragicznych doświadczeniach okupacji niemieckiej Polska nie może pozostać 
obojętna na dyskryminację rasową, w jakiejkolwiek formie by ona występowała”5. W ten 
sposób poparł stanowisko indii dążące do porozumienia między zainteresowanymi stro-
nami. ostatecznie Zgromadzenie ogólne NZ zatwierdziło rezolucję z 8 grudnia 1946 roku, 
której delegacja polska była współautorem, wzywającą rząd południowoafrykański do na-
wiązania rozmów z rządami indii6. 

Na początku 1947 roku delegacja polska ponownie udzieliła pełnego poparcia skardze 
indii przeciwko Unii dotyczącej traktowania ludności hinduskiej, zarówno w komitecie, jak 
i  w  Zgromadzeniu ogólnym NZ. Poselstwo Unii w  Waszyngtonie sugerowało władzom 
w Pretorii, aby w przyszłości, gdy dojdzie do ponownej dyskusji w oNZ w sprawie trakto-
wania ludności hinduskiej w Afryce Południowej i poparcia Polski, wykorzystać oświadcze-
nie amerykańskiego Departamentu Stanu stwierdzające wiele nieprawidłowości w przy-
gotowaniach do wyborów w Polsce w 1947 roku7. 

W tym czasie doszło w kuluarach oNZ do nieoficjalnego spotkania Józefa Winiewicza 
z  Janem Smutsem8, który „nie przeczył, że południowoafrykańska rzeczywistość urąga 
wszelkim pojęciom o  szacunku dla ludzkiej osobowości. Prosił niemniej, aby w  krytyce 

3  Egipt wniósł wówczas projekt rezolucji zakazującej prześladowania i dyskryminacji rasowych i religijnych, a przedsta-
wiciel Polski oskar Lange poparł ten projekt.
4  Termin „Polska Ludowa” odnosi się do okresu lat 1944–1989. 
5  W. Kowalski, Polityka zagraniczna RP 1944–1947, Warszawa 1971, s. 274.
6  Resolution adopted on the Report of the Joint the First and Sixth Committee, http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/RES/44(i).
7  State Archives – Pretoria, BTS 1/37/2, t. 3.
8  Jan Christiaan Smuts (1870–1950) przywódca burski i polityk, zasłużył się w wojnie angielsko-burskiej (1899–1902), 
rzecznik współpracy z Wielką Brytanią, współtwórca założonej w 1910 roku Unii Południowej Afryki – minister spraw 
wewnętrznych, premier w latach 1919–1924, 1939–1948, stworzył podwaliny pod powstanie Ligi Narodów, w 1939 roku 
opowiedział się przeciwko Niemcom, w  czasie ii wojny światowej członek gabinetu wojennego Winstona Churchilla, 
mianowany marszałkiem polnym imperium brytyjskiego, odegrał istotną rolę w powstaniu organizacji Narodów Zjed-
noczonych, filozof, twórca holizmu. W literaturze polskiej zob.: A. Żukowski, Jan Smuts – polityk nie tylko południowo-
afrykański, [w:] Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, t. 7, 
olsztyn 2008, s. 173–198; Tenże, Przywódcy południowoafrykańscy dwóch epok: Jan Smuts i Nelson Mandela, [w:] Kryzys 
przywództwa we współczesnej polityce, W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Warszawa 2011, s. 522–543; Ten-
że, Exceptional kinds of leadership: a case of South African politicians – Jan Smuts and Nelson Mandela, [w:] Citizens 
and Leaders in a Comparative Perspective: What can political psychology tell us about recent trends and event in politics, 
H. Shestopal (red.), Moscow 2013, s. 223–235; Tenże, Political leadership of South African statesmen: Jan Smuts and 
Nelson Mandela, „Politics, Culture and Socialization”, 2013, t. 4(2), s. 146–157.
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nie przeciągać struny. obawiał się upadku swojej partii w najbliższych wyborach [w 1948 
roku – AŻ]. A wówczas dojdzie do głosu Partia Narodowa, która na długie lata zaostrzy 
antymurzyńską i antyhinduską dyskryminację. – „Nie pozbędziecie się ich tak szybko. Za-
wierzcie mi” – przekonywał i miał rację. Ze Smutsem i jego dyplomatami można było dys-
kutować. ich następcy okazali się zapiekłymi rasistami”9. 

Sprawa dyskryminacyjnego traktowania ludności hinduskiej i hindusko-pakistańskiej 
w Afryce Południowej była także przedmiotem iii sesji plenarnej Zgromadzenia ogólnego 
NZ 14 maja 1949 roku. Polska poparła rezolucję wzywającą rząd Unii Południowej Afryki, 
indii i Pakistanu o rozpoczęcie rozmów okrągłego stołu w sprawie rozwiązania problemu 
tej ludności zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz Powszechną Deklaracją Praw 
Człowieka10. Stanowisko takie delegacja polska podtrzymywała na kolejnych sesjach ple-
narnych Zgromadzenia ogólnego NZ: V sesji plenarnej z 2 grudnia 1950 roku (wskazanie 
na apartheid jako na doktrynę rasowej dyskryminacji)11; Vi sesji plenarnej z  12 stycznia 
1952 roku (podobnie jak w poprzedniej rezolucji zaapelowano do władz południowoafry-
kańskich o rezygnację z wprowadzania w życie dyskryminacyjnej dla nie-białych ustawy 
o terenach grupowych – Group Areas Act of 1950)12; Vii sesji plenarnej z 5 grudnia 1952 roku 
(o podobnej treści jak ze stycznia tegoż roku)13.

W latach 50. wystąpienia przedstawicieli Polski w oNZ ogniskowały się na wyeg-
zekwowaniu od rządu południowoafrykańskiego przestrzegania zasad Karty NZ i  Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wspierano ustanowienie w  grudniu 1952 roku 
Komisji ds. Sytuacji Rasowej w Unii Południowej Afryki, czy też powołanie w 1955 roku 
Specjalnego Komitetu Politycznego. Wzywano rząd południowoafrykański do dialogu 
z  oNZ. Potępiano też konkretne posunięcia w  polityce wewnętrznej, np. w  1954 roku 
delegat PRL J. Winiewicz skrytykował tworzenie przez rząd południowoafrykański ban-
tustanów14. 

Na początku lat 50. stanowisko polskiej delegacji wobec Unii różniło się nieco od po-
zostałych państw obozu socjalistycznego. Wykazywały one bowiem akurat umiarkowanie 
w atakach skierowanych przeciwko rządowi południowoafrykańskiemu, zaś jak podkreśla 
się – jedynie delegat Polski utrzymywał „the fascist-capitalist line of attack”15. W sumie 
jednak Polska Ludowa wraz z innymi państwami socjalistycznymi popierała reprezentowany 

9  J. Winiewicz, Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985, s. 604.
10  Treatment of people of Indian origin in the Union of South Africa, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/265(iii).
11  Treatment of people of Indian origin in the Union of South Africa, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/395(V).
12  Treatment of people of Indian origin in the Union of South Africa, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/511(Vi).
13  Treatment of people of Indian origin in the Union of South Africa, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/615(Vii).
14  Zagadnienia polityki międzynarodowej na iX Sesji oNZ, Warszawa 1955, s. 610.
15  G.M. Carter, The Politics of Inequality: South Africa since 1948, London 1958, s. 401.
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przez grupę nowo niepodległych państw afrykańskich i azjatyckich kierunek ostro potępiają-
cy apartheid. 

Zaostrzenie sytuacji wewnętrznej w  Afryce Południowej w  1960 roku (masakra 
w  Sharperville) doprowadziło do zintensyfikowania działań oNZ zmierzających do wy-
warcia bardziej efektywnego nacisku na tamtejszy rząd. Po raz pierwszy sytuacją w tym 
państwie zajęła się Rada Bezpieczeństwa (marzec-kwiecień 1960 roku). Polska jako jej 
niestały członek głosowała za przyjęciem rezolucji z 1 kwietnia 1960 roku wzywającej rząd 
południowoafrykański do zaprzestania polityki apartheidu i dyskryminacji rasowej16. Po-
dobne stanowisko delegacja polska zajęła podczas XVi sesji Zgromadzenia ogólnego NZ 
28 listopada 1961 roku, gdzie debatowano w sprawie konfliktu rasowego w Afryce Połu-
dniowej (The question of race conflict in South Africa resulting from the policies of aparthe-
id of the Government of the Republic of South Africa) oraz traktowania ludności pochodze-
nia indyjskiego i pakistańsko-indyjskiego w tym państwie (Treatment of people of Indian 
and Indo-Pakistan origin in the Republic of South Africa)17. 

Podczas XVii sesji Zgromadzenia ogólnego NZ delegacja polska poparła historyczną 
rezolucję (nr 1761) z 6 listopada 1962 roku potępiającą stanowisko RPA i stwierdzającą, że 
polityka apartheidu stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 
Rezolucja ta zalecała również zastosowanie sankcji wobec RPA w postaci zerwania sto-
sunków dyplomatycznych i handlowych18. Rezolucja ta powoływała także Specjalny Ko-
mitet NZ przeciwko Apartheidowi (United Nations Special Committee against Apartheid). 

Premier RPA Hendrik Frensch Verwoerd uważał, że „w rzeczywistości za uchwalenie 
tej rezolucji odpowiedzialni są komuniści” i że „Afryka Południowa jest tylko pobocznym 
celem w walce komunizmu z Zachodem”19. W następnych latach H.F. Verwoerd twierdził, 
że na czele ofensywy w oNZ przeciwko polityce apartheidu „znajdują się niektóre państwa 
komunistyczne, które używają białej Afryki Południowej (the White state of South Afri-
ca) jako wygodnego celu do oczernienia nie tylko Afryki Południowej, ale całego Zachodu 
w oczach czarnych ludzi w Afryce”20. Ton wypowiedzi kolejnych przywódców południowo-
afrykańskich nie zmienił się do drugiej połowy lat 80.

Z kolei ówczesny stosunek Polski do apartheidu ilustruje zdecydowane poparcie dla 
uchwalonej przez Zgromadzenie ogólne NZ Deklaracji w sprawie likwidacji wszelkich form 

16  Question relating to the situation in the Union of South Africa, https://undocs.org/S/RES/134(1960); Apartheid 
in the Union of South Africa, A.G. Mezerik (red.), „international Review Service”, 1960, t. 6(57), New York, s. 48.
17  Zob.: Resolutions adopted by the General Assembly at its 16th session, http://research.un.org/en/docs/ga/quick/
regular/16.
18  Rezolucja w punkcie 4. wzywała państwa członkowskie do zastosowania wobec RPA następujących kroków: zerwa-
nia stosunków dyplomatycznych lub powstrzymania się od ich nawiązania, zakazu handlu z RPA, zakazu utrzymywania 
z RPA połączeń lotniczych i żeglugowych, a także udostępniania swoich portów i lotnisk dla statków i samolotów RPA. 
Rezolucja ta wprowadzała także embargo na dostawy broni do RPA. 
19  Apartheid in the Republic of South Africa, A.G. Mezerik (red.), „international Review Service”, 1967, t. 12(92), New 
York, s. 57.
20  A.N. Pelzer (red.), Verwoerd Speaks. Speeches 1948–1966, Johannesburg 1966, s. 560.
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dyskryminacji rasowej (20 listopada 1963 roku)21 oraz noszącej taką samą nazwę Konwen-
cji (21 grudnia 1965 roku)22 – otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 roku23, 
a uchwalonej na skutek działań podjętych przez grupę państw afrykańskich, w szczegól-
ności z Afryki Subsaharyjskiej. Były to pierwsze akty międzynarodowe zwrócone expressis 
verbis w całości i przeciwko apartheidowi. Polska ratyfikowała tę Konwencję w 1969 roku24 
(ogłoszona 6 września tegoż roku)25. Były to kluczowe dokumenty oNZ w walce z  rasi-
zmem, w tym z apartheidem. 

Polska popierała też inne rezolucje potępiające apartheid i  nawołujące do działań 
przeciwko rządom białych w RPA, m.in. rezolucje Zgromadzenia ogólnego NZ z 15 grudnia 
1965 roku i z 26 października 1966 roku oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa NZ z 7 sierpnia 
1963 roku, 4 grudnia 1963 roku, 9 czerwca 1964 roku i 18 czerwca 1964 roku. Szczególnie 
istotną były rezolucje Zgromadzenia ogólnego NZ z 12 grudnia (Rezolucja 2184) i 16 grud-
nia (Rezolucja 2202) 1966 roku uznające apartheid za zbrodnię przeciwko ludzkości26.

Ponadto Polska należała do inicjatorów i autorów rezolucji podczas XXi sesji Zgroma-
dzenia ogólnego NZ z 16 grudnia 1966 roku, zwracającej m.in. uwagę Radzie Bezpieczeń-
stwa na zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wynikające z polityki 
apartheidu27.

Ważnym dokumentem oNZ, który poparła Polska była Konwencja o niestosowaniu 
przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości z 26 listopada 1968 
roku, zalicza ona bowiem do zbrodni nie ulegających przedawnieniu wszystkie te popeł-
nione bądź w czasie wojny, bądź w czasie pokoju, w tym także nieludzkie czyny wynikające 
z polityki apartheidu28. Polska ratyfikowała Konwencję w dniu 14 lutego 1969 roku29.

Przedstawiciele Polski przy oNZ wielokrotnie wspierali działania na rzecz izolowania 
RPA poprzez rozszerzenie sankcji30. W 1969 roku Polska głosowała za uchwałą wzywającą 

21  Deklaracja ta (Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, DERD) była bezpośrednio poświę-
cona tylko i wyłącznie walce z rasizmem, zob.: Resolution adopted by the General Assembly, 1904 (XVIII). United Nations 
Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, http://www.un-documents.net/a18r1904.htm.
22  Była to Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, iCERD), zob. International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Adopted and opened for signature and ratification by General 
Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965 entry into force 4 January 1969, in accordance with Article 19, 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx.
23  Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym 
Jorku dnia 7 marca 1966 r., https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1969-25-187,16787694.html.
24  J. Balicki, Apartheid a prawo…, s. 99.
25  Dz.U.1969.25.187.
26  E.J. osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986, s. 39.
27  The policies of apartheid of the Government of the Republic of South Africa, http://www.un.org/en/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/2202(XXi).
28  M. Radziejowska, Konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Polska mapa międzynarodowych konwencji 
praw człowieka, M. Wróblewski (red.), Warszawa 2013, s. 28. 
29  Dz.U.1970.26.208.
30  M. Ziemiański, Polska na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1975, s. 7; A.T. Moleah, Sanctions aga-
inst South Africa: The Lessons of Sanctions against Rhodesia, The international organisation for the Elimination of All 
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wszystkie państwa członkowskie oNZ do bojkotu gospodarczego RPA oraz zawieszenia 
komunikacji lotniczej i morskiej z tym państwem. Wcześniej, bo w latach 1963–1964, apel 
dotyczył przerwania dostaw sprzętu wojskowego do RPA. W latach 70. kontynuowano na 
forum oNZ kampanię na rzecz wprowadzenia ścisłego zakazu handlu bronią z RPA, m.in. 
w  listopadzie 1977 roku Polska poparła rezolucję Rady Bezpieczeństwa nakładającą na 
RPA embargo na dostawy broni i sprzętu wojskowego, co wyrażono poprzez głosowanie 
w Zgromadzeniu ogólnym NZ. 

Polska, podobnie jak inne państwa obozu socjalistycznego oraz nowo niepodległe 
państwa afrykańskie i azjatyckie, zarzucała RPA, że ta nie stosowała się do rezolucji oNZ 
w  sprawie polityki apartheidu. od oNZ domagała się podjęcia zdecydowanych kroków 
zmierzających do wcielania ich w życie. Była zwolennikiem bardziej skutecznych środków 
przewidzianych w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

Polska przyłączała się do akcji zmierzających do pozbawienia RPA członkostwa w wy-
specjalizowanych agendach oNZ, m.in. w Międzynarodowej organizacji Pracy (Internatio-
nal Labour Organization, iLo) czy organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 
Nauki i  Kultury (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNE-
SCo). Przy czym na początku lat 60. delegat Polski nie domagał się jednak bezpośrednio 
całkowitego usunięcia RPA z oNZ. Natomiast na XXiX sesji Zgromadzenia ogólnego NZ 
w listopadzie 1974 roku Polska przyłączyła się do projektu uchwały wykluczającej delegację 
RPA z prac tej sesji, co miało być wyrazem potępienia prowadzonej przez ten rząd polityki 
apartheidu. W historii oNZ był to pierwszy przypadek pozbawienia państwa członkow-
skiego prawa udziału w pracach Zgromadzenia ogólnego NZ. Ponadto zobowiązano Radę 
Bezpieczeństwa do przedsięwzięcia odpowiednich kroków zapewniających zastosowanie 
się RPA do postanowień rezolucji, a w razie konieczności podjęcie decyzji o wykluczeniu 
RPA z oNZ. Po raz kolejny delegacja RPA została odsunięta od udziału w sesjach Zgroma-
dzenia ogólnego NZ w 1979 i 1981 roku. 

Natomiast w latach 60. i 70., przy poparciu Polski, RPA przestała być członkiem wie-
lu agend oNZ i nie mogła brać udziału w konferencjach organizowanych pod auspicjami 
oNZ. Kwestie wykluczenia RPA z oNZ wiązały się także z ważnością pełnomocnictw de-
legacji RPA31.

Polska włączała się też w  prace Komisji Praw Człowieka oNZ, której Podkomisja 
do Zapobiegania Dyskryminacji i ochrony Mniejszości zajmowała się problemami likwi-
dacji dyskryminacji rasowej w RPA32. Sporadycznie inicjowała na ten temat konferencje 
międzynarodowe, np. w 1972 roku delegacja polska w oNZ była współautorem rezolucji 
o zwołaniu w oslo międzynarodowej konferencji ekspertów w sprawie ofiar kolonializmu 
i apartheidu w Afryce. 

Forms of Racial Discrimination, nr 12, 1989.
31  J. Sandorski, Pełnomocnictwa w ONZ, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1984, z. 2, s. 126, 131.
32  Z. Resich, Walka z dyskryminacją rasową na forum ONZ, „Trybuna Ludu”, 25.06.1964.
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Polska wspierała wysiłki, głównie państw afrykańskich – jak wcześniej zasygna-
lizowano – zmierzające do uznania apartheidu za zbrodnię przeciwko ludzkości. Kro-
kiem w tym kierunku było uchwalenie przez Zgromadzenie ogólne NZ 16 grudnia 1966 
roku stosownej rezolucji33 oraz ustanowienie roku 1971 Międzynarodowym Rokiem Walki 
z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową, a następnie proklamowanie w listopadzie 1972 roku 
Dekady Walki z  Rasizmem i  Dyskryminacją Rasową. Z  inicjatywy Polski, Zgromadzenie 
ogólne NZ uchwaliło Konwencję o nie przedawnianiu zbrodni wojennych i zbrodni prze-
ciwko ludzkości, która weszła w  życie w  listopadzie 1970 roku34. Z  kolei 30 listopa-
da 1973 roku organ ten uchwalił Międzynarodową Konwencję o  Zwalczaniu i  Karaniu 
Zbrodni Apartheidu co jeszcze bardziej pogłębiło polityczną izolację RPA w stosunkach 
międzynarodowych35. Konwencja była następstwem rezolucji Zgromadzenia ogólnego 
NZ nr 1781, i  „definiuje apartheid jako politykę i praktyki podobne do segregacji oraz 
dyskryminacji rasowej, stosowanie nieludzkich czynów popełnianych w celu tworzenia 
lub utrzymywania przewagi jednej grupy rasowej nad jakąkolwiek inną i systematycz-
nego jej ciemiężenia. Ponadto, dokument ten poddaje zbrodnię apartheidu międzyna-
rodowej odpowiedzialności karnej i  zobowiązuje państwa – strony do podjęcia odpo-
wiednich działań w celu likwidowania i zapobiegania poparcia dla apartheidu, a także 
dla ścigania, sądzenia i karania tej zbrodni”36. Polska ratyfikowała tę konwencję 15 mar-
ca 1976 roku37. 

Podkreśla się, że „kampania prowadzona w związku z przyjęciem tej konwencji stała 
się jednym z  elementów mobilizujących światową opinię publiczną i  przyczyniła się do 
upadku apartheidu w Republice Południowej Afryki w efekcie procesu pokojowego”38.

W 1977 roku Polska poparła Deklarację z Lagos w sprawie apartheidu ustanawiającą 
rok 1978 Rokiem Walki z Apartheidem. 

W latach 80. rezolucje przeciwko RPA przybierały ostrzejsze formy. Polska przychylała 
się do krytyki dotyczącej kontynuowania polityki „bantustanizacji”, a następnie wprowa-
dzania „kontrolowanego osłabiania barier rasowych”. Potępiano bieżące działania rządu 
południowoafrykańskiego wobec nie-białej ludności RPA. W  lipcu 1985 roku rzecznik 
prasowy Jerzy Urban potępił wprowadzenie tam stanu wyjątkowego i poparł inicjaty-
wę nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji na RPA jako odpowiedzi na akcję rządu 

33  „Condemns the policies of apartheid practised by the Government of South Africa as a crime against humanity”, 
zob. 2202 (XXI). The policies of apartheid of the Government of the Republic of South Africa, https://documents-dds-ny.
un.org/doc/RESoLUTioN/GEN/NR0/005/05/iMG/NR000505.pdf?openElement.
34  J. Balicki, Apartheid a prawo…, s. 100.
35  Trudno zgodzić się tutaj ze stwierdzeniem, że dopiero od 1973 r. „rozpoczął się proces izolacji rządu w Pretorii w sto-
sunkach międzynarodowych”, zob. J. Eisler, R. Kupiecki, M. Sobańska-Bondaruk, Świat i  Polska 1939–1992, Warszawa 
1993, s. 347.
36  M. Radziejowska, Konwencje..., s. 28.
37  Dz.U.1976.32.186.
38  M. Skocz, Rasizm i ksenofobia, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, A. Florczak, A. Lisowska (red.), Wrocław 
2014, s. 327.
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południowoafrykańskiego39. Jednocześnie skrytykował państwa zachodnie zasiadające 
w  Radzie Bezpieczeństwa za stosowanie veta w  stosunku do projektów wprowadze-
nia bojkotu ekonomicznego RPA. Ponadto stwierdził, że rząd RPA stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Wypowiedź ta mogłaby potwierdzać tezę o żywym 
zainteresowaniu władz polskich problemem dyskryminacji rasowej w RPA. Jednakże inne 
przykłady wskazują na coś przeciwnego. Brak jest reakcji władz polskich na przyznanie 
anglikańskiemu arcybiskupowi Desmondowi Tutu z Kapsztadu Pokojowej Nagrody Nobla 
w 1987 roku za walkę przeciwko apartheidowi. Zainteresowanie wyraził wówczas działają-
cy nielegalnie NSZZ „Solidarność”, a jego przywódca Lech Wałęsa wysłał telegram z gra-
tulacjami40. NSZZ „Solidarność” posiadał krytyczny stosunek do apartheidu. Najczęściej 
oficjalne stanowisko zajmowało Biuro Koordynacyjne za Granicą z  siedzibą w  Brukseli. 
W kontekście systemu apartheidu potępiano m.in. emigrację Polaków do RPA41.

*    *    *

Koniec lat 80. XX wieku przyniósł zwiastun zasadniczych zmian w stosunkach mię-
dzynarodowych, w tym dotyczących demontażu apartheidu w RPA. Polska na XVi Specjal-
nej Sesji Zgromadzenia ogólnego NZ 14 grudnia 1989 roku poprała Deklarację o Aparthe-
idzie i jego Destrukcyjnych Skutkach na Południu Afryki (Declaration on Apartheid and its 
Destructive Consequences in Southern Africa). Państwa członkowskie oNZ zaapelowały 
w niej o rozpoczęcie pokojowych negocjacji dotyczących zniesienia apartheidu i wprowa-
dzenia wielorasowej demokracji. Deklaracja ta wymieniała warunki zniesienia apartheidu 
oraz agendę dla przyszłych działań w tym zakresie42. 

*    *    *

Polska w  krytyce rządu w  Pretorii, zwłaszcza w  pierwszych latach po zakończeniu 
ii wojny światowej, odwoływała się do analogii niemieckiego faszyzmu. W  1946 roku 
przedstawiciel Polski przy oNZ porównywał południowoafrykańską politykę wewnętrzną 
z  rasowymi praktykami hitleryzmu43. W  maju 1949 roku w  Zgromadzeniu ogólnym NZ 
oświadczył, że rząd Unii był „kontynuatorem polityki hitlerowskich Niemiec”44. Natomiast 
Jerzy Urban, jako rzecznik prasowy rządu, nazwał publicznie RPA „obozem koncentracyj-
nym milionów ludzi”45. Podobnego określenia „prawdziwy obóz koncentracyjny” – użył 
gen. Wojciech Jaruzelski podczas przemówienia w Sejmie 25 stycznia 1982 roku. Bardziej 

39  Poland condemns emergency, „The Citizen”, 31.07.1985.
40  Hy’s besorg oor SA, se Lech vir Tutu in telegram, „Die Vaderland”, 14.08.1985.
41  Solidarity man slams SA bid to win Poles, „The Citizen”, 25.04.1983. 
42  Resolutions adopted by the General Assembly – Special Sessions, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/S-16/1.
43  G.M. Carter, dz. cyt., s. 401.
44  A. Abraszewski, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych 1945–1975, Warszawa 1975, s. 74.
45  Poland..., „The Citizen”, 31.07.1985.
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stonowana była wypowiedź Władysława Gomułki na XV sesji Zgromadzenia ogólnego 
NZ, który potępił „rezerwaty i  nieludzką politykę rasistowską Unii Południowoafrykań-
skiej”46. W zestawieniu z oficjalnymi wypowiedziami przedstawicieli innych państw socja-
listycznych, ze strony polskiej rzadko padały pod adresem władz południowoafrykańskich 
określenia faszystowskie, czy hitlerowskie47. 

Polska nie tylko konsekwentnie potępiała politykę wewnętrzną rządu w  Pretorii, 
ale również atakowała jego poczynania w stosunku do innych państw Południa Afryki, 
przede wszystkim tzw. państw frontowych. W końcu lat 60., RPA wspierająca rządy iana 
Smitha w Rodezji i Portugalczyków w Angoli i Mozambiku, określana była przez władze 
polskie jako „główna ostoja kolonializmu i rasizmu na południu Afryki”48. Polska krytyka 
polityki zagranicznej RPA względem państw sąsiednich nasiliła się w latach 70. i 80. Mia-
ła ona przede wszystkim charakter polityczny, a w niewielkim stopniu Polska Ludowa an-
gażowała się we wspieranie finansowe i militarne organizacji narodowowyzwoleńczych 
z Południa Afryki49. 

*    *    *

oddzielne zagadnienie dotyczy przestrzegania przez Polskę rezolucji oNZ wymierzo-
nych przeciwko rządowi południowoafrykańskiemu. Początkowo zbieraniem od państw 
członkowskich oNZ informacji na temat wykonywania rezolucji Zgromadzenia ogólnego 
NZ nr 1761/XVii zajmował się Specjalny Komitet ds. Polityki Segregacji Rasowej (Apar-
theidu), a także Komitet Dekolonizacyjny. Później problemem tym zainteresowane były 
inne organy oNZ.

Stałe Przedstawicielstwo PRL przy oNZ w  kwietniu 1963 roku ponowiło wniosek 
do centrali MSZ o  zaniechaniu handlu z  RPA, gdyż „sprawa jest bezwzględnie nie do 
utrzymania i  politycznie szkodliwa”50. Zalecano też zajęcie jasnego stanowiska w  kwe-
stii przestrzegania przez PRL rezolucji oNZ wymierzonych przeciwko rządowi RPA, gdyż 
brak oficjalnej reakcji mógł być „przedmiotem szkodliwych spekulacji na temat naszego 
rzeczywistego stosunku do sprawy apartheidu, zwłaszcza że w kuluarach delegacje USA 
i Anglii wymieniają PRL wśród krajów utrzymujących stosunki handlowe z RPA”. Również 
w prasie amerykańskiej pojawiły się artykuły podobnej treści (m.in. „The New York Times” 

46  W. Gomułka, XV Sesja ONZ. Przemówienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wywiady. Przemówienie na Sejmie PRL, 
Warszawa 1960, s. 13.
47  G. Búr, The Image of Africa in Hungary with Particular Emphasis on South Africa, „South Africa international”, october 
1990, t.  21(2), s. 103; J. Voderadsky, Czechoslovakia and South Africa – Incentives to New Relations, „South Africa inter-
national”, July 1991, t. 22(1), s. 34–35.
48  W. Góralski, Polska a kraje rozwijające się w latach 1945–1970 (Problemy polityczno-dyplomatyczne), „Dzieje Naj-
nowsze”, 1986, nr 2, s. 74.
49  Za Południe Afryki uważa się następujące współcześnie państwa: RPA, Angolę, Botswanę, Lesotho, Malawi, Mozam-
bik, Namibię, Suazi (Eswatini), Tanzanię, Zambię i Zimbabwe.
50  Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Warszawa (dalej: MSZ – Warszawa), syg. 1963, 38/67, 44, k. 111. Tajne 
pismo K. Śmiganowskiego do MSZ, Nowy Jork 24.04.1963.
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z 26.03.1963). Zarzucano w nich, zwłaszcza państwom socjalistycznym, nieprzestrzeganie 
bojkotu ekonomicznego RPA i podkreślano, że statki handlowe ZSRR i Polski regularnie 
zawijają do portów południowoafrykańskich51. 

Centrala MSZ przestrzegała Stałe Przedstawicielstwo PRL przy oNZ przed zajmowa-
niem radykalnego stanowiska w celu wykonania rezolucji oNZ. Mimo że względy politycz-
ne przemawiały za takimi krokami, to jednak interesy polskiego handlu zagranicznego 
nakazywały ostrożne działanie. Dlatego też sugerowano prowadzenie w tym względzie 
konsultacji z przedstawicielami innych państw socjalistycznych, które utrzymywały sto-
sunki handlowe z RPA, a także z niektórymi państwami Afryki i Azji. 

W lipcu 1963 roku w sprawie podporządkowania się PRL rezolucjom oNZ stosowną 
notę sekretarzowi generalnemu U  Thanta złożyło Stałe Przedstawicielstwo PRL przy 
oNZ. We wrześniu tegoż roku sugerowano rozszerzenie tej noty przez podkreślenie „pod-
jętej akcji PRL likwidującej nawet sporadyczne transakcje handlowe, jakie poprzednio mia-
ły miejsce, celem zupełnego zaprzestania jakichkolwiek kontaktów handlowych z  RPA. 
Winna ona również zawierać [...] nieograniczone poparcie dla obu rezolucji oNZ w sprawie 
handlu z RPA”52. 

W związku z sesją Zgromadzenia ogólnego NZ w 1967 roku Stałe Przedstawicielstwo 
PRL przy oNZ zostało upoważnione do przekazania Sekretariatowi oNZ oświadczenia, że 
Polska nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z RPA i nie ma żadnych układów han-
dlowych z tym państwem53. W statystykach oNZ Polska wraz z innymi państwami obozu 
socjalistycznego nie pojawiała się jako partner handlowy RPA, ale problem pozostał. 

Przedstawiciele Polski zarzucali przy tym państwom zachodnim nie stosowanie się do 
uchwał oNZ w sprawie bojkotu RPA i popierali projekty nakłaniające te państwa do zmiany 
stanowiska, np. Polska głosowała za rezolucją z  16 grudnia 1966 roku wzywającą Stany 
Zjednoczone, Wielką Brytanię, Francję i  inne państwa zachodnie do zerwania stosunków 
handlowych z  RPA. Potępiając politykę apartheidu, wskazywano na współodpowiedzial-
ność tych państw, które utrzymywały i udzielały poparcia RPA. Na XXiV sesji Zgromadze-
nia ogólnego NZ 29 września 1969 roku minister spraw zagranicznych Stefan Jędrychowski 
stwierdził, że wysoko rozwinięte państwa zachodnie poprzez rozległe stosunki ekonomicz-
ne umacniały rząd RPA i jego wewnętrzną politykę co ułatwiało „demonstracyjne lekcewa-
żenie uchwał organów oNZ”54. 

*    *    *

Krytyka polityki apartheidu na forum oNZ była pośrednio wykorzystywana jako wy-
godna i efektywna platforma ataku przeciwko państwom zachodnim, a zwłaszcza Stanom 

51  Tamże, k. 76. Notatka dla tow. Ministra J. Winiewicza w sprawie Republiki Południowej Afryki.
52  Tamże, syg. 1963, 36/67, 2421. Pismo K. Korolczyka (wicedyrektor Departamentu V MSZ) do F. Przetacznika (Dep. 
Międzynarodowych organizacji MSZ), Warszawa 11.09.1963.
53  Tamże, syg. 1963, 38/67, 44, k. 38.
54  W. Góralski, dz. cyt., s. 74.
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Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii oraz wywołania nastrojów antyzachodnich wśród społe-
czeństw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. oprócz oNZ i innych organizacji międzynarodowych 
stanowisko władz polskich wobec apartheidu podkreślane było szczególnie w stosunkach 
bilateralnych z niepodległymi państwami Afryki, a zwłaszcza z tzw. państwami frontowymi. 
Po stanie wojennym kontakty te wykorzystywano jako jeden z elementów przełamywania 
przez Polskę izolacji międzynarodowej (np. wizyta prezydenta Angoli José Eduardo dos San-
tosa w Warszawie w kwietniu 1984 roku)55. Spotkania przywódców Polski i państw Południa 
Afryki o orientacji socjalistycznej służyły do oskarżeń pod adresem Zachodu, a w szczegól-
ności Stanów Zjednoczonych, że ingerują w wewnętrzne sprawy tych państw.

Z  rezolucji oNZ wynikał również problem przestrzegania sankcji przeciwko RPA 
w dziedzinie sportu (Polska jest stroną Konwencji przeciwko apartheidowi w sporcie z 10 
grudnia 1985 roku)56. Bojkot był tutaj w zasadzie utrzymywany bez względu na rangę im-
prez. Polska wraz z innymi państwami obozu socjalistycznego skłonna była przyłączyć 
się do akcji bojkotu w przypadku udziału reprezentantów RPA w igrzyskach olimpijskich 
w Meksyku w 1968 roku57. Czekano w tym przypadku na decyzję ZSRR. Rok później Polska 
wycofała się z rozgrywek Pucharu Davisa nie chcąc grać z drużyną RPA58. W następnych 
latach, zwłaszcza w  rozgrywkach tenisowych, Polska bojkotowała turnieje, w  których 
uczestniczyli sportowcy RPA (np. Puchar Federacji we Freiburgu w 1970 roku)59. Bojkot RPA 
przez Polskę dotyczył także kontaktów kulturalnych i naukowych. 

Poza aktywnością Polskiego Komitetu Solidarności z Narodami Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej strona polska rzadko uczestniczyła w różnego rodzaju akcjach międzynarodowych 
przeciwko apartheidowi. Jednym z nielicznych przypadków takiego zaangażowania się był 
udział polskiej grupy rockowej w kampanii „Heal the Wounds” w Zimbabwe w marcu 1988 
roku mającej na celu zebranie funduszy na pomoc ofiarom agresji RPA na Zimbabwe60.

Problem apartheidu podnoszony był również przez stronę polską w związku z nałoże-
niem przez Stany Zjednoczone sankcji przeciwko Polsce po wprowadzeniu stanu wojenne-
go 13 grudnia 1981 roku. Wypowiedzi atakujące tę decyzję administracji prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ronalda Reagana pochodziły od najwyższych władz polskich (i sekretarza 
Komitetu Centralnego PZPR, prezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Wojciecha 
Jaruzelskiego i członka Biura Politycznego, ministra spraw zagranicznych Józefa Czyrka) oraz 
polskich przedstawicieli w oNZ61. Zarzucano Stanom Zjednoczonym, że otwarcie popiera-
ją „agresywną” politykę RPA w regionie. Wzywano do bezzwłocznego zastosowania po-
stanowień oNZ w celu likwidacji apartheidu. Przedstawiciel PRL w Komisji ds. Rozwoju 

55  Angola, Poland hit at West, „The Citizen”, 11.04.1984.
56  M. Radziejowska, dz. cyt., s. 24. Polska ratyfikowała tę konwencję 4 marca 1988 roku, zob. Dz.U.1988.14.100.
57  R.E. Lapchik, The Policy of Race and International Sport. The Case of South Africa, Westport 1975, s. 117.
58  Tamże, s. 147.
59  Poland also refuses to play S.A., „Natal Mercury”, 19.05.1970.
60  New moves to heal Zim’s wounds, „The New Nation”, 23.03.1988.
61  Archives of the Department of Foreign Affairs – Pretoria, Declaration of Martial Law in Poland.
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Społecznego Rady Gospodarczo-Społecznej oNZ w dyskusji nad prawami człowieka za-
rzucił Stanom Zjednoczonym, że przez dekady blokowały podjęcie przez oNZ sankcji 
przeciwko RPA, a „nie miały one skrupułów z podjęciem restrykcji przeciwko Polsce, która 
działała zgodnie z postanowieniami międzynarodowego paktu praw obywatelskich i poli-
tycznych”62. 

Wszelka działalność w  Polsce nakierowana na Afrykę, w  tym jej południową część 
była nie tylko silnie scentralizowana, ale również musiała być zgodna z oficjalnymi zało-
żeniami władz państwowych i partyjnych. Podlegała drobiazgowej kontroli najwyższych 
czynników w państwie. W 1958 roku MSW w porozumieniu z MSZ nie wydało zgody na 
zarejestrowanie w Łodzi niezależnego „Towarzystwa Przyjaciół Afryki”, gdyż jego inicja-
torami były osoby „wrogo nastawione do ustroju ludowego”63. Próbowali oni nawiązać 
kontakty z Afryką Południową. Dopiero po uwzględnieniu dyrektyw KC PZPR, które za-
kładały przejęcie kontroli nad towarzystwem przez komórki Frontu Jedności Narodu oraz 
określeniem „właściwego” profilu działalności miała być wydana zgoda na zarejestrowa-
nie. Z kolei opublikowanie na początku lat 60. w „Poznaj Świat” zdjęcia polskiego stat-
ku w Kapsztadzie spotkało się z oburzeniem i zdecydowaną reakcją KC PZPR – oficjalnie 
Polska, zgodnie z rezolucjami oNZ, nie utrzymywała kontaktów z Afryką Południową. Po-
przez MSZ udzielono redaktorowi naczelnemu tego miesięcznika reprymendy64. 

*    *    *

odmienne stanowisko wobec apartheidu od władz Polski Ludowej oraz opozycji poli-
tycznej reprezentowała Polonia południowoafrykańska65. W stosunku do rządu południo-
woafrykańskiego Polonia chciała i była lojalna. Jednakże przedstawiciele Polonii południo-
woafrykańskiej nigdy w sposób bezpośredni nie wspierali systemu apartheidu. Poza kilkoma 
wyjątkami stali zawsze z dala od wewnętrznej polityki. Sporadycznie, władze Polonii połu-
dniowoafrykańskiej włączały się w akcje polityczne mające wymiar wewnętrzny, jak i ze-
wnętrzny. W styczniu 1982 roku zorganizowano w Johannesburgu demonstrację przeciwko 
„radzieckiej okupacji Polski i ustaleniom jałtańskim”66. Wśród demonstrantów byli również 
polscy rybacy, którzy w Walvis Bay po ogłoszeniu stanu wojennego poprosili władze połu-
dniowoafrykańskie o azyl polityczny. W połowie lat 80. Rada Polonii Afryka Południe prowa-
dziła kampanię wśród Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej wzywającą do poparcia polityki 

62  E.J. Pałyga, Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1988. Kierunki – treści – mechanizmy, Warszawa 1986, s. 127.
63  Archiwum MSZ – Warszawa, syg. 1961, 19/64, 568.
64  Relacja Andrzeja opalińskiego (konsula RP w Pretorii), udzielona autorowi artykułu, Pretoria, 24.08.1994.
65  Szerzej na temat stosunku Polonii południowoafrykańskiej do apartheidu, zob.: A. Żukowski, Postawy Polonii po-
łudniowoafrykańskiej wobec władz i  sytuacji wewnętrznej w  Republice Południowej Afryki w  okresie apartheidu, [w:] 
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe. Kwestie etniczne i polonijne, A. Żukowski (red.), olsztyn–Gdańsk, 2002, s. 173–182; 
Tenże, Diaspora polska w Republice Południowej Afryki i jej prosolidarnościowa aktywność w latach 1980–1989. Wybrane 
problemy, [w:] Za nasza i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie 
(1980–1989), t. 1, Państwa pozaeuropejskie, P. Pleskot (red.), Warszawa, 2018, s. 435–456. 
66  SA Poles hold anti-Red demo, „Rand Daily Mail”, 11.01.1982.
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„kontrolowanego osłabiania barier rasowych” ówczesnego prezydenta RPA Pietera Willema 
Bothy’ego67. Wcześniej zaś w związku z przyznaniem południowoafrykańskiemu biskupowi 
Desmondowi Tutu Pokojowej Nagrody Nobla w 1984 roku Rada Polonii Afryka Południe wy-
stosowała list otwarty do Komitetu Nagrody Nobla krytykujący tę decyzję68. 

*    *    *

Z kwestią apartheidu nierozerwalnie związany był problem Namibii (administrowa-
nej/okupowanej przez władze południowoafrykańskie), który był wielokrotnie przedmio-
tem obrad oNZ, od początku istnienia tej organizacji, tzn. od i sesji Zgromadzenia ogólne-
go NZ odbytej w Londynie na początku 1946 roku. Polska sprzeciwiała się zwierzchnictwu 
Afryki Południowej na tym terytorium i stosowania tam polityki apartheidu. Ponadto pro-
blem ten postrzegały w szerszym kontekście – terytoriów zależnych. 

Zajmowane przez Polskę stanowisko wobec polityki apartheidu oraz problemu Nami-
bii miało bezpośrednie przełożenie na jej stosunek do ruchów narodowowyzwoleńczych 
na Południu Afryki, co niejednokrotnie podkreślano na forum oNZ. Polska popierała sta-
nowisko o  uznaniu ruchów narodowowyzwoleńczych jako wyłącznych reprezentantów 
ludności zamieszkujących te terytoria. W kontekście Afryki Południowej za jedynego au-
tentycznego przedstawiciela tamtejszej ludności uznano Afrykański Kongres Narodowy 
(African National Congress, ANC) i Panafrykański Kongres Azanii (Pan-African Congress of 
Azania, PAC), zaś Namibii – organizację Ludu Afryki Południowo-Zachodniej (South West 
Africa People’s Organization, SWAPo).
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Geneza konfliktu w Mali
Po zakończeniu zimnej wojny Republika Mali przeszła znaczącą transformację. Pań-

stwo, przez większą część swojej pokolonialnej historii, rządzone przez reżimy auto-
rytarne (w większości wojskowe) zostało poddane procesom demokratyzacji, które na 
prawie dwie dekady zapewniły krajowi względną stabilność i perspektywy zrównoważo-
nego rozwoju. Mali w tym okresie traktowane było jako udany przykład transformacji 
wpisującej się w szerszy kontekst przemian demokratyzacyjnych w Afryce, jakie zaczęto 
wdrażać w  regionie na fali poszukiwania sposobów przezwyciężenia procesów margi-
nalizacji, grożących utrwaleniem peryferyjnego miejsca państw tam położonych w ra-
mach globalnego systemu międzynarodowego1. W  tej sytuacji dużym zaskoczeniem 
dla wielu analityków i  obserwatorów w  Afryce Zachodniej były wydarzenia z  2012 
roku, kiedy to doszło do ujawnienia się separatyzmu tuareskiego na północy Mali, 
wybuchu konfliktu wewnętrznego i ogłoszenia przez Tuaregów niepodległości Aza-
wadu, a następnie eksplozji dżihadyzmu, w wyniku czego tereny objęte powstaniem  

1  Warto w tym miejscu przypomnieć, że Republika Mali była jednym z sześciu pierwszych organizatorów (obok Czech, 
indii, Korei Południowej, Polski oraz Stanów Zjednoczonych – tzw. Grupa Zwołująca) inauguracyjnej konferencji w ra-
mach tzw. Wspólnoty Demokracji, która odbyła się w Warszawie w 2000 r. Mali reprezentowało w tym gronie Afrykę. 
Zob. materiały na stronie internetowej: https://community-democracies.org/.
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zostały poddane kontroli sił odwołujących się do fundamentalistycznej wersji islamu 
jako ideowego źródła dla politycznej transformacji tego obszaru. Zarówno transgra-
niczny charakter islamskich ruchów fundamentalistycznych, jak i konieczność między-
narodowej współpracy na rzecz wyeliminowania płynącego stąd zagrożenia sprawiły, 
iż konflikt w  Mali uległ umiędzynarodowieniu, angażując sąsiednie państwa z  Afryki 
Zachodniej i  Afryki Północnej oraz globalnych aktorów zaniepokojonych rozprzestrze-
nianiem się dżihadyzmu i broniących swoich interesów – strategicznych, politycznych 
i gospodarczych – w tej części świata. Niezależnie jednak od pewnego zaskoczenia roz-
wojem wypadków w Mali, należy wskazać, iż już w latach wcześniejszych ujawniły się 
przesłanki kryzysu, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Współoddziaływując, 
stworzyły sytuację, w której podatność tego państwa na implozję okazała się wyjątko-
wo duża. W niniejszym tekście podjęto próbę wskazania najważniejszych konfliktogen-
nych czynników leżących u źródeł kryzysu.

Mali jest państwem zachodnioafrykańskim położonym na granicy dwóch dużych re-
gionów geograficznych – pustynnej Sahary na północy i sawannowej strefy Sudanu na 
południu. Takie położenie geopolityczne kraj zawdzięcza decyzjom z epoki kolonialnej. 
Francja, dominująca w tej części Afryki od lat 80. XiX wieku, dokonała w sposób dosyć 
arbitralny wytyczenia granic w ramach swoich posiadłości. Terytorium dzisiejszej Repu-
bliki Mali weszło, początkowo pod nazwą Sudan Zachodni, w skład Francuskiej Afryki 
Zachodniej – jako jedna z prowincji tej jednostki geopolitycznej, a następnie – po jej roz-
padzie w 1958 roku w związku z przekształceniami politycznymi, które doprowadziły do 
powstania V Republiki – stała się odrębnym terytorium zamorskim w składzie Wspól-
noty Francuskiej. Przekształcenia te oznaczały zwiększenie autonomii lokalnych władz 
w ramach francuskiego imperium kolonialnego i – jak się wkrótce okazało – stanowiły 
preludium do niepodległości. Transformacja polityczna francuskiego systemu politycz-
nego uruchomiła bowiem procesy emancypacyjne w koloniach afrykańskich. Po zwycię-
stwie w  referendum konstytucyjnym z  28 września 1958 roku zwolenników zerwania 
więzów politycznych z metropolią w Gwinei Francuskiej i przyspieszonej dekolonizacji 
tego kraju (Republika Gwinei została proklamowana już 2 października), analogiczne 
żądania pojawiły się bardzo szybko wśród liderów politycznych pozostałych terytoriów 
francuskich w Afryce. W efekcie Francja, by uniknąć kolejnych konfliktów kolonialnych 
(po doświadczeniach indochin i  Algierii, francuskie społeczeństwo było gotowe zaak-
ceptować myśl o  wycofaniu się z  dalszego utrzymywania imperium) zdecydowała się 
na ustępstwa polityczne. Negocjacje z  afrykańskimi liderami przyniosły szereg poro-
zumień, na mocy których – poza Somali Francuskim (dzisiejsza Republika Dżibuti) oraz 
Komorami – wszystkie kolonie Paryża uzyskały w  1960 roku niepodległość. Spośród 
17  nowych państw, jakie w  tym roku pojawiły się na mapie Afryki, aż 14 wyłoniło się 
z  byłych kolonii Francji. Tak silne przyspieszenie procesu dekolonizacji w  tym okresie 
zadecydowało o uznaniu roku 1960 za „rok Afryki”.
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Wśród państw nowo powstałych pojawiła się także Republika Mali, chociaż historia 
jej dekolonizacji przebiegała w  sposób nieco odmienny od pozostałych krajów. Sudan 
Zachodni początkowo zawiązał bowiem federację z Senegalem i w takim kształcie te-
rytorialnym 20 czerwca 1960 roku nowe państwo uzyskało niepodległość2. Powstanie 
federacji było konsekwencją obaw lokalnych przywódców o  rozdrobnienie mapy poli-
tycznej Afryki i słabość państw tam powstających w obliczu wyzwań epoki zimnowojen-
nej, a także chęci ograniczenia negatywnych skutków neokolonialnej polityki, zarówno 
dawnej metropolii, jak i  wielkich mocarstw. Liderzy ruchów narodowowyzwoleńczych 
w  Senegalu – Léopold Sédar Senghor, i  w  Mali – Modibo Keïta, sformułowali hasło 
stworzenia większej jednostki geopolitycznej na gruzach Francuskiej Afryki Zachodniej. 
ostatecznie, w wyniku niechęci większości zachodnioafrykańskich liderów do idei zjed-
noczeniowych, proponowana Federacja Mali została powołana do życia w składzie tych 
dwóch prowincji. Bardzo szybko okazało się jednak, iż ambicje polityczne obu liderów, 
odmienne wizje przyszłości kraju i związane z tym afiliacje ideologiczne, uniemożliwiają 
sprawne funkcjonowanie kraju. Za zgodą liderów, już po dwóch miesiącach, 20 sierpnia, 
powstały dwa nowe państwa – Senegal i Republika Mali (w granicach dawnego Sudanu 
Zachodniego, nazwa zarówno federacji, jak i nowego państwa nawiązywała do średnio-
wiecznego imperium istniejącego w Afryce Zachodniej w Viii–XVii wieku).

Republika Mali w pokolonialnych granicach jest państwem wieloetnicznym3. Spo-
śród około 15 mln mieszkańców około 31% stanowią przedstawiciele grupy etnicznej 
Bamana, w dalszej kolejności należy wymienić ludy: Senufo (10,7%), Soninke (8,7%), 
Fulbe(8,7%), Maninka (7,9%), Dogon (6,2%) i Songhaj (5,2%). około 4,4% populacji (ok. 
824 tys. osób) stanowią Tuaregowie posługujący się językiem tamaszek – jest to grupa 
etniczna pochodzenia berberyjskiego, zamieszkująca północne (saharyjskie) prowincje 
kraju. Warunki naturalne, w  jakich żyje ta grupa etniczna, sprawiają, że Tuaregowie 
zamieszkują ogromne terytorialnie obszary. Suche – pustynne i półpustynne regiony 
przez nich zamieszkiwane determinują formy życia i gospodarowania. Tuaregowie są 
w większości koczownikami od wieków przystosowanymi do życia na suchych obsza-
rach Sahary. Co ważne, zamieszkują także terytoria państw sąsiednich – północne pro-
wincje Burkiny Faso i Nigru oraz południowe Algierii i Libii. Tuaregowie w przeszłości 
nie stworzyli wyżej zorganizowanych struktur politycznych, a żyjąc z dala od ośrodków 
cywilizacyjnych, wytworzyli odrębną kulturę bazującą na specyfice koczowniczych tra-
dycji tej grupy4.

U podłoża napięć, które doprowadziły do kryzysu wewnętrznego w Mali leżały wła-
śnie napięcia pomiędzy mieszkającymi na północy Tuaregami, a dominującymi w życiu 
politycznym kraju przedstawicielami społeczności negroidalnych z południa. Tuaregowie 

2  Zob. i. Wallerstein, The Politics of Unity, Lincoln 2005, s. 124–126.
3  Por. Mali, Ethnologue. Languages of the World, https://www.ethnologue.com/country/ML/languages.
4  Zob. S. Chazbijewicz, Rebelia Tuaregów w Mali w 2012 roku a czynnik islamski, [w:] Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. 
Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, olsztyn 2014, t. 17, s. 161–165.
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stanowiący niewielki odsetek populacji, od początku istnienia państwa byli marginalizo-
wani, a ich potrzeby materialne związane z możliwością rozwoju infrastruktury społecz-
nej, gospodarczej czy też komunikacyjnej, biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficz-
ne i trudności stąd wynikające, nie były traktowane priorytetowo. W konsekwencji na 
północy kraju narastało niezadowolenie i poczucie krzywdy, tworząc potencjał dla rady-
kalizacji nastrojów tamtejszej ludności. Do pierwszej fali niepokojów na północy doszło 
już w latach 1963–1964. Wielokrotnie wyrażane pod adresem rządu w Bamako postulaty 
dotyczące bardziej sprawiedliwego rozdziału bogactwa narodowego pociągały za sobą, 
co najwyżej werbalne zapewnienia o podjęciu działań naprawczych, za którymi z reguły 
nie szły konkretne kroki. W tej sytuacji doszło do ukonstytuowania się polityczno-woj-
skowego ruchu tuareskiego odwołującego się do lokalnego nacjonalizmu. Przy braku 
możliwości politycznego rozstrzygnięcia nabrzmiałych problemów w relacjach pomiędzy 
północą a południem, na początku lat 90. XX wieku wybuchło powstanie zbrojne, w ra-
mach którego Tuaregowie rozpoczęli walkę o równe prawa w wymiarze politycznym i po-
prawę warunków życia w wymiarze materialnym. Ugrupowaniem, które podjęło wów-
czas działania militarne był Zjednoczony Front Azawadu, postulujący podjęcie reform 
zmierzających do emancypacji dyskryminowanej ludności. Hasła niepodległościowe na 
tym etapie nie były jeszcze formułowane, chociaż sam wybuch powstania z pewnością 
przyczynił się do wzmocnienia lokalnych nacjonalizmów. Wybuch powstania zbiegł się 
z  momentem transformacji systemu politycznego kraju. Demokratyzacja polityczna 
ożywiła hasła emancypacyjne i wzmocniła oczekiwania wobec nowych elit władzy na 
rzecz bardziej sprawiedliwego rozdysponowania bogactwa narodowego i  wyrównania 
szans życiowych poszczególnych segmentów społeczeństwa. 

Powstanie tuareskie trwało około sześciu lat – walki były prowadzone w  latach 
1990–1996 – i  zakończyły się ostatecznie porozumieniem pokojowym. W  dokumencie 
kończącym ten etap konfliktu strona rządowa zobowiązała się do opracowania progra-
mu rozwoju północnych prowincji Mali i podjęcia działań związanych z realizacją ocze-
kiwań społeczności tuareskiej. Brak konkretnych działań zmierzających w tym kierunku 
doprowadził do ponownej eskalacji napięć i w konsekwencji do wybuchu kolejnego po-
wstania. W latach 2006–2009 działania zbrojne przeciwko władzom w Bamako prowa-
dził Ruch Północnego Mali (konflikt o podobnej genezie ujawnił się wówczas również 
w sąsiednim Nigrze, gdzie mniejszość tuareska – liczebnie porównywalna z malijską – 
znajduje się w podobnej politycznie sytuacji). i ta odsłona konfliktu przyniosła obietnice 
poprawy sytuacji i stworzenia warunków dla emancypacji dyskryminowanej ludności – 
z podobnym jak poprzednio rezultatem5. Zawiedzione nadzieje przyczyniły się do rady-
kalizacji nastrojów wśród społeczności Tuaregów. Brak realnych działań ze strony władz 

5  Zob. G. Klute, Post-Gaddafi Repercussions in Northern Mali, „Strategic Review for Southern Africa”, 2013, t. 35(2), 
s. 57–61; S. Pezard, M. Shurkin, Achieving Peace in Northern Mali: Past Agreements, Local Conflicts, and the Prospects for 
a Durable Settlement, Santa Monica 2015, s. 5–21.
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na rzecz poprawy sytuacji w północnych prowincjach Mali przyczynił się do powstania 
tendencji separatystycznych i powstania idei tuareskiego państwa.

Temu procesowi sprzyjały zjawiska, których źródeł należy szukać także poza gra-
nicami Mali. Dążenia do zamanifestowania własnej tożsamości i  aktywizacja działań 
na rzecz wzrostu podmiotowości politycznej wśród Tuaregów wpisywały się w szerszy 
proces emancypacji społeczności berberyjskich zamieszkujących kraje Afryki Północnej 
i Zachodniej. Co najmniej od lat 70. XX wieku, w krajach o dużej liczebnie populacji po-
chodzenia berberyjskiego, zwłaszcza w Maroku i Algierii, narastały tendencje emancy-
pacyjne prowadzące do wykrystalizowania się odrębnego poczucia tożsamości etnicznej 
wśród populacji poszukującej swoich korzeni wśród pierwotnej warstwy osadniczej na 
tych ziemiach (Berberowie są uznawani za najstarszą grupę osadniczą w  Afryce Pół-
nocnej, poprzedzającą kolonizujących te ziemie Fenicjan, Greków, Rzymian czy Arabów). 
Bardzo silne trendy emancypacyjne wystąpiły wśród emigracji pochodzenia berberyj-
skiego we Francji, widoczne zarówno w kulturze i  języku, jak i aktywizacji społeczno-
-politycznej imigrantów z Afryki Północnej. Efektem tych trendów była także stopniowa 
zmiana polityki względem emancypacyjnych dążeń berberyjskich rządów Algierii i Ma-
roka – w tych państwach do berberyjskich korzeni przyznaje się odpowiednio około 24% 
i 33% ludności. Władze w Algierze już w 2002 roku podjęły decyzję o przyznaniu swego 
rodzaju autonomii kulturowej Berberom (a zwłaszcza Kabylom – mniejszości zamiesz-
kującej głównie północno-wschodnią część śródziemnomorskiego wybrzeża kraju i sta-
nowiącej największą grupę wśród jego berberyjskich mieszkańców, posiadającą silne 
poczucie odrębności etnicznej). od tego roku, język berberyjski uzyskał status języka 
„narodowego” w Algierii. Podobne procesy zachodziły w Maroku, gdzie większość lud-
ności, niezależnie od deklarowanej przynależności etnicznej, ma berberyjskie korzenie. 
Po wybuchu antyrządowych zamieszek w 2011 roku (tzw. arabska wiosna) władze zde-
cydowały się na reformy, mające uspokoić nastroje niezadowolenia społecznego. Wśród 
przyjętych w referendum 1 lipca 2012 roku zmian w konstytucji znalazło się postanowie-
nie o podniesieniu do rangi języka urzędowego języka berberyjskiego (język tamazight). 
Emancypacyjne tendencje Tuaregów wpisują się więc w szerszy proces odrodzenia ber-
beryjskiego, a przejawy ich dyskryminacji ze strony rządów krajów, w których przyszło 
im żyć po dekolonizacji Afryki, sprzyjały jedynie przyspieszeniu tych procesów i przybie-
raniu niekiedy radykalnej formy (jak w przypadku separatyzmu w Mali)6.

Wybuchowi rewolty w 2012 roku sprzyjały także wydarzenia arabskiej wiosny w pań-
stwach północnoafrykańskich. Dążenie do upodmiotowienia społeczeństw tych państw, 
widoczne w  masowych wystąpieniach antyrządowych, oddziaływało motywująco na 
grupy społeczne postrzegające swoją sytuację jako upośledzoną, zachęcając do podej-
mowania aktywnych form sprzeciwu. Tuaregowie żyjący w Algierii czy Libii stawali się 

6  Szerzej zob. B. Maddy-Weitzman, Maghreb: The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States, 
Austin 2011.
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uczestnikami tych wydarzeń. Wiedza, postawy i doświadczenia stąd wynikające inspi-
rowały następnie do podejmowania kolejnych kroków emancypacyjnych, zwłaszcza że 
w sytuacji wewnętrznych trudności i pogłębiających się niepokojów w tych państwach 
granice międzynarodowe przestawały być barierami (o ile mogły nimi być realnie w sy-
tuacji braku możliwości kontroli rozległych obszarów pustynnych na Saharze).

Z punktu widzenia rozwoju sytuacji w Mali istotne znaczenie miał zwłaszcza roz-
wój sytuacji w  Libii. Wybuch powstania skierowanego przeciwko rządom pułkownika 
Mu’ammara al-Kaddafiego doprowadził do wybuchu wojny domowej, bardzo szybko 
umiędzynarodowionej w wyniku interwencji zewnętrznej państw Zachodu (mająca le-
gitymizację Rady Bezpieczeństwa oNZ operacja wojskowa została przejęta ostatecz-
nie przez Sojusz Północnoatlantycki; była realizowana pod kryptonimem „Zjednoczony 
obrońca” – „Unified Protector”). Działania militarne trwały w Libii w okresie od marca 
do października 2012 roku i – dzięki wsparciu zewnętrznemu – zakończyły się upadkiem 
dotychczasowego reżimu i  śmiercią jego lidera. Podjęte następnie działania na rzecz 
transformacji Libii w kierunku reżimu demokratycznego i wyłonienia nowych władz ma-
jących legitymizację wyborczą nie powiodły się i w dłuższej perspektywie czasowej do-
prowadziły do przekształcenia Libii w państwo dysfunkcyjne, którego terytorium zosta-
ło podzielone pomiędzy rywalizujące ze sobą ośrodki władzy politycznej, a jednocześnie 
ogromne obszary kraju znalazły się pod kontrolą lokalnych milicji powstających na bazie 
„lojalności plemiennej”7.

Wybuch wojny w  Libii oddziaływał na sytuację w  Mali na kilku płaszczyznach. 
Po pierwsze, w armii pułkownika al-Kaddafiego służyło wielu Berberów, a wśród nich 
najemnicy tuarescy, którzy zdobywszy doświadczenie bojowe, po upadku dotychczaso-
wego reżimu rozproszyli się w regionie, stając się często liderami swoich lokalnych spo-
łeczności. Niektórzy z nich zasilili bojówki rodzącego się wówczas Narodowego Ruchu 
Wyzwolenia Azawadu (Mouvement national de libération de l’Azawad, MNLA)8, organi-
zacji skupiającej bojowników zaangażowanych we wcześniejsze powstania antyrządo-
we, wspierających ich zrewoltowanych przedstawicieli lokalnych społeczności, dezerte-
rów z armii malijskiej oraz powracających najemników armii Mu’ammara al-Kaddafiego9. 
Na czele MNLA stanął były pułkownik libijskiej armii – Mohammed Ag Najm.

Do północnego Mali trafiły także pochodzące z libijskich magazynów zapasy broni. 
Brak efektywnej nad nimi kontroli w  sytuacji upadku dotychczasowego reżimu i  nie-
zdolności nowych władz do przejęcia pełnej kontroli nad strategicznymi zasobami 
kraju doprowadził do sytuacji, w  której szereg nieformalnych struktur, miało do nich 
dostęp. W  efekcie, często nowoczesna broń powędrowała przez niestrzeżone granice 

7  Zob. szerzej: P. Cole, B. McQuinn (red.), The Libyan Revolution and Its Aftermath, oxford 2015; P.D. Williams, A.J. Bel-
lamy, Principles, Politics, and Prudence: Libya, the Responsibility to Protect, and the Use of Military Force, „Global Gover-
nance”, 2012, t. 18(3), s. 273–297.
8  Zob. stronę internetową dokumentującą aktywność MNLA: http://www.mnlamov.net/.
9  Zob. G. Klute, dz. cyt., s. 54–55.
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do państw sąsiednich zasilając zasoby różnorodnych sił o charakterze polityczno-woj-
skowym, a także przestępczym. Była to jedna z ważniejszych przesłanek wybuchu kon-
fliktu malijskiego – powstańcy tuarescy po wzmocnieniu potencjału bojowego, zarówno 
w  wymiarze materialnym, jak i  osobowym, zdecydowali się na wzniecenie kolejnego 
powstania zbrojnego. Jego losy – stosunkowo szybkie opanowanie obszarów będących 
przedmiotem dążeń separatystycznych – dowodzą względnie szybkiej dużej skali tego 
zjawiska. Z groźby eskalacji lokalnych konfliktów pod wpływem wydarzeń w Libii zda-
wano sobie sprawę już wcześniej – na forum Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afry-
kańskiej (organu odpowiedzialnego za reagowanie kryzysowe na kontynencie). Już we 
wrześniu i  październiku 2011 roku omawiano zagrożenia stąd wynikające (znalazło to 
odzwierciedlenie w komunikatach końcowych ze spotkań w dniach 21 września oraz 20 
października tegoż roku)10.

Broń, skradziona z  libijskich arsenałów, trafiła także do ugrupowań fundamen-
talistycznych działających w  krajach Północnej i  Zachodniej Afryki. Wzmacniając ich 
potencjał bojowy, przyczyniła się do zagrożenia stabilności poszczególnych państw 
i aktywizacji bojówek dążących do ustanowienia porządku politycznego na bazie kon-
serwatywnie interpretowanych zasad islamu. Konsekwencje arabskiej wiosny w  tym 
przypadku okazały się wysoce dysfunkcyjne wobec regionalnego porządku międzynaro-
dowego, intensyfikując istniejące zagrożenia i przyczyniając się do eskalacji, w wymia-
rze geograficznym, aktywności grup zaliczanych do tej ideowej orientacji. Konsekwencje 
tego Mali odczuło bardzo poważnie, kiedy siły fundamentalistyczne podjęły próbę usta-
nowienia swojej kontroli nad zbuntowanymi prowincjami tuareskimi.

Właśnie zagrożenie fundamentalizmem muzułmańskim okazało się istotnym 
czynnikiem ewolucji kryzysu w Mali. o ile pierwszy etap konfliktu rozgrywał się na linii 
sprzeczności pomiędzy separatyzmem tuareskim a rządem centralnym w Bamako (po-
czątkowe zwycięstwa Tuaregów ujawniły niejako „przy okazji” niezdolność władz kraju 
do skutecznego działania w obliczu kryzysu i w konsekwencji załamania reżimu demo-
kratycznego w wyniku zamachu stanu inspirowanego zrzucaniem wzajemnie odpowie-
dzialności za porażki na froncie pomiędzy armią i politycznym ośrodkiem władzy cen-
tralnej), to kolejny jego etap, trwający od kwietnia 2012 roku rozgrywał się w relacjach 
pomiędzy siłami odwołującymi się do politycznych inspiracji płynących z fundamentali-
stycznego islamu, lokalnymi oddziałami MNLA a rządem centralnym, wspieranym przez 
zewnętrznych sojuszników zaniepokojonych możliwością stworzenia kolejnego ośrodka 
w Afryce Zachodniej promującego dżihadyzm. 

Ugrupowania fundamentalistyczne były aktywne w regionie już od ostatniej dekady 
XX wieku. ich obecność, głównie w Afryce Północnej, wynikała z losów wojny domowej, 

10  Communique, PSC/PR/COMM/2.(CCXCVII), Peace and Security Council, 297th Meeting, Addis Ababa, 20 October 2011; 
Communique, PSC/MIN/COMM(CCXCIV), Peace and Security Council, 294th Meeting, New York, USA, 21 September 2011; 
źródło: http://www.peaceau.org/en/resource/90-organ-peace-security-council.
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jaka wybuchła w Algierii po unieważnieniu w 1990 roku wyborów, zwycięskich dla Mu-
zułmańskiego Frontu ocalenia (Front islamique du salut, FSi) – partii politycznej inspi-
rującej się ideami islamu – i przejęcia władzy przez armię. Trwająca przez całą dekadę 
wojna doprowadziła do radykalizacji części sił opozycyjnych i powstania Muzułmańskich 
Grup Zbrojnych (Groupe Islamique Armé, GiA) – ugrupowania partyzanckiego dążącego 
do zbrojnego obalenia władz Algierii i ustanowienia państwa opartego na zasadach sza-
riatu. Muzułmańskie Grupy Zbrojne, pomimo działań pacyfikacyjnych algierskich służb 
bezpieczeństwa i ogromnych strat, były w stanie przetrwać trudny dla nich okres, ko-
rzystając z dogodnych warunków terenowych, jakie oferowały południowe (saharyjskie) 
prowincje kraju11. Niedobitki organizacji utworzyły następnie Salaficką Grupę Modlitwy 
i Walki, a w okresie wzmożonej aktywności Al-Kaidy (zwłaszcza po zamachach na World 
Trade Center w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2001 roku, algierscy fundamenta-
liści nawiązali z nią kontakty, przekształcając się w 2007 roku w  jej regionalny odłam 
o nazwie Al-Kaida Muzułmańskiego Maghrebu. To właśnie ta organizacja podjęła ak-
tywne starania, by wykorzystać kryzys malijski do rozprzestrzenienia swoich wpływów 
poza południową granicę Algierii inicjując militarną operację na terytoriach proklamo-
wanych przez MNLA państwem tuareskim12.

Al-Kaida Muzułmańskiego Maghrebu miała wsparcie dwóch innych organizacji, 
które akceptowały religijne inspiracje dżihadystyczne. Ruch na rzecz Jedności i Dżihadu 
w Afryce Zachodniej (Mouvememt pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAo) 
powstał w październiku 2011 roku w wyniku rozpadu Al-Kaidy Muzułmańskiego Magh-
rebu jako organizacja mająca realizować cele Al-Kaidy w regionie zachodnioafrykańskim 
i  skupiał bojowników pochodzących z  ludów zamieszkujących tę część świata. Drugą 
organizacją o podobnym charakterze, choć jednocześnie odwołującą się do tuareskie-
go nacjonalizmu, była Ansar Dine (obrońcy Wiary). Na pierwszym etapie konfliktu ta 
druga organizacja włączyła się w  działania MNLA mające doprowadzić do powstania 
niepodległego Azawadu, co stało się bazą dla współpracy obu organizacji, a nawet pró-
by ich zjednoczenia. Jednak zaangażowanie dwóch pozostałych ugrupowań fundamen-
talistycznych w konflikt z zamiarem utworzenia namiastki kalifatu w Afryce Zachodniej 
zmieniło także postrzeganie sytuacji wśród kierownictwa Ansar Dine i przyłączenia się 
do ideowych sojuszników. Siłą rzeczy doprowadziło to do zerwania współpracy z MNLA, 
a nawet wzajemnej wrogości. oskarżając siły fundamentalistyczne o „kradzież” niepod-
ległego Azawadu, liderzy MNLA zmienili strategię działania, decydując się ostatecznie 
na wznowienie kontaktów z  rządem centralnym w  celu znalezienia kompromisowych 
rozwiązań konfliktowej sytuacji i połączenia sił dla wyeliminowania dżihadystów13. 

11  A. Kasznik-Christian, Algieria, Warszawa 2006, s. 441–500.
12  Zob. K. izak, Leksykon organizacji i  ruchów islamistycznych, Warszawa 2016, s. 458–472, hasło: Tanzim al-Kaida bi 
Bilad al-Maghrib al-Islami (Organizacja Al-Kaidy w Krajach Islamskiego Maghrebu).
13  Por. S.A. Harmon, Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region: Corruption, Contraband, Jihad and the Mali War 
of 2012–2013, London 2014, s. 173–206.
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W tym miejscu warto wspomnieć, że pod względem religijnym dzisiejsze Mali jest 
państwem, w  którym dominują wyznawcy islamu. Zachęcało to ugrupowania funda-
mentalistyczne do podjęcia swojej misji i ustanowienia namiastki kalifatu jako zalążka 
przyszłego państwa muzułmańskiego. Począwszy od średniowiecza (od zdobycia Afryki 
Północnej przez Arabów), wraz z rozwojem handlu transsaharyjskiego do Afryki na połu-
dnie od Sahary przenikała nowa religia przenoszona przez arabskich i berberyjskich han-
dlarzy. Stopniowe przenikanie islamu do lokalnych społeczności doprowadziło z czasem 
do trwałej islamizacji Sudanu Zachodniego, czemu sprzyjały także względy polityczne. 
Dla powstających tam państw o charakterze imperialnym (a więc wieloetnicznych, jak 
Mali czy Songhaj), nowa uniwersalistyczna religia miała charakter unifikujący, a  więc 
sprzyjający budowaniu nowej wspólnoty politycznej, zwłaszcza w sytuacji, gdy doktry-
na islamu dostarczała idei mających także wymiar polityczny (idea jedności wszystkich 
wyznawców – ummy). islam z czasem zastąpił więc na tych ziemiach religie tradycyjne, 
zmieniając krajobraz kulturowo-cywilizacyjny Afryki Zachodniej. We współczesnym Mali 
muzułmanie stanowią około 92,5% mieszkańców, a  tylko niewielki odsetek stanowią 
wyznawcy wyznań chrześcijańskich (głównie katolicy) oraz tradycyjnych religii afrykań-
skich. Jednakże odrębności kulturowo-cywilizacyjne mieszkańców Afryki Zachodniej 
wobec wartości reprezentowanych przez ortodoksyjnych zwolenników islamu funda-
mentalistycznego w wersji bliskowschodniej sprawiały, iż idee te nie znajdowały w Mali 
powszechniej akceptacji, nie tylko wśród negroidalnych ludów południa kraju, ale także 
na berberyjskiej północy.

Wśród konfliktogennych czynników należy także wymienić słabość państwa ma-
lijskiego, zaliczanego do krajów o  wysokim poziomie dysfunkcyjności14. Decydowały 
o  tym słabość administracji państwowej, brak nowoczesnej gospodarki, niski poziom 
życia mieszkańców, wysokie wskaźniki analfabetyzmu, nieefektywność w  działaniach 
państwa na rzecz zabezpieczenia potrzeb społecznych itp. cechy. W konsekwencji, pań-
stwo nie było w stanie podjąć efektywnych działań na rzecz wyeliminowania zagrożeń 
dla jego stabilności w momencie pojawienia się na północy sił polityczno-wojskowych 
kontestujących istniejący porządek polityczno-prawny. Chaos wewnętrzny pogłębił się 
w momencie, kiedy doszło do wzajemnych oskarżeń przedstawicieli władz państwowych 
i armii malijskiej o odpowiedzialność za poniesione na froncie porażki. W następstwie, 
armia malijska dokonała zamachu stanu. o ile jednak można założyć, że zamachowcy, 
działający pod kierunkiem kapitana Amadou Haya Sanogo, liczyli na odbudowę – pod 
„opieką” armii – silnych struktur władzy politycznej, to ostatecznie okazało się, że armia 
jako siła polityczna nie może liczyć na pełną akceptację swoich działań, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Zwłaszcza zewnętrzne naciski płynące z państw Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, uzależniających ewentualną pomoc w  procesie przywracania stabilności 

14  W zestawieniu Fragile State Index, Mali w 2018 r. zostało sklasyfikowane na 27 miejscu na 178 państw, źródło: http://
fundforpeace.org/fsi/data/.
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w  państwie od powrotu do standardów demokratycznych w  kraju, odegrały w  tej sy-
tuacji kluczową rolę. Co prawda nie doszło wówczas do powrotu do władzy obalonego 
prezydenta Amadou Toumani Touré, niemniej, zgodnie z konstytucją, urząd ten objął, 
jako pełniący obowiązki, przewodniczący parlamentu Dioncounda Traoré, a głównym za-
daniem władz okresu przejściowego stało się przygotowanie nowych wyborów (w wy-
niku wyborów urząd objął ostatecznie 4 września 2013 roku ibrahim Boubacar Keïta)15. 
Powrót armii do koszar i przywrócenie cywilnych rządów nie oznaczały, iż państwo od-
zyskało zdolność efektywnego wypełniania swych funkcji związanych ze sprawną ad-
ministracją i zapewnieniem bezpieczeństwa (wewnętrznego i zewnętrznego). Dlatego 
też o losach konfliktu zadecydowała zewnętrzna interwencja Francji (operacja „Serwal” 
realizowana od 11 stycznia 2013 roku do 15 lipca 2014 roku)16 oraz międzynarodowa misja 
sił zachodnioafrykańskich utworzona pod auspicjami Wspólnoty Gospodarczej Państw 
Afryki Zachodniej (ECoWAS) wspierana przez wojska Czadu – państwa znajdującego się 
poza ECoWAS, niemniej ze względu na własne interesy bezpieczeństwa i powiązania 
z Francją aktywnie zaangażowanego w zwalczanie sił fundamentalistycznych na półno-
cy Mali w ramach tej operacji. Ta tzw. misja AFiSMA (Międzynarodowa Misja Wsparcia 
w Mali pod Dowództwem Sił Afrykańskich, African-Led International Support Mission 
to Mali)17 uzyskała legitymizację ze strony Rady Bezpieczeństwa organizacji Narodów 
Zjednoczonych18 i – po zrealizowaniu podstawowych celów strategicznych (przywrócenie 
formalnej kontroli władz Mali i sojuszników nad północnymi prowincjami kraju – została 
zastąpiona operacją pokojową oNZ – MiNUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) z dniem 1 lipca 2013 roku (warto dodać, że 
państwa afrykańskie uczestniczące w misji AFiSMA zachowały kontyngenty wojskowe 
w ramach misji oNZ-owskiej)19. Unia Afrykańska podejmowała także kolejne mediacyjne 
wysiłki na rzecz wygaszenia sprzeczności, które doprowadziły do wybuchu kryzysu20.

Pomimo względnej stabilizacji politycznej, Mali pozostaje państwem o  wysokim 
poziomie dysfunkcyjności, narażonym na ataki sił fundamentalistów muzułmańskich 

15  Zob. B. Whitehouse, „A  Festival of Brigands”: In Search of Democracy and Political Legitimacy in Mali, „Strategic 
Review for Southern Africa”, 2013, t. 35(2), s. 35–52.
16  Zob. E.J. Jaremczuk, Azawad – nowe państwo w Afryce. Dramat Republiki Mali czy ostoja islamistów?, [w:] Kontek-
sty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, 
olsztyn 2014, t. 17, s. 180–185.
17  Por. W. Lizak, Kryzys w Mali. Rola afrykańskich sił pokojowych AFISMA, [w:] Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Kon-
flikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, A. Żukowski (red.), Seria „Forum Politologiczne”, olsztyn 2014, t. 17, s. 151–158. 
18  Rada Bezpieczeństwa kwestię wysłania wojsk zachodnioafrykańskich do Mali rozpatrywała kilkakrotnie na swoich 
posiedzeniach. ostateczna decyzja legitymizująca te działania została przyjęta 20 grudnia, gdy w  ramach ECoWAS 
i Unii Afrykańskiej zaakceptowano odpowiednie decyzje organizacyjne, logistyczne i finansowe, mające zapewnić efek-
tywność działań w ramach przedsięwzięcia. Zob. rezolucje Rady Bezpieczeństwa oNZ nr 2056, 2071 i 2085, dostępne na 
stronie URL <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-2012> (10.03.2019).
19  informacje na temat misji zob.: MINUSMA. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, 
https://minusma.unmissions.org/en.
20  Szerzej na temat roli Unii Afrykańskiej zob.: P. Buyoya, The Recurrent Security Crisis in Mali and the Role of the African 
Union, „Prism: a Journal of the Center for Complex operations”, t. 5(2), s. 60–71.
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(którzy przeszli do taktyki wojny partyzanckiej), uzależnionym od zewnętrznego wspar-
cia w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa i gospodarczym. Działania podmiotów ze-
wnętrznych ciągle okazują się niewystarczające dla zapewnienia możliwości stabilnego 
rozwoju kraju, niemniej zaangażowanie oNZ, Unii Europejskiej, Francji, Stanów Zjedno-
czonych i innych aktorów stwarzają nadzieję na utrzymanie lokalnych sprzeczności we 
względnej równowadze. Zamieszkujący północne prowincje Tuaregowie zaakceptowali 
co prawda w większości ideę dialogu pokojowego z rządem centralnym, niemniej droga 
do pełnej normalizacji wydaje się jeszcze daleka, a potencjał niezadowolenia z istnieją-
cej sytuacji grozi kolejną falą radykalizacji nastrojów wśród tej mniejszości.
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Czynniki kształtujące przestrzeń 
turystyczną na jej peryferiach – 
przykład Nigru

Wstęp
W  ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat turystyka, z  niewinnej przyjemności o  niewiel-

kim znaczeniu stała się ważnym elementem systemu społeczno-ekonomicznego. Według 
Światowej organizacji Turystycznej, co dziesiąte stanowisko pracy i 10% światowego GDP 
są związane z turystyką1. Z perspektywy globalnych statystyk przestrzeń turystyczna, czy-
li obszar, na którym występuje zjawisko ruchu turystycznego2, wydaje się tożsama z prze-
strzenią geograficzną. Jednak, niezależnie od generalnego trendu turystycznego wzrostu, na 
świecie istnieje wiele tzw. obszarów peryferyjnych3, gdzie turyści goszczą relatywnie rzadko. 

1  UNWTO Tourism Highlights 2018, Madrid 2018.
2  B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Łódź 2009.
3  D. Müller, B. Jansson, Tourism in Peripheries. Perspectives from the Far North and South, Wallingford 2007.
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Mimo to, zwłaszcza w rejonach, gdzie izolacja przestrzenna łączy się z niskim poziomem 
rozwoju ekonomicznego, turystyka postrzegana bywa jako szansa na rozwój, i  to nie tyl-
ko w zakresie ekonomicznym, ale też w sferze edukacji, ochrony zdrowia itd4. Jakkolwiek, 
istnieje wiele jednostkowych przykładów dowodzących pozytywnego wpływu turystyki na 
izolowane destynacje, nie brak też głosów krytycznych, podkreślających zagrożenia spo-
łeczne i ekologiczne związane z rosnącym ruchem turystycznym oraz iluzoryczność korzy-
ści ekonomicznych; zagrożenia te są szczególnie duże w przypadku najbardziej izolowanych 
destynacji5. Zidentyfikowanie czynników kształtujących przestrzeń turystyczną jest zatem 
kluczowe dla prognozowania jej zmian oraz zarządzania turystyką w sposób przynoszący 
maksymalne korzyści i minimalne straty. 

Zasygnalizowany problem od lat pozostaje w kręgu zainteresowań badaczy zajmujących 
się tą dziedziną. oprócz wielu studiów przypadku6, podjęto też próby sformułowania modeli 
teoretycznych opisujących omawiane zjawisko. Zgodnie z modelem przestrzeni turystycznej 
oppermana, opisującym przestrzeń turystyczną krajów rozwijających się, nieciągła począt-
kowo przestrzeń turystyczna ulega postępującej homogenizacji7. Rejony o wykształconej już 
funkcji turystycznej to ogniska wzrostu – centra, z których ruch turystyczny będzie rozlewał 
się ku kolejnym obszarom (poczynając od tych o najwyższych walorach). Koncepcja ta za-
kłada jednak pewną stabilność warunków, w jakich rozwija się turystyka; jednakową i stałą 
możliwość penetracji obszaru oraz rosnącą liczbę odwiedzających. W praktyce, warunki te 
często nie są spełnione. ich zmienność próbuje uchwycić model McKerchera8. Nawiązuje on 
do teorii chaosu, zgodnie z którą systemy rozwijają się w sposób kompleksowy, nielinearny, 
nieprobabilistyczny, niedeterministyczny i dynamiczny. Według cytowanego autora jednym 
z elementów systemu turystycznego są tzw. generatory chaosu, rozumiane jako pojedyn-
cze czynniki mogące dokonać znaczącej transformacji systemu turystycznego. Model ten nie 
opisuje jednak szczegółowo generatorów chaosu ani przestrzennych skutków ich działania, 
nie oferuje też mechanizmów pozwalających na ich prognozowanie. 

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie mechanizmów kształtujących światową prze-
strzeń turystyczną na krańcach jej zasięgu. Jako studium przypadku wybrano Niger. Jeden 
z najsłabiej rozwiniętych krajów świata (Human Development Index 2018: 189 miejsce na 
189 uwzględnionych krajów) znajduje się na szarym końcu listy światowych celów turystycz-
nych, jednak niektóre jego regiony mają za sobą etap intensywnego rozwoju turystyki. 

Prezentowane studium przypadku bazuje na obserwacjach i  informacjach zgroma-
dzonych podczas trzech pobytów w Nigrze, w  latach 2005, 2012 i 2018. Kilkutygodniowe, 

4  D. Zaręba. Ekoturystyka, Warszawa 2000.
5  J. Łapott, Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, Szczecin 2012; D. Carson, P. Tremblay, The eco-
nomic geography of remote tourism: the problem of connection seeking, „Tourism Analysis”, 2010, t. 15, s. 127–139.
6  G. Moscardo, Peripheral tourism development: Challenges, issues and success factors, „Tourism Recreation Research”, 
2005, t. 30(1), s. 27–43.
7  M. oppermann, Tourism space in developing countries, „Annals of Tourism Research”, 1993, t. 20, s. 533–556.
8  B. McKercher, A chaos approach to tourism, „Tourism Management”, 1999, t. 20(4), s. 425 434.
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marszrutowe badania terenowe miały za każdym razem nieco inną trasę, co pozwoliło na 
rozpoznanie przestrzennego zróżnicowania opisywanego zjawiska. Jednocześnie, miejsca 
uważane za główne atrakcje turystyczne kraju zostały odwiedzone wielokrotnie, dzięki cze-
mu uchwycono zmiany w czasie.

Turystyka w Nigrze – zmienność przestrzenna
Niger pozostaje nie tylko jednym z najuboższych i najsłabiej rozwiniętych krajów, ale 

sytuuje się również na marginesie światowej przestrzeni turystycznej. Znakomita większość 
turystów przybywa z zagranicy, głównie z Europy9. Turystykę krajową ograniczają zarówno 
realia ekonomiczne, jak i tradycja spędzania wolnego czasu z rodziną. Według oficjalnych 
statystyk liczba gości zagranicznych w 2016 roku sięgnęła 152 tys.10. Trzeba jednak zauwa-
żyć, że dane te uwzględniają również podróżujących w ramach obowiązków zawodowych 
czy rodzinnych; w niewielkim zakresie opisują zatem turystykę rozumianą jako wakacyjne 
wyjazdy dla przyjemności. 

Warunki przyrodnicze, kulturowe oraz ekonomiczno-polityczne decydują o nieciągłości 
przestrzennej i czasowej zjawiska turystyki. Pod względem przestrzennym ma ona charak-
ter bicentryczny11. Ruch turystyczny koncentruje się na południu, w Niamej i okolicach, oraz 
na północy, w rejonie Agadezu (i, przy sprzyjającym układzie czynników politycznych, w po-
łożonych na północ od tego miasta górach Aïr).

Stołeczny charakter Niamej przesądza o  jego roli punktu rozrządowego dla turystyki, 
jednak sama stolica nie ma do zaoferowania zbyt wielu atrakcji. Program większości wycie-
czek do Nigru uwzględnia wizytę w Muzeum Narodowym. Najważniejsza w kraju placówka 
muzealna prezentuje dziedzictwo kulturowe Nigru, mieści też ogród zoologiczny oraz prze-
strzeń wystawienniczo-handlową dla rzemieślników, jest też miejscem odpoczynku (plac 
zabaw i mała gastronomia). Jak wynika z dostępnych statystyk, funkcja turystyczna nie jest 
w opisywanym przypadku wiodącą, największe znaczenie mają edukacja i rekreacja12. Niamej 
położony jest nad Nigrem – największą rzeką Afryki Zachodniej, której zielona dolina ostro 
kontrastuje z pustynnymi krajobrazami pozostałej części kraju. Przejażdżka pirogą oferu-
je turystom wytchnienie od miejskiego rozgardiaszu. Dłuższy rejs może być sposobem na 
dotarcie do Parku Narodowego W (Parc National du W), największej atrakcji przyrodniczej 
południa kraju. Rozległy (9 570 km², w tym 2 200 km² w Nigrze) obszar chroniony położony 
na pograniczu Nigru, Burkina Faso i Beninu od 1996 roku figuruje na liście Światowego Dzie-
dzictwa UNESCo. Chroniony fragment strefy przejściowej między sawanną a strefą leśną 

9  Tourisme et Hotellerie. Annuaire Statistique de Niger 2010–2014, http://www.stat-niger.org/statistique/index.php/
publication/publications-de-l-ins/item/122-tourisme.
10  UNWTO Tourism Highlights 2018, Madrid 2018, s. 18.
11  S. Kulczyk, Sahel jako przestrzeń turystyczna – przykłady z Nigru, Mali i Burkina Faso, [w:] J. Łapott, M. Tobota (red.), 
Ex Africa Semper Aliquid Novi, Żory 2014, t. 2, s. 331–350.
12  J. Bondaz, Imaginaire national et imaginaire touristique. L’artisanat au Musée national du Niger, „Cahiers d’Études 
Africaines”, 2009, t. 49 (193–194), s. 365–389.
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wyróżnia wysoka różnorodność biologiczna. Szczególnie atrakcyjne dla turystów jest wy-
stępowanie na tym obszarze dość rzadkich w Afryce Zachodniej dużych ssaków, m.in. lwów 
i słoni. inną sposobność do obcowania z ikonicznym gatunkiem afrykańskiej sawanny dają 
położone poza parkiem narodowym okolice Kouré, oferujące możliwość obserwacji jednego 
z ostatnich stad żyraf w Sahelu. Dopełnieniem atrakcyjności przyrodniczej południowego re-
gionu turystycznego jest jego różnorodność kulturowa, na którą składają się przede wszyst-
kim społeczności Dżerma, Fulbe i Hausa. 

Rolę turystycznej ikony kraju pełni region północny: Agadez oraz góry Aïr i  pustynia 
Ténéré. o wyjątkowości walorów przyrodniczych i kulturowych tego obszaru świadczyć mogą 
dwa wpisy na listę Światowego Dziedzictwa UNESCo. W 1991 roku wpisano na nią jeden 
z największych w Afryce rezerwatów przyrody, Aïr i Ténéré, obejmujący wulkaniczne góry 
i graniczący z nimi saharyjski erg (64 560 km²). W 2016 roku w podobny sposób wyróżniono 
historyczne centrum Agadezu – ważnego ośrodka handlu transsaharyjskiego, charakteryzu-
jącego się dobrze zachowaną architekturą w stylu sudańskim (symbolem miasta jest wysoki 
na 27 m minaret meczetu piątkowego). Turystyka w północnej części kraju rozwijała się nie-
zależnie od regionu południowego. U jej podstaw legł zakorzeniony w kulturze europejskiej 
(przede wszystkim francuskiej) romantyczny wizerunek pustyni i zamieszkujących ją Tuare-
gów oraz położenie przy głównym szlaku łączącym wybrzeże Morza Śródziemnego z Afryką 
Subsaharyjską. W latach 70. i 80. XX wieku, trasę tę chętnie wybierali turyści podróżujący 
przez Saharę własnymi samochodami (które często potem sprzedawali, aby drogą lotniczą 
wrócić do Europy). Pierwsze w Nigrze agencje turystyczne powstały w latach 70. XX wieku 
w Agadezie. Doskonałą promocją dla regionu był też rajd Paryż – Dakar, przebiegający przez 
omawiany rejon w latach 1983–1992. W latach 1999–2007, bezpośrednie połączenie lotnicze 
łączyło Agadez z Paryżem i Marsylią13. 

Poza wymienionymi regionami, na terytorium Nigru wskazać można wiele innych 
miejsc o wysokich walorach turystycznych, jednak o znikomym (czy wręcz żadnym) ruchu 
turystycznym. Szczególnie wysokie walory kulturowe cechują Zinder i  jego birni – starą, 
hausańską część miasta z dobrze zachowanymi tradycyjnymi domami i górującym nad nimi 
pałacem sułtana, Ayourou nad Nigrem z oryginalnie zdobioną zabudową na wyspach i co-
tygodniowym targiem, czy rejon pomiędzy Madaoua a Tahoua, wyróżniający się potężnymi 
glinianymi spichlerzami i meczetami o oryginalnej architekturze. Wyjątkowe walory przy-
rodnicze ma natomiast leżący na północny wschód od Zinder wulkaniczny masyw Termit 
i granicząca z nim pustynia Temet (nazywana przez Tuaregów „małą pustynią”), okreso-
we jeziora w południowej części kraju; rezerwuary wody deszczowej gromadzące bogactwo 
ptaków czy położona na południe od Agadez skarpa Tiguidit, znana jako miejsce ważnych 
odkryć paleontologicznych14. 

13  S. Kulczyk. A. Bajtyngier, Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone, 
Warszawa 2012.
14  Tamże, s. 87–138.
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Turystyka w Nigrze – zmienność czasowa
Przestrzeń turystyczna Nigru jest nieciągła zarówno w  przestrzeni, jak też w  czasie. 

Czasowe zróżnicowanie ruchu turystycznego wynika zarówno z efemeryczności walorów, jak 
też z okresowego ograniczenia ich dostępności. 

Wyraźna sezonowość roczna ruchu turystycznego związana jest z cechami klimatu – 
najwięcej gości odwiedza omawiany rejon między grudniem a  marcem, podczas trwania 
chłodniejszej pory suchej. Drugim okresem, w którym liczba turystów rośnie jest wrzesień. 
Schyłek pory deszczowej oferuje większą przejrzystość powietrza i  intensywną zieleń, ale 
przede wszystkim możliwość uczestniczenia w tradycyjnych festiwalach nomadów. Znaczą-
cy wpływ na atrakcyjność turystyczną mają też zjawiska regularne i relatywnie częste, jak 
np. cotygodniowe targi (np. poniedziałkowy w Ayourou czy piątkowy w Tabalak)15. 

Na opisany wyżej rytm nakłada się długookresowa zmienność turystyki, związana 
przede wszystkim z czynnikami geopolitycznymi. Jak wspomniano już wyżej, pierwsi euro-
pejscy turyści docierali do Nigru z północy. Początkowo, przyświecały im motywy badaw-
cze, ale stosunkowo szybko sama fascynacja pustynią okazała się niewystarczająca do 
podjęcia długiej wyprawy. Według Haralda Friedla, pierwszą osobą, która pokonała szlak 
transsaharyjski wyłącznie dla przyjemności, był w 1906 roku Hans Vischer16. Francuz – Lo-
uis-Henri Mourèn, 62 lata później, zauroczony górami Aïr założył pierwszą działającą na 
terenie Nigru agencję turystyczną. Pierwsze zorganizowane grupy rekrutowały się spośród 
miłośników pustyni. Startując z Tamanrasset lub Djanet w Algierii, eksplorowano rejon Aïr 
i Ténéré. W tym samym czasie działalność w południowej Algierii rozpoczął też Włoch Vit-
torio Gioni. W 1974 roku przeniósł on swoją agencję do Agadezu. Działalność Sahara-Niger 
Tours cieszyła się poparciem władz państwowych, które w ożywieniu sektora turystycznego 
upatrywały szans na dodatkowe wpływy budżetowe. W 1975 roku agencja obsłużyła 200 
klientów i do 1980 roku była głównym graczem na rynku turystycznym w Nigrze17. Kiedy 
w 1980 roku władze kraju zdelegalizowały obcy kapitał, wypracowaną przez Sahara-Niger 
Tours sieć kontaktów i podwykonawców przejął Tuareg Mano Dayak i jego Temet Voyages. 
Liczba grup zorganizowanych odwiedzających Niger systematycznie rosła. oprócz „typo-
wych” turystów, agencja obsługiwała również ekipy filmowe i telewizyjne, a także organi-
zację rajdu Paryż-Dakar. Firma działała też na południu kraju, organizując wyjazdy do Parku 
W. Stopniowo na rynku pojawiały się kolejne agencje. W  1989 roku nigerscy organizato-
rzy turystyki obsłużyli 3 tys. klientów, co przełożyło się na 650 mln franków CFA przycho-
du18. Jednak już w 1990 roku ten obiecujący wzrost został gwałtownie zahamowany przez 
trwające do 1995  roku powstanie Tuaregów. W  jego efekcie Tuaregowie uzyskali większy 

15  S. Kulczyk, Kulturowe zjawiska efemeryczne jako walor dla turystyki. Przykłady z krajów Sahelu. „Turystyka Kulturowa”, 
2013, t. 5, s. 20–34.
16  H.A. Friedl, Die Vertretberkeit von Ethnoturismus am Beispiel der Tuareg ger Regon Agadez, Republik Niger (Westafri-
ka) – Eine Eveluation aus Sicht der angewandten Tourismusethik, GRiN 2005.
17  E. Grégoire, Touaregs du Niger, le destin d’un mythe, Paris 2010.
18  Tamże, s. 288.
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dostęp do stanowisk publicznych, w tym kontrolę nad ministerstwem turystyki. Jednocze-
śnie, zaistniało kilka, innych znaczących dla rozwoju turystyki czynników: dewaluacja franka 
CFA, niestabilna sytuacja w krajach o konkurencyjnych walorach (Algieria, Libia, Czad) oraz 
zmiana równowagi na lokalnym rynku turystycznym będąca efektem śmierci Mano Dayaka. 
W efekcie, turystyka zarządzana dotąd w sposób bliski monopolowi, ale jednocześnie ści-
śle powiązana z działaniami rozwojowymi i wizerunkowymi, zaczęła rozwijać się w sposób 
dynamiczny i  nieskoordynowany. Już w  pierwszym sezonie po otwarciu północy kraju dla 
turystów (1996/7) na rynku funkcjonowało 27 agencji turystycznych19. Do wzrostu liczby tu-
rystów na północy kraju przyczyniło się uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego 
między Agadezem a Paryżem. Kilkanaście działających w mieście hoteli wypełniało się co 
sobotę wraz z lądowaniem samolotu jego pasażerami. ocenia się, że w 2006 roku Agadez 
odwiedziło około 5,5 tys. turystów20. Brak jest dokładnych danych o aktywności turystów 
na południu kraju, jednak boom na północy również tam miał swoje odbicie. Na fali rosnącej 
popularności turystyki, powstały programy community based tourism w otulinie Parku Na-
rodowego W, centra rękodzieła mające wspierać działalność rzemieślników oraz podnieść 
atrakcyjność turystyczną miast na południu kraju, m.in. Zinder i Dosso21. Kilka agencji tury-
stycznych rozpoczęło też działalność na wschodzie, obierając za siedzibę Zinder. Działalność 
separatystów islamskich operujących z Algierii i północnego Mali, w tym również porwania 
turystów, a następnie wybuch w 2007 roku kolejnego konfliktu zbrojnego, nie tylko dopro-
wadziły do upadku świetnie prosperującej destynacji turystycznej na północy, ale niemal 
całkowicie zahamowały ruch turystyczny w całym kraju. od tego czasu, przede wszystkim 
ze względu na skomplikowaną sytuację geopolityczną w państwach ościennych i związane 
z nią zagrożenia bezpieczeństwa, turystyka w Nigrze funkcjonuje w bardzo ograniczonym 
zakresie. Duża część kraju, w tym najatrakcyjniejsze dla turystów góry Aïr i pustynia Tènèrè 
są dostępne tylko z eskortą wojskową. 

Czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną Nigru
Według Mariny Novelli, turystykę w  krajach Afryki subsaharyjskiej kształtuje szereg 

kluczowych czynników: polityka turystyczna, współpraca międzyregionalna, bezpieczeń-
stwo, wizerunek, dostępność komunikacyjna, warunki społeczno-ekonomiczne i przyrodni-
cze, zasoby ludzkie, zagospodarowanie oraz oferta turystyczna22. Powyższa lista obejmuje 
zarówno czynniki bezpośrednio związane z turystyką (polityka turystyczna, zagospodaro-
wanie oraz oferta turystyczna), jak i znacznie dłuższą listę czynników wynikających z cha-
rakteru destynacji (warunki społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze, zasoby ludzkie, wizeru-
nek, bezpieczeństwo, współpraca międzyregionalna, dostępność komunikacyjna). Turystyka 

19  Tamże, s. 293.
20  D. Touraoua, Agadez/Relance de l’activité touristique: des infrastructures à réhabiliter... en attendant les tourists, 
„Le Sahel”, 12.08.2011.
21  S. Kulczyk, A. Bajtyngier, dz. cyt.
22  M. Novelli, Tourism and development in Sub-Saharan Africa: Current issues and local realities, Routledge 2015.
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jest zjawiskiem wielowymiarowym i wieloskalowym; niektóre z wymienionych czynników 
mają największe znaczenie dla kształtowania zjawiska na poziomie krajowym, inne zaś od-
działują przede wszystkim na poziomie lokalnym. Dla sprawnego funkcjonowania systemu 
konieczne jest zachowanie spójności pomiędzy poszczególnymi poziomami jego hierarchii. 
Przestrzeń turystyczna poszczególnych destynacji w skali lokalnej jest zależna od uwarun-
kowań na poziomie ponadlokalnym, te zaś nie powinny być oderwane od lokalnych realiów. 
W przypadku Nigru oba te poziomy mają jednak ze sobą bardzo luźny związek. Poniżej scha-
rakteryzowano czynniki kluczowe dla każdego z poziomów rozwoju turystyki. 

Uwarunkowania rozwoju turystyki – poziom krajowy
oficjalne dokumenty strategiczne, Plan de Développment Economique et Social 2017–

202123 i Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive24, rozpoznają znacze-
nie turystyki dla rozwoju ekonomicznego kraju, wskazując jednocześnie przeszkody: brak 
zagospodarowania i produktów turystycznych, niedostateczne zasoby instytucjonalne, fi-
nansowe i ludzkie, brak bezpieczeństwa w regionie oraz wysokie koszty materiałów i usług 
(w szczególności materiałów budowlanych, energii i transportu). Jakkolwiek kolejność po-
szczególnych elementów wydaje się dyskusyjna, diagnoza ta jest bez wątpienia prawidłowa. 
Niestety, propozycje rozwiązań nie wykraczają poza ogólnikowe stwierdzenia o konieczności 
rozpoznania i promocji walorów turystycznych. Za tę ostatnią odpowiedzialne jest Centre 
Nigérien de Promotion du Tourisme; instytucja permanentnie niedofinansowana, i co za tym 
idzie, o bliskich zeru możliwościach (w siedzibie centrum mieści się księgarnia, zajmująca się 
głównie dystrybucją podręczników). Centrum podlega Ministerstwu Turystyki i Rękodzieła, 
ale nie ma wsparcia w  instytucji nadrzędnej. Nieprawidłowości w działaniu ministerstwa 
są przedmiotem publicznej dyskusji25, a obrazem jego nieefektywności jest brak aktywnej 
strony internetowej. 

Próbą promocji walorów turystycznych Nigru na arenie międzynarodowej jest Festival 
de l’Aïr. Festiwal kultury nomadów (przede wszystkim Tuaregów) był popularnym motywem 
wizyt w Nigrze w latach 2001–2006. Przerwany ze względu na działania wojenne w górach 
Aïr został z poparciem najwyższych władz kraju przywrócony do życia w 2012 roku. Pierwsza 
po przerwie edycja była z dumą awizowana jako „otwarcie sezonu turystycznego”. informa-
cję o jej organizacji upowszechniono zaledwie niecały miesiąc przed terminem wydarzenia, 
co w praktyce wykluczało udział turystów zagranicznych. Serwisy informacyjne obiegły jed-
nak robiące wrażenie zdjęcia Tuaregów w świątecznych strojach, zaopatrzone przekazem, 
że północ kraju znowu jest otwarta dla gości. Dostępność ta do dziś pozostaje iluzoryczna; 

23  Republique de Niger, Ministère du Plan, Plan de Développment Economique et Social 2017–2021, http://www.touri-
sme.gouv.ne/uploads/documents/PDES-2017-2021.pdf.
24  Republique de Niger, Ministère du Plan, Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive http://www.
tourisme.gouv.ne/uploads/documents/SDDCi_ToME_1.pdf.
25  http://nigerdiaspora.net/index.php/politique/548-scandale-au-ministere-du-tourisme-et-de-l-artisanat-la-caverne-
d-ali-baba.
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podróżujący w góry Aïr i na Ténéré, a nawet drogą Tahoua – Agadez turyści muszą poru-
szać się pod ochroną zbrojnego konwoju, co z jednej strony bardzo podnosi koszty podró-
ży, z drugiej zaś zabija poczucie wolności, będące jednym z symboli pustyni. Mimo wielu 
utrudnień i rzeczywistych zagrożeń (w roku 2014 jeden ze zmierzających na festiwal samo-
chodów najechał na minę tuż przed celem podróży) od 2014 roku impreza organizowana jest 
w swoim oryginalnym miejscu, w iferouane w sercu gór Aïr. Kolejne edycje ogłaszane są już 
z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem, a możliwość uczestnictwa w festiwalu weszła 
do oferty kilku zagranicznych biur podróży. 

Głównym czynnikiem ograniczającym rozwój turystyki jest jednak nie brak strategii czy 
promocji, ale sytuacja geopolityczna w regionie. o ile po zawarciu porozumienia pokojowego 
z Tuaregami w 2010 roku sytuacja wewnętrzna Nigru ustabilizowała się, o tyle wojna z iSiS 
w Mali, chaos po upadku dyktatury w Libii i działalność Boko Haram w północnej Nigerii 
nie tylko wykluczają jakąkolwiek współpracę w zakresie turystyki, ale przenoszą się również 
na terytorium Nigru. Zagrożenia bezpieczeństwa dotyczą również turystów; w przeszłości 
miały miejsce porwania, jak również egzekucje. Znamienne jest, że po porwaniu czterech 
turystów (pary Szwajcarów, Niemca i Anglika) wracających z festiwalu w Anderamboukane 
na granicy Mali i Nigru (styczeń 2009 roku), oba państwa przez kilka dni przerzucały się od-
powiedzialnością za to zdarzenie. Nie potrafiono ustalić jednoznacznie, na czyim terytorium 
miał miejsce akt terroru. Wskazówki dla turystów publikowane przez służby dyplomatyczne 
wielu krajów (w tym serwis Polak za Granicą polskiego MSZ) odradzają wizyty w Nigrze; je-
sienią 2018 roku centralno-południową część kraju klasyfikowano jaką strefę, gdzie nie po-
winno się podróżować bez wyraźnej konieczności, odradzano zaś wszelkie podróże po reszcie 
kraju26. Świadomość potencjalnego zagrożenia, a jednocześnie brak wiarygodnych informacji 
o jego skali znacząco ogranicza zainteresowanie Nigrem jako celem wyjazdu turystycznego. 
Jak pokazują przykłady innych krajów, np. Sierra Leone27, ten negatywny wizerunek utrzyma 
się prawdopodobnie znacząco dłużej, niż realne zagrożenie; dotyczy też całego kraju, nieza-
leżnie od regionalnego zróżnicowania rzeczywistego zagrożenia. 

Zarówno uwarunkowania przyrodnicze, jak i ekonomiczne decydują o niskiej dostępno-
ści komunikacyjnej Nigru. W kontekście turystyki istotnym ograniczeniem jest mała liczba 
międzynarodowych połączeń lotniczych (w 2018 roku port lotniczy w Niamej obsługiwały 
dwie europejskie i osiem afrykańskich linii lotniczych). od 2014 roku krajowe połączenia lot-
nicze obsługują linie Niger Airlines. Mimo wysokich kosztów lotu, program wielu wyjazdów 
turystycznych przewiduje dotarcie do Agadez drogą powietrzną. Fatalny stan dróg, w szcze-
gólności drogi krajowej nr 1 na odcinku Tahoua – Agadez oraz drogi krajowej nr 2 między Zin-
der a rafinerią w Ganaram, decydują o znacznym wydłużeniu czasu podróży lądem oraz pod-
noszą jej (i tak już wysoką) uciążliwość. Jakkolwiek połączenia drogowe między głównymi 
miastami w  kraju zapewnia wiele linii autobusowych, możliwości dotarcia transportem 

26  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Niger, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niger.
27  S. Kulczyk, A. Bajtyngier, Świadomi …, s. 79.
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publicznym do miejsc oddalonych od głównych dróg krajowych praktycznie nie istnieją. 
Wypożyczalnie samochodów, funkcjonujące na zasadach znanych z krajów wyżej rozwinię-
tych, działają tylko na terenie Niamej; aby swobodnie poruszać się po pozostałej części kraju, 
konieczne jest wynajęcie samochodu „4x4” z  kierowcą. Znakomitą większością floty wy-
korzystywanej do obsługi ruchu turystycznego dysponują Tuaregowie z Agadez. Posiadają 
oni nie tylko umiejętności poruszania się poza wytyczonymi drogami, ale również wielolet-
nie doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego. od czasu, kiedy przed ponad 10 laty 
turystyka na północy kraju załamała się, dawni przewodnicy i kierowcy imają się różnych 
zawodów. Nie są jednak szczególnie zainteresowani turystyczną aktywizacją południa kraju; 
uważają pustynię za jedyny istotny walor turystyczny Nigru. Skupienie aktywów material-
nych i umiejętności niezbędnych dla rozwoju turystyki wśród jednej grupy etnicznej ma za-
sadnicze znaczenie dla kształtowania przestrzeni turystycznej Nigru na poziomie lokalnym. 

Uwarunkowania rozwoju turystyki – poziom lokalny
Podstawowe znaczenie dla realnego wykorzystania walorów turystycznych mają czyn-

niki określone przez M. Novelli hasłem „zasoby ludzkie”28. Do tej kategorii zaliczyć można 
zarówno przychylność lokalnej społeczności dla idei turystyki, jak i umiejętności przydatne 
w obsłudze ruchu turystycznego. Szczególnie ważny, a jednocześnie zazwyczaj powszechnie 
pomijany w dyskursie o  rozwoju turystyki, jest pierwszy z wymienionych czynników. idea 
podróżowania wyłącznie dla przyjemności, poruszania się w obcym terenie i pozostawania 
poza siatką powiązań społecznych, pozostaje dla dużej części mieszkańców Nigru trudna do 
zrozumienia. Jednocześnie bagaż doświadczeń kolonialnych oraz współczesne zagrożenia 
związane z aktywnością bojowników islamskich, ale też zwykłych rabusiów, sprawiają, że 
motywy kierujące turystami mogą być rozumiane w sposób tyleż opaczny, co zaskakujący. 
Pojawienie się „obcych” w rejonach, gdzie zazwyczaj ich nie ma, budzi niekiedy konsternację, 
a nawet niepokój lokalnych przedstawicieli władz. Tam, gdzie mieszkańcy zetknęli się już 
wcześniej z  turystyką, goście są najczęściej akceptowani, a nawet witani z  radością, jako 
przejaw więzi łączących lokalną społeczność ze światem. Nie zmienia to jednak faktu, że na-
wet miejsca szeroko opisywane jako atrakcje turystyczne nie są w żaden sposób przygoto-
wane do przyjmowania turystów. Dotyczy to zarówno sfery „praktycznej” – braku noclegów, 
możliwości zjedzenia posiłków czy nawet zakupu podstawowych produktów spożywczych, 
jak i udostępnienia samych atrakcji. Biorąc pod uwagę bardzo niski poziom edukacji w całym 
kraju, nie powinien dziwić fakt, że mieszkańcy często nie są świadomi własnego dziedzictwa 
(mogą też nie czuć się uprawnieni do opowiadania o nim obcym). Realnym problemem może 
być już samo porozumienie się – w rejonach wiejskich znajomość francuskiego jest bardzo 
ograniczona. 

Warunkiem koniecznym dla istnienia zagospodarowania turystycznego tam, gdzie 
okresowo w ogóle nie ma turystów, jest jego synergia. W większych miastach z hoteli 

28  M. Novelli, dz. cyt.
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korzystają przede wszystkim podróżujący w celach biznesowych, restauracje odwiedza-
ją również dobrze sytuowani mieszkańcy. oferta skierowana do zróżnicowanej klienteli 
umożliwia kontynuację, a nawet rozszerzanie działalności w okresach turystycznej posu-
chy. Wspomniany już wyżej prekursor turystyki w Nigrze, Vittorio Gioni, założył w 1985 roku 
pensjonat, a trzy lata później restaurację w Agadezie. Ta ostatnio szybko dorobiła się opinii 
„najlepszej pizzerii na południe od Sahary”. W okresie pokoju i związanego z nim boomu tu-
rystycznego na północy kraju, ten sam właściciel otworzył również hotel (1998) i restaurację 
(2001) w leżącym w górach Aïr iferouane29. Kolejny konflikt zaprzepaścił jednak wieloletnią 
pracę Vittorio; w 2007 roku odcięty od dostaw żywności iferouane został opuszczony przez 
większość mieszkańców, rację bytu straciły też hotel i  restauracja w Agadezie (te jednak 
z czasem otwarto na nowo). Właściciel dysponował jednak środkami na kolejną inwestycję 
– jest nią restauracja Le Piller w Niamej, od początku swego istnienia znaczące miejsce na 
mapie stolicy. Rozpoznawalność marki, duża wiedza i umiejętności, dostępny kapitał oraz 
nieustępliwość głównego właściciela to najważniejsze czynniki, które w tak trudnych wa-
runkach pozwalają mu utrzymywać się w branży. Niestety, jest to wyjątkowy przykład. 

Duże odległości, słabe zaludnienie oraz brak stałej, zróżnicowanej klienteli poza dużymi 
miastami sprawiają, że turystyka realizowana jest przede wszystkim w oparciu o bazę mo-
bilną. Samochody „4x4” wraz z obsługą (od której, w przypadku zorganizowanych wycieczek, 
należą oprócz kierowców i przewodnika również kucharze) i wyposażeniem kempingowym 
umożliwiają komfortowy pobyt w dowolnym miejscu. Warunkiem realizacji takiej oferty jest 
jednak dostęp do odpowiedniego wyposażenia, dobra znajomość terenu oraz świadomość 
potrzeb klientów. od początku istnienia turystyki w  Nigrze, nisza ta została opanowana 
przez Tuaregów. W naturalny sposób dotyczyło to terenów Sahary, jednak w momencie, kie-
dy dostępność pustyni została drastycznie ograniczona, kierowane przez Tuaregów agencje 
turystyczne zaczęły poszukiwać nowych tras na południu kraju, a nawet włączać do progra-
mu wycieczek atrakcje w krajach ościennych (Benin, Burkina Faso). Wyższe koszty (związane 
m.in. z dłuższymi przejazdami), a przede wszystkim niewielkie zainteresowanie klientów 
(dla których wizerunek Nigru jest obrazem pustyni), połączone z kulturowo zakorzenionym 
brakiem przekonania o atrakcyjności południa kraju prezentowanym przez samych organi-
zatorów sprawiły, że tego typu działalność ma charakter niszowy. Tym samym mamy do 
czynienia z sytuacją, w której dostępne walory pozostają przestrzennie oderwane od zaso-
bów ludzkich i zagospodarowania niezbędnego do ich udostępnienia. 

Wyjątkowym przypadkiem jest organizacja uczestnictwa turystów w festiwalu Gerewol. 
odbywające się pod koniec pory deszczowej zgromadzenie Fulbejów Bororo trwa około ty-
godnia, a jego najważniejszym punktem jest swoisty konkurs piękności, w którym młodzi 
mężczyźni walczą o  względy kobiet. Wizualna strona wydarzenia, w  szczególności orygi-
nalny makijaż uczestników, jak też atrakcyjny dla niektórych przedstawicieli kultur Zachodu 

29  Centre de Restauration le Piller de Niamey. Promoteur, http://www.lepilierrestaurant.com/promoteur.html.
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mit swobody kobiet, zdecydowały o światowej rozpoznawalności tego święta30. Zdjęcia bły-
skających białkami oczu Bororo stały się synonimem „egzotyki” i bywają wykorzystywane 
w promocji produktów w żaden sposób nie związanych z opisywanym świętem – przed kilku 
laty reklamowały np. jedno z czołowych polskich biur podróży, które nie organizowało wy-
jazdów na południe od Sahary. Wyjątkowość opisywanego wydarzenia nie zmienia faktu, 
że Fulbeje Bororo są społecznością bardzo ubogą nawet w skali Nigru. Brak doświadczenia 
organizacyjnego i  zaplecza sprzętowego uniemożliwia im zaistnienie na rynku turystycz-
nym. Rozpoznawalność Gerewol jest jednak tak duża, że jego potencjał dla turystyki doce-
nili, mimo przekonania o wyższości swojej własnej kultury, Tuaregowie. od kilku lat organi-
zacja przyjazdów turystów na Gerewol odbywający się w pra-dolinie Azawak (na północny 
zachód od Abalak) jest filarem podtrzymującym istnienie tuareskiej agencji Zenith Tours. 
Jedno z nielicznych (a nawet, jak twierdzi jego właściciel, jedyne31) z biur podróży, które prze-
trwały załamanie koniunktury turystycznej w 2007 roku, pełni funkcję łącznika pomiędzy 
zagranicznymi biurami podróży i  indywidualnymi klientami oraz organizatorami Gerewol. 
Warunkiem przyjazdu turystów jest odpowiednio wczesne określenie daty wydarzenia. Po-
nieważ uczestnicy Gerewol oraz ich stada muszą mieć dostęp do wody i paszy, czas i miejsce 
zgromadzenia zwyczajowo wyznaczano z bardzo niewielkim wyprzedzeniem. obecnie de-
cyzja ta podejmowana jest około dwa miesiące wcześniej, co umożliwia turystom na za-
łatwienie formalności (wizy, szczepienia itd.). Czynności związane z organizacją ich pobytu 
w Nigrze – zaplanowanie reszty programu, tras przejazdu, organizacja transportu, wyżywie-
nia i noclegów (il. 39, s. 396), wynajęcie personelu (kierowcy, pomocnicy) oraz wymaganej 
przez władze regionu ochrony wojskowej – leżą po stronie agencji Zenith Tours. Promocją 
oferty zajmują się głównie biura zagraniczne, dla których nigerska firma jest podwykonaw-
cą. Mają one również wpływ na ostateczny kształt oferty – terminy przyjazdu poszczegól-
nych grup oraz program pobytu mogą się od siebie różnić, punktem wspólnym pozostaje 
uczestnictwo w festiwalu. Jak twierdzi główny organizator32, maksymalna liczba turystów, 
którą jest w stanie jednocześnie obsłużyć bez naruszania delikatnej równowagi między po-
trzebami lokalnej społeczności i turystów, to 60 osób. Mimo niesprzyjających warunków ze-
wnętrznych w 2018 roku niewiele zabrakło do osiągnięcia tego limitu: agencja Zenith Tours 
przywiozła na Gerewol 56 gości. Byli wśród nich Włosi, Belgowie, Niemcy, Rosjanie, Pola-
cy, Amerykanie, jak również goście z Tajwanu, indonezji i Tajlandii. Gerewol trwa zazwyczaj 
do dziesięciu dni, z czego turyści uczestniczą maksymalnie w trzech, w początkowej fazie 
imprezy.  organizatorzy przykładają dużą wagę do zrozumienia potrzeb gości. Zasady ich 
obecności – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości robienia zdjęć – są dyskutowane 
podczas specjalnego zebrania uczestników festiwalu (il. 41, s. 397). Podczas samego rytuału, 
turystom zapewnia się maksymalną swobodę, specjalnie dla nich przeorganizowano nawet 

30  Gerewol był m.in. tematem filmu W. Herzoga Pasterze słońca (1989).
31  Rzecz jest trudna do ustalenia, ponieważ niektóre agencje działają „fasadowo”, pozyskanych klientów przekazując 
innych organizatorom, bądź też podnajmują swój sprzęt innym wykonawcom. 
32  M. Yaou, wywiad 25.09.2018.
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przestrzeń występów (il. 40, s. 397). Na potrzeby turystów na festiwal przyjeżdżają rów-
nież sprzedawcy rękodzieła. Paradoksalnie, właścicielami największych stoisk i najbardziej 
zróżnicowanego towaru są Turaregowie. Handlują oni głównie srebrną biżuterią, podczas 
gdy Fulbejki mają do zaoferowania jedynie drobiazgi z koralików. W zakresie ekonomicznym, 
na uczestnictwie turystów w Gerewol zyskuje przede wszystkim agencja oraz zatrudniani 
przez nią ludzie. Biorąc pod uwagę, że za udział w wyciecze obejmującej Gerewol przeciętny 
turysta płaci około 3 tysięcy euro, zysk ten wydaje się znaczący, jakkolwiek organizacja całej 
imprezy pociąga za sobą poważne koszty związane, przede wszystkim z logistyką i kosztami 
obowiązkowego konwoju wojskowego. Jak twierdzi organizator, sami Fulbeje otrzymują od 
niego wynagrodzenie „w naturze” – leki i artykuły żywnościowe w uzgodnionej wcześniej 
ilości33. Dla gospodarzy znaczącym aspektem wydaje się „marketingowa” strona wydarze-
nia. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu z turystami (il. 42, s. 398) wodzowie fulbejscy 
wielokrotnie podkreślali, że głównym problemem społeczności jest brak dostępu do medy-
cyny i edukacji, wyrażali też przekonanie, że światowa rozpoznawalność jest dla Fulbejów 
zarówno powodem do dumy, ale też nadzieją na przyciągnięcie programów pomocowych 
i innych form wsparcia. 

Zamiast podsumowania – model rozwoju turystyki w obszarze peryferyjnym 
Przedstawiona powyżej charakterystyka przestrzeni turystycznej Nigru oraz kształtują-

cym ją czynników ma na celu pokazanie mechanizmów rozwoju turystyki w obszarze pery-
feryjnym. W czasie, gdy wiele światowych destynacji turystycznych ugina się pod ciężarem 
własnej popularności34, w Nigrze turystyka, o ile w ogóle brana pod uwagę, postrzegana jest 
jako szansa na lepsze jutro. Aby stała się czymś więcej, niż mglistym mirażem, jej rozwój 
powinien nawiązywać do modelu „3S”35. Uwzględnia on trzy kluczowe elementy. Są nimi 
spójność i synergia systemu turystycznego oraz stabilność jego zewnętrznego otoczenia. 

Jak pokazuje schemat, „spójność” odnosi się do relacji między krajowym a lokalnym po-
ziomem realizacji zadań związanych z turystyką. Polityka turystyczna i strategie sformuło-
wane na poziomie krajowym powinny 
uwzględniać lokalne zróżnicowanie 
oraz ułatwiać jego efektywne wyko-
rzystanie. Kształtowanie to nie może 
sprowadzać się do rozpoznania walo-
rów, powinno obejmować również wy-
pracowanie mechanizmów wsparcia 
finansowego i transferu know-how. 

Synergia powinna charakteryzo-

33  W 2018 roku było to 100 worków sorga i bliżej nieokreślona ilość medykamentów; M. Yaou, wywiad 25.09.2018.
34  J. Kowalczyk-Anioł, B. Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu, „Prace i Studia Geograficzne”, 2017, 
62(2), s. 55–73.
35  Nie mylić z turystyką „3s” – sun, sea and sand, czyli typową masową turystyka wypoczynkową. 
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wać relacje pomiędzy turystyką a pozostałymi sferami aktywności społeczno-ekonomicz-
nej. Jak pokazano na opisanym wyżej przykładzie zagospodarowania turystycznego, ma ona 
szczególne znaczenie na poziomie lokalnym. Jeżeli turystyka funkcjonuje jako izolowane 
zjawisko i w niewielkim stopniu powiązana jest z życiem większości mieszkańców, w sytu-
acji zahamowania ruchu turystycznego bardzo trudno jest dokonać przekształceń bazy tu-
rystycznej i dać inną pracę ludziom. Rozmiary problemu pokazuje przykład krainy Dogonów 
w Mali36. Należy jednak mieć świadomość, że wraz z rosnącą liczbą gości zachowanie synergii 
może okazać się trudne, a wręcz niemożliwe. Dlatego, już na wczesnych etapach rozwoju 
turystyki warto rozważać różne scenariusze zmian i określić granice wzrostu37.

Stabilność odnosi się do otoczenia, w  którym funkcjonuje turystyka. W  opisywanym 
przypadku chodzi przede wszystkim o stabilną sytuację geopolityczną, ale pojęcie to odnosić 
się może również do braku zagrożenia przez katastrofalne zjawiska przyrodnicze czy niepo-
koje społeczne. Czynnik ten kształtuje turystykę na wszystkich poziomach. Jednak stabil-
ność odniesiona do skali kraju ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania jego wizerunku, 
a co za tym idzie, decyduje o wyborach potencjalnych turystów, dla których bezpieczeństwo 
pozostaje absolutnym priorytetem38.

Niniejszy artykuł pokazuje współczesną przestrzeń turystyczną z rzadkiej perspektywy, 
koncentrując się na samym jej marginesie. W sytuacji, kiedy coraz więcej mówi się i pisze 
o przesycie turystyką, często umyka uwadze fakt, że ciągle istnieją destynacje, gdzie pro-
blemem pozostaje nie nadmiar, ale brak turystów. opisany model jest próbą odpowiedzi na 
pytanie, jak przesuwać granice przestrzeni turystycznej maksymalizując efekty i minimali-
zując straty z tym związane. 
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Jacob Hendrik Pierneef (1886–1957)  
i Buszmeni1

Jacob Hendrik Pierneef jako malarz południowoafrykański 
Jacob Hendrik Pierneef bezsprzecznie należy do ulubionych w  RPA artystów, jest 

też jednym z najbardziej uznanych malarzy południowoafrykańskich pochodzenia afry-
kanerskiego2 z pierwszej połowy XX wieku. Malarz pochodził z rodziny o silnych proni-
derlandzkich tradycjach (jego ojcem był Holender, zaś matką córka jednego z trekerów3). 

1  Artykuł jest poszerzeniem badań nad tematyką wpływu estetyki ludów khoisańskich na sztukę RPA. Autorka zaj-
mowała się nią w artykule pt. Estetyczne odkrywanie sztuki naskalnej Afryki Południowej – perspektywa artystyczna, [w:] 
Sztuka naskalna. Polskie doświadczenie badawcze, A. Rozwadowski (red.), Warszawa-Toruń 2017, s. 311–331. 
2  Afrykanerzy (w jęz. afrikaans – Afrikaners, czyli dosłownie Afrykanie) – biali mieszkańcy Republiki Południowej 
Afryki oraz Namibii. Są potomkami holenderskich, niemieckich i francuskich osadników, którzy przybywali do Kolonii 
Przylądkowej w latach 1652–1795. W przeszłości określani mianem Burów (dosłownie „chłopów” w języku niderlandz-
kim), w wiek XiX weszli jako świadoma swej odrębności grupa etniczna. od 1910 r. określenie Afrykanerzy funkcjono-
wało oficjalnie. Por. Encyklopedia Historyczna Świata, t. 12: Afryka, B. Nowak, A. Dziubiński (red.), Kraków 2002, s. 283 
oraz, Historia Afryki, P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina (red.), Gdańsk 2003, s. 355. Szacuje się, że ogółem 
w Afryce Południowej i Namibii języka afrikaans używa 23 miliony osób. Na podstawie M.E. Page, P.M. Sonnenburg, 
Colonialism: An International Social, Cultural, and Political Encyclopedia, oxford 2008, s. 7.
3  Trekerzy, czyli uczestnicy Wielkiego Treku (afr. Groot Trek, ang. Great Trek). Była to migracja zewnętrzna części Burów 
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Dzięki pochodzeniu ojca, rodzina traumatyczny dla 
Afryki Południowej okres wojen burskich4 prze-
trwała w  Holandii. Czas ten młody „Henk” (tak 
zdrobniale nazywała go rodzina, a w wieku doro-
słym także wielbiciele jego talentu malarskiego) 
poświęcił na naukę, studiował m.in. w  Rotter-
damse Kusakademie [Akademia Sztuk w Rotter-
damie] oraz odbył artystyczną podróż do Rzymu 
w poszukiwaniu inspiracji. Po powrocie do Afryki 
Południowej w  1902 roku uzupełnił studia ma-
larskie w  pracowni uznanego wówczas holender-

skiego impresjonisty Fransa oerdera (1867–1944)5 oraz w zakresie grafiki u irlandczyka 
Georga Salisbury’ego Smitharda (1873–1919).

Za motto spajające dokonania artystyczne Pierneefa można uznać wygłoszone 
przez artystę zdanie dotyczące jego konsekwentnej eksploracji krajobrazów południo-
woafrykańskich: „prawdziwie narodowa sztuka może narodzić się jedynie w najbliższym 
otoczeniu i na swojej własnej ziemi”6. Z drugiej strony malarz posiadał przemożne prze-
konanie o istocie rysunku i kształtu dla konstrukcji pracy malarskiej: „ons het nie kleur 
nie, maar vorm – grootse vorm”7 („Nie mamy koloru, ale formy – doskonałe formy”). od 
1910 roku artysta wystawiał swoje prace, początkowo w niewielkim salonie artystycz-
nym marszanda Emila Schweikerdta w Pretorii, a potem od roku 1912 z grupą The Indi-
vidualists’ Group (której był założycielem). W tym okresie Pierneef był zatrudniony jako 
bibliotekarz w Bibliotece Państwowej w Pretorii, co dało mu możliwość nie tylko stu-
diowania albumów dotyczących sztuki najnowszej, ale także publikacji prezentujących 
sztukę starożytną oraz ryty i malunki naskalne. W latach 1917–1919 Pierneef wykonywał 
ilustracje w  technice linorytu dla afrykanerskiego czasopisma „Die Brandwag” („War-
townik”), ale także dla liberalnego „The independent”. Ważnym tematem przewijającym 
się w grafikach artysty było poszukiwanie form narodowej architektury burskiej. W swo-
ich linorytach prezentował rozmaite architektoniczne kształty, jakie przybierały domo-
stwa Afrykanerów na przestrzeni lat. Tematyka ta widoczna była w pracy ilustracyjnej 

z Kolonii Przylądkowej na wschód i północny wschód południowej Afryki w latach 30. i 40. XiX w. Spowodowana pro-
wadzoną przez Brytyjczyków polityką dyskryminacyjną. Szerzej: N. Etherington, The Great Treks. The Transformation of 
South Africa, 1815–1854, Harlow 2001.
4  Wojny burskie toczone były w latach 1880–1881 oraz 1899–1902 w Afryce Południowej pomiędzy burskimi (czyli za-
mieszkanymi przez Afrykanerów) republikami Transwalu i oranii a  imperium brytyjskim. ostateczne zwycięstwo od-
nieśli Brytyjczycy, a republiki inkorporowano do Korony jako dwie kolonie. Był to największy konflikt, w którym udział 
brali Brytyjczycy od zakończenia wojen napoleońskich aż do i wojny światowej. W 1910 r. razem z Kolonią Przylądkową 
i kolonią w Natalu utworzono z republik burskich brytyjskie dominium znane jako Związek Południowej Afryki. Szerzej: 
M. Leśniewski, Wojna burska 1899–1902, Warszawa 2001.
5  E. Berman, Art and Artists of South Africa, Cape Town-Rotterdam 1983, s. 361.
6  Tamże, s. 328.
7  N.J. Coetzee, Pierneef, Land and Landscape: The Johannesburg Station Panels in Context, Johannesburg 1992, s. 30.

Portret Jacoba Hendrika Pierneefa 
z lat 40. XX w.
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– Voortntier howle, Naboomsprui (linoryt opublikowany w  kwietniu 1920 roku w  „Die 
Boerevrou”) czy pocztówce świątecznej autorstwa Pierneefa, wykonanej na podstawie 
linorytu pt. House, Lydeoburg z 1916 roku. Artysta uważał, że proste bryły burskich do-
mostw krytych dwuspadowym dachem są w  idealnej harmonii z  prostolinijną naturą 
ich mieszkańców i otaczającym je pejzażem, który często był upostaciowany jak korona 
rozłożystego drzewa, wtopionego w obrys budynku. Pierneef, wychodząc z założenia, iż 
krajobraz naturalny i budynki wznoszone przez zamieszkujących daną okolicę ludzi są 
istotnym czynnikiem warunkującym ducha tożsamości kulturowej, rozpoczął dokumen-
towanie domów burskich traktowanych jako nośniki pamięci. Wiejski pejzaż z typową, 
skromną chatą burskiego rolnika miał obudzić w odbiorcach sentyment związany z ich 
własnym miejscem na ziemi, a tym samym rozpalić w nich płomień patriotyzmu. istot-
ny jest fakt, iż przedstawienia graficzne Pierneefa nie są jednak, pomimo ich emocjonal-
nych konotacji, w żaden sposób sentymentalne, odznaczają się silnymi uproszczeniami, 
zwartą plamą, wyrazistym konturem i nowatorską formą. 

Równolegle do zainteresowań grafiką i  fresków Pierneef tworzył prace olejne, 
w których po roku 1924 ujawniła się jego fascynacja francuskim kubizmem i twórczością 
niemieckiego malarza i grafika Lyonela Feiningera (1871–1956)8. Tę na wskroś moderni-
styczną twórczość Pierneef znał z podróży, jakie odbywał do Europy zarówno w okresie 
młodzieńczym, jak i później. Pierneef zajmował się także teorią sztuki; był zafascyno-
wany publikacją De Aesthetische Idee9 (1916) autorstwa współczesnego mu malarza ho-
lenderskiego – Willema Adriaana van Konijnenburga (1868–1943)10. Wpływ tej lektury 
znalazł odzwierciedlenie w wykładach z zakresu sztuki, jakie prowadził Pierneef w la-
tach 1923–1924 w Kolegium Heidelber w Pretorii.

Prace malarskie artysty pozbawione są najczęściej postaci ludzkich, tym, co je kon-
stytuuje, jest spokój i ogrom natury. Pustka i całkowita absencja ludzi jest równoważona 
przez niezwykłą witalność endemicznych, afrykańskich drzew, wyjątkowo chętnie ma-
lowanych przez Pierneefa. Duże partie nieba prezentowanego w  monochromatycznym 
stalowo-szarym kolorze, stanowią dla nich tło, a  zarazem wywołują poczucie ogromu 
i izolacji, tworzą atmosferę napięcia akcentowanego przez ciemne chmury. Jak zauważył 
jeden z biografów twórcy: „kiedy tylko budynki i inne objawy ludzkiej egzystencji są obec-
ne (w obrazach – AP), służą one najczęściej do podkreślenia pustki”11.

Za szczytowe osiągnięcie artysty uchodzi zespół 32 paneli przeznaczonych do nowe-
go budynku Głównego Dworca Kolejowego w Johannesburgu (Johannesburg Railway Sta-
tion) wzniesionego w latach 1929–1932. Wykonanie zamówienia było trudnym zadaniem 

8 Twórczość L. Feiningera jest często opisywana jako ekspresjonistyczna, jednak należy pamiętać, iż był on od 1909 r. 
członkiem wielu różnych ugrupowań związanych z nurtem secesji berlińskiej, a później: z Die Brücke, November Gruppe, 
Der Blaue Reiter, Die Blaue Vier. od 1919 r. był związany z Bauhausem.
9  De aesthetische idée, https://archive.org/details/deaesthetischeid00koniuoft/page/38.
10  M. Rijnders, Willem van Konijnenburg. Leonardo van de Lage Landen, Zwolle 2008.
11  N.J. Coetzee, dz. cyt., s. 36.
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zarówno ze względu na liczbę, jak i wielkości prac, gdyż każde z 28 dużych płócien mierzy 
w przybliżeniu około 150 × 140 cm. Panele przedstawiają pejzaże z różnych części Afryki 
Południowej oraz Namibii (która wówczas była jej częścią). Projekt zapewnił ogromny 
rozgłos artyście i uczynił wiele dobrego dla promocji turystyki i wycieczek kolejowych. 
Dworzec johannesburski stał się wówczas głównym punktem przesiadkowym nie tylko 
dla turystów, ale także dla przedsiębiorców, gdyż wiek transportu lotniczego w Afryce 
jeszcze nie nastał. Zadaniem malowideł stworzonych przez Pierneefa było głoszenie 
idei nowej, zjednoczonej jako unia, Afryki Południowej – pięknego i słonecznego „kraju 
białych ludzi”12.

Kolejnym nurtem twórczym, wyraźnie zaznaczonym w dorobku malarskim Pierneefa 
była jego fascynacja obecnym w Afryce Południowej malarstwem naskalnym.

Południowoafrykańscy mistrzowie sztuki naskalnej w oczach kolonizatorów
Rdzenni mieszkańcy Afryki Południowej – jakimi były ludy khoisańskie zwane przez 

białych kolonizatorów Hotentotami lub Buszmenami13, zamieszkiwali ten obszar kon-
tynentu najprawdopodobniej już w czasach górnego paleolitu14. ich obecność była wy-
raźnie zaznaczona w rozprawach opisujących wydarzenia z historii podboju i zasiedlania 
Afryki południowej przez białych zdobywców i  podróżników15 (il. 43, str. 398). Jednym 
z najwcześniejszych obserwatorów malarstwa autochtonów był pierwszy anglojęzyczny 
poeta Afryki Południowej – Thomas Pringle (1789–1834), wspominający o  tym zjawi-
sku w prywatnym pamiętniku Narrative of A Residence in South Africa (1834). Kolejnym 
artystą, zafascynowanym malarstwem ludu San, był John Thomas Baines (1820–1875) 
– towarzysz wypraw słynnego podróżnika Davida Livingstona, który należał do kapsz-
tadzkiej elity intelektualnej. W roku 1849 bratanek poety Robert Pringle zaprezentował 
Bainsowi owe nieco tajemnicze freski16. Malarz z satysfakcją uwiecznił grotę z rysunka-
mi naskalnymi oraz inskrypcją „T. Pringle 1825” – wyrytą przez samego poetę, którego 
romantycznych wierszy był wielkimi admiratorem. Jednocześnie w malowidle zaprezen-
tował zachowaną kulturę materialną ludu San upostaciowaną we fryzie z  sylwetkami 
zwierząt i myśliwych. obraz swój zatytułował „Zwierzęta namalowane przez Buszmenów 

12  To często stosowana kolokwialna nazwa RPA.
13  Nazwa Hotentoci, czyli w języku niderlandzkim – jąkały, od języków mlaskowych (ang. click languages), których uży-
wały ludy khoisańskie. Nazwa ta miała pierwotnie znaczenie pejoratywne, określano nią ludy z grupy Khoikhoi (inaczej 
KhoeKhoe, transkrypcja określenia „ludzie-ludzie”, czyli „prawdziwi ludzie”). oznacza ona grupę etniczną rdzennych 
mieszkańców południowej Afryki, spokrewnionych z Buszmenami. Natomiast nazwa Buszmeni odnosi się do ludu San. 
Ludy khoisańskie są niskiego wzrostu, stanowią społeczności koczownicze, zbieracko-łowieckie. ich liczebność szacuje 
się obecnie na 55 tys. Szerzej zob. A. Pawłowska, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości arty-
stycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013, s. 75–76. 
14  Ch. Saunders, Illustrated History of South Africa: The Real Story, Cape Town 1994, s. 36.
15  o rdzennych mieszkańcach Afryki Południowej pisali: Heinrich Claudius (1655–1697), Anders Sparrman (1748–1820), 
Robert Jacob Gordon (1743–1795) Francois Le Vaillant (1753–1824), Samuel Daniell (1775–1811), Carl Peter Thunberg (1743–
1828), John Barrow (1764–1848). Szerzej: A. Pawłowska, Sztuka…, s. 78–84.
16  S. ouzman, Lessons from the old masters: San Rock Art and Pierneef, „Coulna”, kwiecień 1995, s. 24–27.
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w grocie nad rzeką Baviaans. Miejsce odwiedzane często przez poetę Pringle’a” (Bush-
man’s Krantz Baviaans River Animals painted on the rock by the Bushman [sic]. Much 
visited by the Poet Pringle) (50 × 63 cm). Baines w swym obrazie nie tylko ukazał całe 
zwierzęce imaginarium kultury ludu San, takie jak różne gatunki antylop (eland, antylo-
py krowie, kudu), nosorożce, żyrafy, lecz także trudne do zidentyfikowania stworzenia 
i „groteskowe przedstawienia mężczyzn zaangażowanych w pościg lub wojny”, jak opi-
sywał je sam artysta17. Ponadto malarz zadał sobie dużo trudu, aby uzyskać informacje 
na temat techniki malarskiej stosowanej przez lud San18, co można uznać za nietypo-
we, biorąc pod uwagę ówczesny lekceważący stosunek ludzi z Europy wobec rdzennych 
mieszkańców Afryki Południowej. Najprawdopodobniej dociekliwość malarza-naturali-
sty wynikała z  pobudek czysto naukowych, choć bowiem nie doceniał fryzu ani jego 
twórców, to jednak czuł, iż jego obowiązkiem jest przekazać wiedzę o  nim w  sposób 
możliwie wierny19. 

Druga połowa XiX stulecia przyniosła intensywne badania nad językami i kulturą lu-
dów khoisańskich. Za ojca nowoczesnego podejścia do badań nad kulturą i językami ludów 
khoisańskimi można uznać niemieckiego lingwistę Wilhelma Heinricha immanuela Bleeka 
(1827–1875), który od roku 1854 prowadził badania nad językami czadyjskimi w  Afryce. 
W 1855 roku, w odpowiedzi na zaproszenie anglikańskiego biskupa prowincji Natal – Johna 
Williama Colenso (1814–1883), badacz podjął się pracy nad skompilowaniem zuluskiej gra-
matyki. W 1857 roku szczególne zainteresowanie Bleeka wzbudził język, jakim posługiwali 
się więźniowie z kolonii karnej na Robben island oraz kapsztadzkiego więzienia. Byli to 
Buszmeni z okolic Colesberga i Burgersdorp, którzy stosowali wariacje języka mlaskowego 
z  tamtych okolic. W  1863 roku Bleek, dzięki kontaktom z  więźniami z  okolic Kenhardt, 
stworzył pierwszy słownik języka /Xam (San). Po 1870 roku kontynuował swe badania 
razem ze swą szwagierką Lucy Catherine Lloyd (1834–1914), rozszerzając swoje zaintere-
sowania badawcze na folklor i oraturę Buszmenów. Dzięki ich wspólnym badaniom ucze-
ni zachodni zwrócili uwagę na rolę tańca, w którego czasie tańczący przechodzili w stan 
transu, jako działania jednoczącego społeczność San20. 

Po śmierci Bleeka, jego badania kontynuowała Lucy Lloyd. Początkowo współpra-
cowała wraz z wdową po Bleeku – Jemimą, a następnie z  jego córką Dorotheą Frances, 
godną kontynuatorką badań terenowych ojca21. Lloyd opiekowała się spuścizną badawczą 
Bleeka zdeponowaną w Bibliotece Kapsztadzkiej oraz prowadziła badania terenowe wraz 

17  Journal of residence in Africa 1842–1853, by Thomas Baines. Volume 2: 1850–1853, R.F. Kennedy (red.), Cape Town 
1964, s. 116.
18  Wspomina o tym Kennedy: dz. cyt., s. 116.
19  Podobny pogląd na omówiony obraz Bainsa mają jego monografistki J. Carruthers, M. Arnold, The life and work of 
Thomas Baines, Vlaeberg 1995, s. 14.
20  W.H.i. Bleek, L.C. Lloyd, The use of the !gõïn!gõïn, followed by an account of a Busman dance, [w:] Specimens of Bush-
man Folklore, W.H.i. Bleek, L.C. Lloyd (red.), London 1911, s. 24–28.
21  K. Weedman, Who’s “That Girl”: British, South African, and American Women as Africanist Archaeologists in Colonial 
Africa (1860s–1960s), „African Archaeological Review”, 2001, t. 18(1), s. 1–47.
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z geologiem Georgem Williamem Stowem (1822–1882), który stworzył galerię impresyjnych 
rysunków odtwarzających przedstawienia naskalnych malowideł buszmeńskich z regionu 
Griqualand West22. Już po śmierci Stowa, staraniem Lucy Lloyd w  1905 roku rysunki te 
zostały użyte jako ilustracje książki Tubylcze rasy Afryki Południowej (The native races of 
South Africa), jego autorstwa23. 

Khoisańskie inspiracje Pierneefa 
W pierwszej dekadzie wieku XX sztuka naskalna wzbudziła zainteresowanie Hendri-

ka Jacoba Pierneefa. Przyczyny tej fascynacji są w przekonaniu autorki dwojakie. Z jednej 
strony, jest to poszukiwanie odpowiednich środków malarskich, aby wykreować emanację 
tego, co Afrykanerzy uznawali za narodowe i wspólnotowe. Z drugiej zaś, malarz chciał 
być artystą nowoczesnym, a to oznaczało w owych czasach zainteresowanie prymitywi-
zmem. Dlatego Pierneef starał się oddać możliwie wiernie, choć zarazem w syntetyczny 
i nowoczesny sposób, naturę Afryki upostaciowaną w jej wspaniałej przyrodzie. W swych 
obrazach ukazywał dramatyczną strukturę wąwozów, skał, drzew oraz przesuwających się 
dynamicznie cieni. Jego obserwacje, jako artysty prezentującego pod wpływem doświad-
czeń secesyjnych artystów europejskich wyraziste dekoracyjne kontury i linie, zbiegły się 
ze sposobem oddawania konturów przez buszmeńskich artystów24. Podobnie, wspólne 
były dla Pierneefa i malarzy ludu San – dekoracyjna sylwetka i płaski charakter sposobu 
przedstawienia danego motywu.

Początki swego zainteresowania sztuką ludu San zawdzięcza Pierneef pracy asy-
stenta w Bibliotece Stanowej w Pretorii. Tam zapoznał się z publikacjami wspomniane-
go już George’a Stowa i Helen Tongue oraz modnego niemieckiego polityka, naukowca 
i podróżnika ze schyłku XiX wieku Carla Petersa (1856–1918), a także z wieloma książka-
mi dotyczącymi odkryć sztuki naskalnej w Europie, jak w Altamirze czy Lascaux. Wrażli-
wego artystę zachwyciły pewne formalne aspekty sztuki naskalnej, takie jak: arbitralna 
organizacja linii, dekoracyjne uproszczenia i dokładne uchwycenie formalne postaci bez 
zastosowania światłocieni oraz modelunku barwnego. Pierneef instynktownie odczu-
wał, że zasady te były doskonałymi do zastosowania w prezentacji krajobrazów z wyżyn 
afrykańskiego Transwalu, oświetlonych ostrym światłem słonecznym i  wypełnionych 
płaskimi sylwetkami. Co ważne, malarz nigdy osobiście nie przedsięwziął żadnej wę-
drówki, aby obejrzeć naskalne rysunki in situ. Polegał tylko na przedstawieniach do-
stępnych w  uważnie przezeń kartkowanych albumach25. Tam zaś była przedstawiona 

22  R.B. Young, The Life and Work of George William Stow, South African Geologist and Ethnologist, London 1908, s. 5.
23  Lucy Lloyd odkupiła od żony George W. Stowa – Fanny, jego rysunki i manuskrypt książki, którą zamierzał wydać. Po 
przeredagowaniu wydała książę własnym staraniem, ale jako dzieło Stowa.
24  W listach z 1916 r. Pierneef powołuje się na bliskość dokonań artystycznych Ferdinanda Hodlera i Buszmenów. A. Duf-
fey, Pierneef and San rock art, „De Arte”, 2002, t. 6, s. 23.
25  Dopiero w kwietniu 1936 r. Pierneef miał okazję zobaczyć dwa oryginalne rysunki naskalne San na farmie Ebenhaezer 
w pobliżu Fouriesburgu. Na ich podstawie wykonał własne prace rysunkowe, były to: Buck and Humans, ołówek na pa-
pierze (30,5 × 31 cm) oraz Running Figures, ołówek na papierze (31,5 × 36 cm). Na podstawie: Pierneef papers A941, File 
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pewna wizja artystyczna o głęboko europocentrycznym charakterze. Zarówno Stow, jak 
i Tongue dowolnie kompilowali naskalne rysunki. Zmniejszali lub powiększali pewne ich 
elementy, dostosowując do własnych upodobań estetycznych; nie tyle je rejestrując, ile 
raczej rekomponując od nowa. Podobnie postępowali oni z charakterem linii odtwarza-
jących opisywane sylwetki zwierząt i ludzi. 

Dziś, gdy patrzymy nieco krytycznie na te pionierskie prace prezentujące dorobek ar-
tystyczny khoisańskich artystów, widzimy wyraźnie zależność od secesyjnej wrażliwości, 
dla której linia miała znaczenie prymarne. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że pierwsi ba-
dacze rysunków naskalnych analizowali je jedynie pod kątem ich wartości formalnych, nie 
wiedząc niczego na temat religijnych wierzeń San i ich złożonego sposobu reprezentacji 
wartości magicznych w sztuce.

około roku 1915 Pierneef miał okazję, by zapoznać się bezpośrednio z oryginalnymi 
rysunkami Stowa przechowywanymi przez Dorotheę Bleek. Stało się to przy znaczącym 
udziale innego artysty – Ericha Mayera (1876–1960)26. Mayer, Niemiec z  pochodzenia, 
wybrał Afrykę Południową na swą drugą ojczyznę, deklarując się podczas bezwzględnej 
wojny burskiej (1889–1902) jako zwolennik Afrykanerów, za co został przez Anglików 
internowany na Wyspie Św. Heleny. od 1912 roku Mayer współpracował z nacjonalistycz-
nymi pismami afrykanerskimi „De Volkstem” oraz „Die Brandwag” jako rysownik. Z tego 
okresu datuje się jego znajomość z Pierneefem. To Mayer27 zwrócił uwagę Pierneefa na 
konieczność stworzenia południowoafrykańskiej sztuki narodowej, która odzwierciedla-
łaby ducha formującego się wówczas narodu afrykanerskiego oraz sugerował, iż sztuka 
ta powinna być zakorzeniona w sztuce tworzonej przez autochtonów.

innym przyjacielem Pierneefa, który wykazywał głębokie zainteresowanie oby-
czajowością Buszmenów, był literat afrykanerski – Reenen J. van Reenen (1884–1935). 
W 1920 roku użył on jako ilustracji w swej książce dotyczącej kultury i obyczajów ludu 
San znanego obrazu francuskiego fowisty Henri Matisse’a (1869–1954) pod tytułem Ta-
niec (1910). Van Reenen chciał w ten sposób podkreślić niezwykle silne związki łączące 
sztukę współczesną i dokonania artystyczne ludów San, co zresztą było wówczas bar-
dzo częstym przekonaniem28.

Najdobitniejszym przykładem wpływu malarstwa naskalnego ludu San na doro-
bek artystyczny Pierneefa jest dekoracja ścienna z 1922 roku wykonana dla szkoły dla 
chłopców w Ficksburgu (ówczesna orania). Zamówienie i prace nad freskami wspierał 
(poza wspomnianym van Reenenem także Samuel Henri Pellissier (1887–1978) – dyrek-
tor szkoły, a jednocześnie wielki afrykanerki patriota i działacz na rzecz jej kultury. Cykl 
fresków zwany jest ze względu na tematykę Panelami Buszmenów (Bushmen Panels). 

34b, nr 2130 i 2130, National Archives of South Africa, Pretoria.
26  Szerzej: E. Basson, Pottering around in Africa: Erich Mayer’s search for an indigenous South African style as exempli-
fied in his ceramic designs, „De Arte”, 2006, t. 74, s. 3–19. 
27  E. Mayer także jest twórcą akwareli (56 × 95 cm) wykonanej w 1898 r. wg rysunku Stowe’a nr 21 Blue Ostriches.
28  J.R. Reenen, Iets oor die Boesmankultuur, Bloemfontein 1920, s. 7–18.
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Jest to fryz kontynuacyjny złożony z  ośmiu prostokątnych paneli, każdy o  wymiarach 
1,2 na 2,9 m. Praca jest usytuowana w przestronnym holu wejściowym szkoły. Fryz ten 
to jednocześnie pierwsze publiczne zamówienie (dla Stanowego Departamentu Robót 
Publicznych), zrealizowane przez Pierneefa, który potem często wykonywał w tej tech-
nice duże rządowe zamówienia29. Malarz użył motywów bezpośrednio przeniesionych 
z prac Stowa oraz Tongue, jednak z zastosowaniem swoistej licentia poetica. Powszech-
nie uważa się, iż jako miejsca inspiracji można wskazać stanowiska ulokowane w oko-
licach miejscowości: Rouxville, Smithfield, Zastron oraz Barkley East. Artysta wybierał 
tylko fragmenty z całych rysunków, zmieniając ich skalę, odwracając je dowolnie oraz 
stosując jako ozdobną klamrę spinająca całość postaci pary ptaków nad każdym pane-
lem. Malarz dążył przede wszystkim do uzyskania zwartej i zgodnej z tektoniką ścian 
w  holu całości. Służyła temu również zmiana kompozycji prac z  horyzontalnej (typo-
wej dla sztuki khoisańskiej) na wertykalną, lepiej dostosowaną do przestrzeni budynku 
szkoły. Ponadto Pierneef zastosował ciekawą technikę malarską, używając naturalnych 
pigmentów i tajemniczego spoiwa; celowo ograniczył gamę barwną fresków do palonej 
sienny, żółtego, ochry, czerni i bieli, co stanowiło ukłon w stronę autentycznej sztuki 
ludu San. Niezwykle nowatorska praca spotkała się z dużym zainteresowaniem miejsco-
wego środowiska afrykanerskiego. 

Niestety zainteresowanie kulturą ludu San, któremu dał wyraz Jacob Hendrik Pier-
neef podczas otwartego wykładu pod tytułem Onze Taal (Nasz język), wygłoszonego 
w Bloemfontein, zakończyło się wraz ze słownym atakiem ze strony miejscowego ma-
larza Jacquesa Bosmana. Zdaniem tego twórcy włączenie „podrzędnych Buszmenów 
i  innych afrykańskich elementów sztuki”30 do narodowego styl Afrykanerów oznacza 
odrzucenie, a nawet poniżenie wielkich osiągnięć sztuki świata zachodniego. To zdarze-
nie spowodowało, iż Pierneef zrezygnował z dalszej eksploracji mitologii i  ikonografii 
buszmeńskiej w swojej sztuce. Choć motywy sztuki khoisańskiej pojawiały się czasem 
w późniejszych pracach malarskich artysty, to już w mniej dosłownej formie, m.in. w ry-
sunkach eksponowanych w Holandii w  roku 1925. W tym zbiorze na uwagę zasługuje 
zwłaszcza pastel Adam i Ewa w Raju (Adam and Eve in Paradise, 79 × 66 cm, z  1925 
roku). Jest to luźna trawestacja rysunku pochodzącego ze wspomnianej już książki Carla 
Petersa (1902) The Eldorado of the Ancients, ukazującego rysunki naskalne Buszmenów 
z kraju Maszonów (Mashonaland). W rysunku Pierneefa na uwagę zasługuje w szcze-
gólności charakterystyczna sylwetka samotnego drzewa z wyżyny Veldu, o spłaszczonej 

29  inne realizacje publiczne Pierneefa to (poza panelami dla Stacji Kolejowej w Johannesburgu) z lat 1933–1935 – pa-
nele dla Ambasady Afryki Południowej w Londynie; z 1937 r. – murale dla statków oceanicznych, m.in. „SS Pretoria 
Castle”; z 1940 r. – duże obrazy dla Magistratu w Johannesburgu oraz z 1955 r. – obrazy dla Stacji Radiowej w Johan-
nesburgu.
30  A. Duffey, Reenen van Reenen (1884–1935) se poging om die Afrikaner se beskouing van San-rotskuns te verander 
„S.A. Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis”, czerwiec 2012, 26(1), s. 13.
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koronie31. Do tego motywu Pierneef będzie powracał wielokrotnie w swej dojrzałej twór-
czości malarskiej, czyniąc z niego swój znak rozpoznawczy (il. 44, s. 399). Należy jednak 
podkreślić, że we wzmiankowanym pastelu postaci Adama i Ewy, choć są w pewien spo-
sób bliskie wyobrażeniom znanym z  khoisańskim malowideł, to równie wyraźnie na-
wiązują do tradycji ikonografii chrześcijańskiej. Zatem Pierneef zaanektował malarskie 
doświadczenie ludów San, już w sposób typowy dla europocentrycznego podejścia do 
kultury i sztuki „innych”.

Trzeba także dopowiedzieć, iż w  1976 roku Samuel Henri Pellissier doprowadził do 
przekształcenia holu szkoły w Ficksburgu w galerię sztuki. Nota bene od 1927 roku doko-
nywał on zakupów dzieł sztuki od innych twórców o afrykanerskich korzeniach, takich jak: 
Tinus de Jongh, Gregoire Boonzaier, Maud Sumner oraz Maggie Laubser. obecnie galeria ta 
nosi imię swego twórcy (SH Pellissier Gallery).

Zasadniczą motywacją do podejmowania przez Hendrika Jacoba Pierneefa tematów 
związanych ze sztuką pradawnych mieszkańców Afryki Południowej była próba dowar-
tościowania w ten sposób całej kultury afrykanerskiej i podkreślenia głębi jego własnych 

31  Jest to prawdopodobnie drzewo z rodziny akacjowatych akasiabome lub wild syringas.

Galeria SH Pellissier w Ficksburgu, Na tle „prac buszmeńskich” Pierneefa stoi założyciel Galerii – 
Samuel Henri Pellissier, 1971 r. 
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uczuć patriotycznych wobec kraju. Buszmeni, jako twórcy malatur w jaskiniach ani też 
ich specyficzna kultura, nie zainteresowali go na dłużej w sposób podmiotowy. Jednak 
wielu późniejszych twórców z RPA potraktowało sztukę ludów khoisańskich znacznie 
bardziej wnikliwie. Tak stało się w przypadku wybitnego i wszechstronnie utalentowa-
nego malarza modernisty Waltera Battissa (1906–1982), wśród którego licznych dzieł na 
uwagę zasługują takie prace jak na przykład Symbole życia (Symbols of life, 1966) oraz 
Sztuka afrykańska (African art, 1970), a także bogato ilustrowane książki (The Amazing 
Bushman, Bushman Art oraz The Artists of the Rocks: Art in South Africa). Spuścizna 
Battissa nie tylko prezentuje sztukę Buszmenów, ale także ich życie i bogatą kulturę 
materialną32. Ponadto malarstwo i ryty ludów khoisańskich pozostają źródłem inspira-
cji dla współczesnych artystów Afryki Południowej – Roberta Slingsby’ego, Stephena 
Basseta oraz Gingera Townleya Johnsona, by przywołać tylko najciekawszych twórców.

Szczególnie interesującą współczesną propagatorką sztuki ludu San jest Pippa 
Skotnes. Łączy ona w  swej twórczości dwa podejścia do dokonań ludu San: lingwi-
styczno-archeologiczne – jako kuratorka w  Archiwum Uniwersytetu Kapsztadzkiego 
oraz artystyczne – jako czynna malarka i twórczyni instalacji przestrzennych dokumen-
tujących kulturę materialną, ale też i  cierpienia, jaki znosili Buszmeni w  kontaktach 
z kolonizatorami33.

Należy też dodać, iż sztuka i kultura buszmeńska od lat pozostaje istotnym elemen-
tem całej południowoafrykańskiej ikonosfery34, występując od lat 30. XX wieku na znacz-
kach pocztowych, w  literaturze i filmach, a nawet w godle narodowym wprowadzonym 
w RPA po zniesieniu apartheidu – 27 kwietnia 2000 roku. Toteż można uznać, że techniki 
artystyczne i  ikonografia buszmeńska w  Afryce Południowej od wielu już lat stanowią 
potężne źródło inspiracji dla artystów.

32  M. Schoonraad, Walter Wahl Battiss, „Arete”, 1985, t. 10, s. 15–24.
33  P. Skotnes, The Politics of Bushman Representations, [w:] Images and Empires: Visuality in Colonial and Postcolonial 
Africa, P.S. Landau, D. Kaspin (red.), Berkeley 2002, s. 253–274.
34  Termin ikonosfera rozumiem za M. Porębskim jako ogół obrazów charakterystycznych dla jakiegoś miejsca, okresu 
lub kultury, tenże, Ikonosfera, Warszawa 1972. 
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Nzinga –  
„bohaterka narodowa” Angoli

Nzinga była jedną z bardziej znanych postaci w dziejach przedkolonialnej Afryki Cen-
tralnej. obejmując władzę po swoim bracie Ngola Mbande (1617–1624), stała się pierwszą 
kobietą zasiadającą na tronie Ndongo, które według tradycji dynastycznej zostało utwo-
rzone przez przybysza z Konga na początku XVi wieku. W XVi wieku pretensje do tych 
terenów zgłaszali władcy Konga1.

Na charakter tamtejszych struktur politycznych wpływ miało pojawienie się Eu-
ropejczyków, czy to za pośrednictwem Konga, którego elity w  XVi wieku znajdowały 
się pod wpływem europejskim, czy też na skutek nawiązania bezpośrednich kontak-
tów handlowych z Portugalczykami odwiedzającymi te obszary, z pominięciem kongij-
skiego pośrednictwa. Niektórzy naczelnicy, w  tym też władcy Ndongo2, w  przypadku 

1  D. Birmingham, Trade and Conflict in Angola. The Mundu and Their Neighbors under the Influence of the Portuguese 
1483–1790, oxford 1966, s. 28; J. Vansina (based on a contribution by T. obenga), The Kongo Kingdom and its neighbours, 
[w:], General History of Africa, B.A. ogot (red.), t. 5, Paris 1992, s. 549–550.
2  W 1520 r. przybyła do Ndongo pierwsza misja portugalska wysłana za pośrednictwem Konga na prośbę władcy Ndon-
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nawiązywania kontaktów z  Portugalczykami sami wykazywali inicjatywę. Nie można 
więc mówić o  bierności strony afrykańskiej ulegającej europejskiej3. Rozwój Ndongo, 
podobnie jak innych ośrodków Mbundu, był w znacznym stopniu konsekwencją handlu 
niewolnikami z Portugalczykami. Jeszcze przed wybuchem wojen między Portugalczy-
kami a Ndongo w 1579 roku, które rozszerzyły portugalskie posiadłości, Kabasa – stolica 
Ndongo była jednym z ważniejszych targów niewolniczych odwiedzanych przez kupców 
portugalskich4. Władcy Ndongo w  latach 1520–1560 wysyłali poselstwa do Lizbony, 
które przedstawiały chęć zarówno nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych 
(z pominięciem pośrednictwa Konga), jak też przyjęcia chrześcijaństwa. Misje zakończy-
ły się niepowodzeniem, jednak kontakty zostały nawiązane i wśród Mbundu pojawiali 
się kupcy europejscy5. 

Kontrola Ndongo nad poszczególnymi terenami nie była ugruntowana i  trwała. 
Władcy ci musieli utwierdzać swoją władzę z  różnym skutkiem, co było jedną z przy-
czyn konfliktów zbrojnych, jak też źródłem niewolników6. Niektórzy naczelnicy Mbundu 
uznawali zwierzchnictwo portugalskie, choć nie zawsze ich lojalność była bezdyskusyj-
na. Z podległością wiązało się też – przynajmniej w teorii – przyjęcie chrześcijaństwa. 
Jeżeli zdarzały się przypadki, że naczelnicy przestawali być lojalni, to wśród ich stron-
ników i tak znajdowały się osoby, które odnosiły się do chrześcijaństwa z szacunkiem. 
Nawet sama Nzinga, która w 1622 roku przyjęła chrzest w Luandzie, choć po powrocie 
do Ndongo powróciła do dawnych wierzeń, odnosiła się z szacunkiem do duchownych 
i symboli chrześcijańskich7. 

W 1575 roku portugalska ekspedycja pod wodzą Paula Dias de Novais założyła ko-
lonię na wyspie Luanda, a  w  następnym roku Portugalczycy zajęli również tereny na 
stałym lądzie. Początkowo ich relacje z Ndongo były poprawne. Wspierali nawet władcę 
Ndongo w działaniach skierowanych przeciwko buntującym się naczelnikom, choć za-
pewne motywem było zdobycie niewolników. W 1579 roku doszło jednak do konfliktu. 
Władca Ndongo podejrzewał, że Portugalczycy chcą opanować jego terytorium i nakazał 
zabić kilkudziesięciu Portugalczyków przebywających na jego dworze. Zginęli też podob-
no niektórzy Mbundu nawróceni na chrześcijaństwo8. Był to początek wojen, których 
konsekwencją było opanowanie dużej części terytorium Mbundu. Do końca XVii wieku 

go. D. Birmingham, dz. cyt., s. 28–30; J. Vansina, dz. cyt., s. 550; Heywood L.M., Njinga of Angola. Africa’s Warrior Queen, 
Harvard University Press, Cambridge – London 2017, s. 19–24.
3  Wpływ czynnika europejskiego na kształtowanie się państwowości Ndongo pominięty został we francuskiej biografii 
Nzingi podkreślającej przede wszystkim agresywność Portugalczyków. Zob. J.M. Deveau, La reine Nzingha et l’Angola au 
XVIIe siècle, Paris 2015. 
4  D. Birmingham, dz. cyt., s. 51–52.
5  Tamże, s. 29–40.
6  Tamże, s. 39, 48.
7  L.M. Heywood, J.K. Thornton, Central Africans, Atlantic Creoles, and the Foundation of the Americas, 1585–1660, Cam-
bridge 2007, s. 185–196, 200–201; L.M. Heywood, Njinga …, s. 76–79.
8  D. Birmingham, dz. cyt., s. 45–52.
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Portugalczycy podporządkowywali sobie niektórych naczelników Mbundu, którzy brali 
później udział w powiększaniu ich terytorium. Naczelnicy oprócz uczestnictwa w działa-
niach zbrojnych podejmowanych przez Portugalczyków, składali również trybut, którego 
elementem byli niewolnicy9. 

W 1622 roku Nzinga przybyła do Luandy, przedstawiając się jako wysłanniczka brata 
Ngola Mbande, by w  jego imieniu wynegocjować pokój. Władca Ndongo miał podobno 
wyrazić zgodę, by ze względów politycznych przyjęła chrzest, co też uczyniła, otrzymu-
jąc imię Anna. Dzięki temu miała zostać powstrzymana portugalska napór. Według innej 
hipotezy, Nzinga przyjęła chrzest, by zdobyć wsparcie portugalskie, które miało pomóc 
przełamać opór naczelników rodów i poddanych nie uznających jej praw do sprawowania 
władzy. Wkrótce potem objęła władzę. Stało się to w nie do końca wyjaśnionych okolicz-
nościach, m.in. posądzano ją o zabicie Ngola Mbande10. 

Portugalczycy poszerzali strefę wpływów i w 1626 roku wyparli Nzingę z leżących na 
rzece Kwanza wysp Kindonga. W konsekwencji utraciła możność kontrolowania znacz-
nej części terytorium Ndongo. Portugalczycy jako przeciwwagę dla Nzingi osadzili w 1626 
roku na tronie Ndongo zależnego od siebie władcę Ngola Hari, który przyjął chrzest.

Ngola Harii sprawował władzę z nadania Portugalczyków, którzy często publicznie 
podważali jego autorytet, jednocześnie oczekując od niego mobilizowania poddanych do 
działań zbrojnych przeciwko Nzindze11. Mimo tego wielu naczelników wspierało Ngola 
Hari z obawy przed Nzingą. W okresie okupacji holenderskiej (1641–1648), Portugalczy-
cy, którzy utracili Luandę mogli zachować kilka placówek w  interiorze właśnie dzięki 
wsparciu Ngola Hari i  innych naczelników Mbundu. Przeciwko nim, obok sił holender-
skich, występowali Garcia ii (1640–1660) władca Konga oraz Nzinga. Gubernator Luandy 
podważał legalność władzy Nzingi ze względu na jej płeć, twierdząc, że nigdy na tronie 
Ndongo nie zasiadała kobieta12. Gubernator powoływał się na argumenty podnoszone 
przez naczelników Mbundu szczególnie niezadowolonych z jej rządów. Z tego też wzglę-
du Nzinga pokazywała się w strojach męskich i otaczała mężczyznami przebranymi za 
kobiety. W ten sposób rytualnie przedstawiała się jako mężczyzna. Podczas uroczysto-
ści dworskich wykonywała tańce wojenne, pokazując w ten sposób, że jest wodzem oso-
biście biorącym udział w bitwach, i rzeczywiście, w wielu działaniach zbrojnych uczestni-
czyła, wykazując się nie tylko talentami wodzowskimi, ale także sprawnością fizyczną13.

9  B. Heintze, Luso – African Feudalism in Angola. The Vassal Treaties of the 16th to the 18th Century, „Revista Portuguesa 
de História”, 1980, t. 18, s. 111–131; B. Heintze, Angola nas garras do tráfico de escavos: as guerras do Ndongo (1611–1630), 
„Revista inernacional de Estudos Africanos”, 1984, t. 1, s. 11–59. 
10  J. Cavazzi de Montecúccolo, Descrição histórica dos três reinos do Congo, Matamba e Angola, Lisboa 1965; (dalej Ca-
vazzi), księga i. par 259, s. 123, księga ii, par 70, s. 217–219; J.C. Miller, Nzinga of Matamba in a New Perspective, „Journal 
of African History”, 1975, t. 16, s. 207; Natomiast L.M. Heywood uważała, że Nzinga sprawowała władzę zgodnie ze zwy-
czajami Mbundu, zob. L.M. Heywood, Njinga …, s. 119.
11  Tamże, s. 69–71, 85–92.
12  J.C. Miller, Nzinga…, s. 202; L.M. Heywood, Njinga…, s. 71.
13  J.K. Thornton, Legitimacy and Political Power: Queen Njinga, 1624–1663, „Journal of African History”, 1991, t. 31, s. 38.
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Przystąpienie Nzingi do band imbangala w 1631 roku wzbudzało wielkie zaintereso-
wanie i zgorszenie wśród Europejczyków. owym bandom przypisywano bowiem najgor-
sze cechy, stając się symbolem okrucieństwa. Tym, co najbardziej wzbudzało odrazę wo-
bec nich, był kanibalizm. Wielu współczesnych uważało nawet, że żywią się oni głównie 
ludzkim mięsem14. 

To negatywne nastawienie nie przeszkadzało jednak Portugalczykom wykorzysty-
wać imbangala jako najemników w swoich działaniach zbrojnych prowadzonych w tej 
części Afryki, również przeciwko katolickiemu Kongu, co wywoływało oburzenie u nie-
których misjonarzy. Niektóre bandy imbangala wspierały też ekspansję portugalską na 
terytoriach Ndongo. 

Współpraca Nzingi z  imbangala stanowiła dla Portugalczyków dowód jej barba-
rzyństwa i  była też kolejnym uzasadnieniem prowadzenia ekspansji. Presja portugal-
ska wymusiła na Nzindze i jej poddanych mobilność. Luźne przywiązanie do terytorium 
wpłynęło na zmiany w ideologii władzy. Modyfikacji musiał ulec kult zmarłych władców 
związany z ich grobami. Taką modyfikacją, wskazującą też na poszukiwanie nowej ide-
ologii było polecenie Nzingi, aby kości jej brata Ngola Mbandi umieścić w misete (skrzyn-
ce). Rozwiązanie to zostało przejęte od imbangala, którzy wędrując i plądrując tereny 
Angoli przechowywali w skrzyniach szczątki zmarłych wodzów15. Wierzono, że Nzinga 
przed podjęciem ważnych decyzji wchodziła w  trans i  przez misete kontaktowała się 
z bratem. Przy okazji takich ceremonii składano ofiary z ludzi16. 

W 1631 roku, po utracie większości terytorium Ndongo Nzinga zajęła Matambę, któ-
ra stała się obszarem pod jej w  miarę stałą kontrolą. Jednocześnie, nie rezygnowała 
z działań mających na celu odzyskanie utraconych obszarów i podporządkowanie opor-
nych naczelników. Jej działania przypominały wyprawy grabieżcze imbangala. W  po-
stępowaniu Nzingi można zaobserwować pewne zmiany w sferze organizacji i ideologii 
podejmowane też przez innych władców afrykańskich pod wpływem kontaktu ze świa-
tem europejskim. Chodzi tu o takie elementy jak: narzucanie siłą nowych ideologii oraz 
spektakularne odwoływanie się do siły, jako środka wymuszającego posłuszeństwo. 
odnosi się to też do próby narzucenia chrześcijaństwa jako religii państwowej w Ma-
tambie. W 1657 roku Nzinga zawarła pokój z Portugalczykami. Już wcześniej wysyłała 
prośby o przysłanie misjonarzy. W 1652 roku do Luandy przybyło jej poselstwo deklaru-
jące chęć przyjęcia chrztu, a w 1656 roku powstała w Matambie placówka kapucynów 
i wybudowano pierwszy kościół17. Zawarcie pokoju, jak też powrót do chrześcijaństwa 
były efektem presji portugalskiej. Ponowny zwrot ku religii chrześcijańskiej był jedno-
cześnie próbą znalezienia nowej ideologii zapewniającej spójność państwa, szczególnie 

14  A. Battel, The Strange Adventures of Andrew Battell of Leigh in Essex, Sent by the Portugals Prisoner to Angola, Who 
Lived There, and in the Adjoining Regions, Near Eighteenth Years, Hakluyt Society 1901, s. 21.
15  Cavazzi, Descrição histórica..., księga ii, par 24, s. 185–186; par 57, s. 208–209; J.C. Miller, Kings…, s. 259.
16  Cavazzi, Descrição histórica..., księga. V, par 108; s. 73; J.M. Deveau, dz. cyt., s. 107; L.M. Heywood, Njinga…, s. 76. 
17  L.M. Heywood, Njinga …, s. 170–192.
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że wśród jej poddanych byli też zbiegli niewolnicy i mieszkańcy obszarów znajdujących 
się pod kontrolą portugalską, którzy przynajmniej powierzchownie byli schrystianizowa-
ni. Nzinga początkowo chciała umieścić obok krzyża misete – skrzynkę ze szczątkami 
brata. Pomysł ten zarzuciła z powodu oporu misjonarzy. 

Władczyni skłaniała mieszkańców stolicy do przyjmowania chrztu. W  listopadzie 
1659 roku było już podobno 4 000 ochrzczonych, co nie musiało wcale oznaczać porzu-
cenia dawnych wierzeń. Podobne działania podejmowała na obszarach poza stolicą, 
jednak ze względu na małą liczbę duchownych, miały ograniczony skutek. W 1661 roku 
podjęła też radykalne działania w stolicy wobec kapłanów rodzimych kultów. Zarekwi-
rowała przedmioty kultu, które potem spalono razem ze świątyniami, a kapłanów po-
stawiła przed specjalnym sądem. Wielu z  nich zostało sprzedanych Portugalczykom 
i wywiezionych za ocean18.

W 1662 roku poświęcono kościół pod wezwaniem św. Anny, a w następnym roku 
kościół (kamienny) pod wezwaniem Matki Boskiej. Był to najwyższy budynek w okolicy. 
Wznoszenie świątyń, odwoływanie się do chrześcijaństwa miało na celu umocnienie 
pozycji Nzingi. Władczyni porzuciła też większość tradycyjnych ozdób, za to zaczęła 
nosić naszyjnik z  krzyżem oraz koronę zwieńczoną krzyżem19. Przyjęcie europejskich 
wzorów i  insygniów widoczne jest na rycinach G.A. Cavazziego przebywającego wów-
czas na dworze władczyni. odwoływanie się do elementów chrześcijańskich wskazywa-
ło na atrakcyjność rozwiązań europejskich w tworzeniu ideologii władzy. Chociaż przez 
znaczną część swoich rządów, Nzinga prowadziła działania zbrojne przeciwko Portugal-
czykom, to nie wykluczało to faktu przejmowania wzorców europejskich, które miały 
wzmocnić jej władzę. 

Narzucenie chrześcijaństwa i związane z tym prześladowanie wyznawców tradycyj-
nych wierzeń nie wyeliminowało ich nawet z  najbliższego otoczenia władczyni. Po jej 
śmierci 17 grudnia 1663 roku, słudzy i niewolnicy obawiali się, że zostaną złożeni w ofierze, 
tak, jak to było w zwyczaju na dworze Ndongo i wśród band imbangala. Po chrześcijańskiej 
ceremonii pogrzebowej nikt z jej poddanych nie chciał złożyć jej ciała do grobu, z obawy 
przed zakopaniem żywcem. Musieli zrobić to sami kapucyni. Przykład ten wskazuje na siłę 
dawnych wierzeń. Część poddanych jednak zaakceptowała nową religię, o czym świadczy 
fakt, iż później, w XViii wieku, mimo ograniczonych kontaktów z Portugalczykami następ-
cy Nzingi i część poddanych pozostała przy chrześcijaństwie.

Postać Nzingi stała się we współczesnej Angoli symbolem walki z portugalskim ko-
lonializmem20. W ten sposób pomija się fakt, iż wówczas Mbundu byli podzieleni i tylko 
część z nich uznawała Nzingę za swoją władczynię. inni Mbundu, z własnej woli bądź pod 

18  Tamże, s. 218–220.
19  Tamże, s. 222–223. 
20  Niekiedy też przedstawiana jest w ten sposób we współczesnych pracach historycznych, czego przykładem może być 
książka francuskiego biografa władczyni. Jej autor wielokrotnie określa ją jako przywódczynię Angolczyków walczących 
z portugalskimi najeźdźcami (J.M. Deveau, dz. cyt., passim).
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przymusem, brali udział w  działaniach zbrojnych podejmowanych przeciwko niej przez 
Portugalczyków. Współczesnym, interesującym przykładem kształtowania się legendy 
Nzingi jest komiks opublikowany po angielsku, francusku i portugalsku, przeznaczony dla 
szkół i  wydany przez UNESCo w  trzysta pięćdziesiątą rocznicę śmierci Nzingi. Powstał 
on na prośbę rządu Angoli i  stanowi element polityki historycznej tego państwa21. Po-
dobnemu celowi służyło wzniesienie w 2003 roku w Luandzie monumentalnego pomnika 
tej władczyni, która miała stać się symbolem walki i jedności Angolczyków. W komiksie 
podkreślono jej wykształcenie i talenty wojskowe, nie wspominając jednak, iż uzyskała je 
dzięki Portugalczykom w trakcie swojego pobytu w Luandzie. Przedstawiono ją jako osobę 
walczącą z  handlem niewolnikami, pomijając fakt, że jednym z  efektów prowadzonych 
przez nią wojen byli właśnie niewolnicy sprzedawani również Europejczykom. Nzinga stała 
na czele państwa, które podejmowało też specjalne działania zbroje tylko w celu zdobycia 
niewolników. Nie wspomniano też w komiksie o krwawych ofiarach z ludzi składanych na 
jej dworze, i co ciekawe, pominięto zupełnie fakt jej ponownego nawrócenia na chrześci-
jaństwo i chrześcijańskiego pochówku. 

Nzinga była już wcześniej uwieczniana przez Europejczyków. Do jednych z najcie-
kawszych należy cykl ilustracji włoskiego kapucyna przedstawiający nie tylko wład-
czynię, ale również obyczaje mieszkańców Angoli, przede wszystkim te związane z ich 
wierzeniami. ilustracje pokazują kapłanów oraz odprawiane przez nich rytuały, w tym 
również te krwawe. G.A. Cavazzi w  swojej twórczości nawiązywał też do wydarzeń 
związanych z życiem Nzingi. Między innymi przedstawia jej chrzest w 1622 roku, jak 
też okrutne postępowanie wobec poddanych. ostatnie ilustracje cyklu ukazują ka-
tolickie pogrzeby: Nzingi oraz jej siostry i  następczyni Barbary (Kambu). ilustracje 
G.A. Cavazziego miały pokazać, jak pod wpływem działalności kapucynów władczyni 
porzuciła pogańskie i barbarzyńskie obyczaje i nawróciła się na chrześcijaństwo, dając 
przykład swoim poddanym. Dzieło włoskiego kapucyna było pochwałą misji w Angoli 
i Kongu, i miało zachęcać do jej kontynuowania. Przy okazji jest jednak znakomitym 
źródłem przedstawiającym w wersji obrazkowej szereg detali życia codziennego, frag-
menty miejscowych tradycji ustnych oraz ceremonie. Wartość ilustracji G.A. Cavaz-
ziego zwiększa dodatkowo fakt, że autor naprawdę przebywał na dworze w  Nzingi 
i był świadkiem wielu wydarzeń, które ilustrował, w tym m.in. jej pogrzebu, również 
uwiecznionego na ilustracji.

Komiks wydany przez UNESCo stara się uczynić z Nzingi prekursorkę walki z ekspan-
sją kolonialną, przemilczając jej okrucieństwa wobec własnych poddanych i sąsiadów oraz 
udział w handlu niewolnikami. Zarówno ilustracje Cavazziego, jak też komiks kształtują 
obraz przeszłości, z oczywistych jednak względów skala oddziaływania komiksu jest bez 

21  Njinga Mbandi, Queen of Ndongo and Matamba, (Njinga Mbandi Reine du Ndongo et du Matamba; Njinga Mbandi 
Rainha do Ndongo e do Matamba) The UNESCo project Women in African History was realized with the financial contri-
bution of the Republic of Bulgaria, 2014.
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porównania większa. Dla wielu czytelników komiks jest jednym z nielicznych źródeł infor-
macji o dziejach Angoli w XVii wieku. Pokazując wielkość dawnych władców afrykańskich 
na przykładzie Nzingi oraz destrukcyjną rolę Europejczyków, ma on formować obraz daw-
nych dziejów przede wszystkim wśród uczniów szkół afrykańskich. 

oto kilka przykładów sposobu przedstawiania Nzingi w komiksie i na ilustracjach 
G.A. Cavazziego22. 

Na początku komiksu zobrazowano przybycie w 1560 roku Paula Dias de Novais do 
Ndongo jako przygotowanie do podboju. Nie wspomniano natomiast, że władca Ndon-
go sam zabiegał o nawiązanie kontaktów z Portugalią i już w 1520 roku wysłał do Li-
zbony poselstwo (il. 45, s. 399). 

Tylko mimochodem nadmieniono, że Portugalczycy byli przez dłuższy czas prze-
trzymywani, a władca uwolnił jedynie Paula Dias de Novai i zgodził się na jego powrót 
do ojczyzny tylko pod warunkiem, że ten powróci z posiłkami, które wesprą Ndongo 
w walce z sąsiadami (il. 46, s. 399).

Powrót Paula Dias de Novais w  1575 roku przedstawiony został jako atak na tery-
torium Ndongo. Zapomniano o tym, iż przez pewien czas relacje między Portugalczyka-
mi a Ndongo miały charakter pokojowy. Portugalczycy nabywali w Ndongo niewolników. 
Również założenie kolonii w Luandzie nie było poprzedzone zbrojnym atakiem, tak jak to 
zostało pokazane w komiksie. Wielu naczelników Mbundu uznało zwierzchność portugal-
ską. Nzinga w komiksie ukazana jest jako niekwestionowana władczyni. W rzeczywistości 
Ndongo było jednym (od połowy XVi wieku najsilniejszym) z kilku ośrodków politycznych 
Mbundu. Zarówno wcześniej, jak i w czasach Nzingi Ndongo nie zdołało podporządkować 
sobie konkurencyjnych organizmów politycznych (il. 47 i 48, s. 400).

W komiksie zasygnalizowano, że Portugalczycy wspierani byli przez bandy imbangala 
pustoszące tereny zamieszkałe przez Mbundu. Pominięto jednak zupełnie fakt, iż Nzinga 
podejmowała także wspólne działania z niektórymi z tych band, przejmując przy okazji 
część z ich rytuałów, w tym również kanibalizm (il. 49, s. 400). Europejskie źródła poda-
wały, że imbangala żywią się wyłącznie ludzkim mięsem. W rzeczywistości ich kanibalizm 
miał charakter rytualny. Równocześnie, w komiksie pominięto kompletnie zwyczaj skła-
dania ofiar z  ludzi, podkreślany z  kolei przez autorów źródeł europejskich. Zwyczaj ten 
został również uwieczniony na ilustracjach G.A. Cavazziego (il. 50, s. 401). Wątpliwe jest, 
by Cavazzi był świadkiem składania ofiar, pojawił się bowiem w Matambie po powtórnym 
nawróceniu Nzingi na chrześcijaństwo. Zapewne w jej państwie dalej składano ofiary z lu-
dzi, ale było to ukrywane zarówno przed władczynią, jak i misjonarzami. ilustracja przed-
stawia natomiast w  miarę wiernie ogrodzenie, za jakim przetrzymywano niewolników. 
Włoski kapucyn bez wątpienia widział takie miejsca. 

22  ilustracje pochodzą z manuskryptu powstałego przed 1668 roku jeszcze w trakcie pobytu G.A. Cavazziego w Afryce. 
Dostępne są na stronie internetowej www.slaveryimages.org oraz we współczesnej francuskiej edycji fragmentu pracy 
Cavazziego (A. Cavazzi, Njinga, reine d’Angola 1582–1663. La relation d’Antonio Cavazzi (1687), Paris 2014, s. 33–64).
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Podkreślając w  komiksie odwagę i  zmysł polityczny Nzingi, wskazywano też na 
jej poczucie godności w  relacjach z  Portugalczykami. W  trakcie rozmów z  guberna-
torem portugalskim w  Luandzie Nzinga usiadła na plecach służącej, gdyż zamiast 
fotela rozłożono przed nią dywan. W ten sposób chciała zaznaczyć swój równorzędny 
status (il. 51, s. 401). Niestety w komiksie brakuje jakiegokolwiek komentarza na te-
mat dalszych losów owej niewolnicy, podobno po zakończeniu rozmów, Nzinga miała 
powiedzieć, że już jej nie potrzebuje i że gubernator może sobie ją zatrzymać. To po-
minięcie zapewne było celowym zabiegiem autorów komiksu. W ten sposób uniknię-
to zburzenia obrazu tej władczyni przedstawiającego ją jako obrończynię poddanych 
i przeciwniczkę handlu niewolnikami. 

Nzinga wbrew temu, co pokazano w  komiksie, została zmuszona do podpisania 
pokoju i zrzeczenia się części terytorium (il. 52, s. 401). oczywiście Portugalczycy mie-
li trudności z podporządkowaniem sobie jej terytorium i pozbawieniem jej władzy, ale 
presja z  ich strony była na tyle silna, że Nzinga zdecydowała się na zawarcie pokoju 
i  złożenie trybutu w  niewolnikach – co również przemilczano w  komiksie. Pominięto 
również fakt, że powróciła do chrześcijaństwa i nawet siłą próbowała narzucać tę religię 
poddanym. Nie wspomniano też o tym, że miała katolicki pogrzeb i pochowana została 
w  habicie kapucynów. Pokazane jest to na rycinie G.A. Cavazziego (il. 53, s. 402). Wi-
dać na niej grupę miejscowych chrześcijan, przypuszczalnie katechistów, którzy pełnili 
funkcję tłumaczy i pod nieobecność duchownych odpowiedzialni byli za nauczanie zasad 
wiary i modlitw. Pogrzeb władczyni, zgodnie z  jej wolą, miał charakter chrześcijański, 
w ten sposób chrześcijaństwo stawało się częścią ideologii władzy. Mimo tego, to wła-
śnie ci katechiści, obecni na pogrzebie obawiali się, że zostaną żywcem zasypani jako 
ofiary i nie chcieli złożyć władczyni do grobu. 

Po śmierci Nzingi na dworze wybuchła panika. Poddani obawiali się, że w ramach ce-
remonii pogrzebowej, mogą zostać złożeni w ofierze, mimo że Nzinga zakazała składania 
ofiar z ludzi po swojej śmierci. Ta postawa może świadczyć o tym, że Nzinga rzeczywiście 
szczerze przyjęła chrześcijaństwo. W  komiksie wspomniano jedynie, że Nzinga została 
ochrzczona w 1622 roku w trakcie pobytu w Luandzie, kiedy w imieniu brata negocjowała 
warunki zawarcia pokoju z Portugalczykami i podkreślono, że był to zabieg taktyczny, ma-
jący na celu poprawę relacji z Luandą. Pominięto zupełnie jej późniejszy, być może szczery, 
powrót do chrześcijaństwa.
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mgr Anna Maria Bytyń-Buchajczyk

Sudan Południowy –  
siedem lat niepodległości czy  
siedem lat walki o niepodległość?

Kiedy Sudan Południowy ogłosił niepodległość w lipcu 2011 roku, został nie tylko 
najmłodszym państwem na świecie, ale także jednym z  najbiedniejszych i  najbar-
dziej skonfliktowanych. Chociaż obserwatorzy międzynarodowi i badacze Sudanu nie 
wątpili w to, że niepodległość nie przyniesie wymarzonego pokoju i prosperity, to jed-
nak nikt nie spodziewał się, że bieg wydarzeń przybierze tak okrutny i wyniszczający 
kierunek. W 2018 roku, czyli siedem lat po ogłoszeniu niepodległości, uwidocznił się 
absolutny kryzys państwowości w południowosudańskim wydaniu. 

Kiedy w Dżubie ogłaszano rozdział od Sudanu (z rządem w Chartumie), to jednym 
z priorytetowych problemów była integracja uchodźców powracających z sąsiednich, 
ale i dalszych krajów, a także integracja z uchodźcami wewnętrznymi z północy Su-
danu. Chociaż konflikty etniczne nie były wśród Południowców nowe, a więcej nawet 
– były mocno zakorzenione w historii tego kraju w odniesieniu do kradzieży bydła, 
walki o ziemie czy walk o władzę, to jednak niewielu przypuszczało, że w 2017 roku 
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społeczność międzynarodowa, opisując konflikt w  Sudanie Południowym, będzie 
używała określenia „ludobójstwo”. 

Początek wojny
Wojna domowa w nowo powstałej Republice Sudanu Południowego rozpoczęła 

się 14 grudnia 2013 roku, kiedy grupy związane z wiceprezydentem Riekiem Macha-
rem1 dokonały próby zamachu stanu. Początkowo walki rozgorzały w  Dżubie, na-
stępnie w kilku sąsiadujących stanach. Prezydent Salva Kiir Mayardit2 już od wiosny 
2013 roku dokonywał roszad strukturalnych w  gabinecie rządzącym. Coraz głośniej 
mówiono o „Dinkokracji”3 i obawach prezydenta Salvy Kirra wobec rosnącego w siłę 
Rieka Machara. Po zamachu, na początku 2014 roku z partii rządzącej Sudan People’s 
Liberation Movement (SPLM)4 wyłoniły się grupy: SPLM-iG (In Government) lojalna 
wobec prezydenta Salvy Kiira oraz główna grupa opozycyjna SPLM-io (In Opposition) 
z Riekiem Macharem na czele. Tym samym, wespół z podziałem politycznym utwo-
rzył się także wyraźny podział etniczny na grupy Dinka i Nuer. Mimo ingerencji spo-
łeczności międzynarodowej, w rządzie oraz strukturach lokalnej administracji trwały 
walki. Na  tle walki Salvy Kiira i  Rieka Machara o  władzę w  Sudanie Południowym, 
pojawiły się kolejne pomniejsze grupy rebelianckie, które walczyły o swoje partyku-
larne interesy5.

Pokój udało się zawrzeć dopiero w sierpniu 2015 roku. W Addis Abebie podpisano 
ARCiSS – Agreement on the Resolution of the Conflict In The Republic of South Su-
dan6. Porozumienie doprowadziło do chwilowego zawieszenia broni, ustalono także 
na połowę 2018 roku termin kolejnych wyborów. Zadaniem ARCiSS było rozwiązy-
wanie każdego nowo pojawiającego się podziału i jednocześnie popychanie rządu do 
implementacji założeń porozumienia.

W 2015 roku prezydent Salva Kiir wprowadził nowy podział administracyjny kra-
ju. Zwiększył liczbę stanów z 10 na 28, co tylko pogorszyło sytuację w kraju dopie-
ro co uspokojonym przez porozumienie pokojowe. Przez rozdrobnienie kraju Salva 
Kiir zamierzał osłabić pozycję administracyjną Nuerów w  poszczególnych stanach, 

1  Riek Machar – sudański polityk i bojownik z grupy etnicznej Nuer, wiceprezydent Sudanu Południowego w latach 
9.07.2011–23.07.2013 r. i ponownie w okresie 26.04.–23.07.2016 r. od 2017 r. przebywa w areszcie domowym w RPA.
2  Salva Kiir Mayardit – wojskowy i polityk z grupy etnicznej Dinka z regionu Bahr El Ghazal. Prezydent Autonomicznego 
Regionu Sudanu Południowego i wiceprezydent Sudanu w latach 2005–2011. obie funkcje objął po śmierci Johna Garan-
ga. Prezydent niepodległego Sudanu Południowego od 9 lipca 2011 r.
3  Termin ukazujący przewagę grupy etnicznej Dinka w rządzie w Sudanie Południowym.
4  Partia rządząca w Sudanie Południowym, założona przez Johna Garanga w 1983 r.; militarną frakcją partii jest SPLA 
– Sudan People’s Liberation Army.
5  M. Garang de Mabior, The Root Cause of the December 2013 Crisis in South Sudan. The Riek Machar Factor, www.
malawianwatchdog.com.
6  Intergovernmental Authority on Development, Agreement on the Resolution of the Conflict In The Republic of 
South Sudan – dokument potwierdzony przez przedstawicieli krajów sąsiednich oraz przedstawicieli organizacji 
międzynarodowych m.in. Unii Afrykańskiej, oNZ, UE, www.unmiss.unmissions.org. 
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co w konsekwencji miało się przełożyć na rozbicie siły ich głosów w czasie wyborów 
przewidzianych na lipiec 2018 roku. W  poprzednim modelu administracyjnym gru-
pa Dinka kontrolowała 25% całego kraju, a grupa Nuerów 15%. Wraz z nowym po-
działem, Dinka kontrolowali już 42% kraju, a Nuerowie zaledwie 13%7. Podział kraju 
na mniejsze stany spowodował też znaczny wzrost kosztów administracyjnych oraz 
ogólne niezadowolenie lokalnych przedstawicieli grup etnicznych8. Było to oczywiste 
obciążenie młodego kraju, który od 2011 roku zorganizował już struktury administra-
cyjne w  10 stanach. Dodatkowo zarówno Nuerowie, jak i  Szyllukowie oświadczyli, że 
nowy podział administracyjny ma na celu zagarnięcie i kontrolowanie przez Dinków zie-
mi, na której znajduje się ropa naftowa (stany Nil Górny i Jonglei), uderzenie w jedność 
regionu Ekwatoria oraz wzmocnienie Dinków poprzez dominację bazującą o wybory pro-
porcjonalne. Na początku 2017 roku prezydent Salva Kiir utworzył kolejne cztery stany 
(Central Upper Nile, Northern Upper Nile, Tumbura i Maiwut), tak więc obecnie obowią-
zujący podział administracyjny dzieli Sudan Południowy na 32 stany9. 

Pokój trwał niecały rok, zakończył się w lipcu 2016 roku, kiedy to doszło do tzw. 
kryzysu lipcowego w Dżubie. Riek Machar został odwołany z funkcji wiceprezydenta 
i  zastąpił go Taban Deng Gai. Wojna rozgorzała na nowo. Najpierw doszło do walk 
w Dżubie, potem w Torit, Wau, dalej rozciągnęły się na północny wschód, a następnie 
rozlały się na Ekwatorię, obejmując niemal cały kraj. Powstały nowe grupy zbrojne, 
np. Tiger Faction New Forces. Ludność cywilna coraz bardziej organizowała się, wal-
cząc o partykularne interesy. Nuer White Army domagała się sprawiedliwość i pomsz-
czenia śmierci tysięcy Nuerów, zabitych w czasie masakry w Dżubie w 2013 roku.

Po raz kolejny społeczność międzynarodowa rozpoczęła mediacje. Intergovern-
mental Authority on Development (iGAD) i specjalni przedstawiciele oNZ próbowali 
doprowadzić do rozszerzenia działań UNiMiSS10. Siły NZ miały interweniować w wal-
kach pomiędzy partiami, spacyfikować działania wojenne w Dżubie i  chronić obiek-
ty publiczne i  cywilów. W  kwietniu 2017 roku Priti Patel – brytyjska sekretarz ds. 
rozwoju międzynarodowego nazwała walki w Sudanie Południowym ludobójstwem11. 
Działania zbrojne w  kraju trwały do sierpnia 2018 roku, kiedy podpisano ponowne 
porozumienie pokojowe Revitalized Agreement on the Resolution of Conflict in So-
uth Sudan (R-ARCSS). od rozpoczęcia wojny domowej, czyli od 2013 roku dwukrotnie 
przenoszono termin wyborów, które po ogłoszeniu niepodległości w 2011 roku mia-
ły odbyć się 9 lipca 2015 roku. Najpierw z  powodu walk przeniesiono je na połowę 
2018 roku, obecnie data wyznaczona jest na lipiec 2021 roku.

7  P.C. Roque, R. Miamingi, Beyond ARCISS: New fault lines in South Sudan, www.issafrica.org.  
8  The 28 States System in South Sudan, www.stimson.org.  
9  South Sudanese President creates four more states, www.sudantribune.com.
10  United Nations Mission in South Sudan – Misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie Południowym. Misja pokojowa 
oNZ, działająca w Sudanie Południowym od momentu powstania państwa.
11  E. Biryabarema, UK says killings in South Sudan conflict amount to genocide, www.uk.reuters.com.
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Polityczny układ sił
Polityka południowosudańska znacznie zmieniła się od czasu wdrożenia słyn-

nego porozumienia pokojowego CPA (The Comprehensive Peace Agreement) z 2005 
roku i  całego okresu rodzenia się państwa południowosudańskiego. Wówczas wła-
dza polityczna koncentrowała się przede wszystkim wokół liderów największej partii 
SPLM, wokół ludzi takich jak Riek Machar, którzy odchodzili i  powracali w  szeregi 
SPLM. Dalej w zasięgu wpływów politycznych znajdowały się partie inne niż SPLM, 
ale lojalne wobec idei niepodległości Południa. Nieco poza marginesem politycznym 
były grupy polityków, takich jak Lam Akol, sprzymierzonych z rządem w Chartumie. 
Wojna domowa w nowo powstałym kraju i związane z nią przetasowania polityczne 
i rządowe, stworzyły nieco inny polityczny obraz Sudanu Południowego. W jego po-
litycznym centrum znajduje się elita polityków i wojskowych Dinka z regionu Bahr El 
Ghazal i to ta grupa decyduje o  losach kraju. Blisko jądra władzy znajduje się także 
grupa polityków Dinka z Bor (członków czy to SPLM, czy byłych członków Sudanese 
National Congres Party), kolejną siłę stanowi grupa Nuerów i polityków z Ekwatorii, 
lojalnych wobec SPLM, a także grupa byłych więźniów politycznych SPLM. Na total-
nie przeciwnym biegunie politycznym znajduje się SPLM-io z Riekiem Macharem na 
czele. Jeszcze w 2017 roku SPLM-io ogłosiło, że postanawia wziąć historyczną odpo-
wiedzialność za sytuację w kraju i zamierza gniew ludu przekuć w próbę utworzenia 
nowej drugiej republiki Sudanu Południowego. Wszystko po to, aby zjednoczyć grupy 
opozycyjne wobec prezydenta, jednak Macharowi nie udało się zachęcić do współ-
pracy szerszej grupy opozycjonistów. Jeśli porozumienie R-ARCSS nie wprowadzi dal-
szych zmian politycznych i nie zmieni się dynamika polityczna w kraju, to wszystkie 
inne grupy etniczne i społeczne, poza Dinka, będą w dalszym ciągu marginalizowane 
i nie będą miały znaczącej reprezentacji politycznej w kraju, a co za tym idzie – wy-
buch kolejnych konfliktów zbrojnych będzie kwestią czasu12. 

Przyczyny destabilizacji
Do czasu niepodległości Południowcy walczyli z jednym, silnym wrogiem – arab-

ską Północą, Sudanem z  rządem w  Chartumie. Po 2011 roku ich zjednoczenie wo-
bec jednego wroga skończyło się, nie wyczerpała się jednak wola walki o dominację 
i władzę. W 2010 roku większość Południowców mogła wziąć udział w wyborach po 
raz pierwszy w życiu, to doprowadziło wśród nich do eksplozji entuzjazmu. W prze-
ciwieństwie do przedstawicieli Sudanu Północnego, przedstawiciele społeczności 
międzynarodowej wierzyli, że Południe może zorganizować i  przeprowadzić wolne 
i sprawiedliwe wybory. Referendum się powiodło i kiedy pojawiła się deklaracja rzą-
du Sudanu Południowego, że doprowadzi do demokratyzacji kraju – opinia między-
narodowa ogłaszała sukces Południa. Jednak, zamiast stać się początkującą małą 

12  Beyond ARCISS: New fault lines in South Sudan, www.joburgpost.co.za.
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demokracją, stabilną politycznie, Sudan Południowy został krajem upadłym. Walka 
prezydenta i wiceprezydenta kraju o władzę, stojące za nimi podziały etniczne, do-
prowadziły do upadku kraj, który ledwo zdążył powstać13. Przyczyn braku stabilizacji 
w nowo powstałym kraju można upatrywać przede wszystkim w:

1.  Braku rozliczeń zbrodni wojennych sprzed 2005 roku. Po uzyskaniu niepodle-
głości nie próbowano rozliczyć się w  żaden sposób z  przeszłością, naprawić 
krzywd wyrządzonych w czasie wojny domowej z lat 1983–2005. Były to zbrod-
nie nie tylko w walkach na linii Północ – Południe, ale także krzywdy wyrządzo-
ne przez Południowców – Południowcom. Wiele urazów pozostało i powraca-
ją ze zdwojoną siłą w momentach kolejnych konfliktów etnicznych. Wówczas 
tworzące się pomniejsze grupy militarne dokonują swoistej zemsty.

2.  Powszechnym dostępie do broni. Uzbrojone grupy byłych wojskowych lub na-
prędce zwerbowanych cywilów przejmowały władzę w poszczególnych regio-
nach kraju już w czasie walk rozpoczętych w 2013 roku. Z końcem 2017 roku 
raporty organizacji międzynarodowych podawały liczbę około 40 różnych grup 
militarnych istniejących na terenie Sudanu Południowego. Większa część tych 
grup opowiadała się za rządzącą SPLM, inna za SPLM-io. Jednak całkiem spo-
ra ich liczba kierowała się własnymi interesami lokalnymi. Grupy te całkowicie 
destabilizowały sytuację w regionie. Bandyckie napady, kradzieże bydła, żyw-
ności, ziemi były na porządku dziennym.

3.  Braku zmiany elity politycznej oraz – co wiąże się w sumie z punktem pierwszym 
– rozliczenia polityków z ich działalności sprzed uzyskania niepodległości. Po 2011 
roku powstała luka na poziomie relacji polityczno-społecznych, przy czym nie 
wykorzystano szansy na przedefiniowanie zadań partii rządzącej SPLM, nie od-
świeżono też sceny politycznej. Liderzy polityczni z SPLM od początku utworze-
nia państwa byli skupieni na wykorzystaniu władzy jedynie do własnych celów, 
a nie do budowy nowego kraju. od początku brakowało ludzi oddanych i zaanga-
żowanych w kwestii tworzenia państwa, a przecież rola przywódców politycznych 
w okresie przemian, transformacji, tworzenia się całkowicie niezależnych i no-
wych struktur państwa jest kluczowa. W  zamian – na najwyższych szczeblach 
władzy – obecna była potężna korupcja i nepotyzm. Dla przykładu – w połowie 
2012 roku prezydent Salva Kiir wezwał 75 czołowych urzędników państwowych 
do zwrócenia łącznej kwoty ponad czterech mld USD,  ukradzionych z pieniędzy 
państwowych, oferując im w zamian amnestię i anonimowość14. 

13  J. Janssen, South Sudan: Why Power-Sharing Did Not Lead To Political Stability, www.openaccess.leidenuniv.nl.
14  M.K. Dessu, South Sudan’s independence: nothing to celebrate in 2017, www.issafrica.org.
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4.  Ekonomicznej zależność od jednego źródła zasobów – ropy naftowej i braku 
dywersyfikacji zasobów ekonomicznych kraju. Przemysł i rolnictwo całkowicie 
uzależnione są od Sudanu i krajów sąsiednich. 

5.  Głębokich podziałach etnicznych w  południowosudańskim społeczeństwie. 
Podziały te istniały od zawsze, wspólna walka o  zrzucenie dominacji Char-
tumu, po osiągnięciu celu, nie została przekierowana na budowę jedności 
narodu południowosudańskiego. Nierozwiązane, wielopokoleniowe konflikty 
etniczne, o bydło czy ziemię, tylko się pogłębiły w czasie wojny domowej od 
2013 roku. Kiedy grupa etniczna zaczyna definiować się jako naród, bardzo 
łatwo stworzyć model politycznego, moralnego i  kulturalnego usprawiedli-
wienia używania przemocy w obronie swoich interesów. Usprawiedliwienie to 
dotyczy wówczas nie tylko wroga z zewnątrz, ale także z wewnątrz kraju.

Próby naprawy sytuacji w kraju
Gdyby spojrzeć szerzej – to z  pewnością południowosudańskie społeczeństwo 

pragnie sprawiedliwości, bezpieczeństwa (pokoju) i  stabilnego rozwoju. implemen-
tacja porozumienia pokojowego z  2018 roku wymaga zabezpieczenia tych potrzeb 
społecznych. Przyszłość musi się opierać na dialogu narodowym, potrzebne jest też 
wsparcie społeczności międzynarodowej. Pozostają pytania, czy prezydent Salva Kiir 
jest w stanie współpracować z Riekiem Macharem? Co zrobić z zaangażowaniem Ta-
bana Deng Gaia, jeśli Riek Machar zostanie przywrócony do władzy? Lokalne władze 
muszą zdobyć zaufanie społeczeństwa. Wojna domowa się zakończyła, ale wciąż 
w wielu regionach Południa mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym. Potrzeb-
na jest interwencja organizacji humanitarnych, a w następnej kolejności wsparcie ze 
strony organizacji rozwojowych. Konieczna jest dywersyfikacja zasobów ekonomicz-
nych, bowiem poleganie jedynie na złożach ropy naftowej, pokazało jak w przypadku 
wybuchu konfliktu i zaprzestania wydobycia, w krótkim czasie kraj stanął na granicy 
bankructwa. Wydobycie ropy naftowej w północnym regionie Sudanu Południowego 
wznowiono dopiero kilka miesięcy po zawarciu pokoju w 2018 roku. Po okresie prze-
rwy w wydobyciu chińska spółka China National Petroleum Corporation przywróciła 
swoich pracowników i  zainaugurowano uroczyście wznowienie prac w  rejonie Unity 
Oil Fields15.

Aby doszło do naprawy sytuacji w kraju, należy zmierzyć się z koniecznością roz-
liczenia win i  próbą oddania sprawiedliwości ofiarom wojny. obok demilitaryzacji, 
zmian politycznych i ekonomicznych, potrzeba sprawnych mechanizmów prawnych, 
które pomogą ukarać zbrodniarzy, członków i  liderów grup militarnych. W  przeciw-
nym wypadku jeszcze przez długi czas będzie dochodziło do aktów zemsty. ofiary 

15  South Sudan resumes production of Unity oil fields, www.sudantribune.com. 
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konfliktu muszą odzyskać wiarę w system prawny państwa, ich krzywdy muszą zo-
stać uznane, a sprawcy – ukarani. Większość społeczności lokalnych została podzie-
lona i skonfliktowana wewnętrznie. Aby wprowadzić lokalny pokój potrzeba całościo-
wego uchwycenia problemów – do wykorzystania, przy wsparciu międzynarodowym, 
są mechanizmy odszkodowawcze, sądy hybrydowe16, lustracja czy komisje prawdy17. 

W sytuacji osiągniętego pokoju i zaprzestania walk potrzeba zdecydowanej oraz 
szerokiej akcji demobilizacyjnej, demilitaryzacyjnej wszelkich grup militarnych, woj-
skowych wiązanych zarówno z SPLM-io, jak i sprzymierzonych z nimi grup, ale także 
grup lojalnych wobec SPLM, które nieformalnie organizowały się w czasie wojny. We-
dług szacunków organizacji międzynarodowych liczba uzbrojonych cywilów wynosiła 
pod koniec 2017 roku nawet 200 tysięcy osób. Przy czym demilitaryzacja powinna 
być przeprowadzona w systematyczny, apolityczny i etnicznie neutralny sposób, ze 
wsparciem ekonomicznym i psychologicznym. Byli wojskowi nie powinni być jedynie 
rozbrojeni i włączeni w społeczność cywilów, u których posiadanie broni było zawsze 
ważnym atrybutem władzy18. Jeśli Sudan Południowy chce udźwignąć swoją niepod-
ległość, musi przygotować się na długoterminowy okres dochodzenia do względnej 
stabilizacji. 
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dr Ewa Gwiazdowska
Muzeum Narodowe w Szczecinie

Zainteresowanie Afryką  
odzwierciedlone w grafice  
europejskiej na przykładzie  
dzieł ze zbiorów Muzeum  
Narodowego w Szczecinie

Dzieje ikonografii o tematyce afrykańskiej oraz poświęconej badaczom tego kontynen-
tu i związanych z nim wysp, gromadzone w obecnym Muzeum Narodowym w Szczecinie 
od 1945 roku, warto poprzedzić kilkoma spostrzeżeniami o tym, czym było, względnie jak 
wyglądało, zainteresowanie kolekcjonowaniem dzieł z tej dziedziny sztuki przed zakoń-
czeniem drugiej wojny światowej, ściślej w XiX i pierwszej połowie XX wieku1. Refleksje te 
umożliwia przegląd katalogów Heinricha Stoltinga (1814–1884), miłośnika grafiki, które-
go kolekcja stała się podstawą zbiorów szczecińskiego Muzeum Miejskiego (Museum der 

1  Wszystkie nazwy, określenia ludów, mieszkańców Afryki, nazwy geograficzne użyte w tekście są nazwami historycz-
nymi, powszechnymi w czasach, w których powstawały omawiane grafiki. 
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Stadt Stettin), jak i dokumentacji zgromadzonej w okresie tworzenia się i funkcjonowania 
zbiorów municypalnych, a więc drukowanego katalogu Miejskiego Gabinetu Rycin (Kup-
ferstich-Sammlung der Stadt Stettin) oraz księgi wpływu grafiki i rysunku Muzeum Miej-
skiego (Museum der Stadt Stettin)2. Zachowane dokumenty dowodzą, że motywy afry-
kańskie trafiały do szczecińskich zbiorów graficznych sporadycznie, co biorąc pod uwagę 
morskie tradycje portowej stolicy Pomorza, wydaje się nieco zaskakujące. 

W kolekcji Stoltinga znalazło się zaledwie kilka, niemniej bardzo wartościowych, ry-
cin poświęconych Afryce, z których jednak żadna nie zachowała się w zbiorach przejętych 
w 1945 roku przez obecne Muzeum Narodowe w Szczecinie. Większość z nich wspomina 
katalog z 1859 roku, a tylko jedną katalog z 1865 roku. Tematem tych prac były przedsta-
wienia mieszkańców Afryki i motywy animalistyczne. Godnym uwagi dziełem była rycina 
Andrei Mantegni (ok. 1431–1506) Pochód ze słoniami i pochodniami opisana przez zbiera-
cza jako dobra, stara odbitka. Miedzioryt ów posłużył włoskiemu artyście do utrwalenia 
pierwszego pomysłu do kompozycji ukazującej Triumf Juliusza Cezara3. Zapewne za jeden 
z najcenniejszych nabytków Stolting uznawał rycinę zakupioną po 1859 roku – niewielką 
akwafortę Rembrandta van Rijna (1606–1669) Leżącą Murzynkę, którą określił jako piękną 
odbitkę4. Stolting posiadał też dużą akwafortę Wenzela Hollara (1607–1677) Słoń i małpa 
z cyklu 12 arkuszy Thiere und Pflanzen5. ostatnia z wymienianych prac to rzadka mezzo-
tinta słynnego angielskiego architekta Christophera Wrena (1632–1723) Popiersie Murzyna 
z chustką na szyi według pierwowzoru C. Girarda, stan przed dodaniem napisów, piąta z 25 
odbitek numerowanych przez wydawcę6. Kompozycja uznana przez Stoltinga za unikatową, 
czyli zachowaną w jednym egzemplarzu, wykonana została przez Wrena w trakcie pracy nad 
ilustracją do publikacji historyka sztuki i archeologa Léona de Laborde’a o dziejach techniki 

2  H. Stolting, Verzeichniss von Kupferstichen, Radirungen, Schwarzkunstblättern etc., Gesammelt und beschrieben von… 
zu Stettin, Stettin 1859; tenże, Verzeichniss von Kupferstichen, Radirungen, Schwarzkunstblättern etc., Gesammelt und 
beschrieben von… zu Stettin, 1. Nachtrag, Stettin 1865; H. Haken, Katalog der Kupferstich-Sammlung der Stadt Stettin, 
Stettin 1907; Museum der Stadt Stettin, Zugangsbuch der Graphik (fragment za lata 1912–1938, bez lat 1922–1923).
3  Der Zug mit den Elephanten und Fackeln. Fol. B. 12. Guter alter Abdruck, H. Stolting, 1859, s. 60, wpis piórem; skrót B. 12 
odnosi się do literatury: A. von Bartsch, Le Peintre Graveur, t. 1–21, Vienne 1803–1821, t. 13, s. 235, Andrea Mantegna, poz. 12.
4  Die liegende Negerin Qu. 8. B. 205. Schöner Abdr. H. Stolting, 1859, s. 79, wpis piórem i tenże 1865, s. 22; skrót B. 205 
odnosi się do literatury: A. von Bartsch, Catalogue raisonné de toutes les estampes qui forment l’oeuvre de Rembrandt et 
ceux de ses principaux imitateurs. Composé par les Sieurs Gersaint, Helle, Glomy et P. Yver. Nouvelle éditions. Entièrement 
refondue corrigée et considérablement augmentée par Adam Bartsch, Vienne 1797, poz. 205. Kompozycja występuje 
pod różnymi tytułami, m.in. określana jest jako Akt leżącej kobiety widzianej od tyłu („Murzynka”). Zob. J. Talbierska, 
Rembrandt. Ryciny i rysunki ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2004, s. 323, 
poz. 140. Wskazana odbitka Stoltinga uchodzi za zaginioną, ale aktualnie w Pommersches Landesmuseum w Greifswal-
dzie znajduje się inna odbitka tego dzieła Rembrandta, także pochodząca z dawnych zbiorów szczecińskich, przypusz-
czalnie z kolekcji Doeringa. Została określona przez Christę Pieske jako Die weiße Mohrin, wydanie Basana z 1786 r. Zob. 
Ch. Pieske, Die Druckgraphik des Stadtmuseums Stettin bis 1945, Neumünster 1997, t. 1 Textband, s. 111, poz. 345, t. 2 
Tafelband, s. 75, il. 345. W zbiorach Museum der Stadt Stettin była jeszcze trzecia odbitka nabyta w 1913 r. Dane o jej 
nabyciu w: Muzeum der Stadt Stettin, Zugangsbuch…, s. 16, poz. 1913/1684. Jej losy są nieznane. 
5  Der Elephant mit dem Affen. Qu. Fol. P. 2066, H. Stolting, 1859, s. 46; skrót P. 2066 odnosi się do literatury: Gustav 
Parthey, Wenzel Hollar, Beschreibendes Verzeichniss seiner Kupferstiche von…, Berlin 1853, s. 447, poz. 2066.
6  Brustbild eines Mohren mit einem Halsbande, Vor der Schrift […] höchst seltene Schwarzkunstblatt […], H. Stolting, 
1859, s. 134.
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graficznej zwanej mezzotintą7. odbitki mogły być przeznaczone do sprzedaży kolekcjone-
rom. Ryciny Stoltinga, jak widać z powyższego zestawienia, stanowiły pojedyncze przy-
kłady sztuki graficznej o tematyce afrykańskiej pochodzące z czterech najistotniejszych 
regionów artystycznych: Włoch, Niderlandów, Niemiec i Anglii. Niestety tytuł akwatinty 
artysty francuskiego Jeana-Pierre’a Marie Jazeta (1788–1871) Chrzest w tropikach jest nie-
jednoznaczny, może dotyczyć sceny odbywającej się na innym kontynencie8.

Niemieckie zbiory miejskie raczej przypadkowo wzbogacały się o grafikę o  tematy-
ce afrykańskiej. Wśród 36 rysunków Tiepolów, weneckich malarzy fresków, darowanych 
miastu przez szczecińskiego asesora Johanna Theodora Müllera, najpóźniej w 1902 roku, 
dwa należą do tej grupy9. Są to wykonane przez Giambattistę Tiepolo (1696–1770) przed-
stawienia głów Murzynów. Wskazane kompozycje wraz z całym zespołem rysunków Tie-
polów po perypetiach wojennych formalnie wróciły do Szczecina w 1958 roku i obecnie są 
przechowywane w Gabinecie Grafiki Działu Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie10. Katalog z 1907 roku wymienia także rycinę Giuseppe Longhiego Murzyn, według 
dzieła Pietera Pauwela Rubensa Popiersie śmiejącego się Murzyna. Ta praca zachowała się 
w szczecińskich zbiorach mimo wojennej zawieruchy11. Brak natomiast innej ryciny udo-
kumentowanej w katalogu z 1907 roku, czyli Ulicy w Kairze węgierskiego artysty Gustava 
Morelli’ego (1848–1909) według Róberta Nádlera (1858–1938)12.

W pierwszym okresie po włączeniu w 1912 roku Gabinetu Rycin do struktury Muzeum 
Miejskiego trafiło do zbiorów parę dzieł o tematyce afrykańskiej. Jednak ich nabycie nie 
wiązało się z określoną polityką kolekcjonerską, a wynikało ze starań o gromadzenie dzieł 
dawnej grafiki oraz prac przedstawicieli sztuki nowoczesnej. oprócz zakupu w 1913 roku 
drugiego egzemplarza Leżącej Murzynki Rembrandta, o  czym wyżej w  przypisie 3, mu-
zeum otrzymało dar od radcy sanitarnego dra Friedricha Boecka13. Był to zachowany 
do dziś cykl przedstawień figuralnych Caspara Luykena. W następnym roku nabyto album 
kolekcjonerski zawierający miedzioryty Nicolasa iii de l’Armessina również zachowany 
do dziś w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie14. 

7  L. de Laborde, Histoire de la gravure en manière noire et son application à l’imprimerie, Paris 1839.
8  Baptème sous les Tropiques, H. Stolting, 1859, s. 120. Reprodukcji tej odbitki autorce nie udało się znaleźć.
9  Johann Theodor Müller wymieniany w księdze adresowej Szczecina do 1902 jako rzecznik urzędowy (Amtsanwalt), 
zamieszkały przy obecnej ul. Wojska Polskiego (Falkenwalderstr. 18a), Stettiner Adreßbuch 1902, s. 173.
10  Głowy dwóch Murzynów, kredka czarna i biała na niebieskim papierze czerpanym, nr inw. MNS/Rys/576, do 1973 r. 
depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie, Głowa Murzyna, kredka czarna i biała na niebieskim papierze czerpanym, 
nr inw. MNS/Rys/606, do 1984 r. depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie. Sumarycznie odnotowane w: H. Haken, 
dz. cyt., s. 134. Historia zespołu rysunków Tiepolów opisana w: J. Guze, Rysunki Giambattisty, Giandomenica i Lorenza 
Tiepolo w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 1981, [bnr] [4–5 – EG].
11  Der Mohr, H. Haken, dz. cyt., s. 138.
12  Strasse in Cairo, tamże 1907, s. 68.
13  Muzeum der Stadt Stettin, Zugangsbuch…, s. 16, poz. 1913/1103-1202. informacja o dr. Boecku, Ch. Pieske, dz. cyt., t. 1, 
s. 278. Dane genealogiczne w archiwum Pani Alicji Witkowskiej, której serdecznie dziękuję za ich udostępnienie. 
14  Museum der Stadt Stettin, Zugangsbuch…, s. 20, poz. 1914/106.
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Dzieła przedstawicieli awangardowych nurtów sztuki XX-wiecznej poświęcone tema-
tyce afrykańskiej również trafiały do zbiorów, świadcząc o tendencjach tematyczno-es-
tetycznych panujących w pierwszej połowie tego stulecia. Przypuszczalnie w  latach 20. 
XX wieku przekazany został do muzeum, zachowany do czasów obecnych, zespół rysun-
ków ottona Hettnera, w którym są także prace poświęcone mieszkańcom Afryki15. Temat 
portretu podjął Josef Achmann16. Motywy afrykańskie włączone zostały przez Conrada 
Felixmüllera do elementarza wykonanego dla własnych dzieci, którego egzemplarz autor 
darował do muzeum w 1926 roku17. W niemieckiej dokumentacji muzealnej z późniejszych 
lat nie odnotowano nabytków graficznych o tematyce afrykańskiej.

ikonografia dotycząca Afryki zaczęła być celowo, choć niezbyt regularnie, zbierana 
dopiero po 1945 roku przez obecne Muzeum Narodowe w Szczecinie. od początku historii 
polskiego muzealnictwa w Szczecinie gromadzenie to odbywało się dwutorowo: w Gabi-
necie Grafiki Działu Sztuki Dawnej oraz w Dziale Morskim, którego zbiory, dotyczące oma-
wianej tematyki, w 1981 roku przeniesiono do nowo utworzonego Działu Kultur Pozaeu-
ropejskich. W nowym dziale zintensyfikowano działania kolekcjonerskie w tym zakresie. 

W obecnym MNS zbierane są dzieła graficzne o tematyce afrykańskiej z kilku obsza-
rów formalnych i  tematycznych. Należą do nich: kartografia, dawna grafika z przedsta-
wieniami pejzaży, miejscowości, postaci w strojach regionalnych i paradnych, scen rodza-
jowych i innych motywów, ilustrowane starodruki oraz fotografie i reprodukcje drukowane 
dokumentujące Afrykę, oraz jej badaczy.

Po 1945 roku napłynęły do zbiorów muzealnych prace o nieudokumentowanej prowe-
niencji. Zostały one zainwentaryzowane w księdze zbiorów graficznych Muzeum Pomorza 
Zachodniego. obejmowały rozmaitego pochodzenia obiekty XiX-wieczne: rysunek doku-
mentacyjny pochodzący przypuszczalnie z  teki szkiców Carla Theodora Pyla, francuską 
ilustrację ze sceną alegoryczną Charlesa-Andre Boily’ego, portrety z niemieckich publika-
cji leksykograficznych, a także pejzaż i widok miasta z cyklu litografii drukowanych przez 
wydawnictwo Winckelmann & Söhne w Berlinie z przeznaczeniem do prezentacji w latarni 
magicznej. Luźny arkusz mapy północnej Afryki wraz z atlasem szkolnym został włączony 
do zbiorów biblioteki muzealnej, skąd przeniesiono go niedawno do Gabinetu Grafiki. Ro-
dzina badacza Afryki Leopolda Janikowskiego w 1948 roku przekazała do zbiorów Działu 
Morskiego duży dar. Zawierał on mapy, fotografie, korespondencję oraz inne archiwalia 
dokumentujące jego aktywność badawczą. 

Realizację zakupów do zbiorów rozpoczęto dopiero wiele lat później: w Państwowym 
Przedsiębiorstwie DESA i  od osób prywatnych. Pierwszy zakup nastąpił w  1965 roku. 
Akwaforta z widokiem miasta z masowego wydania druków luźnych trafiła z rąk prywat-
nych w  Poznaniu do zbiorów graficznych ówczesnego Muzeum Pomorza Zachodniego. 

15  Grafiki mogły być przekazane w latach, do których dokumentacja została usunięta z niemieckiej księgi wpływu.
16  Museum der Stadt Stettin, Zugangsbuch…, poz. 1923/4307/1 (karta niezachowana).
17  Tamże, s. 77, poz. 1926/82.
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Po przekształceniu tego muzeum w Muzeum Narodowe w Szczecinie nastąpił w latach 
70. XX wieku okres intensywniejszych zakupów. W 1970 roku w DESA w Szczecinie nabyto 
XVii-wieczne mapy, w 1971 roku cykl stalorytów z pejzażami pochodzący z niemieckiego 
wydawnictwa w Hildburghausen specjalizującego się w publikacjach encyklopedycznych. 
W latach 1973–1974, dzięki zakupowi zespołu map z niemieckiej oficyny Johanna Baptisty 
Homanna i  rycin z  francuskiego warsztatu kartograficznego de Vaugondych, zbiory zo-
stały wzbogacone o XViii-wieczne mapy Afryki. W 1975 roku wraz z graficznym cyklem 
postaci egzotycznych trafiły do zbioru dwie ryciny o tematyce etnograficznej. 

Dalsza rozbudowa zbiorów graficznych następowała już z rzadka i wynikała z powoła-
nia wspomnianego Działu Kultur Pozaeuropejskich. Do tego działu w 1981 roku przeniesiono 
zbiór Janikowskiego. W tym samym roku zakupiono mapę Afryki w DESA w Szczecinie. Rok 
później zbiory afrykanistyczne wzbogaciły się o zespół 13 różnych map Afryki, jej części, jak 
również przedstawień mieszkańców Czarnego Lądu nabytych w DESA w Gdańsku i Warsza-
wie oraz od osoby prywatnej w Gdańsku. Gabinet Grafiki, dokonując w 1983 roku zakupu 
w  DESA w  Szczecinie XiX-wiecznego cyklu widoków godnych uwagi miejsc egzotycznych 
opublikowanego przez oficynę w Hildburghausen, nabył dwie kompozycje o tematyce afry-
kańskiej. okazja do dalszej rozbudowy zbiorów nadarzyła się dopiero w latach 1998–1999. 
Wtedy dzięki zakupom z prywatnych kolekcji Dział Kultur Pozaeuropejskich uzupełnił swój 
stan posiadania o poświęcone Afryce ilustracje z dwu nieznanych publikacji oraz mapę. 15 ko-
lorowanych litografii i dwie akwaforty przedstawiały mieszkańców różnych regionów Afry-
ki i ich zajęcia. Kilka obiektów uzupełniło zbiory muzeum w pierwszej dekadzie XXi wieku. 
W 2007 roku kolejna mapa Vaugondych trafiła do Działu Kultur Pozaeuropejskich, a w 2010 
roku cenna wczesno XVii-wieczna holenderska mapa Afryki w bordiurze z widokami miej-
scowości i postaci w ubiorach regionalnych (il. 54, s. 402) wzbogaciła zbiór dawnej kartografii 
Gabinetu Grafiki. W międzyczasie, w 2008 roku zbiory gabinetu zyskały inne wartościowe 
dzieło – rycinę Emila orlika pozyskaną podczas targów sztuki LiberBerlin18.

Najobfitsze i  bardzo wartościowe muzealia zasiliły zbiory afrykanistyczne Działu 
Kultur Pozaeuropejskich w  drugiej dekadzie obecnego wieku. W  2013 roku firma Euro-
Africa Linie Żeglugowe Sp. z o.o. przekazała darowiznę z materiałami ikonograficznymi 
będącymi spuścizną po Aleksandrze Lechu Dandelskim (1863–1944), żołnierzu pruskiego 
oddziału, stacjonującego w tzw. Niemieckiej Afryce Wschodniej. Natomiast w 2017 roku 
w cennym darze od pani dr Aleksandry Darkowskiej-Nidzgorskiej, znawczyni afrykańskie-
go teatru lalek, dział otrzymał między innymi francuskie tłumaczenie XVii-wiecznego sta-
rodruku autorstwa holenderskiego geografa olferta Dappera (1636–1689) Description de 
L’Afrique, contenant Les Noms, la Situation & les Confins de toutes ses Parties […] Traduite 
du Flamand D’o. Dapper, D.M. Chez Wolfgang, Waesberge, Boom & van Someren, A Am-
sterdam MDCLXXXVi [1686] z  opisem Afryki, bogato ilustrowanym mapami, widokami 

18  Nr inw. MNS/Graf/4393.
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pejzaży i miejscowości oraz kompozycjami figuralnymi, floralnymi i animalistycznymi19. To 
dzieło napisane w oparciu o relacje jezuickich misjonarzy, w oryginale wydane w 1668 roku 
jest dotychczas jedynym pełnym nowożytnym kompendium wiedzy o Afryce w zbiorach 
MNS. Jego znaczenie dla tych zbiorów podnosi fakt, że uznawane jest do czasów obec-
nych za kluczową publikację dotyczącą Czarnego Kontynentu. innym dziełem znajdującym 
się w  tym darze jest egzemplarz półrocznika „Le Tour du Monde. Nouveau Journal des 
Voyages” z 1894 (deuxième semestre) wychodzącego w Paryżu i Londynie20. Czasopismo 
założył w 1860 roku francuski dziennikarz i polityk Édouard Charton (1807–1890), chcąc 
udokumentować dokonania współczesnych mu podróżników. Pismo drukowało artyku-
ły omawiające wyprawy do różnych krajów świata. Ponieważ Charton kontynuując idee 
oświecenia miał na względzie również cele edukacyjne i wysoko cenił materiał ilustracyjny 
jako pobudzający zainteresowania czytelników, artykuły wzbogacano rycinami o tematyce 
pejzażowej i etnograficznej przygotowywanymi przez mistrzów drzeworytu sztorcowego.

obecnie w  zbiorze Muzeum Narodowego w  Szczecinie znajduje się 36 map Afryki, 
w tym 23 luźne, z których większość jest mapami atlasowymi, a kilka to kopie dokumen-
tujące ekspedycje badawcze. 13 pozostałych map ilustruje wskazaną wyżej publikację 
książkową. Zgromadzone mapy umożliwiają reprezentatywny przegląd dawnej kartografii 
kontynentu i wysp afrykańskich, szczególnie wytworzonej w okresie nowożytnym. 

Dzieła XVii-wieczne pochodzą z wydawnictw holenderskich czynnych w Amsterdamie, 
ówczesnym centrum produkcji kartograficznej, oraz z  oficyny niemieckiej we Frankfurcie 
nad Menem. Najstarsza mapa jest jednocześnie najbogatsza i  najatrakcyjniejsza treścio-
wo spośród posiadanych przez MNS przedstawień Afryki. Jest to mapa ogólna Africae Nova 
Tabvla według Jodocusa Hondiusa St. (1563–1612) wydana w oficynie Johannesa Janssona 
w Amsterdamie w 1623 roku21. Mapa ta określona została przez Antykwariat Antiqua jako 
jedna z cyklu czterech map kontynentów opracowanych przez Jodocusa Hondiusa. Rytował 
ją Pieter van der Keere (1571 – ok. 1646), kartograf, rytownik, wydawca i twórca globusów 
lub jego podzleceniodawca. Jednak szczecińska mapa jest uproszczona w stosunku do pier-
wowzoru Nova Africae Tabula wydanego przez Jodocusa Hondiusa w Amsterdamie w 1606 
roku22. Dzieło dostarcza o Afryce wielostronnej wiedzy, jaką dysponowano na początku XVii 
wieku, dzięki treściom zawartym w obrębie kompozycji i jej obramienia. Bowiem zakres te-
matyczny mapy obejmuje nie tylko część kartograficzną, czyli przebieg linii brzegowej, rzeź-
bę terenu, sieć hydrograficzną, siatkę osadniczą i nazewnictwo oraz umieszczone na mapie 
przedstawienia najbardziej godnych uwagi zwierząt zamieszkujących Afrykę. istotne dane 

19  Mapy i ilustracje miedziorytnicze na arkuszach różnych formatów, niektóre składane, nr inw. MNS/EA/111.
20  Nr inw. MNS/EA/112. Pismo wydawała Librarie Hachette et Cie. Autorów rycin określono na karcie tytułowej jako 
„nos plus célèbres artistes” [nasi najsławniejsi artyści – EG].
21  Miedzioryt ręcznie kolorowany na papierze żeberkowym, MNS/Graf/4405, zakup w Antykwariacie Antiqua w War-
szawie, oferta z 29.10.2009 r.
22  Zob. reprodukcja mapy na stronie antykwariatu Harlan J. Berk. LTD Chicago’s Premier Dealer in Antique Maps, https://
www.hjbmaps.com/products/aq19204.
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ikonograficzne zebrano na pełnej, czworobocznej bordiurze23. Poziome pasy bordiury, złożo-
ne są z 12 widoków w owalnych ramkach. W górnym pasie znajdują się widoki miejscowości: 
Kair (Alcair), Aleksandria, Algier, Tunis, Tanger i Ceuta, a w dolnym pasie przedstawiono kilka 
regionów kontynentu oraz wyspy: S. Georgius della Mina, Mozambik, Wyspy Kanaryjskie, 
Qu ioa, Safi (Tzaffin), Sofala (Cefala). W bocznych pasach bordiury umieszczono dziesięć par 
postaci w strojach regionalnych powtórzonych za Willemem Janszoonem Blaeu’em24. Wy-
obrażone postaci reprezentowały stroje marokańskie, senegalskie, gwinejskie, sudańskie, 
kongijskie, egipskie, abisyńskie, mozambickie, madagaskarskie i z Przylądka Dobrej Nadziei.

inne nowożytne mapy (XVii- i XViii-wieczne) zazwyczaj także były wzbogacane moty-
wami pejzażowymi, figuralnymi czy animalistycznymi skupionymi głównie wokół tytułu.

Mapa Africae Accurata Tabula opracowana została przez Nicolausa Jansza Vissche-
ra i  (1618–1679), prawdopodobnie według wzoru Gerarda Mercatora, i  zamieszczona 
w dziele Atlas Contractus Orbis Terrarum Praecipuas ac Novissimas Complectens Tabu-
las wydanym w latach 1656–1666. o pochodzeniu mapy z tego wcześniejszego wydania 
świadczy brak formuły przywileju25. Jest to ogólna mapa Afryki i związanych z nią wysp 
wzbogacona o zaakcentowane barwnie ówczesne granice państw.

Wyjątkowo bogatym kartograficznie dziełem znajdującym się w zbiorach Muzeum Na-
rodowego w Szczecinie jest wielostronny opis Afryki pióra olferta Dappera zawierający 13 
map wmontowanych w blok książki. obejmują one ogólny widok kontynentu oraz jego części 
i wyspy. Mapa ogólna (Africae accurata tabula ex officina Jacobum Meursium) jest przedru-
kiem mapy Nicolausa Visschera i (1618–1679) opublikowanym w wydawnictwie Jacoba van 
Meursa (1619–1680). Mapy częściowe, nie sygnowane, przedstawiają Egipt (Nova Aegipti Ta-
bula), Afrykę Północną (Barbaria biledulgerid o: Libye et pars Nigritarum terra), Fez i Maroko 
(Fezzae et Marocchi regna Africae celeberrima), Nigerię z ujściami rzek Niger i Kongo (Nigrita-
rum Regio), Gwineę (Gvinea), Etiopię (Aethiopia interior vel exterior) (faktycznie część konty-
nentu na południe od równika), Kongo i Angolę (Regna Congo et Angola), Abisynię (Aethiopia 
superior vel interior vulgo Abissinorum sive presbiteriioannis imperior), Madagaskar (Insula 
S. Lavrentii vulgo Madagascar), Wyspy Zielonego Przylądka (Insulae Promontorii Viridis Hi-
spanis Issas de Cabo Verde Belgis de toute Eylanden), Wyspy Kanaryjskie (Insula Canariae 
alias Fortunatae dictae), a także Maltę (Melite Insula vulgo Malta). Mapy te umożliwiają do-
kładniejsze poznanie topografii terenu. informacji o lokalnej kulturze dostarczają motywy 
wzbogacające niektóre obramienia tytułów i skal map – postacie mieszkańców regionu, 
sprzęty, narzędzia, przedmioty i sylwetki zwierząt zamieszkujących dany teren. Na mapie 

23  Bordiura w późniejszych wydaniach mapy została pozbawiona dolnego pasa.
24  Por. analogiczne sylwetki na bordiurze mapy Africae nova descriptio z atlasu Willema Blaeu wydanej w Amsterdamie 
w 1617 r. Zob. M. Sirko, Zarys historii kartografii, Lublin 1999, s. 126, il. 71.
25  Miedzioryt ręcznie kolorowany na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/338. Mapa opublikowana w 1680 r. przez 
Nicolausa Visschera ii (1649–1702) posiadała już formułę przywileju: cum privil. Ordin. Genral. Belgii Foederati. odbitki 
z tego wydania reprodukuje Antiquariat Reinhold Berg https://bergbook.com/antique-maps/africa/africa/23938/vis-
scher-nicolaus/africae-accurata-tabula-ex-officina-nic.-visscher; E. Gwiazdowska, Konstruowanie rzeczywistości. Grafi-
ka holenderska i flamandzka ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 138–139, poz. 206.
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Gwinei tablica, na której oznaczono skalę mapy, ma kształt kła słonia i w ten atrakcyjny 
sposób informuje, że kość słoniowa była cennym surowcem pozyskiwanym w tym rejonie. 
obramienie tytułu mapy Wysp Kanaryjskich sugeruje, że dostarczały one ryb.

Kompozycja z  mapą Etiopii (Aethiopia superior vel interior vulgo Abissinorum sive 
presbiteriioannis imperium) określana jako dzieło Matthaeusa Meriana Starszego (1593–
1650) zamieszczona została w omawianej księdze wtórnie. Pierwotnie opublikowana była 
w jednym z dwu wydań dzieła Johanna Ludwiga Gottfrieda Merian M. Newe Archontolo-
gia Cosmica. Das ist, Beschreibung aller Kayserthumben, Königreichen und Republicken der 
gantzen Welt […] Frankfurt/M: M. Merian 1638 lub W. Hoffman für M. Merian 164626. Sta-
nowi ona dowód, jak płyty miedziorytnicze krążyły między wydawnictwami nawet ponad 
granicami państw. Mała różnica między odbitkami z wydań niemieckiego i holenderskiego 
widoczna jest w tytule, świadcząc, że mógł być dodany typograficznie w polu kartusza, 
które rytownik mapy przygotowywał puste.

Przykładem odbitki będącej efektem masowej produkcji map jest anonimowa mapa 
ogólna Africae descriptio, której format wskazuje na pochodzenie z małego atlasu27. Kartu-
szowi z tytułem mapy towarzyszy scena transakcji handlowej kością słoniową rozgrywająca 
się między europejskim nabywcą w stroju z około 1630 roku i czarnoskórymi mieszkańca-
mi Afryki. Pierwowzorem takich map było dzieło flamandzkiego matematyka i geografa, 
prekursora kartografii Gerarda Mercatora (1512–1594) wydane w Atlas sive Cosmographiae 
[…] Amsterdam, opracowywane ponownie przez kolejnych kartografów do wydawnictw 
XVii-wiecznych. Podobną do szczecińskiej odbitkę wykonał niderlandzki kartograf, rytow-
nik i wydawca Abraham Goos (ok. 1590 – ok. 1643) i wydrukował w Amsterdamie około 1630 
roku28. Goos był rytownikiem płyt miedziorytniczych użytkowanych przez Jodocusa Hondiu-
sa – redaktora kieszonkowego wydania dzieła Gerarda Mercatora pod tytułem Atlas Minor.

XViii-wieczne mapy Afryki w zbiorach MNS pochodzą z firm francuskich, które w owym 
wieku zaczęły przewodzić na rynku wydawnictw kartograficznych, oraz oficyn niemieckich. 
Z dominującej wówczas w Norymberdze oficyny Johanna Baptisty Homanna (1664–1724), 
a potem jego spadkobierców pochodzą mapy reprezentujące różne etapy funkcjonowania 
firmy29. Najstarsza z  map niemieckich to ogólna mapa Afryki Accuratißima Totius Afri-
cae Tabula in Lucem producta rytowana przez J.B. Homanna, a wydana w Norymberdze 
przez Jacoba von Sandrarta (1630–1708), jego poprzednika na rynku wydawców map30. 
Pierwowzorem tej mapy jest zdaniem R. Betza dzieło Frederica de Witta z 1660 roku31. 

26  Miedzioryt na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/337. 
27  Miedzioryt na papierze czerpanym, nr inw. MNS/EA/39.
28  Reprodukcja na stronie GötzfriedAntique Maps, https://www.vintage-maps.com/en/goos-abraham-38.
29  Wydawnictwo zostało założone w 1702 r. i było czynne do 1848 r.
30  Nr inw. MNS/Graf/4083. Antykwariat Geographicus. Rare Antique Maps podaje, że mapa należy do najstarszych prac 
rytowanych przez J.B. Homanna, wykonana została w 1697 r. i wydana jako ulotna https://www.geographicus.com/P/
AntiqueMap/AfricaeTabula-sandrart-1697. Według Robert C. Williams Paper Museum, Atlanta, Georgia, USA mapa zo-
stała wydana w 1702 r.
31  R.L. Betz, The Mapping of Africa. A Cartobibliography of printed Maps of the African Continent to 1700, ‘t Goy-Houten 
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Mapa Egiptu Aegyptus Hodierna ex itineraria Celeberrimi Viri Pauli Lucae Franci desumta 
ac novissime representata à Iohanne Baptista Homann S.C.M. Geographo Norimbergae wy-
konana została według rysunku syna kartografa, a zarazem jego następcy, Johanna Chri-
stopha Homanna (1703–1730)32. Mapa dokumentująca Maroko Statuum Maroccanorum 
Regnorum nempe Fessani, Maroccani, Tafiletani et Segolomessani Secundum Suos Pro-
vincias accurate divisorum Typus generalis novus ex variis recentoris Geographiae adminicul 
depromtus et de signatus a Io. Chris. Homann MD Norimbergae Anno 1728 wydana została 
już przez syna założyciela firmy, J.Ch. Homanna33. obrazu regionu na tej mapie dopełniają 
panoramy dwu stolic: Marrakeszu (Marocco) i Meknesu (Mequinetz) umieszczone u dołu 
kompozycji oraz postacie w  strojach regionalnych i  zwierzęta na tle pejzażu otaczające 
tablicę z tytułem mapy. Uwagę zwraca data publikacji ryciny w kontekście widoku miasta 
Meknes. Bowiem do tego ośrodka przeniósł stolicę Maroka z Marrakeszu sułtan Maulai 
isma’il (1645–1727) zmarły rok przed wydaniem omawianej kompozycji.

Firma Spadkobiercy Homanna (Heritiers d’Homann) wydała w 1743 roku mapę czę-
ści Afryki Zachodniej pod tytułem Giunea propria, nec non nigritiae vel terrae nigrorum 
maxima pars, w której opracowaniu współuczestniczyli matematyk i kartograf niemiecki 
Johann Matthias Hase (1684–1742) oraz geograf i kartograf francuski Jean Baptiste Bour-
gignon d’Anville (1697–1782)34. Mapa ta w rzeczywistości obejmuje tereny od Gabonu, Se-
negalu, Nigru, Mali na południu po Saharę i Mauretanię na północy. W lewej dolnej części 
kompozycji przedstawione są przykłady domostw, postacie w lokalnych strojach zajmują-
ce się codziennymi czynnościami oraz dzieci bawiące się pośród kłów słoniowych – cenne-
go towaru eksportowego z tego obszaru Afryki. 

Przechowywane w  zbiorach MNS mapy francuskie publikowane były około połowy 
XViii wieku. Są to dwie mapy z oficyny kartografów de Vaugondych, ojca Roberta Gillesa 
(1688–1766) i syna Roberta Didiera (1723–1786). ogólną Mapę Afryki L’Afrique dressée sur 
les relations les plus recentes et assujetties aus observations astronomiques rytował Guil-
laume Nicolas Delahaye (1725–1802) w 1756 roku. Tytuł dzieła zdobi personifikacja Afryki, 
na co wskazują towarzyszące jej zwierzęta: słoń i lew oraz palmy. Druga z kompozycji jest 
mapą Egiptu Carte de l’Egypte ancienne et moderne, dressée sur celle du R.P. Sicard, et 
autres, assujetties aux observations astronomiques rytowaną przez Elisabeth Haussard 
(przed 1740 – po 1783) w 1753 roku. Tytuł mapy wyryty na kamiennej płycie otaczają ru-
iny dawnych budowli i sfinks. obie mapy pochodzą z opracowanego przez de Vaugondych 
Atlas Universel complet en cent cartes géographiques, dressées sur les Relations & les Ob-
servations les plus exactes & les plus récentes, Paris–Bordeaux, Antoine Boudet [1757]35.

2007, s. 165.
32  Nr inw. MNS/EA/35. Wg Brooklyn Museum mapa Egiptu była wydana w 1715 r., https://www.brooklynmuseum.org/
opencollection/archives/set/152.
33  Miedzioryt, akwaforta, akwarela na papierze czerpanym, nr inw. MNS/EA/34.
34  Miedzioryt, akwaforta na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/EA/84.
35  Akwaforta, miedzioryt, akwarela na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/4070 i MNS/Graf/4071. Więcej o tych 
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Przykładu współpracy francuskich, niemieckich i  angielskich badaczy, kartografów 
i wydawnictw dostarcza ogólna mapa Africa nach Robert Vaugondy, Rennell’s und Sot-
zmann’s Skizze des nordlichen Theils von Africa nach den Geographischen Nachrichten 
welche die Africanische Gesellschaft gesammelt hat. Robert Sayér, Lemprier, Sparrmann, 
Bruce, Niebuhr, Robert, Dapres wydana w  Norymberdze w  1794 roku przez Kunst und 
Buchhandlung Adama Gottlieba Schneidera (1745–1815) kontynuatora dzieła wydawnicze-
go Christopha Weigela36. Mapa ta bazowała na opracowaniu de Vaugondych oraz na pra-
cach angielskiego geografa i historyka Jamesa Rennella (1742–1830) pioniera oceanografii, 
współtwórcy nowoczesnej angielskiej geografii, jak i osiągnięciach niemieckiego geodety 
i kartografa Daniela Friedricha Sotzmanna (1754–1840).

Francuskie mapy, szczególnie te związane z nowoczesnym gromadzeniem i pogłębia-
niem wiedzy o świecie, polityką morską i ekspansją kolonialną powstawały także na zlecenie 
rządu. Do takich dzieł można zaliczyć mapę szczegółową dokumentującą bieg rzeki Senegal 
i jej dopływów Lauf des Flusses Sanaga oder Senegal von dessen Mündung bis an die Wüste 
nebst allen dessen Armen und Inseln dazwischen z 1748 roku37. Mapa ta, zaopatrzona w nr 30, 
to jedno z dzieł francuskiego hydrografa i geografa Jacquesa-Nicolasa Bellina (1703–1772). 
inżynier Bellin, członek Académie de Marina i Royal Society of London, wykonywał mapy dla 
francuskiego ministerstwa marynarki i był współpracownikiem Wielkiej Encyklopedii Fran-
cuskiej Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques Denisa 
Diderota i  Jeana d’Alemberta38. Dostarczał rysunków do siódmego tomu encyklopedii po-
święconego sprawom morskim. Mapę rzeki Senegal przypuszczalnie wtórnie wydał w Petit 
Atlas Maritime, Paris 1764, t. 1–5 zawierającym 580 map szczegółowych.

Wymieniony wyżej kartograf francuski Jean Baptiste Bourgignon d’Anville był au-
torem innej mapy szczegółowej Specialkarte der Westküste von Africa von Cabo Blanco 
bis Cabo Verga nebst dem Lauf der Flüsse Senegal und Gambia sporządzonej na zlecenie 
Kompanii Wschodnioindyjskiej39. Mapę tę, przedstawiającą dokładnie odcinek zachodnie-
go wybrzeża Afryki wraz z biegiem rzek Senegal i Gambia, wydał w Wiedniu w 1781 roku 
Franz Anton Schraembl (1751–1803) w dziele Der Allgemeine Grosse Schrämblische Atlas, 
do którego płyty według pierwowzorów d’Anville’a rytował Jacob Adam (1748–1811).

Z publikacji wydawnictwa F.A. Schrämbla, MNS posiada jedyną mapę autorstwa hisz-
pańskiego geografa i kartografa Tomása Lópeza de Vargas Machuca (1730–1802), członka 
kilku szacownych gremiów akademickich, m.in.: Real Academia de la Historia i Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. Tomás López opracował mapę dokumentującą 
państwa Afryki Północnej Mapa de los Reinos de Marruecos, Fez, Argel y Túnez w 1775 roku, 

mapach zob. E. Gwiazdowska, Od wzlotów ducha po światła rozumu. Grafika francuska ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie, Szczecin 2017, s. 557–560, poz. 579–580.
36  Miedzioryt, akwarela na papierze czerpanym, nr inw. MNS/EA/88.
37  Miedzioryt na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/EA/33.
38  Por. E. Gwiazdowska, Od wzlotów…, s. 542 i n.
39  Nr inw. MNS/EA/38.
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a nowe wydanie Schrämbla Generalkarte der Koenigreiche Marokko, Fez, Algier und Tunis 
nach den besten Karten und neuesten Nachrichten verfasst von Don Lopez Y Vargas & Geo-
graphen des Koenigs in Spanien ukazało się w Wiedniu w 1789 roku40. 

Mapy XiX-wieczne zgromadzone w MNS publikowane były w wydawnictwach ency-
klopedycznych i leksykograficznych. 

Cztery mapy pochodzą z Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste reda-
gowanej przez Johanna Samuela Erscha (1766–1828) i Johanna Gottrieda Grubera (1774–1851) 
publikowanej w latach 1818–1882 w Lipsku41. Mapa historyczna Africa Vetus florentibus Ro-
manorum rebus zamieszczona w dziale Alte Geographiae przedstawia północną część kon-
tynentu, tereny opanowane przez Rzymian. Rytował ją Martin według rysunku Schliebena. 
Mapy współczesne zamieszczone w dziale Neue Geographiae to mapa Afryki Północnej Nord 
Africa Berberei i mapa południowych wybrzeży Süd Küste von Africa, obie rytowane według 
rysunków Schliebena, oraz mapa Abisynii Abyssinien oder (Habesch) Nubien + Burnu rytowa-
na przez Carla iättinga jun. w Berlinie, także według rysunku Schliebena. Ponieważ w 1831 
roku druk encyklopedii przejęło wydawnictwo Brockhaus, wymienione mapy musiały wyjść 
przed tą datą. ideą dzieła Erscha i Grubera była kontynuacja oświeceniowego dążenia do 
dokładnego udokumentowania całokształtu wiedzy z zakresu nauk i sztuk42.

Luźna mapa ogólna to kolejne wydanie Africa entworfen u. gezeichnet von […], która 
została opracowana przez kartografa Carla Ferdinanda Weilanda (1782–1847), pracującego 
w Verlag des Geographischen instituts w Weimarze, opublikowana tamże w 1837 roku43. 
Na mapie zostały akwarelą wyznaczone granice posiadłości kolonialnych: brytyjskich, 
francuskich, hiszpańskich, portugalskich, niderlandzkich i duńskich.

Pozostałe mapy są związane z dokumentacją podróży badaczy kontynentu. Drukowa-
na Karte von Nord-Afrika wykonana według rysunku L. Friederichsena i wydana przez Land 
u. Seekartenhandlung v. L. Friederichsen u. C.o w Hamburgu w 1871 roku ilustrowała dzieło 
Uebersicht von Gerhard Rohlfs Reisen44. Trasy jego podróży oznaczone są różnymi kolorami 
akwareli i opisane w legendzie z podaniem dokładnych dat wypraw.

Cztery mapy dokumentują aktywność badawczą Polaków. Drukowana mapa St. Von 
Rogozinski’s Reisen im Kamerún Gebiete August bis Oktober 1883 nach der Originalkarte 
des Reisenden und älteren Quellen wykonana została przez C. Barischa według rysunku 
Brunona Hassensteina i wydana w 1884 roku przez oficynę Justus Perthes w Gotha45. 

40  Miedzioryt, akwarela na papierze czerpanym, nr inw. MNS/EA/37; C. Manso Porto, Cartografía del siglo XVIII. Tomás 
López en la Real Academia de la Historia. Madrid: Real Academia de la Historia. Departamento de Cartografía y Artes 
Gráficas, 2006, inf. za: https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás_López.
41  Staloryt, staloryt punktowy, akwaforta na papierze, nr inw. MNS/EA/29, MNS/EA/28, MNS/EA/30, MNS/EA/27.
42  Egzemplarz encyklopedii znajduje się w Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek w Getyndze.
43  Staloryt, akwarela na papierze, nr inw. MNS/EA/26. Egzemplarz mapy wydany w 1831 posiada Biblioteka Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Zbiory Kartograficzne. Starsze wersje tej mapy, z lat 1826 i 1829, znajdują się w Bibliotece Narodo-
wej w Paryżu, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531192928 i https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53088801x.
44  Litografia, akwarela na papierze, nr inw. MNS/Graf/4443.
45  Barwna autografia na papierze, nr inw. MNS/EA/25.
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Przebieg podróży Stefana Rogozińskiego także oznaczono zróżnicowanymi barwami. Mapę 
tę opublikowano w periodyku „Petermanns Geographische Mitteilungen”, za rok 1884 jako 
tablicę 7. odręczną dokumentację wyprawy Rogozińskiego do Kamerunu sporządził Klemens 
Tomczek – uczestnik wyprawy – jako Map the Cameroons Countries and the Bakundu of Leut. 
Rogozinski Expedition 1883–188546. Na kontur mapy naniósł rzeźbę terenu, sieć hydrogra-
ficzną, siatkę nazewniczą oraz wszystkie trasy podróży. Dwie trasy wędrówek Rogozińskie-
go, określone jako „podług Combera” unaocznia druk akcydensowy okolice Gór Kameruń-
skich służący badaczowi jako mapa polowa47. Na verso tej mapy dodano objaśnienia: Mapa 
Afryki Ekwatorialnej do odczytu S.S. Rogozińskiego, adres warszawskiej drukarni: W drukarni 
i litografii W. Szaniawskiego, Trębacka 8, a cyrylicą formułę zgody na druk z datą 1882.

ostatnia odręczna mapa zatytułowana Assini. Mapa aproxymatywna Brètingéra 
i Chapera 1882, sygnowana i datowana: Rysował Klemens Tomczek Afryka Zach. 1884 r., 
wykonana została na pamiątkę, o czym mówi dedykacja dodana na marginesie w górnym 
prawym rogu: Panu Leopoldowi Janikowskiemu ku wspomnieniu chwil spędzonych razem 
na lagunie […] d. 20/I.84. Autor zaznaczył na mapie: Drogę Brètingéra i Chapera, Drogę 
pasażerów „Ł.M.” 1883 i Płuczkarnie złota48.

ikonografia dotycząca Afryki służyła dokumentowaniu bardzo różnorodnych tematów, 
takich jak pejzaże, widoki miast i architektury, ich mieszkańcy w regionalnych strojach, sce-
ny z życia codziennego, uroczystości, wydarzenia historyczne i przedstawienia alegoryczne. 
Takie motywy nie tylko wzbogacały kompozycje kartograficzne, czyniąc je atrakcyjniejszy-
mi wizualnie i bardziej interesującymi treściowo. Wiele przedstawień ikonograficznych było 
tematem cykli graficznych i  ilustracji książkowych, początkowo zamieszczanych w  kom-
pendiach wiedzy, a  w  miarę specjalizacji nauki w  dziełach historycznych, geograficznych 
i przyrodniczych. Pejzaże i widoki pojawiały się także w atlasach. W związku z  rozwojem 
czasopism ilustrowanych w drugiej połowie XiX wieku możliwości rozpowszechniania ikono-
grafii o tematyce afrykańskiej poszerzyły się o te publikacje. osobne medium podobnie jak 
techniki rysunkowe umożliwiające bezpośrednią dokumentację ikonograficzną stanowiła 
fotografia rozwijająca się od drugiej połowy XiX wieku. Liczne przykłady ikonografii pocho-
dzącej z wymienionych, różnorodnych źródeł znajdują się w zbiorach MNS.

Źródłem najbogatszym w tych zbiorach, również pod względem ikonograficznym, jest 
XVii-wieczny opis Afryki pióra o. Dappera. W tom wmontowano 26 arkuszy i dwie ilustracje 
włączone w tekst z panoramami bądź widokami z lotu ptaka przedstawiającymi na tle pej-
zażowym główne miasta, budowle, szczególnie obronne, oraz wyspy. Kompozycje odpowia-
dają kolejności opisów, począwszy od Egiptu poprzez państwa Afryki północnej i zachodniej 
po Przylądek Dobrej Nadziei i są rozmieszczone w porządku odwrotnym do biegu wskazó-
wek zegara. Kompozycje przybliżające Egipt to widoki z  lotu ptaka na Aleksandrię i Kair 

46  Sitodruk na papierze, nr inw. MNS/EA/3.
47  Litografia, czerwona kredka na papierze, nr inw. MNS/EA/4.
48  Sygn. p.d., pióro, pędzel, tusz chiński, akwarela na papierze, nr inw. MNS/EA/2.
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oraz piramidy i sfinks uwzględnione jako wyjątkowe dzieła architektoniczne, swoista wizy-
tówka państwa faraonów. Maroko jest reprezentowane przez widok stolicy – Marrakeszu 
od strony pałacu władców, miasto Sala koło Rabatu, porty Larache, Argille i Tanger. Miasto 
Algier, stolicę Algierii ukazano na czterech kompozycjach, akcentując wygląd murów miej-
skich. Tunezję i Liban reprezentują pojedyncze widoki ich stolic: Tunisu i Trypolisu. Ghana, 
związana z handlem niewolnikami i kością słoniową zobrazowana została wielostronnie. 
Ukazano Fort Witsen (Fort Tacaray), Elminę (Casteel del Mina), pierwszą europejską osadę 
na zachodnim wybrzeżu Afryki oraz założony w 1482 roku przez Portugalczyków zamek św. 
Jerzego, przy którym ta miejscowość się rozwinęła, a także Fort Amsterdam zbudowany 
przez Anglików jako Fort Cormantin w latach 1638–1645. Widok Beninu to przede wszyst-
kim scena uroczystego wyjazdu króla, któremu towarzyszy pochód mieszkańców kraju. 
Zabudowa stolicy widoczna jest w głębi u stóp pasma górskiego. Z terenu Konga zilustro-
wano stolice Louango, która udokumentowana została bardzo szczegółowo z lotu ptaka, 
oraz San Salvador, gdzie miał swą siedzibę władca Nzinga-a-Nkwu, panujący pod imieniem 
Jana i przybranym na chrzcie w 1491 roku. Stolica Angoli, Luanda zamieszczona jest pod 
nazwą Loanda S. Pauli, którą nadał jej w  1573 roku założyciel tego miasta – portugalski 
żeglarz Paulo Dias de Novais. Przedstawieniom górskiego pejzażu nadawano idealizowa-
ną, monumentalną skalę, co wyraźnie widać na rycinie ukazującej Przylądek Dobrej Nadziei 
i Wyspę Św. Heleny. inne wyspy uznane za godne udokumentowania, to dwa ujęcia fortów: 
Fort orange i Fort Nassau strzegący wyspy Goree, która była głównym ośrodkiem handlu 
niewolnikami. Ponadto wyspy: Teneryfa, największa z Wysp Kanaryjskich i – niespodzie-
wanie – Malta związana z kontynentem europejskim. Przedstawiono tylko jej fragment, 
widok z  lotu ptaka na stolicę Vallettę. Widoki zaopatrzono w dwujęzyczne, flamandzkie 
i francuskie, tytuły i legendy objaśniające budowle i inne elementy treści rycin.

Nie tylko widok Beninu, ale i wiele innych kompozycji wzbogacono na pierwszym i dal-
szych planach o sceny figuralne budujące narrację o poszczególnych krajach Afryki. opo-
wieść ta została rozwinięta na 48 ilustracjach zamieszczonych w tekście książki i objaśnio-
nych słownie. Sceny te ukazują różnorodność regionalnych strojów oraz zwyczaje, obrzędy, 
codzienne prace, przedsięwzięcia wojenne. Ukazano m.in. przyjęcia posłów i uroczystości na 
dworach władców, sposoby podróżowania, egzekucje, pogrzeby. Uwagę zwraca bardzo roz-
budowane wydarzenie, jakim była karawana pielgrzymów podążająca przez góry z Kairu do 
Mekki. Zostało ono potraktowane wyjątkowo, wyrytowane na osobnym arkuszu wmonto-
wanym w blok książki po stronie 58. Ponieważ ilustracje dokumentują sceny o analogicznej 
tematyce rozgrywające się w różnych kulturach, pozwalają one na porównania odmienności 
i podobieństw. Czynności i sposoby zachowania w trakcie pochówku zmarłych upamiętnio-
no, pokazując balsamowanie zwłok w podziemnych pomieszczeniach w Egipcie, pogrzeb 
muzułmański w Algierii oraz zwyczaje pogrzebowe w Kongu i na Madagaskarze. Sposoby 
przemieszczania się i noszenia osób z różnych grup społecznych: w krzesłach, lektykach, 
hamaku, obrazują sceny z Etiopii i Madagaskaru. Scena połowu i czyszczenia grudek zło-
ta w wodzie poniżej pieniącego się wodospadu dostarcza przykładu charakterystycznego  
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zajęcia mieszkańców danego regionu, w tym przypadku Ghany, w której znajdowały się zło-
tonośne tereny. Na osobnych ilustracjach zaprezentowano rośliny i zwierzęta występujące 
w Afryce. Znaczenie omawianego dzieła wynika nie tylko z bogactwa materiału ilustracyj-
nego, ale i czasu, w którym powstało. Jest ono źródłem wiedzy geograficznej, przyrodni-
czej, historycznej i antropologicznej o XVii-wiecznej Afryce. 

inne XVii-wieczne źródła to portrety i przedstawienia postaci pochodzące z cykli por-
tretów i kostiumów, których tworzenie stało się popularne w okresie nowożytnym. W roz-
budowywanym i publikowanym przez wiele lat w oficynie L’Armessinów cyklu portretów 
Ludwika XiV, jego rodziny, dworu i władców innych państw Les Avgvstes Représentations 
De tous le Roys De France, depuis Pharamond Ivsq’a Lovys, Paris 1679 i nast., znalazły się 
rytowane ok. 1688 roku przez Nicolasa iii de L’Armessina (1640–1725) podobizny trzech 
władców afrykańskich: Mulaja ar-Raszida – sułtana Maroka, Yohannesa i – władcy Etiopii 
oraz Tombuta – panującego w Gwinei49. Są to portrety w popiersiu w owalnych profilowa-
nych ramach uzupełnione znakami herbowymi przedstawionych władców i informacjami 
biograficznymi. 

W zbiorach znajduje się bardzo niewiele XViii-wiecznego materiału ikonograficznego. 
Najcenniejsze są rysunki Giambattisty Tiepolo przedstawiające głowy Murzynów. Jeden 
z tych szkiców, z około 1743 roku, jest związany z pracą nad kompozycją olejną Uczta Anto-
niusza i Kleopatry, a drugi z około 1745 roku powstał podczas pracy nad freskiem Spotka-
nie Antoniusza i Kleopatry namalowanym w salonie Palazzo Labia w Wenecji50. 

Pozostałe prace to ryciny należące do różnych cykli lub zespołów ilustracji. Wydane na 
początku XViii wieku cało postaciowe sylwetki Afrykańczyków wykonane zostały zapewne 
według wcześniejszych wzorców przez Caspara Luykena (1672–1708) do dzieła Abrahama 
a Sancta Clara, Neu eröffnete Welt-Galleria, Christoph Weigel, Nuernberg 170351. Podob-
nie jak te XVii-wieczne ukazują one mieszkańców Maroka, Etiopii i Czarnej Afryki. Jedna 
kompozycja upamiętnia murzyńskiego władcę w  stroju ceremonialnym, inna Marokan-
kę w wyjściowej sukni, a dwie grafiki przedstawiają etiopskiego wojownika uzbrojonego 
w łuk i broń białą oraz jego żonę w charakterystycznych strojach. Cykl świadczy o trwało-
ści zainteresowania szerokiej grupy odbiorców tematyką egzotyczną. Kilka rycin pochodzi 
z nieznanych książek opublikowanych pod koniec XViii wieku (il. 57, 58, s. 403–404). Dwie 
ilustracje z dzieła wydanego w języku niemieckim przybliżają życie codzienne Hotentotów 

49  L’Illustre et Magnifique Cherif Muley-Arxid Roy de Tafilete, Fez, Maroc, Tarudent, nr inw. MNS/Graf/3915/59, Le Grand 
Negus ou Préte-Ian, nr inw. MNS/Graf/3915/60, Tombut, Roy de La Gvinée, nr inw. MNS/Graf/3915/61, miedzioryty na 
papierze żeberkowym, E. Gwiazdowska, Od wzlotów…, 2017, s. 226–227, 273–275, poz. 245–247.
50  Rysunki czarną i białą kredką na niebieskim papierze żeberkowym, nie sygn., nr inw. MNS/Rys/571 i MNS/Rys/576, 
J. Guze, Tiepolo i tiepoleschi w zbiorach polskich: rysunki, ryciny, obrazy (katalog wystawy),  Muzeum Narodowe, Warsza-
wa 1997, s. 24–25, poz. 10, s. 44–45, poz. 20.
51  Akwaforta, miedzioryt na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/3421/1-87, tu: Ein König der Mohren in Orient, nr inw. 
MNS/Graf/3421/80; Ein (sic!) Frau in Marocco, nr inw. MNS/Graf/3421/82; Ein Vornehmer Herr in Ethiopien, nr inw. MNS/
Graf/3421/83; Eine Vornehme Frau in Ethiopien, nr inw. MNS/Graf/3421/84, E. Gwiazdowska, Konstruowanie…, s. 78, 112–
113, poz. 173, 175–177.
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– koczowników zamieszkujących południową Afrykę52(il. 55, 56, s. 403). opowiadają one 
o budowie chat z plecionych mat mocowanych do półkolistych stelaży z prętów drewnia-
nych i o młóceniu zboża przez przepędzanie koni przez ścięte rośliny ułożone półkoliście 
na ziemi. Ukazują również pejzaż naturalny, pośród którego żyli Hotentoci. Dwie kolorowa-
ne mezzotinty wydane w 1798 roku w Londynie mają wymowę propagandową53 (il. 59, 60, 
s. 404). Sceny realistyczna i  alegoryczna przedstawiają angielskich handlarzy z  grupą 
murzyńskich niewolników oraz personifikację Brytanii zwracającej wolność czarnoskó-
rym mieszkańcom Afryki. Widoki reprezentowane są tylko przez ujęcie Tangeru od strony 
Cieśniny Gibraltarskiej. To niewielkie przedstawienie ważnego portu marokańskiego jest 
przykładem odbitki pochodzącej z masowej produkcji tanich druków ulotnych54.

Materiał ikonograficzny pochodzący z XiX wieku jest stosunkowo obszerny i  różno-
rodny pod względem tematycznym, jak i zastosowanych technik oraz form publikacji. Je-
dyny rysunek znajdujący się w zbiorach jest młodzieńczą pracą Carla Theodora Pyla (1826–
1904), wszechstronnie wykształconego pomorskiego historyka czynnego w Greifswaldzie. 
Rysunek z 1844 roku to kompozycja złożona z motywów egipskich i antycznych tworzą-
cych nową całość architektoniczną55. 

Grafiki pochodzą z  różnych cykli tematycznych bądź są ilustracjami z  wydawnictw 
książkowych. Alegoria uwolnienia Murzynów przez Francję wydana w 1806 roku, rytowana 
przez Charlesa-Andre Boily’ego (1738–1813) według Pierre’a Rouviere’a (około 1742 roku;  
ostatnia wzmianka – 1782 rok) jest frontyspisem dzieła poświęconego problemowi znie-
sienia niewolnictwa S. Benjamina-Sigismonda Frossarda La Cause des esclaves nègres et 
des habitants de la Guinée, porté au Tribunal de la justice de la réligion, de la politique…, 
(t. 1–2, Lyon 1789; wyd. 2: Lyon 1806)56. Rycina ta potwierdza aktualność idei likwidacji 
niewolnictwa na przełomie XViii i XiX wieku odzwierciedlaną przez grafiki angielskie omó-
wione wyżej, a wywodzącą się z myśli oświeceniowej.

Akwaforta Giuseppe Longhi’ego (1766–1831) Portret Murzyna z  1801 roku, według 
kompozycji Pietera Pauwela Rubensa (1577–1640) Popiersie śmiejącego się Murzyna, wyda-
na w niewielkim formacie (28,0 × 20,2 cm) pozwala przypuszczać, że należała do zespołu 
reprodukcji dzieł mistrzów57. Kompozycyjnie i tematycznie koresponduje ona z wymienio-
nymi wyżej rysunkami Giambattisty Tiepolo. 

52  Nr 10. Doerfer und Hütten der Hottentotten i nr 13. Art zu dreschen bey den Hottentotten, nie sygn., akwaforta na 
papierze żeberkowym, nr inw. MNS/EA/86 i 85.
53  Plate i (423) TREATiNG FoR SLAVE, Plate ii (424) BRiTANNiA GiViNG FREEDoM To PooR AFRiCAN SLAVES, nie 
sygn., wyd. Laurie & Whittle, mezzotinta, farby kryjące na papierze, nr inw. MNS/EA/54 i 53. Robert Laurie (ok. 1755–
1836) i James Whittle (ok. 1757–1818), asystenci wydawcy londyńskiego Roberta Sayera (1725–1794), po jego śmierci prze-
jęli firmę i prowadzili ją w latach 1794–1812 wydając mapy i serie graficzne.
54  Tanger, nie sygn., akwaforta na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/2587.
55  Rysunek ołówkiem i tuszem towarzyszący tekstowi wierszem na papierze, sygn.: C T Pyl 1844, nr inw. MNS/Rys/9. 
Dedykowany ojcu artysty, Gottfriedowi Theodorowi Pylowi (1791–1853), greifswaldzkiemu prawnikowi. 
56  Soyez libres et citoyens, miedzioryt na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/2080, zob. E. Gwiazdowska, od wzlo-
tów…, s. 41–41, poz. 4.
57  Sygn.: Joseph Longhi sc 1801, nr inw. MNS/Graf/425. 
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Para portretów postaci historycznych oraz cykl widoków pejzażu i architektury pocho-
dzi z niemieckiego wydawnictwa Bibliographisches institut w Hildburghausen. Popiersie 
portretowe beja Algieru Hüseyina Avni Paschy (1820–1876), męża stanu i generała, to 23. 
odbitka z cyklu Zeitgenossen rytowana przez Ferdinanda Bahmanna (około 1800 – ?) we-
dług Achille Devérii (1800–1857)58. Z wielotomowego dzieła leksykograficznego Josepha 
Meyera Conversations Lexikon pochodzi popiersie namiestnika Egiptu Muhammada Ali 
(1769–1849) wykonane przez Carla Mayera (1798–1868) według pierwowzoru niejakiego 
Duranda59. interesującym dokumentem XiX-wiecznego wyglądu afrykańskich monumen-
tów z dawnych dziejów Afryki są widoki z cyklu wydanego przez Bibliographisches institut 
około połowy XiX wieku. Przedstawienia te są tym ciekawsze, że można je porównać ze 
świadectwami XVii-wiecznymi, a także z dzisiejszym stanem ukazanych na nich miejsco-
wości i monumentów. Grafiki te upamiętniają piramidy w Meroe, ruiny egipskiej świątyni 
izydy w Philae koło Assuanu, piramidę czaszek w Tebach (obecnym Luksorze), ruiny Kar-
taginy, panoramę Maroka, panoramy marokańskich miast: Marrakeszu i Tetuanu, średnio-
wiecznego miasta Timbuktu w państwie Mali, a także skalisty, wyidealizowany w duchu 
romantycznym pejzaż z Teneryfy60.

inne wydawnictwo niemieckie, Winckelmann und Söhne, publikujące w Berlinie serie 
widoków godnych uwagi miejsc z obszaru całego świata, reprezentowane jest przez pa-
noramę głównego placu w Algierze oraz ujęcie z lotu ptaka oranu wraz z górzystą okolicą. 
Tego typu litografie, rozprowadzane w wersji czarno-białej i ręcznie kolorowanej były udo-
stępniane szerokiej publiczności w latarniach magicznych. Również nabywano je w celach 
kolekcjonerskich i tworzono albumy widoków61. 

istotnych informacji o  wyglądzie, ubiorach, fryzurach, zachowaniu się, zajęciach 
mieszkańców Afryki dostarczają ryciny o  tematyce etnograficznej pochodzące z  dwóch 
publikacji. Przedstawienie grupy Murzynów zajętych prototypem gry planszowej, sposo-
bów noszenia się Murzynek oraz wyglądu marabuta – muzułmańskiego ascety znajdowa-
ły się pośród licznych rycin zamieszczonych w publikacji niemieckiego teologa i pedagoga 
Friedricha Philippa Wilmsena (1770–1831) Die Erde und ihre Bewohner. Ein geographischer 
Bilderbuch für die Jugend, t. 1–3, Berlin 1811–1815, t. 3, Fremde Länder und Völker, Berlin 
181562. Wilmsen postawił sobie za cel przybliżenie, szczególnie młodzieży szkolnej, wie-
dzy o kulturach ludów zamieszkujących Ziemię, ich strojach, broni, sprzętach codziennego 
użytku, wyglądzie siedzib mieszkalnych i  osiedli, środkach transportu63. Zespół piętna-
stu grafik z dzieła innego teologa i pedagoga niemieckiego, Johanna Andreasa Christia-
na Löhra (1764–1823) Die Länder und Völker der Erde (Vollständige Beschreibung aller fünf 

58  Staloryt na papierze, sygn.: F. Bahmann, nr inw. MNS/Graf/2024.
59  Staloryt na papierze, sygn.: Carl Mayer sc., nr inw. MNS/Graf/1992.
60  Anonimowe staloryty na papierze, nr inw. MNS/Graf/2591-2596 oraz MNS/Graf/4256/8 i MNS/Graf/4256/9.
61  Kompozycje nr 74 i 115, nr inw. MNS/Graf/820-822.
62  o publikacji zob. https://archive.org/details/dielnderundvlke02lhgoog.
63  Miedzioryty ręcznie kolorowane, na papierze welinowym, nr inw. MNS/Graf/4114 i MNS/Graf/4115.
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Erdteile), Leipzig, Gerhard Fleicher der Jüngere 1810, t. 3, Africa, wyd. 3, 1819, dostarcza 
wiedzy o Afrykańczykach zamieszkujących różne rejony kontynentu: Arabach, Tuaregach, 
mieszkańcach Libii, Bornu, Gwinei, Złotego Wybrzeża, Senegalu, Angoli, o Hotentotach64. 
Autor położył akcent na ludy żyjące na pustyni, ilustrując życie w oazie, podróżowanie na 
wielbłądzie, karawanę wędrującą podczas wiatru samum, twierdzę w  oazie Murzuk na 
skraju Sahary, ćwiczenia oddziału konnego. Przybliżył też zwyczaje lokalne, takie jak ce-
remonia ślubna i pogrzebowa, egzekucja sądowa, a także sposób traktowania niemowląt.

Wiedzę ikonograficzną o Afryce przełomu XiX i XX wieku wzbogaca czasopismo „Le 
Tour du Monde” oraz materiały zgromadzone w spuściznach po polskich badaczach i po-
dróżnikach: Leopoldzie Janikowskim, Stefanie Rogozińskim oraz Aleksandrze Dandelskim, 
głównie fotografie. 

W drugim numerze z 1894 roku półrocznika „Le Tour du Monde” zamieszczono kilka 
artykułów Alexandre’a L. d’Albéca (1858–1896), geografa, badacza historii, języka i oby-
czajów Dahomeju, administratora francuskiej kolonii65. Jego teksty poświęcone opisowi 
i najnowszej historii kraju ilustrują przedstawienia miejscowej ludności, jej wyglądu i za-
jęć, pejzażu, budowli, miejscowości, jak też sceny targowe, sceny z  życia codziennego 
przedstawicieli kolonii francuskiej, czy kompozycje batalistyczne opowiadające o zdobyciu 
Dahomeju przez francuskie wojska kolonialne. Dahomej leżący w Afryce Zachodniej był 
jednym z centrów handlu niewolnikami. W 1892 roku po pokonaniu miejscowej armii przez 
wojska francuskie stał się kolonią Francji. Na uwagę zasługuje widok nabrzeża w miejsco-
wości Céara z cumującym statkiem wiozącym konie, przypuszczalnie kawaleryjskie oraz 
przedstawienia: wiosłowej łodzi transportowej płynącej po wzburzonym morzu pomię-
dzy rekinami, gromadzenia wody podczas tornada przez spragnionych Afrykańczyków, jak 
i  francuskich wojskowych66. obok portretów osobistości upamiętniono drukiem również 
portrety zbiorowe, czego dobitne przykłady stanowią portret grupy oficerów z 1892 roku 
i konterfekt tronującego Toffy i (ok. 1850–1908) władcy Hogbonu (obecnego Porto-Novo) 
w otoczeniu oddziału kobiecego podczas posłuchania67.

Materiały dokumentujące ekspedycje polskich badaczy są dość obszerne, ale wyryw-
kowe i niejednolite. W tece Rogozińskiego eksplorującego Afrykę w 1883 roku znajdują się 
zdjęcia uczestników wyprawy, ale i fotografie rodzinne, portret statku, którym podróżowa-
no, zdjęcia informujące o  dniu codziennym uczestników wyprawy, ilustrowana fotokopia 
artykułu o  wyprawie do Kamerunu zamieszczonego w  „Mitteilungen aus Justus Perthes’ 
Geographischer Anstalt” z 1883 roku, z tomu 29. Jest także wydany z okazji 50. jubileuszu 

64  Litografie podmalowane akwarelą na papierze, nr inw. MNS/EA/56-70.
65  Drzeworyty i sitodruki na papierze maszynowym, MNS/EA/112, s. 65–128.
66  Le pont de la „ville de Céara”, drzeworyt sztorcowy Basina wg rysunku A. Parisa, s. 67; Passage de la barre, s. 69; Le 
camp de la soif: la tornade, s. 105, oba drzeworyty sztorcowe Devosa wg rysunków francuskiego badacza Paula Crampela 
(1864–1891).
67  Officieres de la colonne de 1892, sitodruk Berga wg fotografii Julesa Lavée, s. 88; Un palabre chez Toffa, drzeworyt 
sztorcowy G. Devosa wg fotografii, s. 89.
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wyprawy „Dodatek ilustrowany” nr 349 „Kuriera Warszawskiego Niedzielnego” z 18.12.1932 
roku, przypominający podobizny Janikowskiego, Rogozińskiego oraz Tomczeka68. Są tam też 
fotografie z przedstawicielami ludności miejscowej. Jedno z nich przedstawia Janikowskie-
go (?) z Murzynką u stóp, a inne, z 1887 roku, nierozpoznanego mężczyznę z murzyńskim 
dzieckiem69. Na zbiorowym portrecie uczestników misji badawczej wykonanym w Starym 
Calabarze w 1885 roku zostali oni ukazani w towarzystwie miejscowych kobiet z dziećmi70. 
Jest także chromolitograficzny portret statku Bundesrath71. Wśród materiałów po Janikow-
skim wyróżnia się sporządzony przez tego badacza rysunek dokumentujący sprzęty i narzę-
dzia72. To źródło etnograficzne Janikowski zaopatrzył w autoportret. Zdjęcia związane z ak-
tywnością Aleksandra Dandelskiego upamiętniają kolekcję eksponatów z Afryki obejmującą 
artefakty i  obiekty przyrodnicze73. Dużą wartość poznawczą ma album zdjęć Aleksandra 
Dandelskiego dokumentujący jego służbę w  Tanganice w  końcu XiX wieku74. Zawiera on 
76 fotografii z portretami żołnierzy, marynarzy, ludności miejscowej w charakterystycznych 
strojach, robotników i rzemieślników przy pracy, tragarzy kości słoniowej, więźniów na tle 
ulicy. Wiele ujęć poświęcono dokumentowaniu zabudowy miejscowości Dar-es-Salam oraz 
portów w Bagamoyo i Saadam. obok panoramy Dar-es-Salam są fotografie poszczególnych 
budynków fotografowanych z  różnych stron, m.in. budynku gubernatora zbudowanego 
w 1893 roku, zabudowy kolonialno-wypoczynkowej, domostw ludności tubylczej o rozma-
itych formach, szkieletowego wiatraka. Kilka zdjęć poświęcono tematyce wojskowej. Ukaza-
no żołnierzy i oficerów na tle zabudowy, koszary, strażnicę. Są także portrety króla Kingu ze 
świtą. Utrwalono ponadto sylwetki statków SMS Moeve, Vesuv i Maa.

Zachowane w  zbiorach MNS XX-wieczne dzieła sztuki nowoczesnej stanowią uzu-
pełnienie zbioru ikonografii o charakterze faktograficznym i świadczą o zainteresowaniu 
artystów naturą i kulturą afrykańską, i traktowaniu ich jako źródła motywów i inspiracji 
estetycznej, ożywiającej sztukę awangardową. Jednak dzieła te dowodzą również funkcjo-
nowania idei i potrzeby kulturowej, aby popularyzować wiedzę o Afryce wśród szerokich 
grup odbiorców, bez ograniczeń wiekowych.

Wśród prac ottona Hettnera (1875–1931) zwracają uwagę dwie kompozycje z  grupą 
kobiet niosących dzbany z  wodą, które afrykańskim obyczajem dźwigają na głowach75. 

68  Nr inw. MNS/EA/15.
69  Zdjęcie sygn.: F.W. idaque Photographer. Gaboon, nr inw. MNS/EA/11; zdjęcie podpisane: W. Coost of Africa July 10th 
1887 Jaures truly Adolf Krohm, nr inw. MNS/EA/10.
70  Nr inw. MNS/EA/7.
71  Nr inw. MNS/EA/90.
72  Rysunek tuszem na kartonie, nr inw. MNS/EA/20.
73  Nr inw. MNS/EA/93/ab i MNS/EA/94.
74  Nr inw. MNS/EA/91/1-76.
75  Wasserträgerinnen in felsiger Landschaft, 1920, litografie na papierze żeberkowym, nr inw. MNS/Graf/996 i  MNS/
Graf/998, por. E. Gwiazdowska, D. Kacprzak, V. Probst, Wandlungen / Przemiany. Von Klinger bis Kanoldt – Graphik deutsch-
sprachiger Länder aus der Sammlung des Nationalmuseums Stettin. Od Klingera do Kanoldta – Grafika krajów niemieckoję-
zycznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (katalog wystawy), Szczecin 2014, s. 138–140, poz. 20.
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Jeden z cyklu ekspresjonistycznych drzeworytów „Grupy 6” nabytego w 1923 roku przedsta-
wiał popiersie kobiety z Mali na tle pejzażu. Jego autorem był Josef Achmann (1885–1958)76. 
W abecedariuszu dla dzieci ABC – Ein geschütteltes, geknütteltes Alphabet in Bildern, Dres-
den 1925, autor tej książeczki Conrad Felixmüller (1897–1977) zamieścił przedstawienie 
słonia w stylizowanym afrykańskim krajobrazie77. Motyw pejzażowy reprezentuje barwna 
akwaforta Emila orlika (1870–1932) Feluka na Nilu z 1915 roku78. Subtelne, a jednocześnie wy-
raziste i przekonywające oddanie przestrzeni, rys humorystyczny w potraktowaniu motywu 
świadczy o sile i lotności jego talentu obserwacyjnego oraz o umiejętnościach rytowniczych. 

Zbiór kartograficzny i ikonograficzny o tematyce afrykańskiej, będący własnością Mu-
zeum Narodowego w Szczecinie, biorąc pod uwagę zasoby tej dziedziny kultury i sztuki 
powstałe na świecie, nie jest zbyt duży. Niemniej ma swoje istotne walory. Dzięki wie-
lostronności i rozmaitości materiału pod względem szczegółowości tematyki, charakte-
ru muzealiów, czasu ich powstania, technik wykonania stanowi reprezentatywny zespół 
umożliwiający orientację w zakresie, który jest jego przedmiotem. Nie tylko przybliża hi-
storyczną wiedzę o Afryce, ale i pokazuje, jak rozwijało się i pogłębiało zainteresowanie 
Afryką od końca XVi wieku i wiedza o niej79, a także jak funkcjonowały europejskie oficyny 
wydawnicze i pracujący w nich, bądź dla nich, kartografowie i rytownicy. Nie pomija rów-
nież wątku polskich badań Afryki i ich dziejów.
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dr hab. Maciej Szukała
Archiwum Państwowe w Szczecinie

Akta z XIX i początku XX wieku  
dotyczące stosunków polityczno-
-handlowych pruskiej prowincji  
Pomorze z krajami pozaeuropejskimi 
w zasobie Archiwum Państwowego 
w Szczecinie

 W zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie problematyka związków Pomorza 
z krajami pozaeuropejskimi z okresu XiX i początków XX wieku znajduje swe odzwiercie-
dlenie źródłowe w kilku zespołach archiwalnych. Dla badacza tematu najbardziej znaczą-
ca dokumentacja pod względem wartości historycznej znajduje się w zespole Naczelnego 
Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie (oberpräsidium von Pommern in Stettin). 
Urząd ten był w  prowincji emanacją centralnych władz państwa, a  sam nadprezydent 
do 1918 roku reprezentował jako namiestnik, króla pruskiego. 



368

W  zespole tym znajdują się m.in. archiwalia dotyczące różnych spraw związanych 
z  zagraniczną polityką handlową, zahaczające niekiedy o  sprawy polityczno-społeczne. 
Jeśli chodzi o państwa pozaeuropejskie, akta dotyczą takich jak: Chiny, Japonia, Brazylia, 
USA. Znajdują się też akta odnoszące się najczęściej do stosunków handlowych z krajami 
południowoamerykańskimi i Afryką.

Ponieważ w zespole Naczelnego Prezydium poszytów odnoszących się do stosunków 
z obszarami pozaeuropejskimi jest jedynie kilkanaście, skoncentrowanie się w rozważa-
niach tylko na jednym państwie lub kontynencie mijałoby się z celem.

Dwa poszyty dotyczą spraw związanych z  kolonialną polityką Niemiec wobec Chin 
na  przełomie XiX i  XX wieku. W  państwie chińskim Niemcy, podobnie jak inne mocar-
stwa europejskie, uzyskały wtedy duże koncesje polityczne, co przełożyło się na zdobycie 
korzystnej dla Niemiec dzierżawy określonych obszarów. Eksploratorski i  kolonizatorski 
charakter polityki Niemiec i innych państw europejskich wobec Chin, datujący się od poło-
wy XiX wieku, spowodował niezadowolenie w części społeczeństwa chińskiego i w konse-
kwencji wybuch powstania bokserów w 1899 roku.

i tak, w poszycie o sygn. 141 – „Das HilfsKomitee für ostasien” (Komitet pomocy dla 
wschodniej Azji) zawierającym dokumenty z lat 1900–1902 omówione są te dramatyczne  
wydarzenia przez pryzmat organizacji działającej pod ogólną nazwą Deutsches Hilfskomi-
tee für ostasien współpracującej z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, która była nasta-
wiona na wspomaganie Niemców działających w Chinach. Powstała ona w 1900 roku pod 
protektoratem cesarzowej niemieckiej i królowej Prus na wieść o zamordowaniu posła nie-
mieckiego w Pekinie i wielu cudzoziemców w trakcie wspomnianego powstania bokserów 
występujących przeciwko koncesjom politycznym i  gospodarczym rządu chińskiego dla 
państw zachodnich. Powstanie to zostało stłumione przez ekspedycję wojskową ośmiu 
mocarstw z Niemcami i Wielką Brytanią na czele. W poszycie znajdują się m.in. materiały 
prasowe dotyczące tragicznych wydarzeń w Pekinie, jak też zarządzonej na Pomorzu, jak 
i w całych Niemczech, zbiórki pieniężnej i materiałowej (ubrań, żywności) dla przygotowy-
wanego korpusu ekspedycyjnego. W poszycie znajduje się również książka wydana w Ber-
linie w 1901 roku o niemieckiej pomocy humanitarnej w południowej Afryce w czasie wojny 
burskiej w latach 1899–1900 jako wzór dla pomocy w Chinach.

 inna jednostka archiwalna z tego zespołu o sygn. 1904 – „Muster fremder importe für 
den chinesichen Markt” (Wzór obcego importu na rynek chiński) dotyczy wcześniejszego 
okresu gospodarczej penetracji Niemiec w Chinach z  lat 1883–1885. Przedstawia przykła-
dy zagranicznego importu w Chinach, które zebrał konsul niemiecki w Kantonie. Przesłał 
je następnie Ministerstwu Handlu i Rzemiosła, które z kolei przekazało do informacji po-
szczególnym prowincjom państwa. Na obszarze prowincji Pomorze nadprezydent prowincji 
hrabia Behr-Negendank ogłosił w prasie pomorskiej obwieszczenie, iż problem importu na 
rynek chiński zostanie pokazany na wystawie w Szczecinie w lutym 1884 roku. Poszyt za-
wiera materiały prasowe z różnych dzienników pomorskich i dokumentację związaną z tym 
wydarzeniem. 
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Kolejne poszyty w zespole Naczelnego Prezydium dotyczą polityki handlowej prowincji 
pomorskiej z różnymi krajami pozaeuropejskimi. 

Poszyt o sygn. 1897 – „Handelsunterhandlungen nach fremden Weltteilen” (Negocja-
cje handlowe z obcymi częściami świata) zawiera dokumenty z lat 1816–1896. Materiały te 
ukazują interwencjonizm państwa pruskiego w zagranicznej polityce handlowej. W poszycie 
znajdują się dokumenty począwszy od czasów rządów nadprezydenta prowincji Pomorze Jo-
hanna Augusta Sacka o stymulowaniu handlu m.in. z Brazylią i innymi krajami zamorskimi. 
Już po zjednoczeniu Niemiec powołano w Szczecinie w 1872 roku towarzystwo dla wspierania 
handlu zamorskiego (Verein zur Förderung überseeischer Handelsbeziehungen). W poszycie 
znajduje się jedno sprawozdanie roczne z działalności tego towarzystwa oraz drukowane 
publikacje związane z niemieckim eksportem.

inny poszyt o sygn. 1923 z roku 1897 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten mit Sa-
moa und Tonga inseln” (Sprawy handlu morskiego z wyspami Samoa i Tonga) zawiera tylko 
jeden dokument – pismo Ministerstwa Handlu i Rzemiosła z grudnia 1897 roku o warun-
kach żeglugowych przy wejściu do portu Apia w archipelagu Samoa, której zachodnia część 
od 1889 roku była kolonią Niemiec.

Poszyt o  sygn. 1898 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten mit Afrika” (Sprawy 
handlu morskiego z Afryką) z lat 1844–1912, zawiera różne materiały, począwszy od planu 
z 1844 roku dotyczącego stworzenia niemieckiej faktorii w Cape Mount w zachodniej Afry-
ce na terenie pomiędzy ówczesną brytyjską kolonią Sierra Leone i Liberią. Plan ten nawią-
zywał do odległych w czasie reminiscencji z roku 1682 – brandenburskiej osady handlowej 
za czasów Wielkiego Elektora. Dokumenty z  lat 50. XiX wieku ukazują poparcie państwa 
pruskiego dla szczecińskiego handlu z zachodnią Afryką. Kolejne dokumenty z  roku 1880 
podkreślają znaczenie handlu Szczecina w  delcie Nigru w  Nigerii. Natomiast dokumenty 
z lat 1890–1892 ukazują kłopoty niemieckiego handlu afrykańskiego z Dahomejem będącym 
wówczas w konflikcie z Francją. Francuzi chcący podbić królestwo Dahomeju ogłosili blokadę 
w tzw. Zatoce Niewolników ograniczającą ruch statków. Z kolei dokumenty z lat 1911–1912 
koncentrują się na sprawach niemieckich interesów w Maroku.

Poszyt o sygn. 1899 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten Baltischer Lloyd Stettin 
mit Amerika” (Sprawy handlowe bałtyckiego Lloyda w  Szczecinie z  Ameryką) z  lat 1871–
1886, zawiera akta o powołaniu spółki szczecińsko-amerykańskiej Lloyda, która w drugiej 
połowie 1871 roku zapoczątkowała regularną linię pasażerską na dwóch parowcach „Hum-
boldt” i „Franklin” na trasie Szczecin–Nowy Jork. Było to związane z nasilającą się emigracją 
mieszkańców Pomorza do Stanów Zjednoczonych. 

Z tym obszarem łączy się inny poszyt o sygn. 1917 – „Handels-Angelegenheiten mit 
Nordamerika” (Sprawy handlu morskiego z Ameryką Północną) z lat 1819–1902. Dotyczy 
on różnych spraw związanych z handlem morskim z USA w mniejszym stopniu z Kana-
dą. informuje m.in. o zawiadomieniu kompanii żeglugowych o zarządzeniu prezydenta 
USA Lincolna z  1861 roku wprowadzającym blokadę portów zbuntowanych południo-
wych stanów.
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Liczący 270 stron poszyt o sygn. 1901 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten mit Bra-
silien” (Sprawy żeglugi handlowej z Brazylią) z  lat 1825–1898 dotyczy spraw handlu mor-
skiego z Brazylią. Te ożywione stosunki handlowe Prus z południowoamerykańskim krajem 
łączyły się również z dość intensywną emigracją z Pomorza do Brazylii. 

Poszyt o sygn. 1913 – „Handels Verbindungen mit indien” (Związki handlowe z indiami) 
z roku 1845 zawiera tylko jeden dokument informacyjny o angielskich taryfach celnych dla 
handlu z indiami.

Po otwarciu się Japonii na kontakty z Europą, w drugiej połowie XiX wieku, również stat-
ki portu szczecińskiego zaczęły pływać do tego kraju. Przedstawiają ten problem dokumenty 
w poszycie o sygn. 1915 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten mit Japan” (Sprawy han-
dlu żeglugowego z Japonią) z lat 1843–1910. Część dokumentów tej jednostki dotyczy spraw 
handlu z Chinami i Filipinami z lat 40.–60. XiX wieku. Jednak znajdujące się w tym poszycie 
materiały z okresu od lat 60.–70. XiX wieku poświęcone są stosunkom handlowym z  Ja-
ponią. Na uwagę zasługuje „Bericht über Japan” (Sprawozdanie o Japonii) radcy Friedricha 
Wollffa z 1862 roku dotyczące warunków handlu z Japonią, jak też zamieszczony kilkadzie-
siąt lat później raport o portach i żegludze japońskiej pt. „Japans Schiffahrt”, pochodzący 
z czasopisma „Berichte über Handel und industrie” (1900, z. 7). 

ożywione kontakty z  Japonią spowodowały, iż Szczecin – miasto portowe posiadało 
konsulat honorowy Japonii. Poszyt o sygn. 3586 – „Japanisches Konsulat in Stettin” (Japoń-
ski konsulat w Szczecinie) dotyczy spraw z lat 1939–1944 związanych z nominacją w 1939 
roku nowego konsula honorowego, przemysłowca szczecińskiego dra Helmuta Toepffera. 
otrzymał on akceptację Japończyków, lecz władze niemieckie ostatecznie się na niego nie 
zgodziły, twierdząc, że dr Toepffer do czasu przejęcia władzy przez narodowych socjalistów 
był przeciwnikiem politycznym NSDAP. Konsulat nie funkcjonował do 1942 roku, dopiero 
kiedy po długich deliberacjach konsulem honorowym został inny przemysłowiec Gebhard 
Holtz. Władze japońskie uznały go ostatecznie w 1944 roku. Siedziba konsulatu japońskiego 
w tym czasie mieściła się przy Richard-Wagnerstrasse 20 (obecna ul. Moniuszki).

Celem popierania badań i wypraw naukowych do krajów zamorskich, w 1860 roku, kil-
kanaście miesięcy po śmierci znanego badacza kultur zamorskich, geografa Aleksandra von 
Humboldta powołano Humboldt Stiftung (Fundacja Humboldta). W poszycie o sygn. 3176 
z roku 1860 znajdują się dokumenty o założeniu na terenie Pomorza filii tej ogólnoniemiec-
kiej fundacji istniejącej w RFN do dzisiaj. 

Rozwinęła się z  czasem fascynacja kulturą Dalekiego Wschodu, zwłaszcza kiedy po-
wstał ruch kolekcjonerski wyrobów rzemiosła artystycznego z dawnych Chin i  Japonii. Po 
i wojnie światowej, po przezwyciężeniu kryzysu gospodarczego założono w Berlinie w 1926 
roku Gesellschaft für ostasiatische Kunst (Towarzystwo Sztuki Wschodnioazjatyckiej), które 
organizowało wystawy i aukcje modnej wówczas sztuki japońskiej i chińskiej, jak również 
wydawało publikacje w formie subskrypcji. obszerny, liczący 372 strony poszyt o sygn. 3182 
z lat 1926–1929 zawiera liczne katalogi wystaw i aukcji z ilustracjami, jak też dokumentację 
dotyczącą działalności tego towarzystwa.
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Poszyt o sygn. 1928 – „Handels-Schiffahrts-Angelegenheiten mit Südamerika” (Sprawy 
żeglugi handlowej z Ameryką Południową) z lat 1825–1898 to materiały dotyczące handlu 
morskiego z krajami Ameryki Południowej i Środkowej: Argentyną, Chile, Paragwajem, Mek-
sykiem, Gwatemalą, Haiti, Nikaraguą. Są to informacje nadsyłane do władz prowincji od Mi-
nisterstwa Handlu i Rzemiosła w Berlinie o zmieniających się warunkach prawnych zawijania 
do poszczególnych portów tych państw.

Poszyt o sygn. 3590 – „Südamerikanische und Mittelamerikanischen Konsule in Pom-
mern” (Południowo i środkowoamerykańscy konsule) z lat 1908–1934 zawiera sprawy zwią-
zane z działalnością konsulatów Nikaragui, Kuby, Meksyku, Salwadoru, Brazylii, Boliwii, Uru-
gwaju, Argentyny, Chile. Większość tych konsulatów reprezentujących prowincję pomorską 
miała swoją siedzibę w Berlinie, Hamburgu, Bremie. W 1931 roku konsulat Argentyny mieścił 
się w Szczecinie przy Augustastrasse 44 (ul. Małopolska), a w 1932 roku konsulat Gwatemali 
przy Kaiser-Wilhelmstrasse 26 (ul. Jana Pawła ii).

oprócz zespołu Naczelnego Prezydium, akta poświęcone kontaktom, zwłaszcza han-
dlowym, znajdują się też w zespole o nazwie: Naczelna Dyrekcja Ceł Prowincji Pomorskiej 
(oberzolldirektion für die Provinz Pommern in Stettin), gdzie m.in. znajdują się poszyty od-
noszące się do polityki celnej z krajami zamorskimi. Są to w zasadzie akta o  jednorodnej 
treści: 

Poszyt o sygn. 56 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Brazilien”  
(Stosunki celno-handlowe z Brazylią) z roku 1848.

Poszyt o sygn. 57 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Costa Rica”  
(Stosunki celno-handlowe z Kostaryką) z roku 1897.

Poszyt o sygn. 58 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Egypten”  
(Stosunki celno-handlowe z Egiptem) z roku 1910.

Poszyt o sygn. 59 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Chile”  
(Stosunki celno-handlowe z Chile) z lat 1895–1897.

Poszyt o sygn. 60 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit der Dominikanischen Repu-
blik” (Stosunki celno-handlowe z Dominikaną) z roku 1897.

Poszyt o sygn. 61 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit der Republik Nicaragua”  
(Stosunki celno-handlowe z Nikaraguą) z roku 1897.

Poszyt o sygn. 62 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit der orientalischen Republik 
Uruguay” (Stosunki celno-handlowe z Urugwajem) z 1900 roku.

Poszyt o sygn. 63 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit der Republik Haiti”  
(Stosunki celno-handlowe z Haiti) z lat 1901–1909.

Poszyt o sygn. 64 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Salvador”  
(Stosunki celno-handlowe z Salwadorem) z roku 1902.

Poszyt o sygn. 65 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit der Republik Ecuador”  
(Stosunki celno-handlowe z Ekwadorem) z lat 1903–1904.
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Poszyt o sygn. 66 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Portorico”  
(Stosunki celno-handlowe z Portorico) z 1904 roku.

Poszyt o sygn. 67 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Venezuela”  
(Stosunki celno-handlowe z Wenezuelą) z 1909 roku.

Poszyt o sygn. 68 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Columbien”  
(Stosunki celno-handlowe z Kolumbią) z 1892 roku.

Poszyt o sygn. 69 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit Bolivien”  
(Stosunki celno-handlowe z Boliwią) z 1910 roku.

Poszyt o sygn. 70 – „Zoll-und Handelsbeziehungen mit dem Tonga und Samoa in-
seln” (Stosunki celno-handlowe z wyspami Tonga i Samoa) z 1876 roku. 

Charakterystycznym zjawiskiem dla Pomorza była nasilająca się, zwłaszcza od koń-
ca lat 60. XiX wieku, emigracja zarobkowa do krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza USA. 
Szczecin był jednym z portów, z których odpływali szukający ziemi i chleba za oceanem. 
Źródła do  tej szeroko zakrojonej emigracji znajdują się w  zespole Rejencja Szczecińska 
– Wydział Prezydialny (Regierung Stettin). Znajdują się tam dane rodzin pragnących 
na zawsze opuścić Pomorze przez port szczeciński. i tak, mamy tu następujące poszyty:  

Sygn. 9681 – „Auswanderungen nach Afryka und Asien”  
(Emigracja do Afryki i Azji) z 1868 roku; 

Sygn. 9684 – „Auswanderungen nach Australien, Neuseeland und Tasmanien”  
(Emigracja do Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii) z lat 1864–1910;

Sygn. 9706 – „Auswanderungen nach dem Königreiche  
der Niederlande und nach Niederländisch-indien”  
(Emigracja do Holandii i indii Holenderskich /indonezja/ z lat 1894–1905;

Sygn. 9706 – „Auswanderungen nach dem Königreiche  
der Niederlande und nach Niederländisch-indien”  
(Emigracja do Holandii i indii Holenderskich /indonezja/ z lat 1834–1865;

Sygn. 9707 – „Auswanderungen nach dem Königreiche  
der Niederlande und nach Niederländisch-indien”  
(Emigracja do Holandii i indii Holenderskich /indonezja/ z lat 1875–1910;

Sygn. 9708–9720 – „Auswanderungen nach Amerika”  
(Emigracja do Ameryki) z lat 1854–1880;

Sygn. 9734 – „Auswanderungen nach Süd-Amerika /Brasilien/”  
(Emigracja do Ameryki Południowej /Brazylii/) z lat 1906–1910.

 Poszyty dotyczące emigracji do USA uporządkowane są według poszczególnych 
powiatów rejencji szczecińskiej, z których pochodzili emigranci:
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Powiat Anklam:

Poszyt o sygn. 9745 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9757 z lat 1890–1910.

Powiat Demmin:

Poszyt o sygn. 9746 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9758 z lat 1869–1872,

Poszyt o sygn. 9759 z lat 1873–1879,

Poszyt o sygn. 9760 z lat 1880–1883,

Poszyt o sygn. 9761 z lat 1883–1887,

Poszyt o sygn. 9762 z lat 1887–1891,

Poszyt o sygn. 9763 z lat 1891–1893,

Poszyt o sygn. 9764 z lat 1893–1910.

Powiat Gryfice (Greifenberg):

Poszyt o sygn. 9747 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9765 z lat 1869–1873,

Poszyt o sygn. 9766 z lat 1873–1879,

Poszyt o sygn. 9767 z lat 1880–1881,

Poszyt o sygn. 9768 z lat 1881–1883,

Poszyt o sygn. 9769 z lat 1888–1891,

Poszyt o sygn. 9770 z lat 1891–1892,

Poszyt o sygn. 9771 z lat 1892–1893,

Poszyt o sygn. 9772 z lat 1894–1907,

Poszyt o sygn. 9773 z lat 1908–1910.

Powiat Gryfino (Greifenhagen):

Poszyt o sygn. 9748 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9774 z lat 1869–1882,

Poszyt o sygn. 9775 z lat 1883–1892,

Poszyt o sygn. 9776 z lat 1892–1910.

Powiat Kamień (Kammin):

Poszyt o sygn. 9769 z lat 1843–1844, 

Poszyt o sygn. 9777 z lat 1869–1878,

Poszyt o sygn. 9778 z lat 1879–1882,

Poszyt o sygn. 9779 z lat 1882–1884,

Poszyt o sygn. 9780 z lat 1884–1889,

Poszyt o sygn. 9781 z lat 1889–1892,

Poszyt o sygn. 9782 z lat 1892–1910.

Powiat Nowogard (Naugard)

Poszyt o sygn. 9750 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9783 z lat 1880–1881,

Poszyt o sygn. 9784 z roku 1882,

Poszyt o sygn. 9785 z lat 1882–1883,

Poszyt o sygn. 9786 z lat 1886–1889,

Poszyt o sygn. 9787 z lat 1889–1891,

Poszyt o sygn. 9788 z lat 1891–1892,

Poszyt o sygn. 9789 z lat 1893–1894,

Poszyt o sygn. 9790 z lat 1895–1910.

Powiat Pyrzyce (Pyritz):

Poszyt o sygn. 9751 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9791 z lat 1879–1881,

Poszyt o sygn. 9792 z lat 1884–1887,

Poszyt o sygn. 9793 z lat 1891–1892,

Poszyt o sygn. 9794 z lat 1892–1893,

Poszyt o sygn. 9795 z roku 1894,

Poszyt o sygn. 9796 z lat 1895–1910.

Powiat Randow (powiat miejski Szczecin):

Poszyt o sygn. 9752 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9797 z lat 1868–1872,

Poszyt o sygn. 9798 z lat 1872–1879,

Poszyt o sygn. 9799 z lat 1879–1881,

Poszyt o sygn. 9800 z lat 1881–1882,

Poszyt o sygn. 9801 z lat 1882–1886,

Poszyt o sygn. 9802 z lat 1886–1888,

Poszyt o sygn. 9803 z lat 1888–1893,

Poszyt o sygn. 9804 z lat 1894–1910.
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Powiat Resko (Regenwalde):

Poszyt o sygn. 9753 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9805 z lat 1869–1872,

Poszyt o sygn. 9806 z lat 1872–1878,

Poszyt o sygn. 9807 z lat 1883–1886,

Poszyt o sygn. 9808 z lat 1887–1888,

Poszyt o sygn. 9809 z lat 1888–1891,

Poszyt o sygn. 9810 z lat 1893–1894,

Poszyt o sygn. 9811 z lat 1895–1910.

Powiat Szadzko, Stargard (Saatzig):

Poszyt o sygn. 9754 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9812 z lat 1880–1881,

Poszyt o sygn. 9813 z lat 1882–1883,

Poszyt o sygn. 9814 z lat 1883–1884,

Poszyt o sygn. 9815 z lat 1887–1888,

Poszyt o sygn. 9816 z lat 1891–1892, 

Poszyt o sygn. 9817 z lat 1892–1893,

Poszyt o sygn. 9818 z lat 1894–1903.

Powiat Ueckermünde:

Poszyt o sygn. 9819 z lat 1869–1887,

Poszyt o sygn. 9820 z lat 1888–1910.

Powiat Usedom Wollin:

Poszyt o sygn. 9755 z lat 1834–1844,

Poszyt o sygn. 9821 z lat 1869–1887,

Poszyt o sygn. 9822 z lat 1887–1894,

Poszyt o sygn. 9823 z lat 1895–1910.

Materiały wykraczające w części poza Pomorze i dotyczące spraw handlu Prus jako 
całości z krajami pozaeuropejskimi znajdują się też w zespole Generalnej Dyrekcji Związku 
Morskiego w Berlinie (Generaldirektion der Seehandlungs-Sozietät in Berlin). To towarzy-
stwo założył w 1772 roku Fryderyk Wielki, jego celem było wspieranie handlu morskiego 
zarówno pod względem gospodarczym, jak i naukowym. Zespół przechowywany w Archi-
wum Państwowym w Szczecinie jest tylko częścią całości. Większość akt i to z XViii wieku 
przechowywana jest w Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem.
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Bardzo ciekawym poszytem z tego zespołu jest opatrzony sygn. 55 – „Die drit-
te Expedition nach Süd-West Ameryka und Canton” (Trzecia ekspedycja do połu-
dniowo-zachodniej Ameryki i  Kantonu) z  lat 1829–1830. Jest to opis przygotowań 
do wyprawy statku „Prinzess Louise” dookoła świata. Poszyt zawiera szczegółowe 
plany wyprawy o charakterze zarówno naukowym, jak i handlowym. Podane są także 
szczegóły budżetu wyprawy, która miała się zacząć w porcie w Hamburgu we wrze-
śniu 1830 roku. Żaglowiec miał płynąć do Ameryki Południowej i  przez przylądek 
Horn do Chin. Podróż zaplanowano na 2 lata. Załoga liczyła 30 osób. Kapitanem był 
Johann Wilhelm Wendt. ostatni dokument z  tego poszytu pochodzi z  13 września 
1830 roku1.

Uzupełniającą jednostką do tego tematu jest poszyt o  sygn. 64 – „Die Anstel-
lung des J.W. Wendt als Commandeur des Königlichen Preussischen Schiffs Prinzess 
Louise” (Zatrudnienie J.W. Wendta jako dowódcy królewskiego pruskiego statku Prin-
zess Louise) z lat 1830–1835 o nominacji Johanna Wilhelma Wendta na kapitana stat-
ku we wspomnianej podróży dookoła świata.

Pozostałe jednostki dotyczą jedynie spraw handlowych. i tak poszyt o sygn. 103 
– „Die Agentur in Lima und Chile” (Agencja w Limie i Chile) z 1823 roku zawiera zbiór 
dokumentów o działalności placówki handlowej w Ameryce Południowej. 

Poszyt o sygn. 106 – „Die Nachrichten über den Handel nach der Westküste von 
Süd-Amerika” (Wiadomości o handlu do zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej) 
z  lat 1830–1850 to tabelaryczne i  opisowe informacje o  imporcie i  eksporcie Chile, 
Peru, Boliwii Ekwadoru i Meksyku.

Poszyt o sygn. 107 – „Der Handel nach ost-indien” (Handel z brytyjskimi wschodnimi 
indiami) z lat 1825–1849 dotyczy stosunków handlowych portu w Hamburgu z Kalkutą, 
wyspą Ceylon i Singapurem. W poszycie, obok licznych sprawozdań handlowych, są też 
wzory różnych gatunków sukna pozostających obiektem handlu.

W poszycie o sygn. 108 – „Der Handel nach Brasilien” (Handel z Brazylią) z lat 1827–
1848, przedstawiony jest eksport i import towarów, jakie przeprowadzał zwłaszcza port 
w Hamburgu. Wywożono do Brazylii m.in.: żelazo, stal, piwo, sery, masło, mąkę. Przy-
wożono z niej: cukier, kawę, kakao, bawełnę. 

Poszyt o sygn. 109 – „Der Handel nach Haiti” (Handel z Haiti), z lat 1825–1847, zawie-
ra zbiór dokumentów przedstawiających eksport i import z Haiti, jak też sprawozdania 
pruskich agentów handlowych rezydujących w różnych miejscach na świecie donoszą-
cych o zmianach na giełdach w sprawach cen towarów.

Poszyt o sygn. 146 – „Der Handel zwischen Europa und den ehem. Spanischen Colo-
nien auf dem Continents von Ameryka” (Handel między Europą i dawnymi hiszpańskimi 

1  Wyprawa zaczęła się ostatecznie 7 września 1830 roku. Została wyczerpująco opisana przez uczestnika tej podróży 
Franza Juliusa Ferdynanda Meyn’a (1804–1840), lekarza i botanika. Zrelacjonował ją w dwóch tomach (493 s. i 413 s.) 
wydanych drukiem, zob.: Reise um die Erde ausgeführt auf dem Königlich preussischen Seehandlungs-Schiffe Prinzess 
Louise, commandirt von Captain W. Wendt, in den Jahren 1830, 1831 und 1832, t. 1, Berlin 1834, t. 2, Berlin 1835. 
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koloniami na kontynencie amerykańskim) z 1824 roku, przedstawia stan wymiany han-
dlowej w wymienionym roku.

Poszyt o sygn. 197 – „Der Handel nach China” (Handel z Chinami) z lat 1822–1842, 
ukazuje eksport i  import z Chinami, przeprowadzany przez porty w Kantonie i Ham-
burgu, oraz odpis ze sprawozdania z giełdy z Hamburga odnośnie  do importu baweł-
ny, herbaty, opium.

Przedstawione powyżej źródła przechowywane w  Archiwum Państwowym 
w Szczecinie tylko w pewnym, wyrywkowym aspekcie przedstawiają skomplikowany 
splot różnych powiązań Pomorza, a zwłaszcza portu szczecińskiego, jak też konkuru-
jącego z nim portu Hamburgu z krajami zamorskimi. Działo się to w XiX wieku w okre-
sie intensywnej penetracji handlowej, ale nie tylko, bo handlowe przedsięwzięcia łą-
czyły się z wyprawami badawczymi, zwłaszcza organizowanymi w pierwszej połowie 
XiX wieku.

Źródła archiwalne:

Archiwum Państwowe w Szczecinie:

Generalna Dyrekcja Związku Morskiego w Berlinie, sygn.: 55, 64, 103, 106–109, 146, 197.

Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie, sygn.: 141, 1897–1899, 1904, 1913, 1915, 1917, 
1923, 1928, 3176, 3182, 3586, 3590.

Naczelna Dyrekcja Ceł Prowincji Pomorskiej, sygn.: 56–70.

Rejencja Szczecińska, sygn.: 9681, 9684, 9706–9720, 9734, 9745–9755, 9757–9823.
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iluStracJE
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Il. 1.   Na audiencji u Sigri – wodza Lurumyo Sigri, Pobe-Mengao, Burkina Faso, kwiecień 1998  
(fot. P. Wiatrowski).

Il. 2.  Dokumentowanie pozostałości dymarki w okolicach Yoro, Mali, październik 2001 (fot. L. Buchalik).
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Il. 3.  Jacek Łapott z Ewą Prądzyńską w czasie pozyskiwania eksponatów, Songo, Mali,  
październik 2006 (fot. L. Buchalik).

Il. 4.  Jacek Łapott z wcieleniem Atmo Doumbo, Youga Na, Mali, październik 2006 (fot. L. Buchalik).
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Il. 5.  Po zakończonym dniu badań, Jacek Łapott pokazuje zdjęcia. Z lewej (w białej czapce)  
Peniere Doumbo, po prawej (w białym stroju) Gadiolou Dolo, Youga Piri, Mali luty 2008  
(fot. K. Podyma). 

Il. 6.  Jacek Łapott i Katarzyna Podyma w trakcie badań nad sztuką Dogonów, rzeźbi Péniere Doumbo, 
Youga Piri, Mali, luty 2008 (fot. E. Prądzyńska). 
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Il. 8.  Konsultując z kowalami Bamana wyniki swoi badań nad pozyskiwaniem żelaza u Sombów 
z Beninu, Kena, Mali, luty 2009 (fot. L. Buchalik).

Il. 7.  W dymarce, w trakcie badań nad pozyskiwaniem żelaza u Bamana, Kolokani, Mali, luty 2009 
(fot. L. Buchalik).
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Il. 10.  W zagrodzie Antimbe Guindo (pseudonim Lotrszos), Sangha, Mali, październik 2009 
(fot. L. Buchalik).

Il. 9.  W pracowni brązownika Youssoufou Toure (pseudonim Rasta) w trakcie pracy nad posągiem 
prof. J. Czekanowskiego, ouagadougou, Burkina Faso, kwiecień 2012 (fot. L. Buchalik).
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Il. 11.  Lokalizacja Toussiany na mapie hipsometrycznej Burkiny Faso.

Il. 12.  Widok na klif skalny Falezy Banfory. okolice miejscowości Toussiana.
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Il. 13.  Stanowiska archeologiczne odkryte  
podczas prospekcji w sezonie 2017 r. 
1 – punkt osadniczy z epoki kamienia, 
2 – kompleks Kwilyah, 
3 – relikty zagrody, 
4–5 – skupiska kopców lékobé, 
6–7 – petroglify.

Il. 14.  Litofon z wyrytymi na powierzchni 
petroglifami.
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Il. 15.  Przykładowy kopiec lékobé.

Il. 16.  Maska satimbe („Najwyższa Pani”), 
Dogon, Mali, [MME 3553].

Il. 17.  Maska stowarzyszenia Ngil (?), 
Fang, Gabon (?), [MME 8185].
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Il. 19.  Liczne sznury paciorków zakładane w  ostatnim 
dniu obrzędów dojrzałości dipo oznaczają, iż  młoda 
dziewczyna może zostać mężatką (fot. Robert Burch 
/Alamy Photo)

Il. 18.  Rzeźba figuralna (fetysz), Chokwe,  
Zair (obecnie Demokratyczna Republika Konga)  
[MME 4349].
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Il. 20.  Butelki wydobyte z kontenera sprowadzonego z Europy, przed oczyszczeniem i segregacją. 
Pracownia Cedi Djaba w odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 21.  Przykłady butelek najczęściej używanych w produkcji paciorków.  
Pracownia Cedi Djaba w odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).
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Il. 23.  Gliniana forma do wypalania drobnych paciorków, których sznury opasywane 
wokół bioder mają zapewnić płodność. Pracownia Cedi Djaba w odumasi, Ghana 
(fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 22.  Gliniane formy do wypalania paciorków o zróżnicowanych kształtach i wielkości.  
Pracownia Cedi Djaba w odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).
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Il. 24.  Formy do paciorków wypełnione pokruszonym oraz zmielonym szkłem,  
przed rozpoczęciem wypalania. Pracownia Cedi Djaba w odumasi, Ghana  
(fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 25.  Cedi Djaba przygotowuje ze sproszkowanego szkła paciorek typu bodom.  
Jest to najbardziej ceniony rodzaj paciorków, którym często przypisuje się  
znaczenie magiczne. odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).
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Il. 27. Cedi Djaba szlifuje paciorki. odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 26.  Cedi Djaba nadzoruje wypalanie paciorków w piecu zbudowanym z gliny pozyskanej 
z kopca termitów. odumasi, Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).
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Il. 28.  Przykłady paciorków produkowanych w pracowni Cedi Djaba.  
Dwa największe paciorki (pośrodku) wykonane ze szkła sproszkowanego; 
mniejsze, zielone i niebieskie ze szkła kruszonego. Dominują paciorki „pisane”, 
inspirowane motywami dawnych weneckich paciorków millefiori. odumasi,  
Ghana (fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 29.  Przykłady szklanych paciorków i wyrobów ceramicznych produkowanych przez firmę Alfred 
Sachse na przełomie XiX i XX wieku, głównie na eksport do Afryki. Ze zbiorów Muzeum Szkła 
i Biżuterii, Jablonec nad Nisou, Czechy (fot. M. Wrońska-Friend).
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Il. 30.  Twierdza Elmina była ważnym centrum międzynarodowego handlu od końca XV do początków 
XX wieku. W okolicy archeolodzy odkryli ponad 30 000 paciorków sprowadzonych z Europy 
(fot. M. Wrońska-Friend).

Il. 31.  Król Alain Guillaume Negou Tela przemawiający do zebranych na uroczystości w dniu 26 stycznia 
2013 r. (fot. E. Prądzyńska).
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Il. 33.  Agnieszka Madys z  szefem obozu dla uchodźców tuareskich w  Mentao, Burkinie Faso, 
Mohamedem El Mouloud Ag Mohamedem (fot. L. Buchalik).

Il. 32.  Grupa poddanych niosąca królowi królewską tkaninę ndop w prezencie (fot. E. Prądzyńska). 
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Il. 35.  Armaty na pozostałościach bastionu fortu zbudowanego na James island island  
(fot. M. Tymowski).

Il. 34.  Widok Wyspy Kunta Kinte (fot. M. Tymowski).
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Il. 37.  Pomieszczenie przychodni Czerwonego Krzyża w Albredzie-Juffureh (fot. M. Tymowski).

Il. 36.  Never Again! Pomnik zerwania więzów niewolnictwa 
w Albredzie (fot. M. Tymowski).
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Il. 38.  Współczesne potomkinie rodu Kunta Kinte podczas spotkania z grupą turystów w Juffureh 
(fot. M. Tymowski).

Il. 39.  Turyści na Gerewol. obozowisko dla turystów, 23–25.09.2018 (fot. S. i M. Kulczyk).
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Il. 40.  Turyści na Gerewol. Podczas tańca Yaake turyści zajmują uprzywilejowane miejsca, 
23–25.09.2018, (fot. S. i M. Kulczyk).

Il. 41.  Turyści na Gerewol. Zebranie organizatorów i uczestników Gerewol,  
23–25.09.2018, (fot. S i M. Kulczyk).
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Il. 42.  Turyści na Gerewol. Spotkanie wodzów Fulbe z turystami, 23–25.09.2018 (fot. S. i M. Kulczyk).

Il. 43.  Rysunki Buszmenów z groty w Murewa w Zimbabwe.
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Il. 44.  Jacob Hendrik Pierneef, Bushveld w letnie popołudnie, 1928, olej 
na płótnie.

Il. 46.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen 
of Ndongo and Matamba, wydanej przez 
UNESCo z serii Women in African History, 
E. Joubeaud (red. artyst.), P. Masioni (rys.), 
S. Serbin (tekst), 2014, s. 15.

Il. 45.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen 
of Ndongo and Matamba, wydanej przez 
UNESCo z serii Women in African History, 
E. Joubeaud (red. artyst.), P. Masioni (rys.), 
S. Serbin (tekst), 2014, s. 13.
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Il. 47.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen of Ndongo and Matamba, 
wydanej przez UNESCo z serii Women in African History, E. Joubeaud 
(red. artyst.), P. Masioni (rys.), S. Serbin (tekst), 2014, s. 16.

Il. 48.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen of Ndongo and Matamba, 
wydanej przez UNESCo z serii Women in African History, E. Joubeaud 
(red. artyst.), P. Masioni (rys.), S. Serbin (tekst), 2014, s. 17.

Il. 49.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen of Ndongo and Matamba, 
wydanej przez UNESCo z serii Women in African History, E. Joubeaud 
(red. artyst.), P. Masioni (rys.), S. Serbin (tekst), 2014, s. 23.
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Il. 51.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen 
of Ndongo and Matamba, wydanej przez 
UNESCo z serii Women in African History, 
E. Joubeaud (red. artyst.), P. Masioni (rys.), 
S. Serbin (tekst), 2014, s. 31.

Il. 52.  ilustracja z komiksu Nzinga Mbandi. Queen 
of Ndongo and Matamba, wydanej przez 
UNESCo z serii Women in African History, 
E. Joubeaud (red. artyst.), P. Masioni (rys.), 
S. Serbin (tekst), 2014, s. 37.

Il. 50.  ilustracja autorstwa G.A. Cavazziego z książki: A. Cavazzi, Njinga, reine d’Angola, 1582-1663 : 
la relation d’Antonio Cavazzi de Montecuccolo, 1687, X. de Castro (red.), X. de Castro, A. du 
Cheyron d’Abzac (tłum.), , Paris 2014, s. 44-45.
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Il. 54.  Jost de Hondt (Jodocus Hondius) i Jan Jannson (Joannes Joansonius), Mapa Afryki, 1623 rok, 
miedzioryt, akwarela na papierze żeberkowym [MNS/Graf/4393] (fot. G. Solecki, A. Piętak).

Il. 53.  ilustracja autorstwa G.A. Cavazziego z książki: A. Cavazzi, Njinga, reine d’Angola, 1582–1663 : 
la relation d’Antonio Cavazzi de Montecuccolo, 1687, X. de Castro (red.), X. de Castro, A. du 
Cheyron d’Abzac (tłum.), , Paris 2014, s. 62–63. 
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Il. 56.  Narina, eine junge Gonaqua – Hottentottin, XViii 
w., sygn. po prawej u dołu: Er. sc., akwaforta na 
papierze żeberkowym z filigranem (lilia) [MNS/
EA/32] (fot. G. Solecki, A. Piętak).

Il. 57.  Costüme in Shendi. Costüme in Sennâr. Costüme 
eines Schakie_Arabers i Neger u. Negerin von 
Gamamil. Costüme von Fâzoül. Melik von Fâzoül, 
XViii/XiX w., nie sygn., akwatinta, akwarela 
na papierze welinowym [MNS/EA/63] (fot. 
G. Solecki, A. Piętak).

Il. 55.  Ein Gonaqua – Hottentott, XViii w., sygn. po 
prawej u dołu: Er. sc., akwaforta na papierze 
żeberkowym z filigranem (lilia) [MNS/EA/31] 
(fot. G. Solecki, A. Piętak).
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Il. 59.  Plate i (423) TREATiNG FoR 
SLAVE, nie sygn., wyd. Laurie 
& Whittle, 1798, mezzotinta, farby 
kryjące na papierze, [MNS/EA/54] 
(fot. G. Solecki, A. Piętak).

Il. 58.  Neger an der goldküste 
u. Senegambier i Wohnung cines 
Negers in Senegambien, nie 
sygn., XViii/XiX w., akwaforta, 
akwatinta, akwarela na papierze 
welinowym [MNS/EA/69] (fot. 
G. Solecki, A. Piętak).

Il. 60.  Plate ii (424) BRiTANNiA GiViNG 
FREEDoM To PooR AFRiCAN 
SLAVES, nie sygn., wyd. Laurie 
& Whittle, 1798, mezzotinta, farby 
kryjące na papierze [MNS/EA/53] 
(fot. G. Solecki, A. Piętak).



We współczesnej nauce polskiej, rządzonej przez wszechobecne ewaluacje 

i  parametryzacje, coraz mniejszą rolę odgrywają autentyczna pasja i  ciekawość 

poznawcza, a przecież to właśnie one, a nie tzw. punktoza, obliczona na osiągnięcie 

jak najbardziej wymiernych efektów, powinny stanowić główną siłę napędową 

badań służących coraz lepszemu wyjaśnianiu i  rozumieniu zjawisk oraz procesów 

zachodzących w  świecie. Bez pasji i  ciekawości poznawczej nauka przestaje być 

twórcza, stając się wyrachowaną działalnością, w której liczy się przede wszystkim 

produktywność – prowadzenie badań i publikowanie ich wyników nie mają wówczas 

na celu poszerzania wiedzy, lecz osiąganie wysokich wskaźników efektywności. 

Na szczęście nie jest to praktyka powszechna, o czym świadczy tom Afryka – pasja 

mojego życia. Jest to księga jubileuszowa dedykowana z okazji 70 urodzin Jackowi 

Łapottowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, znakomitemu etnologowi, 

badaczowi ludów i kultur Afryki, w tym zwłaszcza malijskich Dogonów, których jest 

wybitnym znawcą. 

(z recenzji wydawniczej dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal Instytut Etnologii 

i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu)
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