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WST P

Ziemia jest jedn z planet Układu Słonecznego, oddalon od Sło ca rednio 149,5 mln km. Jej powierzchnia wynosi ogółem 510 083
tys. km2, z tego 28% przypada na l dy. Wiek Ziemi szacuje si na około 4 miliardy lat. Zamieszkuje j obecnie ponad 5 miliardów ludzi.
Wszyscy oni s „obywatelami wiata”. Te powszechnie znane dzisiaj
fakty przez wieki pozostawały jednak w zapomnieniu... Ludzi dzieliło
wszystko: kolor skóry, pustynie, religie, j zyk, obyczaje, sposób uprawy ziemi, reguły zachowania si przy jedzeniu, prawo, historia, sztuka, ulubione kolory, symbolika pogrzebowa, muzyka... Du o czasu
upłyn ło zanim zrozumieli, e yj w jednej rodzinie, z owoców tej
samej ziemi, pod tym samym niebem i podobnie uwarunkowani kondycj biologiczn ciała, niepokojem ducha...
Jedn z podstawowych prawidłowo ci rozwoju stosunków mi dzynarodowych we współczesnym wiecie jest wzrost współzale no ci.
U podstaw współczesnej współzale no ci pa stw le y internacjonalizacja ycia gospodarczego zapocz tkowana rewolucj przemysłow
na przełomie XVIII i XIX wieku. Do podstawowych elementów tej
rewolucji nale ały: rozwój przemysłów przetwórczych, jako ciowy
post p w transporcie i komunikacji, wykształcenie si mi dzynarodowego podziału pracy oraz rynku, rozbudowa wi zi mi dzypa stwowych w dziedzinie finansów i mi dzynarodowych inwestycji. Charakter i zasi g współzale no ci gospodarczych pozwolił na sformułowanie poj cia „gospodarka wiatowa”. Proces internacjonalizacji zatacza coraz szersze kr gi i staje si procesem wszechobejmuj cym,
przenikaj cym (koncepcje spillover) inne dziedziny ycia i rozwoju
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społecznego. Post p naukowy nie zna granic narodowych lub czyni je
nawet anachronicznymi. Rozprzestrzenianie tych samych dzieł literackich i artystycznych kształtuje kultur ogólno wiatow . Mi dzynarodówki zwi zków zawodowych i partii politycznych ł cz działaczy społecznych i politycznych na skal wiatow . W praktyce ycia mi dzynarodowego adne pa stwo nie mo e w odosobnieniu osi gn ć swych podstawowych celów, takich jak dobrobyt, rozwój i bezpiecze stwo.
W historycznym rozwoju współpracy mi dzy narodami mo na
wyró nić dwa zasadnicze etapy: stadium stosunków mi dzypa stwowych – oparte na umowach, traktatach itp., b d ce rozszerzeniem stosunków mi dzyludzkich, oraz stadium prawdziwej wspólnoty ogólno wiatowej b d ce przeniesieniem na poziom mi dzynarodowy narodowych struktur politycznych, np. Europa jako rzeczywisto ć polityczna, ugrupowania kontynentalne. Drugie stadium, rozpocz te przez
instytucje, które nie maj jeszcze pełnej władzy politycznej (np. ONZ,
instytucje afiliowane, organizacje europejskie), jest aktualnie w trakcie rozwoju.
wiadomo ć istnienia społeczno ci mi dzynarodowej jest bardzo
dawna. Ju w. Augustyn w De civitate Dei twierdził, e „po pa stwie
lub społeczno ci pa stwowej nast puje społeczno ć mi dzynarodowa, trzeci stopie uspołecznienia ludzko ci. Rozpoczyna je rodzina,
po niej nast puje społeczno ć pa stwowa, a wreszcie wiatowa”
(XIX, 7). Społeczno ć mi dzynarodowa jest wi c instytucj prawa
natury. Po ród społeczno ci naturalnych stanowi ona najwy sze ogniwo uspołecznienia ludzko ci w yciu doczesnym. Za naturalnym charakterem społeczno ci mi dzynarodowej przemawiaj przesłanki teologiczne, gdy „Bóg chciał, by wszyscy ludzie tworzyli jedn rodzin .
[...] Wszyscy bowiem powołani s do jednego i tego samego celu, to
jest do Boga samego” (KDK, 23). Twierdzenie to poparte jest współcze nie do wiadczeniem narodów, które realizuj swoje zadania przy
coraz ci lejszej współpracy, wiadome swej współzale no ci (por. Jan
Paweł II, Dives in misericordia, 10).
Za potrzeb istnienia społeczno ci mi dzynarodowej przemawiaj
zarówno przesłanki filozoficzne, jak i teologiczne.
Do przesłanek filozofii społecznej mo na zaliczyć natur społeczn człowieka, warunki post pu kultury i istnienie dobra wspólnego
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całej ludzko ci. Ze społeczn natur człowieka ł czy si zdolno ć i potrzeba wzajemnego uzupełniania si . Nie istniej adne racje, dla których rozwój społecznej natury człowieka miałby si zatrzymać w swym
rozwoju na szczeblu organizacji pa stwowej. Pewne formy współpracy mi dzyludzkiej na bardzo szerok skal s starsze ni li instytucja
pa stwa, np. wymiana gospodarcza si gaj ca dalekich l dów. Post p
kultury zale ny jest bezpo rednio od wymiany społecznej. Na rozwój
kultury wpływa zarówno podział pracy, jak i upowszechnianie zdobyczy kultury. Oba czynniki zyskuj w naturalny sposób dzi ki mi dzynarodowej współpracy. Wspólnym celem wszystkich ludzi jest szcz cie doczesne podporz dkowane szcz ciu wiecznemu, którym jest
osi gni cie Boga. Cała ludzko ć ma wi c wspólny cel ostateczny.
Rozwój fizyczny i duchowy ka dego człowieka zale ny jest od rozwoju ludzko ci, st d mo na mówić o naturalnej solidarno ci mi dzyludzkiej i istnieniu wspólnego dobra wszystkich ludzi.
Po ród głównych przesłanek teologii społecznej wymienia si misj ludzko ci oraz uniwersalizm Ko cioła. Misj ludzko ci jest doskonalenie kosmosu w powi zaniu z doskonaleniem samej siebie. Ludzko ć uczestniczy w dziele stworzenia, a to zadanie wymaga cisłej
współpracy wszystkich. Ko ciół jest zało ony dla wszystkich ludzi
i dla wszystkich pokole ludzkich. Wol Chrystusa jest, by stała si
jedna owczarnia (J 10, 16). Wszyscy ludzie s dziećmi Boga i braćmi
w Chrystusie. Poza wi zi naturaln ludzi ł czy wi wspólnoty nadprzyrodzonej, jak jest Ko ciół.
Chrze cija stwo ma szczególny obowi zek u wiadamiania istnienia wspólnoty ludzko ci na gruncie religii, co ł czy si z ide miło ci
i braterstwa, która wypływa z Ewangelii.
W nauczaniu społecznym Piusa XII zagadnienie społeczno ci ogólno wiatowej pojawia si ju pod koniec II wojny wiatowej. W przemówieniu wigilijnym do Kolegium Kardynalskiego w 1948 r. uczy
on, e nale y przezwyci yć lub choćby pohamować egocentryczn
postaw pa stwa, która usiłuje si zadomowić na arenie mi dzynarodowej. Przestrzega przed egoizmem pa stwa, które staje si ródłem
niepokoju i wojen.
Jan XXIII przyjmował społeczno ć ogólno wiatow za fakt empiryczny. Wielorakie powi zania mi dzy narodami, czy choćby poja-
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wienie si tzw. problemów globalnych, s tego oczywistym dowodem.
W Pacem in terris jest mowa o familia humana jako o realnie istniej cej grupie społecznej. Papie ten apelował o powstanie władzy mi dzynarodowej, która by była powszechna i dysponowała odpowiednimi rodkami wiod cymi do powszechnego dobra wspólnego. Organizacji Narodów Zjednoczonych Jan XXIII po wi cił osobny rozdział
swej encykliki (Pacem in terris, nr 142-145).
Sobór Watyka ski II w konstytucji Gaudium et spes ł czy poj cie
dobra wspólnego z pokojem mi dzynarodowym. Wskazuje na konieczno ć „ustanowienia jakiej powszechnej, przez wszystkich uznanej
władzy publicznej, która by rozporz dzała skuteczn sił , zdoln
wszystkim zapewnić zarówno bezpiecze stwo, jak i przestrzeganie
sprawiedliwo ci oraz poszanowania praw” (KDK, 82). Niezb dnym
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 mi dzynarodowej, powracał w swym nauczaniu Paweł VI. Dokument Synodu
Biskupów z 1971 r. De Iustitia in Mundo (O sprawiedliwo ci w wiecie) przedstawia jego oczekiwania wobec ONZ. Or dzie Pawła VI
z okazji dwudziestej pi tej rocznicy ONZ (1970) oraz dokument Stolica Apostolska a rozbrojenie, przedstawiony przez Stolic Apostolsk w ONZ, wiadcz o przychylnym stosunku Ko cioła do instytucji
ubogacaj cych dobro wspólne społeczno ci ogólno wiatowej.
Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwag na konieczno ć poszukiwania rozwi za ogólno wiatowych „w imi 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 wieki s siadem pozostawała Afryka.
Nie wystarczy wsłuchiwać si w rytmy muzyki afryka skiej, patrzeć w geometryczne ozdoby ich chat, podziwiać urod i zmysł pi kna egzotycznej odzie y – aby zrozumieć Afryk , trzeba poznać jej „duchy” – rodzime, chrze cija skie, muzułma skie, wielu religii i sekt
synkretycznych, które tutaj powstały i yj .

1. AFRYKA NIEZNANA EUROPIE

wiat pełen jest ludzi, którzy traktuj siebie nazbyt powa nie, jakby
byli nie wiadomo kim. Jak pchła, która spaceruje pomi dzy włosami
i wchodz c na brod , mówi: To wszystko jest moje.
(Przysłowie ludu Nyoro – Uganda)

Dla chrze cija skiej Europy Afryka, kontynent wielkich rzek (Nilu,
Nigru, Zambezi i Zairu-Kongo), pusty i kl sk suszy, jest kontynentem geograficznie najbli szym. Pozostała jednak najdłu ej kontynentem nieznanym i obcym. W XII wieku misjonarze i podró nicy spenetrowali Azj , w XV wieku odkryto Ameryk , która w sto lat pó niej w wi kszo ci była skolonizowana i zewangelizowana. Afryka za
do dzi pozostaje dla Europy najmniej znanym kontynentem, z wyj tkiem wierzchołków trójk ta: Suez – Dakar – Przyl dek Dobrej Nadziei, który ma du e znaczenie strategiczne.
Europejczyk i Afrykanin maj zupełnie ró ne poj cie czasu, wiata, sensu ycia, pracy, a nawet miło ci, polityki i wojny.
Próby pokonania tych ró nic, nawet wspomagane sił fascynacji
w miło ci, ko czyły si zwykle niepowodzeniem. Tak zdarzyło si np.
w przypadku autorki Białej Masajki Corinne Hofmann, która wyszła za
m za Masaja z Kenii, urodziła mu dziecko, a nast pnie wraz z dzieckiem uciekła do Europy. W po egnalnym li cie ze Szwajcarii pisała do
byłego m a: „Łatwo Ci b dzie znale ć now on z Twojego wiata.
Szukaj jednak kobiety Samburu, a nie znowu białej, zbyt si ró nimy”1.
1

C. Hofmann, Biała Masajka, przekł. D. Muszer, wiat Ksi ki, Warszawa 2002,
s. 298.
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Badacz „duszy Afryki”, Ryszard Kapu ci ski, o brak wzajemnego
zrozumienia si oskar ał cał przeszło ć. Pisał:
B d c w Afryce, Europejczyk widzi tylko jej cz ć – zwykle jedynie
zewn trzn powłok , cz sto zreszt nie najciekawsz i mo e najmniej
wa n . Jego wzrok lizga si po powierzchni, nie przenikaj c dalej
i jakby nie wierz c, e za ka d rzecz mo e kryć si jaka tajemnica
i e ta tajemnica jest równie w niej. Ale kultura europejska nie przygotowała nas do tych wypraw w gł b, do ródeł innych wiatów i kultur. Dramat kultur bowiem – w tym równie europejskiej – polegał
w przeszło ci na tym, e ich pierwsze wzajemne kontakty były najcz ciej domen ludzi najgorszego autoramentu – rabusiów, ołdactwa, awanturników, przest pców, handlarzy niewolników itp. Zdarzali si , rzadko, i inni – poczciwi misjonarze, zapaleni podró nicy
i badacze, ale ton, standard, klimat tworzyła i nadawała wiekami mi dzynarodówka grabie czej hołoty. Oczywi cie nie w głowie im było
poznawanie innych kultur, szukanie z nimi wspólnego j zyka, szacunek dla nich2.

A. Pierwsze kontakty
Kontakty Europy z kontynentem afryka skim si gaj staro ytnoci. Homer, na tysi c lat przed „nasz er ”, wyobra ał sobie Afryk
jako wypukły guzik le cy na bezmiarach wód, a z jego rodka wytryska ródło Nilu. Dookoła za ródła ta cz niscy ludzie – Pigmeje.
Prawdopodobnie termin „Pigmeje” i sam lud byli znani w pa stwie
faraonów3.
Herodot odwiedzał Egipt w V w. przed Chr. Około 460 r. dotarł on
do pierwszej katarakty w Aswanie (Asuanie), sk d zawrócił przekonawszy si , e nie ma adnych szans na dotarcie do ródeł Nilu. Panował wówczas mglisty pogl d, e bierze on pocz tek ze „zdrojów” poło onych w gł bi Afryki4.
2

R. Kapu ci ski, Heban, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 337-338.
Por. W. Korabiewicz, Safari Mingi, Warszawa 1963, s. 5.
4
A. Moorenhead, Nad Nilem Bł kitnym i Białym, przekł. J. Schwakopf, PIW,
Warszawa 1985, s. 16.
3
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W staro ytno ci czas wielkiej kolonizacji, czyli migracji ludno ci
greckiej z Grecji wła ciwej i miast zachodnich wybrze y Azji Mniejszej, dokonał si mi dzy około 750 a 580 r. przed Chr. Efektem było
powstanie sieci greckich polis wzdłu wybrze y Morza ródziemnego i Morza Czarnego, od Półwyspu Iberyjskiego po Kolchid i od
Ukrainy po Afryk . Wi ksze znaczenie odegrały jednak w Afryce jedynie Cyrena i Barka. Przyczyn tej kolonizacji były prawdopodobnie nieurodzaje i okresowe kl ski głodu, a tak e poszukiwanie surowców, których brakowało w Grecji (drewno, rudy metali)5.
Wzmianki na temat Czarnego L du znajduj si m.in. u staro ytnego historyka, Strabona, z I w. przed Chr., który po wi cił jedn z 17
ksi g Geographici Afryce, wprowadzaj c do powszechnego obiegu
nazw gór – Atlas. Inny pisarz staro ytno ci, Pliniusz Starszy, z I w.
po Chr., opisywał, e w Rzymie istniał popyt na ko ć słoniow , a do
smakołyków kuchni rzymskiej nale ały chrz stki z tr by słonia. Podał on tak e, e:
Cały kraj od Słupów Herkulesa do Kartaginy obfituje w dzikie zwierz ta nie mniej ni wn trze Afryki, i wydaje si prawdopodobne, e
przyczyn , dla których pewne ludy nazwano monadami, czyli koczownikami jest fakt, i w dawnych czasach nie były one w stanie
zajmować si rolnictwem z powodu dzikich zwierz t. Dzi kiedy osi gn ły wpraw w polowaniu, a ponadto Rzymianie sw mani urz dzania widowisk i walk ze zwierz tami pomagaj im pod tym wzgl dem, ludy te opanowały zarówno łowiectwo, jak rolnictwo6.

W staro ytno ci od północy, od miejsca, w którym zaczyna si
Sahara, znaczono terytorium napisem ubi leones albo terra incognita.
Staro ytne relacje sporadycznie jedynie wspominaj o podró ach przez
Sahar i wzdłu zachodnich wybrze y Afryki. Z relacji pewnego kupca greckiego z przełomu I i II w. po Chr., nosz cej tytuł Opłyni cie
Morza Egejskiego, mo na dowiedzieć si o handlu arabskim z połoonymi na wybrze u Afryki Wschodniej (zwanej w najstarszych ró-

5
Obyczaje, j zyki, ludy wiata, [w:] Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2007,
s. 803.
6
Cyt. za: E. Bovill, Złoty szlak Maurów, Warszawa 1966, s. 18-19.
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dłach Azani , a przez Arabów krajem Zand i) o rodkami handlowymi, zamieszkanymi przez ludno ć arabsk i suahili7.
W staro ytno ci dla Fenicjan i Kartagi czyków Afryka była wi c
jedynie odcinkiem wybrze a (północno-zachodnie wybrze e Afryki
znali Kartagi czycy). Berberowie dotarli do Afryki Centralnej i płyn c – jeszcze przed Portugalczykami – do Zatoki Gwinejskiej, zapewnili sobie rynek złota. Dla Greków Afryka to jedynie punkt geograficzny na Morzu ródziemnym, a dla Rzymian – pierwszych badaczy
interioru, zwykła prowincja z wieloma strefami cieni8.
Podbój rzymski przeobraził Afryk . Z jednej strony ekspedycje
rzymskie dokonywały zniszcze , jak np. karna ekspedycja z I w. po
Chr., która zniszczyła dawn stolic Kuszu, Napat , za to, e Kuszyci
naruszyli południow granic imperium rzymskiego, atakuj c File i Elefantyn . Za Nerona Rzymianie doszli do bagien nad Nilem. Strzeg c
jednak swej granicy, Rzymianie nie zapuszczali si zbyt daleko w gł b
kontynentu9. Z drugiej jednak strony Rzymianie stali si budowniczymi dla Afryki. Wzdłu wybrze a ci gn ł si ła cuch miast i portów,
a cały kraj – po obrze a Sahary z północy na południe i z zachodu na
wschód a do centrum Mauretanii pokrywała sieć dróg licz ca 20 tys.
km. Ka de miasto miało swoje forum, bazylik , termy, teatr i amfiteatr. W IV wieku Rzym podzielił Afryk – od Libii do Mauretanii, od
Kartaginy do Cezarei Maureta skiej – na siedem prowincji. Cał ludno ć skolonizowan przez Rzym szacuje si na sze ć mln. Rzymscy
budowniczowie gromadzili i rozdzielali wod , gdy tylko „białe złoto” mogło zapewnić rozkwit kraju i dobrobyt. Ekonomiczny cud nie
wynikał jedynie z obecno ci Rzymian, lecz tak e z naturalnego bogactwa zasobów Afryki. Ziemia była niezwykle płodna, a ludzi cechowała pracowito ć, zawzi to ć, przedsi biorczo ć, a nawet zmysł
handlowy odziedziczony po Fenicjanach. Łacina stała si j zykiem
obowi zuj cym w całym kraju. Osiadłe w miastach afryka skich ro7
H. Zins, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej, 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, Warszawa 1986, s. 9-11.

A. PIERWSZE KONTAKTY

13

dziny miały swych przodków zarówno w ród rzymskich ołnierzy,
kolonistów, fenickich kupców, jak i berberyjskich rzemie lników10.
Afryka uwa ała si za rzymsk , była z tego dumna, a inskrypcje mówiły o nastaniu „złotego wieku” lub „młodzie czej ywotno ci rzymskiego imienia”. Afrykanin był uwa any za silnego, odpornego, wytrzymałego na ból i trud11.
Wraz z upływem czasu Europejczycy na temat Afryki wiedzieli
coraz mniej. Za czasów Nerona wiedza o Afryce rodkowej była wi ksza ni na pocz tku XVII wieku, a w XIX wieku twierdzenie o ródłach Nilu opierano na danych Ptolemeusza. Uwstecznienie wiedzy
o Afryce nast piło wraz z upadkiem Imperium Romanum. We wczesnym redniowieczu Afryk uwa ano za w ski pas granicz cy z Morzem ródziemnym, rozci gaj cy si od Egiptu do Numidii i Mauretanii. Uwa ano j za pas ziemi słabo zaludniony i zamieszkany przez
bajeczne potwory, o których wspominał ju Pliniusz. Mieszkały wi c
tam mandragory, jednoro ce, smoki z głow zdobion bogatymi klejnotami, ogromne lwy, troglodyci, ludzie niemi i tacy, którzy maj zamkni te usta (od ywiaj si rurkami przez nozdrza) oraz ludzie z oczami na piersiach. W Afryce mieszkać miał te krwio erczy lamparthus,
który – gdy spotykał na swej drodze dziewic – łagodniał jak baranek,
wylewaj c rz siste łzy rozczulenia. Tam te umiejscowiono najwi ksze kopalnie złota na wiecie – kopalnie Salomona12.
Od VII wieku rozpocz ła si arabska penetracja kontynentu afryka skiego. Przykładem mo e być Niger, na którego terytorium nast powała powolna islamizacja ju od VII wieku, obejmuj c najpierw
Tuaregów. Inne terytoria były powoli poddawane wpływom kultury
islamskiej, np. w Mali dopiero od X wieku ludno ć tego obszaru była
pod silnym wpływem arabskim i berberyjskim, ulegaj c islamizacji13.
10

A.G. Hamman, ycie codzienne w Afryce Północnej w czasach w. Augustyna,
przekł. M. Stafiej-Wróblewska, E. Sieradzi ska, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 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 wiadomo ci historycznej Europejczyków, „Nurt SVD”, 40:
2006, t. 114, s. 53-54.
13
Por. Wielki Encyklopedyczny Atlas wiata, 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 si wielcy
geografowie arabscy. Z pocz tkiem XI wieku powstało wiele relacji
o Afryce Wschodniej i Zachodniej. W ród wybitnych autorów warto
przypomnieć XIV-wiecznego, zamo nego maroka skiego muzułmanina Ibn Battut i prawnika Ibn Chalduna (1332-1406), którzy zje dzili du e obszary Afryki. Ibn Chaldun pozostawił du e opisy Mali
i kontaktów Czarnej Afryki z obszarem ródziemnomorskim, a nawet
Bliskim Wschodem. Utrwalił on pogl d, e nomadowie terenów pustynnych i stepowych podbili ludy osiadłe obszarów rolniczych i zało yli tam swoje królestwa, które po trzech pokoleniach upadły pod
naporem innych nomadów, gdy utraciły sw witalno ć przez przyj cie rolniczego modelu produkcji. Przyjmował on cykliczny model
zmian – post p i regres – w historii. Odznaczał si krytycyzmem i posługiwał metod porównawcz , si gaj c do tradycji ustnej. Jego dzieło stanowi wybitny przykład historiografii dotycz cej Afryki14.
Sławny podró nik arabski Ibn Battuta w 1330 r. płyn ł wzdłu
wschodnich wybrze y Afryki, odwiedzaj c Berberi , Mogadisz, Mombas i Kilw . Przypisywał on Afrykanom cechy muzułma skich mieszka ców Afryki Północnej, co obni a autentyczno ć jego relacji. W Europie znany był zwłaszcza Leo Africanus z Gredany (1492-1552), który
został porwany przez piratów i sprzedany do niewoli, trafił szcz liwie do Włoch, gdzie jako profesor uniwersytetu w Bolonii stał si
autorem podstawowego a do XIX wieku dzieła pt. Opisanie Afryki.
W dziewi ciu ksi gach dał on opis geografii Afryki Północnej i Zachodniej15.
Cennym ródłem wiedzy o Afryce w Europie były kroniki arabskie, które opisywały zarówno muzułma sk , jak i niemuzułma sk
cz ć Czarnego L du. Dzi ki tym ródłom, pochodz cym głównie od
kupców arabskich, wiemy o istnieniu organizacji w dzisiejszej Ghanie, a tak e o takich pa stwach, jak Mali, Songhaj, Hausa, Joruba, Benin
i innych, jeszcze przed przybyciem Europejczyków do Afryki Zachodniej w XV-XVI wieku.
14

H. Zins, Afryka i Europa..., s. 17.
M.B. Gornung, J.G. Lipiec, I.N. Olejnikow, Historia poznania Afryki, Warszawa 1977, s. 93 nn.
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W Europie redniowiecznej Afryka była znana jedynie poprzez
kontakty religijne. W pierwszej połowie XII wieku papie Aleksander
III przeznaczył dla Etiopczyków ko ciół w. Szczepana w Rzymie,
gdzie jeszcze w XVI wieku rezydowali mnisi etiopscy. Wiadomo te
o wizycie Etiopczyków w Awinionie, za papie a Klemensa V, oraz o delegacji etiopskich mnichów na Soborze Florenckim (1438-1439), dotycz cym zjednoczenia i pojednania wszystkich Ko ciołów. W tym te
czasie do Etiopii przybył pewien nieznany z imienia Europejczyk.
Pó niej długo pracował i tworzył dla Etiopii znany włoski malarz Niccolo Brancaleone16.
W redniowieczu ródłem wiedzy, tak e o ludach Afryki, była te
powszechnie Biblia. W komentarzach do niej pojawiła si teoria o pochodzeniu ludów kontynentów Azji, Europy i Afryki od trzech synów
Noego. Według komentarzy do Ksi gi Rodzaju od Sema pochodziła
Europa – miała stać si kolebk chrze cija stwa; od Jafeta Azja – miała
stać si narz dziem ekspansji nauki Jezusa; a od Chama, na którym
ci yło przekle stwo ojca, Noego, o mieszanego przez niego – Afryka, która zasłu yła sobie na niewolniczy los wobec swoich braci. Tzw.
teoria chamicka przypisywała wszystko, co warto ciowe w kulturze
afryka skiej, obcym wpływom z Bliskiego Wschodu. Jeszcze w XX
wieku, w gło nej ksi ce Charlesa Gabriela Seligmanna, pt. Races of
Africa (1930) czytamy: „Cywilizacje Afryki s cywilizacjami Chamitów, historia Afryki to wiadectwo tych ludów oraz ich stosunków
z dwiema innymi rasami afryka skimi: Murzynami i Buszmenami,
które w porównaniu z Chamitami znajdowały si na znacznie ni szym
poziomie, a je li robiły jaki post p cywilizacyjny, to jedynie dzi ki
oddziaływaniu na nie Chamitów”17.
redniowieczny obraz Afryki to Czarny L d – nieprzenikniony,
barbarzy ski wiat, przekl ty przez Boga i zamieszkały przez straszne
potwory. Z takim „dorobkiem” stereotypów i uprzedze Europa przygotowywała swe bezpo rednie spotkanie z Afryk i jej kultur .
16
Por. M. Jagusz, Abisynia a katolicyzm, „Oriens” 1935, nr 3, s. 165; por. Aziz
S. Atiya, Historia Ko ciołów 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 dost pu do Czarnej
Afryki. Dost p od strony l dowej odgradzała cała pot ga islamu. Podobnie od strony wybrze a zachodniego, drog morsk , dost p do
Afryki wymagał baz l dowych – koniecznych przy ówczesnym technicznym poziomie eglugi. Wiek XV zaznaczył si afryka skimi wyprawami Portugalczyków. Zapocz tkował je ksi
Henryk Portugalski, który w ci gu 12 lat wysłał tam 14 ekspedycji. Wszystkie zawróciły koło przyl dka Bojador, niedaleko Wysp Kanaryjskich. Wierzono
bowiem, e w pobli u równika, w obszarze „Zielonego Morza Ciemno ci”, sło ce znajduje si tak blisko ziemi, e pali ludzk skór na
czarno, a woda morska znajduje si w stanie wrzenia, w ród wirów
za i g stej zielonej mgły czyhaj potwory, gotowe po reć miałków18.
W ród podró ników i kupców, podejmuj cych miałe wyprawy,
był te Wenecjanin Alvise da Ca'da Mosto (Cadamosto). Wysłany
w 1455 r. przez ksi cia Henryka eglarza na poszukiwanie legendarnego królestwa kapłana Jana, dotarł do uj cia rzeki Gambii, nast pnie
zepchni ty przez sztorm odkrył Wyspy Zielonego Przyl dka, po czym
ponownie wpłyn ł do rzeki Gambii i wyruszył w gór rzeki, nawi zuj c kontakty handlowe z Afrykanami. Relacja z tej podró y była pierwszym opisem tamtego regionu Afryki. Była ona tym bardziej interesuj ca, e wskazuje na pokorne, bez poczucia wy szo ci, spotkanie
z mieszka cami. Opisuj c Afryk , Wenecjanin starał si zrozumieć
ich zachowanie, dostrzegał zainteresowanie ze strony murzy skich rozmówców19. Zało one w Gambii i Senegalu faktorie handlowe dostarczały pó niej znacznej liczby niewolników20.
Od XVI wieku datuje si wi ksze zainteresowanie Europy Afryk ,
ze wzgl du na rozwój handlu niewolnikami, których dostarczał ten
l d. Nadal renesansowa kosmografia obstawała przy podziale ludzkoci na trzy rasy, z których afryka ska była traktowana jako nieokrzesana i barbarzy ska, co usprawiedliwiało niewolniczy proceder. Afryka stała si wiadkiem i pomocnikiem ekspansji kolonialnej monar18

F. Everett, S. Reid, Odkrywcy, Warszawa 2005, s. 102 nn.
Relacja ukazała si w j zyku polskim: A. de Ca'da Mosto, Podró e do Afryki,
Wyd. Orbis, Gda sk 1994, s. 84.
20
Por. Wielki Encyklopedyczny Atlas wiata, 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. Jednocze nie była kontynentem zaopatruj cym Ameryk
w sił robocz . Europejczycy zakładali forty i faktorie, podpisywali
kontrakty i wymieniali ambasadorów z lokalnymi władcami. Przykładem mo e być układ mi dzy Portugali a królestwami Beninu i Konga. Jednocze nie historia przekazała szereg informacji o niesłychanych
okrucie stwach popełnionych na Afrykanach, zwłaszcza przy okazji
handlu niewolnikami. Gdy portugalski eglarz, Bartolomeo Diaz,
w 1487 r., jako pierwszy opłyn ł południowy cypel Afryki, nazywaj c go Przyl dkiem Burzowym (pó niejszy Przyl dek Dobrej Nadziei),
na pla y spotkał Hotentota, którego zabił. Historycy napisali, e „była
to pierwsza ofiara agresji białego człowieka w Afryce Południowej”.
Dziennik pokładowy Vasco da Gamy, który 7 listopada 1497 r. zakotwiczył w Zatoce w. Heleny (150 km na północ od dzisiejszego Kapsztadu), tak opisywał grup ludno ci Khoisan (tworzyli j Buszmeni z Hotentotami: Khoi – Hotentoci i San – Buszmeni):
Mieszka cy tego kraju s niadzi. Ich strawa ogranicza si do mi sa
fok, wielorybów i gazel oraz korzonków. Odziani s w skóry i nosz
fallkarpy osłaniaj ce ich m skie członki. Za or maj oszczepy z drzewa 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 wybrzea Afryki Zachodniej, od Gwinei na północy a do Angoli na południu, a dalej dolin Zambezi oraz Etiopi , a tak e wyspami przybrze nymi Afryki Wschodniej. Pierwszym obszarem Czarnej Afryki, z jakim zetkn li si Europejczycy (Portugalczycy), było wybrze e Gwinei (w połowie XV w.). Od około 1460 r. powstawały kolejne relacje
(ró nej jako ci) o Afryce. Poza wra eniami z podró y zawierały one
wiadomo ci o instytucji pa stw, które podró nicy i handlarze napotkali. I tak np. opis Beninu, wydany w XVII wieku, autorstwa Holen21

J. Reader, Afryka, tłum. E. Budrewicz-Wałaszewska, Wyd. G + J RBA, Warszawa 2001, s. 280.
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dra Olferta Dappera, podkre lał z uznaniem rozmiary stolicy pa stwa
(miała 30 ulic, które zdumiewały czysto ci ) oraz rozległo ć pomieszcze pałacowych dla władcy i jego pi ciu ministrów22.
Dopiero w połowie XVI wieku kartografia dała pierwsze, dokładne przedstawienie linii brzegowej Afryki. Jednak trzeba było jeszcze
czekać trzy wieki, by przełamać granic płaskowy u i spenetrować
wn trze kontynentu.

B. Inwazja Europy
W okresie triumfów polskiej husarii pod Wiedniem angielskie statki wiozły z Liverpoolu materiały bawełniane do Afryki, które tam
sprzedawały, kupuj c niewolników, którzy z kolei byli przewo eni do
Ameryki. W Ameryce sprzedawano ich za cukier, tyto i bawełn . Z surowcem bawełny statki wracały do Anglii, aby powtórzyć ten sam rejs.
Od 1680 do 1786 r. Anglicy przewie li do Ameryki z gór 2,5 mln
niewolników. Szacunkowo wywieziono z Afryki ogółem około 30 mln
czarnych niewolników23.
Niewolników Murzynów pocz tkowo wywo ono do Europy lub
na wyspy Oceanu Atlantyckiego, gdzie Portugalczycy i Hiszpanie, przy
wsparciu kapitałów niemieckiego i holenderskiego, utworzyli zr by
gospodarki plantacyjnej, dostarczaj cej cukier na chłonny rynek europejski. Po odkryciu Ameryki zacz to niewolników wywozić do Brazylii, Indii Zachodnich i innych kolonii hiszpa skich, a od XVII wieku na coraz wi ksz skal do kolonii angielskich i francuskich. Murzyni pracowali tam na plantacjach trzciny cukrowej, tytoniu, bawełny, kakao i kawy. Byli te wykorzystywani jako słu ba domowa,
górnicy w kopalniach kruszców, a nawet sporadycznie jako ołnierze24.
Kolonizacja europejska na południu Afryki zacz ła si dopiero
w XVII wieku. Na pozostałym terytorium Europejczycy nie próbowa22
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A.L. Morton, Dzieje ludu angielskiego, bmw, 1948, s. 185; W. Buhlmann, Gdzie
yj wiar . Ko ciół u progu XXI wieku, Warszawa 1985, s. 86-87.
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li tworzyć niczego innego poza fortami i osiedlami handlowymi. rodek Afryki pozostawał nieznany. W ród dost pnych dzieł historycznych 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 cz ci Afryki Zachodniej, zwłaszcza Mali i Ghany. W Europie do ko ca XVI wieku
wyobra ano sobie powszechnie Afryk jako l d zamieszkany przez
dzikie zwierz ta, słabo zaludniony, pokryty pustyniami i lasami, w duej mierze z erany przez przera aj ce upały i straszliwe choroby, przeci ty stref gor ca, w której obr bie nikt nie mieszkał, oraz tworz cy
na równiku barier nie do przebycia mi dzy dwiema strefami umiarkowanymi globu ziemskiego. Kontynent wydawał si hermetycznie
zamkni tym pudełkiem, a do jego opisania wykorzystywano wszystkie mo liwe wyobra enia, przes dy i l ki. Kotwicz cy w 1609 r. w Zatoce Stołowej (koło dzisiejszego Kapsztadu) Cornelius van Purmerendt tak opisywał mieszka ców tego regionu Afryki:
Lud ółtawy, nader szpetny, naprawd straszny, z owini tymi dwa, trzy
razy dookoła szyi jelitami zwierz t, skórami zwierz cymi zarzuconymi na górn cz ć ciała, ale poza tym nadzy, tyle e m skie organy
okryte s kawałkiem skóry. Ich chatki, jak małe psie budy, stoj po
dwadzie cia albo wi cej w okr gu. Maj wiele czworono nych zwierz t, takich jak bydło oraz owce z wielkimi tłustymi ogonami: wymieniali je z nami na mied i elazo. Maj zaiste złodziejsk natur i trzeba si mieć na baczno ci, eby nie zostać przez nich oszukanym25.

Zainteresowanie Afryk wzrosło w Europie w XVIII wieku. Zacz ły powstawać pierwsze prace na temat geografii, historii i kultury,
zwłaszcza zachodniej cz ci Czarnego L du. W Anglii np. w latach
1736-1765 ukazała si ogromna, 23-tomowa, Universal History (Historia Powszechna), zawieraj ca dwa tomy po wi cone Afryce. Zacz ły te ukazywać si pierwsze historie Angoli (1792), Gwinei (1772),
Dahomeju (1789 i 1793) i inne. Prace te były jednak wyra nie tendencyjne, 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. te J. Reader, Afryka..., s. 281.

