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WSTBP

Ziemia jest jedn> z planet Układu Słonecznego, oddalon> od SłoM-
ca Wrednio 149,5 mln km. Jej powierzchnia wynosi ogółem 510 083
tys. km2, z tego 28% przypada na l>dy. Wiek Ziemi szacuje siC na oko-
ło 4 miliardy lat. Zamieszkuje j> obecnie ponad 5 miliardów ludzi.
Wszyscy oni s> „obywatelami Wwiata”. Te powszechnie znane dzisiaj
fakty przez wieki pozostawały jednak w zapomnieniu... Ludzi dzieliło
wszystko: kolor skóry, pustynie, religie, jCzyk, obyczaje, sposób upra-
wy ziemi, reguły zachowania siC przy jedzeniu, prawo, historia, sztu-
ka, ulubione kolory, symbolika pogrzebowa, muzyka... Duco czasu
upłynCło zanim zrozumieli, ce cyj> w jednej rodzinie, z owoców tej
samej ziemi, pod tym samym niebem i podobnie uwarunkowani kon-
dycj> biologiczn> ciała, niepokojem ducha...

Jedn> z podstawowych prawidłowoWci rozwoju stosunków miCdzy-
narodowych we współczesnym Wwiecie jest wzrost współzalecnoWci.
U podstaw współczesnej współzalecnoWci paMstw lecy internacjonali-
zacja cycia gospodarczego zapocz>tkowana rewolucj> przemysłow>
na przełomie XVIII i XIX wieku. Do podstawowych elementów tej
rewolucji nalecały: rozwój przemysłów przetwórczych, jakoWciowy
postCp w transporcie i komunikacji, wykształcenie siC miCdzynarodo-
wego podziału pracy oraz rynku, rozbudowa wiCzi miCdzypaMstwo-
wych w dziedzinie finansów i miCdzynarodowych inwestycji. Charak-
ter i zasiCg współzalecnoWci gospodarczych pozwolił na sformułowa-
nie pojCcia „gospodarka Wwiatowa”. Proces internacjonalizacji zata-
cza coraz szersze krCgi i staje siC procesem wszechobejmuj>cym,
przenikaj>cym (koncepcje spillover) inne dziedziny cycia i rozwoju
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społecznego. PostCp naukowy nie zna granic narodowych lub czyni je
nawet anachronicznymi. Rozprzestrzenianie tych samych dzieł literac-
kich i artystycznych kształtuje kulturC ogólnoWwiatow>. MiCdzynarodów-
ki zwi>zków zawodowych i partii politycznych ł>cz> działaczy społecz-
nych i politycznych na skalC Wwiatow>. W praktyce cycia miCdzynaro-
dowego cadne paMstwo nie moce w odosobnieniu osi>gn>ć swych pod-
stawowych celów, takich jak dobrobyt, rozwój i bezpieczeMstwo.

W historycznym rozwoju współpracy miCdzy narodami mocna
wyrócnić dwa zasadnicze etapy: stadium stosunków miCdzypaMstwo-
wych – oparte na umowach, traktatach itp., bCd>ce rozszerzeniem sto-
sunków miCdzyludzkich, oraz stadium prawdziwej wspólnoty ogól-
noWwiatowej bCd>ce przeniesieniem na poziom miCdzynarodowy na-
rodowych struktur politycznych, np. Europa jako rzeczywistoWć poli-
tyczna, ugrupowania kontynentalne. Drugie stadium, rozpoczCte przez
instytucje, które nie maj> jeszcze pełnej władzy politycznej (np. ONZ,
instytucje afiliowane, organizacje europejskie), jest aktualnie w trak-
cie rozwoju.
VwiadomoWć istnienia społecznoWci miCdzynarodowej jest bardzo

dawna. Juc Ww. Augustyn w De civitate Dei twierdził, ce „po paMstwie
lub społecznoWci paMstwowej nastCpuje społecznoWć miCdzynarodo-
wa, trzeci stopieM uspołecznienia ludzkoWci. Rozpoczyna je rodzina,
po niej nastCpuje społecznoWć paMstwowa, a wreszcie Wwiatowa”
(XIX, 7). SpołecznoWć miCdzynarodowa jest wiCc instytucj> prawa
natury. PoWród społecznoWci naturalnych stanowi ona najwycsze ogni-
wo uspołecznienia ludzkoWci w cyciu doczesnym. Za naturalnym cha-
rakterem społecznoWci miCdzynarodowej przemawiaj> przesłanki teo-
logiczne, gdyc „Bóg chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedn> rodzinC.
[...] Wszyscy bowiem powołani s> do jednego i tego samego celu, to
jest do Boga samego” (KDK, 23). Twierdzenie to poparte jest współ-
czeWnie doWwiadczeniem narodów, które realizuj> swoje zadania przy
coraz WciWlejszej współpracy, Wwiadome swej współzalecnoWci (por. Jan
Paweł II, Dives in misericordia, 10).

Za potrzeb> istnienia społecznoWci miCdzynarodowej przemawiaj>
zarówno przesłanki filozoficzne, jak i teologiczne.

Do przesłanek filozofii społecznej mocna zaliczyć naturC społecz-
n> człowieka, warunki postCpu kultury i istnienie dobra wspólnego
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całej ludzkoWci. Ze społeczn> natur> człowieka ł>czy siC zdolnoWć i po-
trzeba wzajemnego uzupełniania siC. Nie istniej> cadne racje, dla któ-
rych rozwój społecznej natury człowieka miałby siC zatrzymać w swym
rozwoju na szczeblu organizacji paMstwowej. Pewne formy współpra-
cy miCdzyludzkiej na bardzo szerok> skalC s> starsze niali instytucja
paMstwa, np. wymiana gospodarcza siCgaj>ca dalekich l>dów. PostCp
kultury zalecny jest bezpoWrednio od wymiany społecznej. Na rozwój
kultury wpływa zarówno podział pracy, jak i upowszechnianie zdoby-
czy kultury. Oba czynniki zyskuj> w naturalny sposób dziCki miCdzy-
narodowej współpracy. Wspólnym celem wszystkich ludzi jest szczC-
Wcie doczesne podporz>dkowane szczCWciu wiecznemu, którym jest
osi>gniCcie Boga. Cała ludzkoWć ma wiCc wspólny cel ostateczny.
Rozwój fizyczny i duchowy kacdego człowieka zalecny jest od roz-
woju ludzkoWci, st>d mocna mówić o naturalnej solidarnoWci miCdzy-
ludzkiej i istnieniu wspólnego dobra wszystkich ludzi.

PoWród głównych przesłanek teologii społecznej wymienia siC mi-
sjC ludzkoWci oraz uniwersalizm KoWcioła. Misj> ludzkoWci jest dosko-
nalenie kosmosu w powi>zaniu z doskonaleniem samej siebie. Ludz-
koWć uczestniczy w dziele stworzenia, a to zadanie wymaga Wcisłej
współpracy wszystkich. KoWciół jest załocony dla wszystkich ludzi
i dla wszystkich pokoleM ludzkich. Wol> Chrystusa jest, by stała siC
jedna owczarnia (J 10, 16). Wszyscy ludzie s> dziećmi Boga i braćmi
w Chrystusie. Poza wiCzi> naturaln> ludzi ł>czy wiCa wspólnoty nad-
przyrodzonej, jak> jest KoWciół.

ChrzeWcijaMstwo ma szczególny obowi>zek uWwiadamiania istnie-
nia wspólnoty ludzkoWci na gruncie religii, co ł>czy siC z ide> miłoWci
i braterstwa, która wypływa z Ewangelii.

W nauczaniu społecznym Piusa XII zagadnienie społecznoWci ogól-
noWwiatowej pojawia siC juc pod koniec II wojny Wwiatowej. W prze-
mówieniu wigilijnym do Kolegium Kardynalskiego w 1948 r. uczy
on, ce nalecy przezwyciCcyć lub choćby pohamować egocentryczn>
postawC paMstwa, która usiłuje siC zadomowić na arenie miCdzynaro-
dowej. Przestrzega przed egoizmem paMstwa, które staje siC aródłem
niepokoju i wojen.

Jan XXIII przyjmował społecznoWć ogólnoWwiatow> za fakt empi-
ryczny. Wielorakie powi>zania miCdzy narodami, czy choćby poja-
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wienie siC tzw. problemów globalnych, s> tego oczywistym dowodem.
W Pacem in terris jest mowa o familia humana jako o realnie istniej>-
cej grupie społecznej. Papiec ten apelował o powstanie władzy miC-
dzynarodowej, która by była powszechna i dysponowała odpowiedni-
mi Wrodkami wiod>cymi do powszechnego dobra wspólnego. Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych Jan XXIII poWwiCcił osobny rozdział
swej encykliki (Pacem in terris, nr 142-145).

Sobór WatykaMski II w konstytucji Gaudium et spes ł>czy pojCcie
dobra wspólnego z pokojem miCdzynarodowym. Wskazuje na koniecz-
noWć „ustanowienia jakiejW powszechnej, przez wszystkich uznanej
władzy publicznej, która by rozporz>dzała skuteczn> sił>, zdoln>
wszystkim zapewnić zarówno bezpieczeMstwo, jak i przestrzeganie
sprawiedliwoWci oraz poszanowania praw” (KDK, 82). NiezbCdnym
elementem na drodze do familia humana jest „odnowa wychowania
umysłów oraz nowego ducha w opinii publicznej” (KDK, 82).

Wielokrotnie do zagadnienia ONZ, po raz pierwszy traktowanej
jako struktury mog>cej realizować dobro wspólne w skali miCdzyna-
rodowej, powracał w swym nauczaniu Paweł VI. Dokument Synodu
Biskupów z 1971 r. De Iustitia in Mundo (O sprawiedliwoWci w Wwie-

cie) przedstawia jego oczekiwania wobec ONZ. OrCdzie Pawła VI
z okazji dwudziestej pi>tej rocznicy ONZ (1970) oraz dokument Sto-

lica Apostolska a rozbrojenie, przedstawiony przez StolicC Apostol-
sk> w ONZ, Wwiadcz> o przychylnym stosunku KoWcioła do instytucji
ubogacaj>cych dobro wspólne społecznoWci ogólnoWwiatowej.

Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagC na koniecznoWć poszuki-
wania rozwi>zaM ogólnoWwiatowych „w imiC człowieka rozumianego
integralnie” – w pełni jego duchowej i materialnej egzystencji. Aby
pokochać „innych”, trzeba ich wpierw poznać. Niekiedy najtrudniej
poznać s>siadów... Dla Europy najbardziej nieznanym przez całe wie-
ki s>siadem pozostawała Afryka.

Nie wystarczy wsłuchiwać siC w rytmy muzyki afrykaMskiej, pa-
trzeć w geometryczne ozdoby ich chat, podziwiać urodC i zmysł piCk-
na egzotycznej odziecy – aby zrozumieć AfrykC, trzeba poznać jej „du-
chy” – rodzime, chrzeWcijaMskie, muzułmaMskie, wielu religii i sekt
synkretycznych, które tutaj powstały i cyj>.

WSTBP



1. AFRYKA NIEZNANA EUROPIE

Vwiat pełen jest ludzi, którzy traktuj> siebie nazbyt powacnie, jakby
byli nie wiadomo kim. Jak pchła, która spaceruje pomiCdzy włosami
i wchodz>c na brodC, mówi: To wszystko jest moje.

  (Przysłowie ludu Nyoro – Uganda)

Dla chrzeWcijaMskiej Europy Afryka, kontynent wielkich rzek (Nilu,
Nigru, Zambezi i Zairu-Kongo), pustyM i klCsk suszy, jest kontynen-
tem geograficznie najblicszym. Pozostała jednak najdłucej kontynen-
tem nieznanym i obcym. W XII wieku misjonarze i podrócnicy spe-
netrowali AzjC, w XV wieku odkryto AmerykC, która w sto lat póa-
niej w wiCkszoWci była skolonizowana i zewangelizowana. Afryka zaW
do dziW pozostaje dla Europy najmniej znanym kontynentem, z wyj>t-
kiem wierzchołków trójk>ta: Suez – Dakar – Przyl>dek Dobrej Na-
dziei, który ma duce znaczenie strategiczne.

Europejczyk i Afrykanin maj> zupełnie rócne pojCcie czasu, Wwia-
ta, sensu cycia, pracy, a nawet miłoWci, polityki i wojny.

Próby pokonania tych rócnic, nawet wspomagane sił> fascynacji
w miłoWci, koMczyły siC zwykle niepowodzeniem. Tak zdarzyło siC np.
w przypadku autorki Białej Masajki Corinne Hofmann, która wyszła za
m>c za Masaja z Kenii, urodziła mu dziecko, a nastCpnie wraz z dziec-
kiem uciekła do Europy. W pocegnalnym liWcie ze Szwajcarii pisała do
byłego mCca: „Łatwo Ci bCdzie znaleać now> conC z Twojego Wwiata.
Szukaj jednak kobiety Samburu, a nie znowu białej, zbyt siC rócnimy”1.

1 C. Hofmann, Biała Masajka, przekł. D. Muszer, Vwiat Ksi>cki, Warszawa 2002,
s. 298.
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Badacz „duszy Afryki”, Ryszard KapuWciMski, o brak wzajemnego
zrozumienia siC oskarcał cał> przeszłoWć. Pisał:

BCd>c w Afryce, Europejczyk widzi tylko jej czCWć – zwykle jedynie
zewnCtrzn> powłokC, czCsto zreszt> nie najciekawsz> i moce najmniej
wacn>. Jego wzrok Wlizga siC po powierzchni, nie przenikaj>c dalej
i jakby nie wierz>c, ce za kacd> rzecz> moce kryć siC jakaW tajemnica
i ce ta tajemnica jest równiec w niej. Ale kultura europejska nie przy-
gotowała nas do tych wypraw w gł>b, do aródeł innych Wwiatów i kul-
tur. Dramat kultur bowiem – w tym równiec europejskiej – polegał
w przeszłoWci na tym, ce ich pierwsze wzajemne kontakty były naj-
czCWciej domen> ludzi najgorszego autoramentu – rabusiów, cołdac-
twa, awanturników, przestCpców, handlarzy niewolników itp. Zda-
rzali siC, rzadko, i inni – poczciwi misjonarze, zapaleni podrócnicy
i badacze, ale ton, standard, klimat tworzyła i nadawała wiekami miC-
dzynarodówka grabiecczej hołoty. OczywiWcie nie w głowie im było
poznawanie innych kultur, szukanie z nimi wspólnego jCzyka, szacu-
nek dla nich2.

A. Pierwsze kontakty

Kontakty Europy z kontynentem afrykaMskim siCgaj> starocytno-
Wci. Homer, na tysi>c lat przed „nasz> er>”, wyobracał sobie AfrykC
jako wypukły guzik lec>cy na bezmiarach wód, a z jego Wrodka wytry-
ska aródło Nilu. Dookoła zaW aródła taMcz> niscy ludzie – Pigmeje.
Prawdopodobnie termin „Pigmeje” i sam lud byli znani w paMstwie
faraonów3.

Herodot odwiedzał Egipt w V w. przed Chr. Około 460 r. dotarł on
do pierwszej katarakty w Aswanie (Asuanie), sk>d zawrócił przeko-
nawszy siC, ce nie ma cadnych szans na dotarcie do aródeł Nilu. Pano-
wał wówczas mglisty pogl>d, ce bierze on pocz>tek ze „zdrojów” po-
łoconych w głCbi Afryki4.

2 R. KapuWciMski, Heban, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 337-338.
3 Por. W. Korabiewicz, Safari Mingi, Warszawa 1963, s. 5.
4 A. Moorenhead, Nad Nilem BłCkitnym i Białym, przekł. J. Schwakopf, PIW,

Warszawa 1985, s. 16.

1. AFRYKA NIEZNANA EUROPIE
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W starocytnoWci czas wielkiej kolonizacji, czyli migracji ludnoWci
greckiej z Grecji właWciwej i miast zachodnich wybrzecy Azji Mniej-
szej, dokonał siC miCdzy około 750 a 580 r. przed Chr. Efektem było
powstanie sieci greckich polis wzdłuc wybrzecy Morza Vródziemne-
go i Morza Czarnego, od Półwyspu Iberyjskiego po KolchidC i od
Ukrainy po AfrykC. WiCksze znaczenie odegrały jednak w Afryce je-
dynie Cyrena i Barka. Przyczyn> tej kolonizacji były prawdopodob-
nie nieurodzaje i okresowe klCski głodu, a takce poszukiwanie surow-
ców, których brakowało w Grecji (drewno, rudy metali)5.

Wzmianki na temat Czarnego L>du znajduj> siC m.in. u starocyt-
nego historyka, Strabona, z I w. przed Chr., który poWwiCcił jedn> z 17
ksi>g Geographici Afryce, wprowadzaj>c do powszechnego obiegu
nazwC gór – Atlas. Inny pisarz starocytnoWci, Pliniusz Starszy, z I w.
po Chr., opisywał, ce w Rzymie istniał popyt na koWć słoniow>, a do
smakołyków kuchni rzymskiej nalecały chrz>stki z tr>by słonia. Po-
dał on takce, ce:

Cały kraj od Słupów Herkulesa do Kartaginy obfituje w dzikie zwie-
rzCta nie mniej nic wnCtrze Afryki, i wydaje siC prawdopodobne, ce
przyczyn>, dla których pewne ludy nazwano monadami, czyli ko-
czownikami jest fakt, ic w dawnych czasach nie były one w stanie
zajmować siC rolnictwem z powodu dzikich zwierz>t. DziW kiedy osi>-
gnCły wprawC w polowaniu, a ponadto Rzymianie sw> mani> urz>-
dzania widowisk i walk ze zwierzCtami pomagaj> im pod tym wzglC-
dem, ludy te opanowały zarówno łowiectwo, jak rolnictwo6.

W starocytnoWci od północy, od miejsca, w którym zaczyna siC
Sahara, znaczono terytorium napisem ubi leones albo terra incognita.
Starocytne relacje sporadycznie jedynie wspominaj> o podrócach przez
SaharC i wzdłuc zachodnich wybrzecy Afryki. Z relacji pewnego kup-
ca greckiego z przełomu I i II w. po Chr., nosz>cej tytuł OpłyniCcie

Morza Egejskiego, mocna dowiedzieć siC o handlu arabskim z poło-
conymi na wybrzecu Afryki Wschodniej (zwanej w najstarszych aró-

5 Obyczaje, jCzyki, ludy Wwiata, [w:] Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2007,
s. 803.

6 Cyt. za: E. Bovill, Złoty szlak Maurów, Warszawa 1966, s. 18-19.

A. PIERWSZE KONTAKTY
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dłach Azani>, a przez Arabów krajem Zandci) oWrodkami handlowy-
mi, zamieszkanymi przez ludnoWć arabsk> i suahili7.

W starocytnoWci dla Fenicjan i KartagiMczyków Afryka była wiCc
jedynie odcinkiem wybrzeca (północno-zachodnie wybrzece Afryki
znali KartagiMczycy). Berberowie dotarli do Afryki Centralnej i pły-
n>c – jeszcze przed Portugalczykami – do Zatoki Gwinejskiej, zapew-
nili sobie rynek złota. Dla Greków Afryka to jedynie punkt geogra-
ficzny na Morzu Vródziemnym, a dla Rzymian – pierwszych badaczy
interioru, zwykła prowincja z wieloma strefami cieni8.

Podbój rzymski przeobraził AfrykC. Z jednej strony ekspedycje
rzymskie dokonywały zniszczeM, jak np. karna ekspedycja z I w. po
Chr., która zniszczyła dawn> stolicC Kuszu, NapatC, za to, ce Kuszyci
naruszyli południow> granicC imperium rzymskiego, atakuj>c File i Ele-
fantynC. Za Nerona Rzymianie doszli do bagien nad Nilem. Strzeg>c
jednak swej granicy, Rzymianie nie zapuszczali siC zbyt daleko w gł>b
kontynentu9. Z drugiej jednak strony Rzymianie stali siC budowniczy-
mi dla Afryki. Wzdłuc wybrzeca ci>gn>ł siC łaMcuch miast i portów,
a cały kraj – po obrzeca Sahary z północy na południe i z zachodu na
wschód ac do centrum Mauretanii pokrywała sieć dróg licz>ca 20 tys.
km. Kacde miasto miało swoje forum, bazylikC, termy, teatr i amfite-
atr. W IV wieku Rzym podzielił AfrykC – od Libii do Mauretanii, od
Kartaginy do Cezarei MauretaMskiej – na siedem prowincji. Cał> lud-
noWć skolonizowan> przez Rzym szacuje siC na szeWć mln. Rzymscy
budowniczowie gromadzili i rozdzielali wodC, gdyc tylko „białe zło-
to” mogło zapewnić rozkwit kraju i dobrobyt. Ekonomiczny cud nie
wynikał jedynie z obecnoWci Rzymian, lecz takce z naturalnego bo-
gactwa zasobów Afryki. Ziemia była niezwykle płodna, a ludzi ce-
chowała pracowitoWć, zawziCtoWć, przedsiCbiorczoWć, a nawet zmysł
handlowy odziedziczony po Fenicjanach. Łacina stała siC jCzykiem
obowi>zuj>cym w całym kraju. Osiadłe w miastach afrykaMskich ro-

7 H. Zins, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschod-

niej, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2001, s. 16.
8 C. Zaghi, L'Africa nella coscienza europea e l'imperialismo italiano, Napoli

1973, s. 1-2.
9 Z. Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warsza-

wa 1986, s. 9-11.
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dziny miały swych przodków zarówno wWród rzymskich cołnierzy,
kolonistów, fenickich kupców, jak i berberyjskich rzemieWlników10.
Afryka uwacała siC za rzymsk>, była z tego dumna, a inskrypcje mó-
wiły o nastaniu „złotego wieku” lub „młodzieMczej cywotnoWci rzym-
skiego imienia”. Afrykanin był uwacany za silnego, odpornego, wy-
trzymałego na ból i trud11.

Wraz z upływem czasu Europejczycy na temat Afryki wiedzieli
coraz mniej. Za czasów Nerona wiedza o Afryce Vrodkowej była wiCk-
sza nic na pocz>tku XVII wieku, a w XIX wieku twierdzenie o aró-
dłach Nilu opierano na danych Ptolemeusza. Uwstecznienie wiedzy
o Afryce nast>piło wraz z upadkiem Imperium Romanum. We wcze-
snym Wredniowieczu AfrykC uwacano za w>ski pas granicz>cy z Mo-
rzem Vródziemnym, rozci>gaj>cy siC od Egiptu do Numidii i Maure-
tanii. Uwacano j> za pas ziemi słabo zaludniony i zamieszkany przez
bajeczne potwory, o których wspominał juc Pliniusz. Mieszkały wiCc
tam mandragory, jednorocce, smoki z głow> zdobion> bogatymi klej-
notami, ogromne lwy, troglodyci, ludzie niemi i tacy, którzy maj> za-
mkniCte usta (odcywiaj> siC rurkami przez nozdrza) oraz ludzie z ocza-
mi na piersiach. W Afryce mieszkać miał tec krwiocerczy lamparthus,
który – gdy spotykał na swej drodze dziewicC – łagodniał jak baranek,
wylewaj>c rzCsiste łzy rozczulenia. Tam tec umiejscowiono najwiCk-
sze kopalnie złota na Wwiecie – kopalnie Salomona12.

Od VII wieku rozpoczCła siC arabska penetracja kontynentu afry-
kaMskiego. Przykładem moce być Niger, na którego terytorium na-
stCpowała powolna islamizacja juc od VII wieku, obejmuj>c najpierw
Tuaregów. Inne terytoria były powoli poddawane wpływom kultury
islamskiej, np. w Mali dopiero od X wieku ludnoWć tego obszaru była
pod silnym wpływem arabskim i berberyjskim, ulegaj>c islamizacji13.

10 A.G. Hamman, bycie codzienne w Afryce Północnej w czasach Ww. Augustyna,
przekł. M. Stafiej-Wróblewska, E. SieradziMska, Instytut Wydawniczy Pax, Warsza-
wa 1989, s. 11-20.

11 J.M. Reynolds, J.B. Ward-Perkins, The Inscriptions of Roman Tripolinamia,
Roma 1952, s. 134, nr 475.

12 A. Miotk, Afryka w WwiadomoWci historycznej Europejczyków, „Nurt SVD”, 40:
2006, t. 114, s. 53-54.

13 Por. Wielki Encyklopedyczny Atlas Vwiata, t. 14: Afryka Zachodnia, pod red.
B. Kaczorowskiego, PWN, Warszawa 2006, s. 8, 15.
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Do poznania Afryki od VII wieku znacznie przyczynili siC wielcy
geografowie arabscy. Z pocz>tkiem XI wieku powstało wiele relacji
o Afryce Wschodniej i Zachodniej. WWród wybitnych autorów warto
przypomnieć XIV-wiecznego, zamocnego marokaMskiego muzułma-
nina Ibn BattutC i prawnika Ibn Chalduna (1332-1406), którzy zjea-
dzili duce obszary Afryki. Ibn Chaldun pozostawił duce opisy Mali
i kontaktów Czarnej Afryki z obszarem Wródziemnomorskim, a nawet
Bliskim Wschodem. Utrwalił on pogl>d, ce nomadowie terenów pu-
stynnych i stepowych podbili ludy osiadłe obszarów rolniczych i za-
łocyli tam swoje królestwa, które po trzech pokoleniach upadły pod
naporem innych nomadów, gdyc utraciły sw> witalnoWć przez przyjC-
cie rolniczego modelu produkcji. Przyjmował on cykliczny model
zmian – postCp i regres – w historii. Odznaczał siC krytycyzmem i po-
sługiwał metod> porównawcz>, siCgaj>c do tradycji ustnej. Jego dzie-
ło stanowi wybitny przykład historiografii dotycz>cej Afryki14.

Sławny podrócnik arabski Ibn Battuta w 1330 r. płyn>ł wzdłuc
wschodnich wybrzecy Afryki, odwiedzaj>c BerberiC, Mogadisz, Mom-
basC i KilwC. Przypisywał on Afrykanom cechy muzułmaMskich miesz-
kaMców Afryki Północnej, co obnica autentycznoWć jego relacji. W Eu-
ropie znany był zwłaszcza Leo Africanus z Gredany (1492-1552), który
został porwany przez piratów i sprzedany do niewoli, trafił szczCWli-
wie do Włoch, gdzie jako profesor uniwersytetu w Bolonii stał siC
autorem podstawowego ac do XIX wieku dzieła pt. Opisanie Afryki.
W dziewiCciu ksiCgach dał on opis geografii Afryki Północnej i Za-
chodniej15.

Cennym aródłem wiedzy o Afryce w Europie były kroniki arab-
skie, które opisywały zarówno muzułmaMsk>, jak i niemuzułmaMsk>
czCWć Czarnego L>du. DziCki tym aródłom, pochodz>cym głównie od
kupców arabskich, wiemy o istnieniu organizacji w dzisiejszej Gha-
nie, a takce o takich paMstwach, jak Mali, Songhaj, Hausa, Joruba, Benin
i innych, jeszcze przed przybyciem Europejczyków do Afryki Zachod-
niej w XV-XVI wieku.

14 H. Zins, Afryka i Europa..., s. 17.
15 M.B. Gornung, J.G. Lipiec, I.N. Olejnikow, Historia poznania Afryki, Warsza-

wa 1977, s. 93 nn.
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W Europie Wredniowiecznej Afryka była znana jedynie poprzez
kontakty religijne. W pierwszej połowie XII wieku papiec Aleksander
III przeznaczył dla Etiopczyków koWciół Ww. Szczepana w Rzymie,
gdzie jeszcze w XVI wieku rezydowali mnisi etiopscy. Wiadomo tec
o wizycie Etiopczyków w Awinionie, za papieca Klemensa V, oraz o de-
legacji etiopskich mnichów na Soborze Florenckim (1438-1439), do-
tycz>cym zjednoczenia i pojednania wszystkich KoWciołów. W tym tec
czasie do Etiopii przybył pewien nieznany z imienia Europejczyk.
Póaniej długo pracował i tworzył dla Etiopii znany włoski malarz Nic-
colo Brancaleone16.

W Wredniowieczu aródłem wiedzy, takce o ludach Afryki, była tec
powszechnie Biblia. W komentarzach do niej pojawiła siC teoria o po-
chodzeniu ludów kontynentów Azji, Europy i Afryki od trzech synów
Noego. Według komentarzy do KsiCgi Rodzaju od Sema pochodziła
Europa – miała stać siC kolebk> chrzeWcijaMstwa; od Jafeta Azja – miała
stać siC narzCdziem ekspansji nauki Jezusa; a od Chama, na którym
ci>cyło przekleMstwo ojca, Noego, oWmieszanego przez niego – Afry-
ka, która zasłucyła sobie na niewolniczy los wobec swoich braci. Tzw.
teoria chamicka przypisywała wszystko, co wartoWciowe w kulturze
afrykaMskiej, obcym wpływom z Bliskiego Wschodu. Jeszcze w XX
wieku, w głoWnej ksi>cce Charlesa Gabriela Seligmanna, pt. Races of

Africa (1930) czytamy: „Cywilizacje Afryki s> cywilizacjami Chami-
tów, historia Afryki to Wwiadectwo tych ludów oraz ich stosunków
z dwiema innymi rasami afrykaMskimi: Murzynami i Buszmenami,
które w porównaniu z Chamitami znajdowały siC na znacznie nicszym
poziomie, a jeWli robiły jakiW postCp cywilizacyjny, to jedynie dziCki
oddziaływaniu na nie Chamitów”17.
Vredniowieczny obraz Afryki to Czarny L>d – nieprzenikniony,

barbarzyMski Wwiat, przeklCty przez Boga i zamieszkały przez straszne
potwory. Z takim „dorobkiem” stereotypów i uprzedzeM Europa przy-
gotowywała swe bezpoWrednie spotkanie z Afryk> i jej kultur>.

16 Por. M. Jagusz, Abisynia a katolicyzm, „Oriens” 1935, nr 3, s. 165; por. Aziz
S. Atiya, Historia KoWciołów Wschodnich, przekł. zbior., Pax, Warszawa 1978,
s. 128 nn.

17 Por. H. Zins, Afryka i Europa..., s. 20.
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Praktycznie do XV wieku Europa nie miała dostCpu do Czarnej
Afryki. DostCp od strony l>dowej odgradzała cała potCga islamu. Po-
dobnie od strony wybrzeca zachodniego, drog> morsk>, dostCp do
Afryki wymagał baz l>dowych – koniecznych przy ówczesnym tech-
nicznym poziomie ceglugi. Wiek XV zaznaczył siC afrykaMskimi wy-
prawami Portugalczyków. Zapocz>tkował je ksi>cC Henryk Portugal-
ski, który w ci>gu 12 lat wysłał tam 14 ekspedycji. Wszystkie zawró-
ciły koło przyl>dka Bojador, niedaleko Wysp Kanaryjskich. Wierzono
bowiem, ce w poblicu równika, w obszarze „Zielonego Morza Ciem-
noWci”, słoMce znajduje siC tak blisko ziemi, ce pali ludzk> skórC na
czarno, a woda morska znajduje siC w stanie wrzenia, wWród wirów
zaW i gCstej zielonej mgły czyhaj> potwory, gotowe pocreć Wmiałków18.

WWród podrócników i kupców, podejmuj>cych Wmiałe wyprawy,
był tec Wenecjanin Alvise da Ca'da Mosto (Cadamosto). Wysłany
w 1455 r. przez ksiCcia Henryka beglarza na poszukiwanie legendar-
nego królestwa kapłana Jana, dotarł do ujWcia rzeki Gambii, nastCpnie
zepchniCty przez sztorm odkrył Wyspy Zielonego Przyl>dka, po czym
ponownie wpłyn>ł do rzeki Gambii i wyruszył w górC rzeki, nawi>zu-
j>c kontakty handlowe z Afrykanami. Relacja z tej podrócy była pierw-
szym opisem tamtego regionu Afryki. Była ona tym bardziej interesu-
j>ca, ce wskazuje na pokorne, bez poczucia wycszoWci, spotkanie
z mieszkaMcami. Opisuj>c AfrykC, Wenecjanin starał siC zrozumieć
ich zachowanie, dostrzegał zainteresowanie ze strony murzyMskich roz-
mówców19. Załocone w Gambii i Senegalu faktorie handlowe dostar-
czały póaniej znacznej liczby niewolników20.

Od XVI wieku datuje siC wiCksze zainteresowanie Europy Afryk>,
ze wzglCdu na rozwój handlu niewolnikami, których dostarczał ten
l>d. Nadal renesansowa kosmografia obstawała przy podziale ludzko-
Wci na trzy rasy, z których afrykaMska była traktowana jako nieokrze-
sana i barbarzyMska, co usprawiedliwiało niewolniczy proceder. Afry-
ka stała siC Wwiadkiem i pomocnikiem ekspansji kolonialnej monar-

18 F. Everett, S. Reid, Odkrywcy, Warszawa 2005, s. 102 nn.
19 Relacja ukazała siC w jCzyku polskim: A. de Ca'da Mosto, Podróce do Afryki,

Wyd. Orbis, GdaMsk 1994, s. 84.
20 Por. Wielki Encyklopedyczny Atlas Vwiata, t. 14..., s. 21.
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chii europejskich. Pozostawała nadal na uboczu, skazana na pełnienie
roli ł>cznika morskiego i ekonomicznego, portu i tranzytu w drodze
do Indii. JednoczeWnie była kontynentem zaopatruj>cym AmerykC
w siłC robocz>. Europejczycy zakładali forty i faktorie, podpisywali
kontrakty i wymieniali ambasadorów z lokalnymi władcami. Przykła-
dem moce być układ miCdzy Portugali> a królestwami Beninu i Kon-
ga. JednoczeWnie historia przekazała szereg informacji o niesłychanych
okrucieMstwach popełnionych na Afrykanach, zwłaszcza przy okazji
handlu niewolnikami. Gdy portugalski ceglarz, Bartolomeo Diaz,
w 1487 r., jako pierwszy opłyn>ł południowy cypel Afryki, nazywa-
j>c go Przyl>dkiem Burzowym (póaniejszy Przyl>dek Dobrej Nadziei),
na placy spotkał Hotentota, którego zabił. Historycy napisali, ce „była
to pierwsza ofiara agresji białego człowieka w Afryce Południowej”.
Dziennik pokładowy Vasco da Gamy, który 7 listopada 1497 r. zako-
twiczył w Zatoce Ww. Heleny (150 km na północ od dzisiejszego Kapsz-
tadu), tak opisywał grupC ludnoWci Khoisan (tworzyli j> Buszmeni z Ho-
tentotami: Khoi – Hotentoci i San – Buszmeni):

MieszkaMcy tego kraju s> Wniadzi. Ich strawa ogranicza siC do miCsa
fok, wielorybów i gazel oraz korzonków. Odziani s> w skóry i nosz>
fallkarpy osłaniaj>ce ich mCskie członki. Za orCc maj> oszczepy z drze-
wa oliwnego, do których mocuj> róg, opalony w ogniu. Ich liczne
psy przypominaj> portugalskie i podobnie szczekaj> [...]. Klimat jest
zdrowy i umiarkowany, a pastwiska dobre21.

Portugalczycy szczególnie byli zainteresowani penetracj> wybrze-
ca Afryki Zachodniej, od Gwinei na północy ac do Angoli na połu-
dniu, a dalej dolin> Zambezi oraz Etiopi>, a takce wyspami przybrzec-
nymi Afryki Wschodniej. Pierwszym obszarem Czarnej Afryki, z ja-
kim zetknCli siC Europejczycy (Portugalczycy), było wybrzece Gwi-
nei (w połowie XV w.). Od około 1460 r. powstawały kolejne relacje
(rócnej jakoWci) o Afryce. Poza wraceniami z podrócy zawierały one
wiadomoWci o instytucji paMstw, które podrócnicy i handlarze napo-
tkali. I tak np. opis Beninu, wydany w XVII wieku, autorstwa Holen-

21 J. Reader, Afryka, tłum. E. Budrewicz-Wałaszewska, Wyd. G + J RBA, Warsza-
wa 2001, s. 280.
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dra Olferta Dappera, podkreWlał z uznaniem rozmiary stolicy paMstwa
(miała 30 ulic, które zdumiewały czystoWci>) oraz rozległoWć pomiesz-
czeM pałacowych dla władcy i jego piCciu ministrów22.

Dopiero w połowie XVI wieku kartografia dała pierwsze, dokład-
ne przedstawienie linii brzegowej Afryki. Jednak trzeba było jeszcze
czekać trzy wieki, by przełamać granicC płaskowycu i spenetrować
wnCtrze kontynentu.

B. Inwazja Europy

W okresie triumfów polskiej husarii pod Wiedniem angielskie stat-
ki wiozły z Liverpoolu materiały bawełniane do Afryki, które tam
sprzedawały, kupuj>c niewolników, którzy z kolei byli przewoceni do
Ameryki. W Ameryce sprzedawano ich za cukier, tytoM i bawełnC. Z su-
rowcem bawełny statki wracały do Anglii, aby powtórzyć ten sam rejs.
Od 1680 do 1786 r. Anglicy przewieali do Ameryki z gór> 2,5 mln
niewolników. Szacunkowo wywieziono z Afryki ogółem około 30 mln
czarnych niewolników23.

Niewolników Murzynów pocz>tkowo wywocono do Europy lub
na wyspy Oceanu Atlantyckiego, gdzie Portugalczycy i Hiszpanie, przy
wsparciu kapitałów niemieckiego i holenderskiego, utworzyli zrCby
gospodarki plantacyjnej, dostarczaj>cej cukier na chłonny rynek euro-
pejski. Po odkryciu Ameryki zaczCto niewolników wywozić do Bra-
zylii, Indii Zachodnich i innych kolonii hiszpaMskich, a od XVII wie-
ku na coraz wiCksz> skalC do kolonii angielskich i francuskich. Mu-
rzyni pracowali tam na plantacjach trzciny cukrowej, tytoniu, baweł-
ny, kakao i kawy. Byli tec wykorzystywani jako słucba domowa,
górnicy w kopalniach kruszców, a nawet sporadycznie jako cołnierze24.

Kolonizacja europejska na południu Afryki zaczCła siC dopiero
w XVII wieku. Na pozostałym terytorium Europejczycy nie próbowa-

22 H. Zins, Afryka i Europa..., s. 13, 17.
23 A.L. Morton, Dzieje ludu angielskiego, bmw, 1948, s. 185; W. Buhlmann, Gdzie

cyj> wiar>. KoWciół u progu XXI wieku, Warszawa 1985, s. 86-87.
24 Obyczaje, jCzyki, ludy Wwiata..., s. 516-518.
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li tworzyć niczego innego poza fortami i osiedlami handlowymi. Vro-
dek Afryki pozostawał nieznany. WWród dostCpnych dzieł historycz-
nych o Afryce nadal dominowały dzieła arabskie, np. XVII-wieczne,
opracowane w Mali kroniki Ta'rikl al-Sudan oraz Ta'rikl al-Fattash,
zawieraj>ce szczegółowe opracowania dziejów niektórych czCWci Afry-
ki Zachodniej, zwłaszcza Mali i Ghany. W Europie do koMca XVI wieku
wyobracano sobie powszechnie AfrykC jako l>d zamieszkany przez
dzikie zwierzCta, słabo zaludniony, pokryty pustyniami i lasami, w du-
cej mierze zcerany przez przeracaj>ce upały i straszliwe choroby, prze-
ciCty stref> gor>ca, w której obrCbie nikt nie mieszkał, oraz tworz>cy
na równiku barierC nie do przebycia miCdzy dwiema strefami umiar-
kowanymi globu ziemskiego. Kontynent wydawał siC hermetycznie
zamkniCtym pudełkiem, a do jego opisania wykorzystywano wszyst-
kie mocliwe wyobracenia, przes>dy i lCki. Kotwicz>cy w 1609 r. w Za-
toce Stołowej (koło dzisiejszego Kapsztadu) Cornelius van Purme-
rendt tak opisywał mieszkaMców tego regionu Afryki:

Lud cółtawy, nader szpetny, naprawdC straszny, z owiniCtymi dwa, trzy
razy dookoła szyi jelitami zwierz>t, skórami zwierzCcymi zarzucony-
mi na górn> czCWć ciała, ale poza tym nadzy, tyle ce mCskie organy
okryte s> kawałkiem skóry. Ich chatki, jak małe psie budy, stoj> po
dwadzieWcia albo wiCcej w okrCgu. Maj> wiele czworonocnych zwie-
rz>t, takich jak bydło oraz owce z wielkimi tłustymi ogonami: wymie-
niali je z nami na mieda i celazo. Maj> zaiste złodziejsk> naturC i trze-
ba siC mieć na bacznoWci, ceby nie zostać przez nich oszukanym25.

Zainteresowanie Afryk> wzrosło w Europie w XVIII wieku. Za-
czCły powstawać pierwsze prace na temat geografii, historii i kultury,
zwłaszcza zachodniej czCWci Czarnego L>du. W Anglii np. w latach
1736-1765 ukazała siC ogromna, 23-tomowa, Universal History (Hi-

storia Powszechna), zawieraj>ca dwa tomy poWwiCcone Afryce. Za-
czCły tec ukazywać siC pierwsze historie Angoli (1792), Gwinei (1772),
Dahomeju (1789 i 1793) i inne. Prace te były jednak wyraanie tenden-
cyjne, jednostronne, utrzymane w konwencji rasistowskiej. Filozof
niemiecki, Georg Friedrich Hegel pisał w 1825 r. w Filozofii historii,

25 C. Zaghi, L'Africa nella coscienza..., s. 1; zob. tec J. Reader, Afryka..., s. 281.
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