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Drodzy Czytelnicy,

Z dumą oddaję w Państwa ręce nowy, IV numer African Review - Przeglądu Afrykanistycznego.  

Magazyn  MKA  UW  powrócił  po  roku  przerwy  z  kilkoma  zmianami.  Niemal  wszystkie  

opublikowane  w  nim  artykuły  zostały  zrecenzowane  przez  pracowników  naukowych  

Uniwersytetu  Warszawskiego,  zyskując  tym samym status  publikacji  naukowych.  Artykuły  te  

zostały także w całości przetłumaczone na język angielski,  aby nasz magazyn mógł trafić do  

jeszcze szerszego grona odbiorców. Ich różnorodna tematyka powinna zainteresować zarówno  

hausanistów, etiopistów i suahilistów, jak i osoby ciekawe Afryki, które  z samą afrykanistyką nie  

miały do tej pory do czynienia.

African Review - Przegląd Afrykanistyczny vol. IV nie powstałby bez udziału i pomocy wielu osób,

w  szczególności  autorów  artykułów  i  zdjęć,  tłumaczy,  recenzentów  oraz  byłych  i  obecnych  

członków  redakcji.  Wszystkim  tym  osobom  serdecznie  dziękuję...  i  zapraszam  Państwa  do  

lektury.

                                                                     

                                                              
                                                                     

Dear Readers,

I proudly present to you the new, fourth issue of the African Review. The magazine returns after a  

year of absence with several changes. Almost all articles have been reviewed by academics of the  

University of Warsaw, thus becoming academic publications. The articles have also been entirely  

translated  into  English,  in  order  to  reach a wider  range of  readers.  The variety  of  subjects  

covered by the magazine should interest people studying Hausa, Ethiopian or Swahili cultures, as  

well as people who are curious about Africa but have nothing to do with African studies. I would  

like to thank everyone who contributed to this publication and wish you a good read.

Katarzyna Krucikowska



MATEUSZ BĘDKOWSKI

OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ WYPRAWY NAUKOWEJ DO KAMERUNU 
Z PERSPEKTYWY 130 LAT

„Walka naukowa jest  jedyną  walką,  jaką  prowadzić  możemy w naszym kraju  i  w  

każdej gałęzi  pożytek przynieść ona mu może. W tej podróży ponieśliśmy niejedną ofiarę,  

którymi okupione są skromne nasze rezultaty, - ofiary te nas nie zrażą, owszem przeciwnie;

- poznaliśmy obszerne pole pracy naukowej w owych stronach, a czując do nich powołanie –  

żadnym słowem zniechęcającym zrazić się nie damy. Per aspera ad astra była i będzie naszą  

dewizą – a może uda nam się dalej przysporzyć ziomkom tego, co nam potrzeba, nie ofiar

i męczenników, których ma kraj nasz dość – lecz pozytywnych rezultatów.”1 

O ekspedycji słów kilka

Pomysł  wyprawy do  Kamerunu  zrodził  się  w  umyśle  młodego  oficera  marynarki 

rosyjskiej  –  Stefana  Szolc-Rogozińskiego (1861-1896).  W latach 1881-1882 poświęcił  on 

wiele czasu i pieniędzy na realizację tegoż marzenia. Oficjalnym celem ekskursji miało być 

odkrycie  legendarnego  jeziora  lub  kompleksu  jezior  o  nazwie  Liba.  Jeszcze  przed 

wyruszeniem  ekspedycji  Rogoziński  za  pośrednictwem  swego  przyjaciela  Klemensa 

Tomczeka (1860-1884), geologa, nawiązał kontakt z Adrianem Baranieckim, twórcą Muzeum 

Techniczno-Przemysłowego  i  Izydorem  Kopernickim,  antropologiem  z  Akademii 

Umiejętności.  W zamian za pomoc finansową miczman zobowiązał się do przesyłania im 

eksponatów etnograficznych i antropologicznych. 

Mimo wsparcia wielu osób prywatnych i sympatii licznych polskich gazet niewiele 

brakowało,  by  ekspedycja  w  ogóle  nie  wyruszyła  z  Europy.  Rogoziński  musiał  walczyć 

z  wieloma przeciwnościami losu: brakiem funduszy, problemem z transportem, rezygnacją 

części sponsorów i członków ekspedycji.  Wiele czasu i pieniędzy pochłonęła też naprawa 

okrętu kupionego specjalnie dla podróżników - „Łucji-Małgorzaty”. Pod koniec 1882 roku 

w powodzenie ekskursji zwątpiły nawet polskie media. Ostatecznie jednak Rogozińskiemu 

udało  się  przezwyciężyć  wszelkie  trudności.  Po wielokrotnych zmianach planów i  składu 

wyprawy na statku znalazło się pięciu Polaków, poza Rogozińskim i Tomczekiem byli to: 

1 Szolc-Rogoziński, S., Pod równikiem. Odczyty S. S. Rogozińskiego wypowiedziane w Sali Radnej miasta  
Krakowa, Kraków 1886, s. 155.
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Leopold Janikowski (1855–1942) - meteorolog, Władysław Ostaszewski i Józef Hirschenfeld-

Mielecki.

„Łucja-Małgorzata” wyruszyła z francuskiego Hawru w grudniu 1882 roku. Podczas 

swej podróży Polacy zwiedzili wiele ciekawych miejsc mało znanych ich rodakom. Były to 

kolejno: Madera, Wyspy Kanaryjskie, Liberia, państwo Sanwi i Złote Wybrzeże (Ghana). W 

kwietniu 1883 roku podróżnicy dopłynęli  do Fernando-Po (Bioko),  wyspy znajdującej  się 

kilkadziesiąt  kilometrów  od  wybrzeża  kameruńskiego.  Pomimo  kolejnych  kłopotów,  tj. 

zatonięcia statku i rezygnacji Ostaszewskiego i Mieleckiego z udziału w wyprawie, pozostali 

podróżnicy zdecydowali się kontynuować misję. Gdy Janikowski budował bazę ekspedycji na 

pobliskiej  wysepce  Mondoleh,  Rogoziński  i  Tomczek prowadzili  podróże  w głąb  lądu,  z 

których powrócili do swego kompana w styczniu 1884 roku. Tak jak wszędzie, przebywając 

w Kamerunie Polacy starali się poznać religię krajowców, a także ich obrzędy, zwyczaje i 

życie codzienne. 

Niestety kolejne wydarzenia uniemożliwiły kontynuowanie pracy naukowej. W maju 

1884 roku zmarł na malarię Klemens Tomczek. W lipcu tego roku do Kamerunu przybyły 

oddziały  niemieckie  rozpoczynając  tworzenie  tam kolonii  Rzeszy.  Polacy  nieoczekiwanie 

znaleźli się pośrodku rywalizacji brytyjsko-niemieckiej o ten obszar. Rogoziński i Janikowski 

zdecydowali  się  pomóc  Brytyjczykom  wierząc,  że  będzie  to  lepszy  wybór  dla  ludności 

tubylczej.  Podróżnicy zawarli  preliminarny traktat  oddając  pod protekcję  brytyjską  swoje 

ziemie  (obszar,  na  którym  znajdowała  się  stacja  naukowa,  a  także  okoliczne  terytoria 

odkupione  od  kilku  kacyków),  a  następnie  pomagali  w  podpisywaniu  podobnych  umów 

z innymi przywódcami wiosek. Wtedy też o samym Kamerunie zrobiło się głośno na świecie. 

Nawet  Rogoziński  i  Janikowski  byli  wspominani  w  gazetach  brytyjskich  i  niemieckich. 

O rywalizacji mocarstw pisały też gazety amerykańskie. Czasopisma niemieckie oczywiście 

bardzo negatywnie przedstawiały Rogozińskiego w całym tym konflikcie, wręcz zrzucały na 

niego  odpowiedzialność  za  destabilizację  w  regionie  i  groźbę  wybuchu  wojny.  Od 

Brytyjczyków Rogoziński dostał szerokie uprawnienia, między innymi władzę nad Victorią 

(Limbe), osadą brytyjską znajdującą się na wybrzeżu kameruńskim. 

Polacy pracę dla Anglików zakończyli ostatecznie w lutym 1885 roku. Nie mogli oni 

wpłynąć jednak na losy tego regionu, ponieważ Brytyjczycy, będący tu znacznie wcześniej od 

Niemców, nie byli tak naprawdę nigdy zainteresowani objęciem we władanie tego obszaru. 

Polacy  co  najwyżej  wzmocnili  kartę  przetargową  Brytyjczyków  w pertraktacjach  o  inne 

regiony Afryki. W marcu 1885 roku zrezygnowani eksploratorzy opuścili Kamerun. Mimo 

kolejnych planów, Rogozińskiemu nigdy już nie udało się zorganizować podobnej ekspedycji. 
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Baza źródłowa

Wyprawa  kameruńska  poszczycić  się  może  pokaźną  bazą  źródłową.  O ekspedycji 

powstało bardzo dużo artykułów pisanych zarówno przez członków ekspedycji, jak i polskich 

intelektualistów  w  takich  czasopismach  jak:  „Kurier  Warszawski”,  „Wędrowiec”, 

„Wszechświat”,  „Tygodnik  Ilustrowany”  czy  „Prawda”.2 Dużo  z  tych  tytułów  zostało 

zdigitalizowanych i są one obecnie dostępne w polskich bibliotekach cyfrowych.  

Obydwaj Polacy, którzy powrócili z ekskursji, spisali swoje wspomnienia. Rogoziński 

w  roku  1886  opublikował  dwie  książki.  Pierwsza,  „Pod  równikiem.  Odczyty  S.  S. 

Rogozińskiego  wypowiedziane  w  Sali  Radnej  miasta  Krakowa”,  składa  się  z  czterech 

odczytów, które pobieżne opisywały całą podróż z etnografią i botaniką odwiedzanych krain. 

W  jego  drugiej  książce,  pt.  „Wyprawa  S.  S.  Rogozińskiego:  żegluga  wzdłuż  brzegów 

Zachodniej  Afryki  na  Lugrze  »Łucja-Małgorzata«  1882  –  1883”, obszerniejszego  opisu 

doczekała  się  tylko  pierwsza  część  wyprawy.  Niestety,  wbrew  zamierzeniom  autora,  jej 

kontynuacja nigdy się nie ukazała. 

Janikowski ostateczną wersję swoich wspomnień opublikował dopiero w 1936 roku. 

Wydane one zostały przez Ligę Morską i  Kolonialną pod tytułem:  „W dżunglach Afryki. 

Wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882 – 1890”. Cechowały ją barwne 

opisy etnograficzne i przyrodnicze, wzbogacone o bardzo interesujące przemyślenia autora. 

Jest  znacznie  mniej  dokładna  od  książek  przywódcy  wyprawy  i  zawiera  wiele  błędów, 

zwłaszcza w datacji (co niewątpliwie można częściowo usprawiedliwić ogromnym dystansem 

czasowym, jaki dzielił wydanie książki od zakończenia ekspedycji). 

 Wspomnienia Janikowskiego są bardzo istotne, gdyż prezentują wydarzenia z innej 

perspektywy, uzupełniając relację Rogozińskiego. Trzeba jednak pamiętać, że jest to książka 

napisana  na  potrzeby  Ligii  Morskiej,  dla  której  Janikowski  próbuje  udowodnić  sekretny 

„kolonialny”  cel  dawnej  wyprawy:  według  niego  Rogoziński  pragnął  odszukać  dla 

zniewolonego  narodu  miejsce  pod  założenie  niezależnego  skupiska  Polaków.  Książka  ta 

opisuje także drugą wyprawę Janikowskiego, którą odbył w końcu lat 80. XIX wieku (stąd 

daty w tytule: 1882 – 1890).    

2 Pokaźną kwerendę źródłową dotyczącą wyprawy opracował w latach 30. XX w. Stanisław Zieliński. 
Zieliński, S., Stefan Rogoziński 1861-1896 (z bibljografją prac Rogozińskiego i literaturą wyprawy  
kameruńskiej), Warszawa 1934.  

3



Warto jeszcze wspomnieć, iż zmarły podczas wyprawy Klemens Tomczek pozostawił 

po sobie liczne notatki z okresu ekspedycji, niestety żaden z jego przyjaciół nie pokusił się 

o ich wydanie.

Osiągnięcia podróżników 

Jeden  z  największych  zwolenników  wyprawy  kameruńskiej  -  Bolesław  Prus,  z 

pewnym rozgoryczeniem napisał:  „Już dziś, dzięki Rogozińskiemu, nowe polskie nazwisko 

zapisało się  w geograficznych rocznikach. Niewielka sława, ale też – co prawda – niewielkie 

koszta…  Gdybyśmy  mogli  sumy  rozsypane  przez  naszych  ziomków  w  zagranicznych 

hotelach i kawiarniach obrócić na cele ogólnoludzkie, sława byłaby większa”3. Nie udało się 

niestety Polakom osiągnąć  głównego celu  wyprawy,  gdyż nie  rozstrzygnęli  oni  problemu 

istnienia  jeziora Liba. Dokonały tego dopiero ekspedycje niemieckie, nierzadko liczące po 

kilkaset osób, które wspierane były oficjalnie przez rząd niemiecki.

Oceniając  osiągnięcia  ekspedycji  trzeba  pamiętać,  że  Polaków  w  najważniejszym 

momencie wyprawy było tylko trzech, a wszyscy oni byli bardzo młodzi i niedoświadczeni. 

Wyprawa  była  niedofinansowana  i  cierpiała  na  brak  sprzętu  podróżniczego.  Dodatkowo 

poruszała  się  po trudnym terenie na obszarze o równikowym klimacie,  gdzie  z  uwagi  na 

ciężkie warunki klimatyczne pierwsi europejscy misjonarze i kupcy pojawili się dopiero z 

początkiem XIX wieku.

Polscy  podróżnicy  niewątpliwie  przyczynili  się  do  poszerzenia  wiedzy  o  Afryce 

Równikowej.  Na  obszarze  Kamerunu,  który  zbadali,  obecnie  należącym  do  Prowincji 

Południowo-Zachodniej (departamenty Fako i Meme) i Prowincji Nadmorskiej (departamenty 

Wouri  i  Mungo)  nierzadko  byli  pierwszymi  białymi  przybyszami.  Rogoziński  i  Tomczek 

gruntownie zbadali znaczną część Góry Kameruńskiej  (Mongo ma Ndemi). Tomczek jako 

pierwszy znany Europejczyk dotarł do jeziora Mbu (Barombi Mbo). 

Dodatkowo podróżnicy nanieśli  liczne dane kartograficzne na mapę Afryki,  którą w 1884 

roku  wydały  równocześnie  Instytut  Istusa  Perthesa  w  języku  niemieckim  i  Akademia 

Krakowska w języku polskim.4 Mapę można zobaczyć także w czasopiśmie „Wszechświat” 

z tego samego roku.5 Zainteresowane nią były liczne Towarzystwa Geograficzne w Europie, 

a w Kamerunie korzystali z niej potem Niemcy. Świadczy to o jej dobrej jakości, mimo braku 

3 Prus, B., „Kroniki Tygodniowe”, Kurier Warszawski, 262, 1884, s. 3. 
4 Janikowski, L.,  W dżunglach Afryki. Wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882 – 1890, 
Warszawa 1936, s. 117. 
5 Sulimierski, F., „Podróż Afrykańska Rogozińskiego”, Wszechświat, 22, 1884, s. 364 – 365.
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precyzyjnych  instrumentów pomiarowych podczas  jej  wykonywania.  Dzięki  współczesnej 

technologii  każdy  może  ją  zweryfikować  na  podstawie  internetowych  map  satelitarnych, 

a porównanie to wychodzi nadspodziewanie dobrze. Warto także wspomnieć, że Janikowski 

zbadał  klimat  wybrzeża  kameruńskiego,  a  Tomczek jego florę,  odkrywając  występowanie 

drzew kauczukowych. Rogoziński w swej pracy na temat Bubisów z Fernando-Po zaznaczył 

granice  ówczesnych zasięgów głównych  grup etnicznych  i  scharakteryzował  je.  Stworzył 

także  słownik  języka  Bakwiri,  który  został  potem  opublikowany  przez  Akademię 

Umiejętności w Krakowie. Tomczek z kolei napisał słownik języka Kru. 

Niewątpliwie  jednak  najważniejszym  dokonaniem  ekspedycji  są  przywiezione  na 

ziemie polskie eksponaty afrykańskie, które Polacy zdobywali nieraz z ogromnym trudem.

Losy zbiorów 

Zbiory przywiezione przez Rogozińskiego i Janikowskiego można podzielić przede 

wszystkim na antropologiczne (czaszki i kości z Teneryfy, Kamerunu i Gabonu dla Zakładu 

Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), botaniczne (nasiona, suszone owoce i wodorosty 

dla  profesora  Józefa  Rostafińskiego)  i  etnograficzne  –  najliczniejsze,  o  których  więcej 

poniżej.  Poza  tym  ekspedycja  zebrała  jeszcze  skóry  różnych  zwierząt  (m.in.  lampartów, 

antylop,  małp)  i  kilkadziesiąt  muszli  z  wybrzeża.  Drobne  przedmioty  związane 

z  podróżnikami  rozsiane  są  obecnie  po  muzeach  całej  Polski,  do  ciekawszego  skupiska 

należy zaliczyć Dział Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie,  gdzie 

znajdują się m.in.: mapy, portrety, fotografie i korespondencja członków ekspedycji (pierwsze 

zostały przekazane przez Zofię Janikowską, wdowę po Leopoldzie, w 1948 roku). 

Zbiory etnograficzne wyprawy trafiły przede wszystkim do Krakowa i  Warszawy.6 

Mimo,  że  krakowskie  muzea  już  wcześniej  były  zasilane  przedmiotami  z  wypraw 

afrykańskich, m.in. przez Antoniego Rehmana i Artura Müldnera, nigdy nie miało to miejsca 

w tak znacznej liczbie. Bardzo istotne jest też to, że kolekcja kameruńska reprezentuje kultury 

tradycyjne, nie będące pod wpływem Europejczyków. 

Pierwsze okazy zgromadzone przez ekspedycję w 1883 roku dotarły na ziemie polskie 

w styczniu roku następnego. Otrzymało je muzeum Baranieckiego. Dochód z wystaw tych 

przedmiotów zasilił wątłe fundusze wyprawy. Było to 80 okazów, m.in.: przedmioty rybackie 

6 Opisania tych eksponatów podjęli się Maria Zachorowska i Janusz Kamocki. Ich książka zawiera unikalne 
zdjęcia zarówno przywiezionych przedmiotów jak i samych odkrywców. Co istotne, katalog obejmuje także 
przedmioty, które nie zachowały się do czasów współczesnych, lub zaginęły. M. Zachorowska i J. Kamocki, 
Stefan Szolc-Rogoziński. Badania i kolekcja afrykańska z lat 1882 do 1890, Kraków 1984.
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i  gospodarskie,  naczynia,  broń,  instrumenty  muzyczne,  ozdoby  i  dodatki  do  strojów.7 

Obiecane  trofea  otrzymała  także  Akademia  Umiejętności.  Na  całą  kolekcję  z  ekspedycji 

afrykańskiej złożyły się jeszcze co najmniej dwukrotne przekazy eksponatów dokonywane 

w latach 1884–1885.

Zbiory  były  uzupełniane  także  po  następnych  peregrynacjach  Polaków: 

Rogozińskiego na Fernando-Po, gdzie przebywał z przerwami do 1891 roku i Janikowskiego, 

który  powrócił  ostatecznie  do  Europy  w  1890  roku.  Łącznie  krakowska  kolekcja 

etnograficzna liczyła 370 obiektów. Na początku XX wieku eksponaty zaczęły stopniowo 

migrować  pomiędzy  naukowymi  placówkami  w  mieście:  z  Muzeum  Techniczno-

Przemysłowego do Muzeum Narodowego i  Muzeum Etnograficznego założonego w 1911 

roku,  które  podjęło  się  zadania  scalenia  zbiorów  z  wyprawy Rogozińskiego.  Ostateczną 

decyzję  o  likwidacji  Muzeum  Przemysłu  Artystycznego  (dawniej  Techniczno-

Przemysłowego) podjęto w 1950 roku, wtedy też przekazano ostatnie eksponaty związane z 

Kamerunem innym instytucjom. Do dzisiaj z krakowskiej części zbiorów zachowały się 303 

przedmioty8,  z  czego  większość  znajduje  się  w  Muzeum  Etnograficznym  im.  Seweryna 

Udzieli,  które to poszczycić się może jednymi z większych zbiorów afrykanistycznych w 

Polsce. Przedmioty związane z ekspedycją afrykańską nie są jednak dostępne na wystawach 

stałych, by je obejrzeć trzeba napisać stosowne podanie do dyrektora placówki.

Kolekcja  Janikowskiego,  która  przekazana  została  Warszawie,  nie  miała  tyle 

szczęścia. Po powrocie Janikowskiego z jego drugiej wyprawy afrykańskiej miał on znaczny 

wpływ na powstanie Stałej Wystawy Etnograficznej na Krakowskim Przedmieściu (władze 

nie  zgodziły  się  wówczas  na  nazwę  Muzeum).  Zbiory  podróżnika  (etnograficzne 

i przyrodnicze) przedstawiały się bardzo imponująco, gdyż, jak sam twierdził, składały się 

one z około 1300 przedmiotów. Większość pochodziła jednak z jego gabońskiej wyprawy. Do 

eksponatów  Janikowskiego  szybko  dołączano  nowe,  aż  wszystkie  zbiory  etnograficzne 

przeniesiono do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, którego jednym z działów było późniejsze 

Muzeum  Etnograficzne.  Niestety,  wszystkie  skarby  spłonęły  podczas  obrony  Warszawy 

w 1939 roku. 

7 Sulimierski, F., „Z wyprawy zachodnio-afrykańskiej S.S. Rogozińskiego”, Wędrowiec, 12, 1884, s. 143.
8 Stan na 1984 rok. M. Zachorowska i J. Kamocki, op. cit., s. 21.
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MATEUSZ BĘDKOWSKI

TRANSLATED BY PAWEŁ ROJEWSKI

THE ACCOMPLISHMENTS OF THE POLISH SCIENTIFIC EXPEDITION 

TO CAMEROON FROM THE PERSPECTIVE OF 130 YEARS

“Scientific battle is the only battle we can fight in our country and it can profit the  

country in many ways. We have endured many sacrifices to achieve our modest results during  

our journey; these sacrifices do not deter us; on the contrary, we have learned much about  

scientific endeavor in these parts, and feeling inclined to it, we will not be deterred by any  

discouraging words. Per aspera ad astra was and always will be our motto – maybe we will  

be able to gain what is needed by our compatriots – not victims and martyrs, of whom our  

country have enough, but positive results.”1

A few words on the expedition

The idea of an expedition to Cameroon first came to a young officer of the Russian 

navy – Stefan Szolc-Rogoziński (1861-1896). In 1881-1882 he spent considerable amount of 

time and money on realizing this dream. The official goal of this excursion was to find the 

legendary  lake  (or  lake  complex)  called  Liba.  Even  before  the  expedition  took  out, 

Rogoziński  asked  his  friend,  Klemens  Tomczek  (1860-1884)  for  assistance  in  contacting 

Adrian  Baraniecki,  the  founder  of  the  Muzeum  Techniczno-Przemysłowe  (Museum  of 

Technology  and  Industry)  and  Izydor  Kopernicki,  an  anthropologist  from the  Akademia 

Umiejętności (Academy of Learning). In exchange for financial aid, he agreed to send them 

ethnographic and anthropologic exhibits.

Regardless of the support of both private individuals and Polish media, the expedition 

was close to not even leaving Europe. Rogoziński had to defeat many obstacles – the lack of 

funding, problems with transportation and the resignation of some sponsors and expedition 

members. The repairs of the ship, bought for the expedition – “Łucja-Małgorzata” also proved 

time- and cost-consuming. With 1882 nearing its end, even Polish media doubted the success 
1Szolc-Rogoziński, S., Pod równikiem. Odczyty S. S. Rogozińskiego wypowiedziane w Sali Radnej miasta  
Krakowa, Kraków 1886, s. 155.
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of  the  expedition.  Finally,  Rogoziński  managed  to  surmount  these  obstacles.  After  many 

changes  to  the  plans  and  the  list  of  crew,  the  ship  was  boarded  by five  Poles.  Besides 

Rogoziński and Tomczek, the expedition members were Leopold Janikowski (1855-1942), 

meteorologist, Władysław Ostaszewski and Józef Hirschenfeld-Mielecki.

“Łucja-Małgorzata” set sail from the French port of Havre in December 1882. During 

their voyage, the Poles managed to travel to many sites that were not well-known in Poland. 

These were, chronologically: Madera, the Canary Islands, Liberia, Kingdom of Sanwi and the 

Gold Coast (Ghana). In April 1883, the explorers reached Fernando-Po (Bioko), an island 

several dozen miles off the coast of Cameroon. Despite further setbacks – the sinking of the 

ship and Ostaszewski and Mielecki’s resignation from the expedition, the remaining members 

agreed to carry on. While Janikowski was setting up an expedition base on the nearby island 

of  Mondoleh,  Rogoziński  and Tomczek were travelling inland.  They returned in  January, 

1884. Like everywhere they went, the Poles in Cameroon tried to learn about the religion, 

customs and everyday life of the natives.

Unfortunately, further complications made it impossible to carry on with the research. 

In May 1884, Klemens Tomczek died of malaria. In July, German troops landed in Cameroon 

and started founding a colony of the Reich.  The Poles  suddenly found themselves in  the 

middle of a British-German conflict.  Rogoziński and Janikowski chose to  aid the British, 

believing  it  would  be  beneficial  to  the  locals.  The  travelers  signed  a  preliminary  treaty, 

transferring all their lands under British protection (the area of the research station and some 

territory, acquired from the local chiefs), and helped local chieftains sing similar-sounding 

agreements.  This  is  when  Cameroon  came  to  worldwide  attention.  Even  Rogoziński  and 

Janikowski were mentioned in German and British newspapers. American media also covered 

the  German-British  conflict  in  the  area.  The  German media  had  a  very negative  attitude 

towards Rogoziński’s role in this conflict, claiming him responsible for destabilizing the area 

and possible outbreak of a war. On the other hand, Rogoziński was given much power by the 

British,  including governance  over  Victoria  (Limbe),  a  British settlement  on  the  coast  of 

Cameroon.

The Poles finished working for the British in February 1885. They couldn’t  really 

influence the fate of this region, because the British, who have arrived here earlier than the 

Germans, weren’t really interested in holding this region. All the Poles succeeded to do was to 

increase the British leverage in negotiations about other parts of Africa. In March 1885 the 
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explorers  left  Cameroon.  Despite  ambitious  plans,  Rogoziński  never  managed  to  mount 

similar expedition.

Sources

The Cameroon expedition has left a wide variety of source material. There are many 

articles, written for magazines, such as “Kurier Warszawski”, “Wędrowiec”, “Wszechświat”, 

“Tygodnik  Ilustrowany”  or  “Prawda”  by  the  expedition  members  and  prominent  Polish 

intellectuals.2 Much of them are now digitalized and are available on websites of polish digital 

libraries. 

Both  Poles  that  returned  from the  expedition  have  written  down  their  memories. 

Rogoziński  published  two  books  in  1886.  One,  called  “Pod  równikiem.  Odczyty  S.S. 

Rogozińskiego, wypowiedziane w Sali Radnej miasta Krakowa” (Under the Equator. Lectures 

of S.S. Rogoziński, carried out in the Council Hall of Cracow), comprised of four lectures that 

summarized the expedition and the ethnography, fauna and flora of the lands they visited. His 

second book, entitled “Wyprawa S.S Rogozińskiego: żegluga wzdłuż brzegów Zachodniej 

Afryki  na  Lugrze  »Łucja-Małgorzata«  1882-1883” (S.S.  Rogoziński’s  Expedition:  Sailing 

Along the Coast of West Africa on the Lugger »Łucja-Małgorzata«) was more thorough only 

while describing the first part of the expedition. However, a continuation, intended by the 

author, never appeared.

Janikowski  didn’t  publish the final  version of  his  memoirs  until  1936.  They were 

published by Liga Morska i Kolonialna (The Maritime and Colonial League) under the title: 

“W dżunglach Afryki. Wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882-1890”. 

(In the Jungles of Africa. Memories from the Polish African Expedition in 1882-1890). Its key 

elements  were  the  colorful  ethnographic  and  biological  descriptions  with  interesting 

comments of the author. It is much less accurate than the books of the expedition leader and it  

contains many errors, especially in dating (which is understandable due to the time disparity 

between the date of the expedition and the publishing).

Janikowski’s memories are very important, because they present the expedition from a 

different perspective, supplementing Rogoziński’s tale. One has to remember, however, that 

this  book was  written  for  the  Maritime  League and  Janikowski  tried  to  prove  the  secret 
2 Pokaźną kwerendę źródłową dotyczącą wyprawy opracował w latach 30. XX w. Stanisław Zieliński. 
Zieliński, S., Stefan Rogoziński 1861-1896 (z bibljografją prac Rogozińskiego i literaturą wyprawy  
kameruńskiej), Warszawa 1934. 
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“colonial” goal of the expedition: he claimed that Rogoziński wanted to find a suitable place 

for  a  colony of  the  enslaved Polish  nation.  The book also describes  Janikowski’s  second 

expedition in late 80’s of the 19th century (hence the date 1882-1890).

It is also worth mentioning that Klemens Toczek, who died during the expedition, left 

numerous notes from the journey, but none of his friends ever published them.

The explorers’ accomplishments

One of the foremost proponents of the Cameroon expedition, Bolesław Prus, wrote 

with  some bitterness:  “Even today,  thanks to  Rogoziński,  a  Polish name has  appeared  in 

geographic annals. It’s a modest glory, but at a modest cost… If we could turn the sums, spent 

by our compatriots in foreign hotels and coffeehouses to the advancement of humanity, the 

fame would be much greater”3. Unfortunately, the Poles have not reached the main goal of the 

expedition, that is locating the Liba lake. Only much later, German expeditions, numbering in 

the hundreds and backed by the german government, managed to do that.

While assessing the accomplishments of the expedition, one has to remember that at 

the crucial point, it  numbered only three Poles, all of them young and inexperienced. The 

expedition  was  underfinanced  and  ill  equipped.  Additionally,  the  Poles  travelled  through 

rough terrain in the equatorial climate. The conditions were so harsh that the first missionaries 

and merchants from Europe didn’t arrive here until the beginning of the 19th century.

The Polish explorers definitely increased the scope of knowledge about Equatorial 

Africa.  They were often the first white people to set foot in the lands they visited,   now 

belonging to the Southwest Province (departments of Fako and Meme) and Littoral Province 

(Wouri  and  Mungo).  Rogoziński  and  Tomczek  thoroughly  explored  much  of  Mount 

Cameroon (Mongo ma Ndemi). Tomczek was the first known European to find Mbu Lake 

(Barombi Mbo).

Additionally, the explorers created the map of Africa, published in 1884 by the Justus 

Perthes Institute in German and the Academy of Cracow in Polish.4 The map also appeared in 

the “Wszechświat” magazine from the same year.5 Many geographic societies in Europe were 

interested in it, and Germans in Cameroon used it as well. It proves the good quality of the 

3 Prus, B., „Kroniki Tygodniowe”, Kurier Warszawski, 262, 1884, s. 3. 
4 Janikowski, L., W dżunglach Afryki. Wspomnienia z polskiej wyprawy afrykańskiej w latach 1882 – 1890, 
Warszawa 1936, s. 117. 
5 Sulimierski, F., „Podróż Afrykańska Rogozińskiego”, Wszechświat, 22, 1884, s. 364 – 365.
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map,  even  though  the  Poles  had  no  precise  measuring  instruments.  Thanks  to  modern 

technology,  everyone  can  verify  it  using  Internet  satellite  maps,  and  it  proves  to  be 

surprisingly accurate. Moreover, Janikowski studied the climate of the Cameroonian coast, 

while Tomczek studied the flora, discovering rubber trees. Rogoziński marked the territorial 

ranges of ethnic groups in his work about the Bubi people from Fernando-Po. He also created 

a dictionary of the Bakwiri language, later published by Akademia Umiejętności in Cracow. 

Tomczek created a dictionary of the Kru language.

But the most important accomplishment of the expedition was carrying home artifacts, 

sometimes acquired with much difficulty.

The fate of the exhibits

The  artifacts,  secured  by  Rogoziński  and  Janikowski  can  be  divided  into 

anthropological (skulls and bones from Tenerife, Cameroon and Gabon for ZAUJ), botanical 

(seeds,  dried fruit  and seaweeds for professor Józef  Rostafiński)  and ethnographic,  which 

were most numerous and are described below. Moreover, the expedition acquired animal skins 

(e.g. leopards, antelopes, monkeys) and seashells. Small items, related to the explorers are 

scattered in museums throughout Poland. One of the most interesting collections resides in 

Dział  Kultur  Pozaeuropejskich  Muzeum  Narodowego  (the  Extraeuropean  Cultures 

Department of the National Museum) in Szczecin. It contains maps, portraits, photographs 

and letters, written by the explorers (the first of which were deposited by Zofia Janikowska, 

the wife of Leopold, in 1948).

Ethnographic findings of the expedition were sent primarily to Cracow and Warsaw.6 

Even  though  the  Cracow museums  have  received  African  exhibits  before  that  (i.e.  from 

Antoni  Rehman  and  Arthur  Müldner),  this  time  the  quantity  was  much  larger.  It  is  also 

important to note that the Cameroonian collection represents traditional cultures, unaffected 

by the Europeans.

The first artifacts, gathered by the expedition in 1883 reached Polish soil in January, 

the next year. They were sent to Baraniecki Museum. The profits from the exhibition helped 

fuel the expedition’s meager funding. These artifacts were comprised of fishing equipment, 

6 These exhibitions were described by Maria Zachorowska and Janusz Kamocki. Their book contains unique 
photographs of the imported objects and the explorers themselves. What s essential, the catalogue also includes 
the objects that hasn't been preserved till present times or went missing. M. Zachorowska i J. Kamocki, Stefan 
Szolc-Rogoziński. Badania i kolekcja afrykańska z lat 1882 do 1890, Kraków 1984.
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dishes,  weaponry,  musical  instruments  and  clothing  accessories  and  others.7 Akademia 

Umiejętności also received its promised trophies. The whole collection comprised of at least 

two more donations, made in 1884-1885.

The collections were expanded during the Poles’ other expeditions – Rogoziński’s trip 

to Fernando-Po, where he stayed to 1891 and Janikowski’s, who returned to Europe in 1890. 

The Cracow ethnographic collection  numbered 370 exhibits.  In  the  beginning of  the 20th 

century, they started migrating between various institutions in the city – from the Museum of 

Technology and Industry to the National Museum and the Ethnographic Museum (founded in 

1911),  which  wanted  to  gather  all  the  exhibits  from  Rogoziński’s  expedition.  Muzeum 

Przemysłu  Artystycznego  (the  Museum  of  Artistic  Industry,  formerly  the  Museum  of 

Technology and Industry)  was closed down in 1950.  This  is  when the last  exhibits  from 

Cameroon were sent to other institutions. To this day, 303 pieces survived in the Cracow part 

of the collection8,  most of which reside in Muzeum Etnograficzne im.  Seweryna Udzieli, 

which houses one of the largest African collections in Poland. However, they are not a part of 

the permanent exhibition – to see them you have to contact the Museum’s director.

Janikowski’s collection, sent to Warsaw, had less luck. After his return from Africa he 

had  a  major  influence  on  creating  the  Stała  Wystawa  Etnograficzna  (Permanent 

Ethnographical  Exhibition)  on  Krakowskie  Przedmieście  street  (the  government  didn’t 

authorize the use of the word “museum”). His collections (both in ethnography and biology) 

were impressive – he claimed the number of exhibits was close to 1300 pieces. However, 

most of them came from his trip to Gabon. New pieces were added to his exhibits and the 

collection  was  moved  to  Muzeum  Przemysłu  i  Rolnictwa  (Museum  of  Industry  and 

Agriculture), a department which later became the Museum of Ethnography. Unfortunately, 

all the exhibits burned during the defense of Warsaw in 1939.

7 Sulimierski, F., „Z wyprawy zachodnio-afrykańskiej S.S. Rogozińskiego”, Wędrowiec, 12, 1884, s. 143.
8 As of the year 1984. M. Zachorowska i J. Kamocki, op. cit., s. 21.
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OLGA FRĄCKIEWICZ

O "WODZIE" W KULTURZE LUDU HAUSA

„Woda”. Każdy z nas doskonale zna znaczenie tego słowa. Pierwsze, co nasuwa się na myśl, 

to żywioł - pożyteczny, a jednocześnie niebezpieczny.  Panta rhei  (wszystko płynie), mówił 

Heraklit z Efezu. Woda, która płynie, oczyszcza i staje się symbolem przemijania, to źródło 

życia. Potrzebują jej ludzie, zwierzęta, rośliny; stanowi składnik niezbędny do życia. 

Takie europejskie znaczenie wody jest  wszystkim znane.  Co na ten temat mogliby 

powiedzieć  Afrykanie?  Jak  żywioł   definiowany  jest   w  zupełnie  innych,  afrykańskich 

kulturach? Przedstawię tu analizę znaczeń, jakie może mieć woda w różnych kontekstach i 

uwarunkowaniach  kulturowych,  korzystając  z  danych  afrykańskiego  języka  hausa, 

zaczerpniętych z tekstów, jak i słowników R. C. Abrahama, G. P. Bargery’ego, P. Newmana. 

W języku hausa odpowiednikiem słowa „woda” jest wyraz ruwa. Jego znaczenie nie 

ogranicza się jednak jedynie do przezroczystego płynu, bywa on często określeniem na wiele 

innych  zjawisk  związanych,  bądź  kojarzących  się  Hausańczykom  z  wodą.  W  zasobie 

leksykalnym języka hausa słowo ruwa ma kilka podstawowych znaczeń. Jednym z nich jest 

„deszcz”. Informację tę można powiązać z faktem, iż Hausańczycy zamieszkują tereny dosyć 

ubogie  w  zbiorniki  wodne,  gdzie  źródłem  wody  był  i  jest  przede  wszystkim  deszcz. 

Określenie na „deszcz” jest zatem homonimiczne z określeniem „wody” (ruwa),  ale może 

występować też jako fraza rozwinięta, jak na przykład ruwan sama (dosł. woda nieba). Język 

hausa  ma  wiele  szczegółowych  określeń  deszczu,  zależnych  od  jego  charakteru, 

intensywności  czy  pory  występowania.  Stąd  też  deszcz  kończący  porę  suchą,  to  ruwan 

bazara (dosł.  „woda  pory  suchej”).  Jest  to  deszcz  nagły,  intensywny,  w  pewien  sposób 

nieobliczalny. Ta symbolika obecna jest w metaforach, których używa się w odniesieniu do 

ludzi. Mówiąc o kimś shi ne ruwan bazara (dosł. „on jest wodą pory suchej”) mamy na myśli 

osobę  bardzo  energiczną.  W  kulturowym  kodzie  przeciwieństwem  ruwan  bazara jest 

określenie  ruwan tsira (dosł. „woda pory deszczowej”), kojarzone z cechami pozytywnymi. 

Ruwan tsira symbolizuje łagodny opad, występujący pod koniec pory deszczowej, zazwyczaj 

niosący ze sobą urodzaj. W ten sposób dodając określenie do słowa ruwa uszczegóławiamy 

jego znaczenie, a jednocześnie tworzymy nowe pojęcia. 
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Chcąc  powiedzieć,  że  pada  deszcz,  w języku  hausa  możemy albo  użyć  frazy  bez 

czasownika (ana ruwa, dosł. „deszczy”, gdzie  ruwa  występuje w funkcji orzeczenia albo z 

czasownikiem posiłkowym yi  „robić” (ana yin ruwa, dosł. „robi się deszcz”). W znaczeniu 

„deszcz”  wyraz  ruwa  występuje  w  niektórych  frazeologizmach,  na  przykład  rigar  ruwa 

„parasol”  (dosł.  „koszula  deszczu"),  ruwan ruwa  „krople  deszczu”  (dosł.  „wody wody”); 

częściej są to jednak znaczenia derywowane, uwzględniające pojęcia bardziej ogólne

Jednym ze znaczeń derywowanych od znaczenia „deszcz”, wynikającym zapewne z 

niektórych jego cech, jest „ostrze", co ilustruje wyrażenie  ruwan wuƙa  „ostrze noża” (dosł. 

„deszcz  noża”).  Innym  pojęciem  abstrakcyjnym jest  „esencja”,  bądź  też  „coś 

najważniejszego/najważniejsza część czegoś”, tj. w ruwan ciki  „sam środek brzucha” (dosł. 

„deszcz  brzucha”),  czy  ruwan  daɗi  „sama  przyjemność” (dosł.  „deszcz  przyjemności”). 

Uogólnienie  znaczenia  słowa  ruwa,  także  nawiązujące  do  cech  wody,  doprowadziło  do 

przeniesienia znaczenia konkretnego na znaczenie ogólne, czyli znaczenie „płynu”. W tym 

znaczeniu  ruwa  może służyć zarówno do kodowania znaczenia płynnej konsystencji, jak i 

różnych  rodzajów płynu.  Mówiąc,  że  coś  ba shi  da  ruwa (dosł.  „nie  ma  wody”)  należy 

rozumieć to tak, że coś „nie jest soczyste”, a nie, że „nie ma wody”. Ciekawym wyrażeniem 

może być tutaj  złożenie  ruwan awaza (dosł.  „woda z  części  klatki  piersiowej  zwierząt”), 

oznaczające  cienką  warstwę  płynnego  typu  mięsa,  którą  pokryte  są  żebra.  W  innych 

kontekstach słowa  ruwa można też użyć w znaczeniu koloru,  soku czy składnika czegoś. 

Przyglądając się bliżej derywacji do znaczenia „kolor”, można pokusić się o odniesienie do 

kulturowo uwarunkowanego  znaczenia.  Hausańczycy,  jak powszechnie wiadomo,  słyną z 

farbiarstwa. Wiążąc fakty można wytłumaczyć to tym, że doły farbiarskie wypełnione były 

wodą,  jednakże  woda  ta  była  zazwyczaj  zabarwiona,  co  tym  samym  można  łączyć  z 

przeniesieniem znaczenia wyrazu ruwa na kolor. Takiego przeniesienia z pewnością nie da się 

zauważyć w językach innych kultur, które nie posiadają tradycji farbiarskich. Jednocześnie w 

odniesieniu  do  koloru  istnieją  dwa  określenia  nasycenia,  czy  jasności:  baƙin  ruwa  (dosł. 

„czarna woda”), który oznacza kolor ciemny,  oraz  farin ruwa (dosł.  „biała woda”),  czyli 

kolor jasny, tak więc ja mai baƙin ruwa (dosł. „czerwony posiadający czerń wody”) oznacza 

kolor „ciemnoczerwony” Warto przy tym zauważyć, że zwrot baƙin ruwa (z synonimem ruwa 

safi „woda klarowna”) odnosi się też do znaczenia czystej wody. W specyficznym znaczeniu 

kolor jest pojmowany w odniesieniu do pieniędzy (jako kolor banknotu) w wyrażeniu ruwan 

kuɗi (dosł. „woda/kolor pieniędzy”)  czyli „wartość pieniądza”.
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Kolejnym znaczeniem wynikającym z derywacji  znaczenia płynu jest „sok”,  jak w 

ruwan lemo „sok z owoców cytrusowych”.  Takie znaczenie kodują także wyrażenia ruwan 

nono (dosł.  „sok piersi")  czyli  „mleko matki” i  ruwan zuma (dosł.  „sok pszczoły”)  czyli 

„miód”. W tej kategorii można rozpatrywać też tun ba a yi ruwan cikinka ba, na san wannan  

(dosł. „zanim pojawiła się w tobie woda, ja już to wiedziałem”), w którym użycie słowa ruwa 

może wskazywać na jeszcze inne znaczenie - „życia”, tudzież „krwi”. Mówiąc o stosunkach 

między ludźmi można użyć określenia  ruwa biyu (dosł. „dwie wody”), które odnosi się do 

osoby, której rodzice są różnych narodowości.

Termin  oznaczający  wodę  jest  w  hausa  używany w charakterze  metafory  zjawisk 

zmiennych, pozostających w ruchu. Takie znaczenia zawarte są w wyrażeniach bindiga mai 

ruwa „broń  maszynowa” (dosł.  „broń  posiadająca  wodę”),  agogo  ba  shi  da  ruwa  (dosł. 

„zegarek  nie  ma  wody”),  tj.  „zegarek  nie  jest  nakręcony”.  Pod  tym  znaczeniem  można 

znaleźć też odniesienia do pieniędzy. W kontekście finansowym słowo  ruwa to „odsetki”. 

Napotyka się je także w odniesieniu do stosunków międzyludzkich, gdzie  ruwa występuje 

jako  czynnik  integrujący  ludzi,  co  widać  w  wyrażeniach  typu  ina  ruwanki?  „co  cię  to 

obchodzi?” (dosł. „gdzie jest twoja woda?”) czy babu ruwansu da makaranta „nie interesują 

się szkołą"  (dosł. „brak ich wody w odniesieniu do szkoły”). W powyższych wyrażeniach 

słowo ruwa należałoby przetłumaczyć zatem jako „zainteresowanie”. 

Wyraz  ruwa  w niektórych  wyrażeniach  określa  cechy ludzkie,  jak  na  przykład  w 

ruwan ido (dosł. „woda oka”) oznaczającym „niezdecydowanie” czy cika ruwa gare shi (dosł. 

jest wypełniony wodą”) „przechwala się, jest zarozumiały". Także przysłowia, przekazujące 

mądrości ludowe, sięgają często do motywu wody i jej cech, jak w ruwan da ya isa kurme, da  

faɗawa cikinsa a sani (dosł. „tylko wtedy, kiedy wpadnie się do wody, można poznać swoje 

umiejętności”), czyli „człowiek uczy się przez doświadczenie” oraz yaro sha ruwa daidai da 

cikinka  (dosł. „chłopcze, wypij tylko tyle wody, ile mieści się w brzuchu”), co znaczy „nie 

zabieraj się za coś, czego nie dasz rady zrobić”. 

                 Analizowane przykłady, w których użyto terminu ruwa pokazują, że woda, jako 

ważny element otaczającego świata, jest źródłem konceptualizacji pojęć i nośnikiem wartości. 

Woda  jest  niezbędnym  składnikiem  pożywienia.  To  produkt  trwały,  który  można 

przechowywać, a jednocześnie jego ilości są ograniczone, więc należy go w pewien sposób 

szanować.  Zgromadzony  materiał  językowy  pozwala  przyjąć,  że  dla  języka  hausa 

prototypowym  znaczeniem  słowa  ruwa nie  jest  „woda”,  ale  „deszcz”.  Oprócz  znaczeń 
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konkretnych,  ruwa  występuje  w  licznych  znaczeniach  przenośnych  i  wyraża  pojęcia 

abstrakcyjne (sprawa, istota, kolor, zainteresowanie, zmienność). Nie można pominąć faktu, 

że  jest  to  termin,  którego  używa  się  także  opisując  stosunki  między  ludźmi  czy  ich 

zachowania. Wyraz ruwa pojawia się więc w pozdrowieniach, zwłaszcza przekazywanych w 

czasie pory deszczowej, kiedy grzecznie jest zwrócić się do współrozmówcy z pytaniem yaya 

ruwa? (dosł. „jak woda/deszcz”), a w odpowiedzi można usłyszeć da sauƙi, ruwa ya yi gyara, 

kwanakinsa ne lub ruwa da godiya czyli pozytywne przesłanie, które znaczy „dziękuję, jest 

dobrze, taką przecież mamy porę”.  
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OLGA FRĄCKIEWICZ

TRANSLATED BY JULIUSZ BRAUN

ABOUT "WATER" IN THE CULTURE OF THE HAUSA PEOPLE

“Water”. All of us know the meaning of this word perfectly well. The first thing that comes to 

mind is the element -  beneficial,  but at the same time dangerous.  Panta rhei (“everything 

flows”), claimed Heraclitus of Ephesus. Water, which flows, purifies and symbolises passing, 

is a source of life. It is necessary for people, animals, plants; it constitutes an indispensable 

element of life.

This European meaning of water is known to everyone. What would the Africans have 

to say in the matter? How is the element defined in the completely different African cultures? 

I will present an analysis of possible meanings of water in different contexts and in view of 

various cultural determinants, using the data of the African Hausa language taken from texts 

and dictionaries by R. C. Abraham, G. P. Bargery and P. Newman.

In  the  Hausa  language,  the  equivalent  of  “water”  is  the  word  ruwa.  Its  meaning, 

however,  is  not limited to  the colourless  liquid -  it  often defines  many other  phenomena 

connected to water or associated with it by the Hausa. In the lexicon of the Hausa language, 

the word  ruwa has several basic meanings. One of them is “rain”. This information can be 

linked to the fact that the Hausa people inhabit an area rather short in water bodies, where rain 

is and has been the predominant source of water. The term for “rain” is then homonymous 

with the term for “water” (ruwa), but can also appear as an extended phrase, e.g. ruwan sama 

(lit.  “water  of  the  sky”).  The  Hausa  language  has  many  precise  expressions  for  rain, 

depending on its character, intensity or time of apparition. An so, the rain which ends the dry 

season is  ruwan bazara (lit. “water of the dry season”). It is a sudden, heavy and in a way 

unpredictable rain. This symbolism is present in metaphors used with reference to people. 

When one describes a person with the words shi ne ruwan bazara (lit. “he is water of the dry 

season”), one means that he is very energetic. In the cultural code, the opposite of  ruwan 

bazara is the expression ruwan tsira (lit. “water of the wet season”), associated with positive 

features.  Ruwan tsira designates a light rain occurring at the end of the wet season, usually 
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resulting in good harvest. This way, by adding an epithet to the word  ruwa, we precise its 

meaning, and in the same time create new notions.

In  the  Hausa  language,  when you  want  to  say that  it  rains,  you  can  use  either  a  

verbless clause (ana ruwa, lit. “it rains”), where  ruwa functions as a predicate, or a phrase 

with an auxiliary verb yi “to make” (ana yin ruwa, lit. “it makes rain”). The word ruwa in the 

meaning of “rain” also occurs in some idiomatic expressions, e.g. rigar ruwa “umbrella” (lit. 

“a shirt of rain”), ruwan ruwa “a raindrop” (lit. “rains of rain”); however, it is more common 

for the derivative meanings to denote more general notions.

One of the meanings derivative from that of “rain”, probably resulting from some of 

its qualities, is “blade”, as illustrated by the expression  ruwan wuƙa “blade of a knife” (lit. 

“rain of a knife”). Another abstract notion is “essence” or “something essential/essential part 

of something”, i.e. ruwan ciki “the very centre of the stomach” (lit. “rain of the stomach”), or 

ruwan daɗi “pure pleasure” (lit. “rain of pleasure”). The generalization of the meaning of the 

word ruwa, also in keeping with the characteristics of water, has resulted in a transmission of 

the meaning from specific to general—that of “liquid”. In this meaning, ruwa can denote both 

the fact of having a liquid consistency, and various types of liquids. A statement according to 

which something ba shi da ruwa (lit. “has no water”) should be understood as “it is not juicy”, 

not as “it has no water”. An interesting example of this is a compound  ruwan awaza (lit. 

“water from a part of animals’ chest”), a name for a thin layer of liquid-like flesh covering 

ribs. In other contexts, ruwa can also be used in the meaning of colour, juice or something’s 

component. After examining a conversion to the meaning of “colour”, one can advance a 

thesis that it is culturally determined. The Hausa people, as it is generally known, are famous 

for dyeing. They fill their dye pits with water, which usually takes on the colour of a dye. This 

fact may be an explanation for the conversion of the word ruwa to the meaning of “colour”. 

Such conversion is definitely not present in the languages of cultures which do not have a 

tradition  of  dyeing.  Furthermore,  there  are  two terms  for  colour  saturation  or  brightness: 

baƙin ruwa (lit. “black water”), which signifies “a dark colour”, and farin ruwa (lit. “white 

water”), that is “a bright colour”. And so, ja mai baƙin ruwa (lit. “red which owns the black of 

water”) means “dark red”. It is worth mentioning that the phrase baƙin ruwa (along with its 

synonym, ruwa safi “crystalline water”) also refers to plain water. There is also a unique sense 

in which colour relates to money (as the colour of a note)—the expression  ruwan kuɗi (lit. 

water/colour of money), meaning “the value of money”.
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Another meaning originating from a conversion of the meaning “liquid” is “juice”, as 

in  ruwan lemo “citrus fruit juice”. This meaning is also coded by expressions  ruwan nono 

“mother’s  milk”  (lit.  “juice  of  breast”)  and  ruwan  zuma “honey”  (lit.  “juice  of  a  bee”). 

Another  construction  that  falls  to  this  category is  tun  ba  a  yi  ruwan cikinka ba,  na san  

wannan (lit. “even before water appeared in you, I already knew it”), where the use of the 

word  ruwa can indicate yet another meaning: “life” or “blood”. When talking about social 

relations, you can use an expression ruwa biyu (lit. “two waters”), which describes a person 

whose parents are of different nationalities.

In the Hausa language, the term for water is used as a metaphor for changeable or 

moving phenomena. Such meanings are conveyed by expressions bindiga mai ruwa “machine 

gun” (lit. “a gun which owns water”), agogo ba shi da ruwa “a clock is not wound” (lit. “a 

clock has no water”). In this character, ruwa can refer to money as well. In a financial context, 

it means “interest”. It can also occur in the context of social relations, where ruwa acts as a 

factor which brings people together. It is clear in such expressions as ina ruwanki? “what do 

you care?” (lit. “where is your water”) or babu ruwansu da makaranta “they are not interested 

in school” (lit. “their water is non-existent in reference to school”). In the aforementioned 

examples, the word ruwa should be translated as “an interest”.

The word  ruwa defines character traits in some expressions, for example  ruwan ido 

(lit.  “water of an eye”) meaning “indecisiveness” or  cika ruwa gare shi “he boasts, he is 

conceited”  (lit.  “he  is  full  of  water”).  Also  proverbs,  which  express  folk  wisdom,  often 

employ the motif of water and its qualities, like in ruwan da ya isa kurme, da faɗawa cikinsa 

a sani (lit. “only when one falls into water, can one get to know one’s skills”), that is “a man 

learns from experience”, and in yaro sha ruwa daidai da cikinka (lit. “boy, only drink as much 

water as your stomach can hold”), which means “do not start doing something that you will 

not be able to finish”.

All  the  analysed  examples  indicate  that  water,  as  an  important  element  of  the 

surrounding  world,  is  a  source  of  notions’ conceptualisation  and  a  means  for  conveying 

values. Water is an indispensable element of food. It is a long-lasting, storable product, but at 

the  same time its  amounts  are  limited,  so it  has  to  be respected.  The gathered  linguistic 

material justifies an assumption that in the Hausa language, the prototypical meaning of the 

word ruwa is not “water”, but “rain”. Apart from the specific meanings, ruwa can also occur 

in  the  figurative  senses  and  express  abstract  notions  (matter,  essence,  colour,  interest, 
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changeability). It has to be mentioned that it is also a term used when describing interpersonal 

relations and people’s behaviour. And so, the word ruwa appears in greetings, especially those 

used during the wet season, when in response to a polite question  yaya ruwa? (lit. “how is 

water/rain?”), the interlocutor may say da sauƙi, ruwa ya yi gyara, kwanakinsa ne, or ruwa da 

godiya, which conveys a positive message meaning “thank you, it is fine, this is how things 

are during this season, after all”.
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KATARZYNA KRUCIKOWSKA

FAŁSZYWY OBRAZ RELIGII, CZYLI DOGONI I PRZYBYSZE Z SYRIUSZA
   

Dogoni to jeden z rolniczych ludów Afryki Zachodniej, zamieszkujący okolice tzw. łuku Nigru w 

Mali  i  Burkina  Faso.  Świat  usłyszał  o  nich  m.  in.  za  sprawą  francuskiego  etnologa  Marcela 

Griaule'a, który jako jeden z  pierwszych1 szczegółowo opisał  ich  obyczaje  i  wierzenia  w serii 

artykułów i  książek opartych na  jego doświadczeniach  z  badań terenowych w Mali.  Ich  sławę 

umocniła także książka „Tajemnica Syriusza” Roberta Temple'a, dzięki której do tej pory widnieją 

na większości stron internetowych poświęconych tematyce UFO, zjawiskom nadprzyrodzonym i 

archeoastronomii. Co spowodowało, że stosunkowo niewielki lud afrykański stał się rozpoznawalny 

na  całym  świecie  i  do  tej  pory,  po  niemalże  czterdziestu  latach  od  ukazania  się  „Tajemnicy 

Syriusza”,  stanowi  temat  wielu  dyskusji  i  publikacji  naukowych?  Czy  kwestia  Dogonów  jest 

przykładem  na  to,  że  uwarunkowania  kulturowe,  dobre  chęci  i  subiektywizm  badaczy  mogą 

doprowadzić do utrwalenia fałszywego obrazu czyjejś kultury? 

Griaule i Dogoni

Marcel Griaule po raz pierwszy zetknął się z Dogonami podczas jednego z postojów na 

terenie obecnego Mali w trakcie ekspedycji Dakar-Dżibuti, której celem było zdobycie informacji o 

ludach Afryki  i  pozyskanie eksponatów do paryskiego Muzeum Etnograficznego Trocadéro.  Od 

tamtej pory wracał tam kilkakrotnie przed i po II Wojnie Światowej, a Dogoni stali się głównym 

przedmiotem jego badań. Studia Griaule'a nad ich kulturą zaowocowały szeregiem publikacji, m.in. 

wydanymi  w 1938 r.  „Maskami  Dogonów” -  monografii  opartej  na doświadczeniach  z  pobytu 

etnologa  w  regionie  Sanga,  skupiającej  się  na  przedstawieniu  dogońskich  obrzędów 

wykorzystujących  maski.  Książka  ta  nie  wywołała  w  środowisku  naukowym  kontrowersji,  w 

przeciwieństwie do opublikowanego w 1948 r. „Boga wody” i wydanego już po śmierci Griaule'a 

przez jego współpracownicę Germaine Dieterlen „Le renard pâle”, które spowodowały falę krytyki 

skierowanej przeciwko metodom badawczym Griaule'a oraz trwającą do tej pory dyskusję na temat 

autentyczności prezentowanego przez niego obrazu społeczności Dogonów, a w szczególności - ich 

systemu wierzeń.2

Według  wersji  stworzenia  świata  opisanej  w  „Bogu  wody”,  Amma,  bóg-stwórca,  wyrzucił  w 

1 Wcześniej o Dogonach pisali również L. Desplagnes, L. Frobenius i R. Amaud, nazywano ich wtedy Habe.
2 Griaule, M., Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, Kęty 2006.
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powietrze garść gliny,  która spadając rozciągnęła się z północy na południe,  tworząc Ziemię. Z 

niepełnego zbliżenia Ammy z Ziemią, poprzedzonego rozbiciem przez boga kopca termitów, który 

przesłaniał  kobiecość Ziemi,  powstał  szakal3 Yurugu.  Po kolejnym zbliżeniu Ziemia wydała  na 

świat  Nommo,  doskonałą  parę  istot  przypominających  ludzi-węże,  która  jako  jedność  była 

mistrzem Słowa. Nommo razem z Ammą stworzył ludzi, a później przemieniony stał się Kowalem, 

który pomógł ludziom przetrwać i rozwijać się.

W „Le renard pâle” kosmogonia Dogonów znacznie różni się od tej przedstawionej w pierwszych 

publikacjach Griaule'a.  Zgodnie z  nią  Amma stworzył  świat  z pierwotnego jajka,  podczas jego 

ośmiu wewnętrznych wibracji. Nommo powstał w niebie jako osiem sparowanych ze sobą istot. 

Kiedy jedna z nich zbuntowała się i uciekła, stworzyła przestrzeń i czas, a z jej macicy powstała 

Ziemia. Istota ta została nazwana Ogo i ukarano ją utratą mowy. Jej  bliźniak w akcie ofiarnym 

stworzył układ gwiazd wokół Syriusza, którego punktem centralnym został Syriusz B.4 

Oczywiście  powyższe  historie  są  w  ogromnej  mierze  uproszczone.  W  dodatku  zarówno 

wspomniane publikacje jak i artykuł Griaule'a i Dieterlen „Sudański system Syriusza” z 1950 r. nie 

prezentują tak naprawdę konkretnego, spójnego mitu czy jednolitej opowieści. Prowokują jednak 

dwa pytania - co spowodowało tak znaczące różnice między nimi i skąd Dogoni mogli wiedzieć o 

istnieniu nie  tylko Syriusza,  ale  także  Syriusza  B,  gwiazdy -  białego karła,  którego nie  da  się  

dostrzec gołym okiem? Kluczem do znalezienia odpowiedzi są metody Griaule'a, jego przekonania 

i kulturowe uwarunkowania Dogonów. 

Walter  A.  van Beek,  autor  jednej  z  najgłośniejszych i  jednocześnie  najlepiej  przyjętych krytyk 

badań Griaule'a,  „Dogon Restudied”,  wskazuje na kilka błędów, jakie prawdopodobnie popełnił 

francuski  badacz.  Przede  wszystkim,  Griaule  nie  wziął  pod  uwagę  specyfiki  Dogonów,  którzy 

wykazują bardzo dużą zdolność adaptacji elementów innej kultury (co zresztą charakteryzuje wiele 

grup etnicznych Afryki). Zaczerpnięte z obcych wpływów motywy czy wzorce osobowe szybko 

zaczynają wśród nich funkcjonować jako elementy rdzenne. Wysoka pozycja społeczna Griaule'a i 

jego autorytet jako „białego badacza”, w połączeniu z misją ukazania myśli Dogonów jako równie 

wartościowej,  co myśl  antycznej  Grecji  i  przedstawieniu  tej  filozofii  Zachodowi,  mogły razem 

doprowadzić do zafałszowania przeprowadzanych wywiadów. Griaule był słuchaczem aktywnym, 

co widać chociażby w dyskusjach przedstawionych w „Bogu wody”. Najprawdopodobniej próbując 

pozyskać jak najwięcej informacji od swoich respondentów sugerował im odpowiedzi, a Dogoni 

mówili  mu  to,  co  chciał  usłyszeć.  Nie  wiadomo  także,  jak  wiele  wypowiedzi  mogło  zostać 

przeinaczonych ze względu na pośrednictwo tłumacza, a także przez zastosowanie w „Bogu wody” 

3 W „Lisie pustynnym” Yurugu występuje w postaci lisa.
4 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology 32, 
2, 1991, s. 140.
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formy  literackiej  nie  stanowiącej  dokładnego  odwzorowania  wypowiedzi  informatorów.   „Lis 

pustynny” również nie jest dokładnym przedstawieniem poglądów, a raczej, jak to określa van Beek 

„etnograficznym komentarzem na temat znaków, symboli i rysunków, przeplatanym pojedynczymi 

stwierdzeniami informatorów i zapożyczeniami z podań ludowych”.5 Co jednak z kwestią Syriusza? 

Okazuje się, że Griaule był pasjonatem astronomii, której uczył się w Paryżu jeszcze przed swoimi 

wyjazdami do Afryki. Zabierał ze sobą mapy nieba, aby pomagać respondentom w przekazywaniu 

swojej  wiedzy  na  temat  gwiazd.6 Z  pewnością  zdawał  sobie  sprawę  z  istnienia  Syriusza  B, 

ponieważ został on odkryty już wiele lat wcześniej, w 1862 r., przez Amerykanina Alvana Grahama 

Clarka.7 Dogoni  widzieli  o  samym Syriuszu  przed pojawieniem się  badacza  -  jest  to  w końcu 

najjaśniejsza gwiazda,  dobrze widoczna niemal  z każdego miejsca na Ziemi,  Griaule  natomiast 

odpowiednio interpretując ich odpowiedzi i sugerując niektóre wnioski, przypisał im dużo większą 

wiedzę niż posiadali w rzeczywistości. Za tą teorią przemawiają również doświadczenia van Beeka, 

według którego Ambara  -  informator,  z  którym współpracowała  grupa Griaule'a  przy zbieraniu 

materiałów,  na  podstawie  których  powstał  „Le  renard  pâle”  -  nigdy nie  mówił  o  „podwójnej 

gwieździe”, a jedynie o różnych „pokoleniach gwiazd”. Ponadto, van Beek zauważył, że znajomość 

położenia  gwiazd nie  jest  wcale  wymagana  w codziennym życiu  ani  podczas  rytuałów,  jak  to 

sugerowały  prace  Griaule'a.  Dogoni  znali  Syriusza,  jednak  nazywali  go  dana  tolo,  nie  znając 

określeń  sigu tolo,  po tolo  ani  eme ya tolo,  które według Griaule'a były odpowiednio nazwami 

Syriusza A, B i C. Nazwy te znali jedynie jego informatorzy, którzy jednak nie potwierdzali, że 

Syriusz jest tak naprawdę podwójnym systemem gwiezdnym, w dodatku ich definicje sigu tolo były 

zupełnie różne.8 

Chociaż artykuł van Beeka spotkał się z dość poważną krytyką (m. in. ze strony L. de Heusch i G. 

Calame-Griaule)  i  zarzucano  mu,  że  w  jego  artykule  brakuje  konkretnych  przykładów, 

uzasadniających  przedstawione  przez  niego  wnioski,  a  sama  publikacja  nie  pokazuje  nic  poza 

normalnymi  dla  społeczeństwa  zmianami  wynikającymi  z  akulturacji,  w  zestawieniu  z  obecną 

wiedzą na temat badań Griaule'a założenia van Beeka zdają się być bardziej prawdopodobne niż to, 

że Dogoni faktycznie wiedzieli o istnieniu Syriusza B. 

Temple i gwiezdne dziedzictwo

Krytyczne nastawienie środowisk naukowych do wyników badań nad kulturą Dogonów z połowy 

5 Tamże, s. 156.
6   http://www.philipcoppens.com/dogonshame.html   
7 Schilling, G., Atlas of Astronomical Discoveries, New York 2011, s. 71.
8 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology 32, 

2, 1991, s. 157.
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XX w. do tej pory nie przeszkadza entuzjastom zjawisk nadprzyrodzonych i UFO oraz pasjonatom 

paleoastronautyki wierzyć w to, że Dogoni faktycznie przybyli z odległej gwiazdy, a ich wiedza jest 

pozaziemskim  dziedzictwem.  Do  rozpowszechnienia  tego  poglądu  w  ogromnym  stopniu 

przyczyniła  się  książka,  która  wywołała  burzę  medialną  pod  koniec  lat  70-tych  -  „Tajemnica 

Syriusza” Roberta Temple'a.

Kiedy Temple zaczynał pracę nad książką, która prawie dziesięć lat później miała przynieść mu 

światową sławę, miał zaledwie dwadzieścia dwa lata i od roku pełnił funkcję sekretarza „Young's 

Foundation for the Study of Consciousness”. To właśnie jego założyciel, Arthur M. Young wywarł 

wyraźny wpływ na poglądy Temple'a i wprowadził go w tematykę Dogonów pokazując mu artykuł 

autorstwa  Griaule'a  i  Dieterlen,  a  później  dostarczając  mu  angielskie  tłumaczenie  „Lisa 

pustynnego”. Young wierzył w istnienie tzw. „Rady Dziewięciu”, pochodzących z Syriusza bogów, 

stworzycieli starożytnego Egiptu, którzy mieli porozumiewać się z ludźmi za pomocą mediów.9 

Temple w swojej książce przedstawia dowody na to, że kultura egipska i sumeryjska, a co za tym 

idzie,  również  kultura  Dogonów  mogła  zostać  przeniesiona  na  Ziemię  z  gwiazdy  Syriusz, 

prawdopodobnie przez ziemno-wodne istoty, które ją zamieszkiwały. Aby potwierdzić tę hipotezę, 

autor wskazuje na paralelne elementy w mitologii i symbolice egipskiej i dogońskiej, opierając się 

jednak przy tym w dużej mierze na źródłach niepotwierdzonych lub interpretując znane fakty na 

swój sposób, ignorując elementy, które nie pasują do jego teorii. Sugeruje, że ludzie mogli otrzymać 

wzór  cywilizacji  od  istot  pozaziemskich,  które  pozostawiły  po  sobie  ślady  dotyczące 

szczegółowego opisy systemu gwiezdnego Syriusza, a wiedza Dogonów na temat tej gwiazdy liczy 

już ponad pięć tysięcy lat. 

„Tajemnica Syriusza„ nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród uczonych, szczególnie 

afrykanistów. Chociaż jej  niewątpliwą zaletą  było zainteresowanie kulturą Dogonów szerokiego 

grona odbiorców, jej obraz był zafałszowany, a sugestie autora zbyt fantastyczne. Ronald W. Davis 

w  swojej  recenzji  w  „The  Journal  of  African  Historical  Studies”  krytykuje  dyfuzjonistyczne 

podejście  i  wyraźny  subiektywizm  Temple'a,  zauważając  przy  tym  jednak  przydatność 

archeoastronomii w badaniu kultur Afryki. Wskazuje również na błędy w jego teorii,  wywołane 

m.in. brakiem weryfikacji prac Dieterlen i Griaule'a i przyjmowaniem ich za pewnik, jak ma to 

miejsce w przypadku założenia, że święto Sigui powinno odbywać się co pięćdziesiąt lat, a nie co 

sześćdziesiąt,  tak jak jest  obchodzone obecnie.  Z recenzji  Davisa wynika również,  że obecność 

Syriusza jako symbolu ważnego dla kilku kręgów kulturowych nie jest  czymś niezwykłym - w 

końcu  układ  nieba  był  znaczący  dla  wielu  cywilizacji,  a  Syriusz  należy  do  gwiazd  najlepiej  

dostrzegalnych.  Budzące  niepokój  istoty  widoczne  na  rysunkach  Dogonów  mogły  z  kolei  być 

9   http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate07a.htm   
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wzorowane  na  wizerunku  wodnego  ssaka  występującego  w  Afryce  Zachodniej  -  manata 

afrykańskiego.  Nie  byłby  to  zresztą  pierwszy  przykład  wodnego  stworzenia,  które  samym 

wyglądem przyczyniło się do powstania nieprawdopodobnej historii.

Paleoastronautyka, religie i paranormalne fenomeny

W 1998 roku ukazało się wznowione wydanie „Tajemnicy Syriusza”. Autor najwyraźniej nie przejął 

się artykułem van Beeka, komentarzami znanych naukowców takich jak Carl Sagan i racjonalną 

krytyką.  Nie  przejęli  się  nią  także  miłośnicy  paleoastronautyki  -  paranauki  zajmującej  się 

kontaktami dawnych cywilizacji z istotami pozaziemskimi - czy pasjonaci zjawisk paranormalnych. 

Chociaż  obecnie  przeważają  tam  turyści  zachęceni  raczej  barwną  kulturą  i  oryginalną  sztuką 

Dogonów10,  niektórzy  wciąż  odwiedzają  Mali  w  poszukiwaniu  potomków  i  spadkobierców 

gwiezdnych  bogów.  Do tej  pory w prasie  czy w internecie  pojawiają  się  artykuły powielające 

poglądy  Temple'a.  Sprawa  Dogonów  pokazuje  nam,  że  jakkolwiek  prozaiczne  nie  byłyby  w 

rzeczywistości wyjaśnienia niektórych tajemnic, społeczeństwo zachodu do pewnego stopnia chce 

wierzyć w zjawiska nadprzyrodzone. Szczególnie, jak twierdził Carl Jung, w okresach napięcia i 

oczekiwania, a lata 70-te to między innymi czas zimnej wojny, konfliktu na Bliskim Wschodzie czy 

kryzysu  naftowego,  teorie  Temple'a  trafiły  więc  na  podatny  grunt.11 W XXI  w.  nadal  to,  co 

nadnaturalne  budzi  ciekawość,  nawet  jeżeli  nie  do  końca  do  nas  przemawia.  Świadczy o  tym 

chociażby popularność for internetowych czy filmów poruszających tę tematykę. 

Chociaż większość religii afrykańskich to fascynujący i złożony obraz korelujących ze sobą 

mitów, symboli i rytuałów, to właśnie religia Dogonów należy do tych najbardziej znanych laikom, 

ze względu na powodowane kontrowersje i tajemną otoczkę. I zwykle na tym też kończy się wiedza 

przeciętnego człowieka na temat autochtonicznych wierzeń Afryki, a przecież studiowanie takich 

tematów to jeden z istotnych czynników rozwijających nasze kompetencje międzykulturowe. 

Zaskakujące w tym przypadku jest to, że jeśli wierzyć van Beekowi - sami Dogoni najwyraźniej nie  

przywiązują  dużej  wagi  do  tego,  w  jakim  stopniu  wyobrażenia  reszty  świata  o  ich  kulturze 

pokrywają  się  z  prawdą  i  twierdzą,  że  „wszystkie  książki  zostały  już  o  nich  napisane”.12 

Prawdopodobnie zdają sobie sprawę z ich treści oraz z przyczyn napływu turystów w ich okolice,  

nie wiadomo jednak nic o tym, żeby sprzeciwiali się - podobno mylnym - poglądom na ich temat,  

10 Słynne tańce masek czy niezwykła architektura
11 Oleś, P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003, s. 54.
12 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology

32, 2, 1991, s. 144.
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które zapoczątkował Griaule.
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KATARZYNA KRUCIKOWSKA

TRANSLATED BY ANNA MATŁASZEWSKA

A FALSE IMAGE OF A RELIGION - THE DOGON AND GUESTS FROM SIRIUS
   

The Dogon people are one of the agricultural tribes of West Africa. They inhabit the area of the so 

called "Niger bend" in Mali and Burkina Faso. One of the first thorough studies of this tribe was 

carried out by a French ethnologist Marcel Griaule who wrote a series of publications describing 

their religion and customs in detail,  basing on experience gained during field research in Mali.1 

However, the Dogon people's international fame was largely established by Robert Temple and his 

book  “The  Sirius  Mystery”  which  contributed  to  the  tribe's  frequent  appearance  on  websites 

concerning the UFO, supernatural phenomena and archaeoastronomy. But how did this relatively 

small African ethnic group became so widely known? Why, after 40 years since the first edition of 

"The Sirius Mystery" appeared, it is still a subject of academic publications and discussions? Is the 

Dogon issue an example of how the researchers' cultural conditioning, enthusiasm and subjectivism 

may create a false image of a culture?

Griaule and the Dogon

Marcel Griaule met the Dogon for the first time in the territory of present-day Mali, as part  

of the Dakar-Djibouti expedition, which was sent out to gather information about African ethnic 

groups and collect items to be displayed in the Ethnographic Museum of the Trocadéro in Paris. 

Since then he had returned there several times, before and after the Second World War. The Dogon 

became the main subject of his research, which resulted in several publications, such as “Masques 

dogons” (1938) – a monograph based on Griaule’s experience from his stay in the Sanga region,  

focused on the Dogon rituals involving masks. The book did not stir controversy in the academic 

world, unlike “Dieu d'Eau” (1948) and “Le Renard Pâle”- published after Griaule’s death by his 

coworker Germaine Dieterlen – which met with fierce criticism against Griaule’s research methods 

and caused a dispute concerning the authenticity of the image of the Dogon presented by him, 

particularly their system of beliefs.2

1 Before that the Dogon were mentioned by L. Desplagnes, L. Frobenius and R. Amaud. They were called Habe at that 
time.
2 Griaule, M., Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, Kęty 2006.
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According to the creation myth described in “Dieu d'Eau” Amma, the god-creator, threw a handful 

of clay in the air.  The falling clay stretched from North to South,  creating the Earth.  The god 

shattered  the  termite  mound  which  had  been  covering  the  femininity  of  the  Earth  and  their 

incomplete intercourse created a jackal named Yurugu3. Then the Earth gave birth to Nommo, a 

perfect pair of creatures looking like snake-people which, as a unity, was the Master of the Word. 

Together with Amma, Nommo created the mankind, then transformed and became the Blacksmith 

who helped the people survive and develop.

The Dogon cosmogony presented  in  “Le Renard Pâle” is  significantly different  than its 

version from Griaule’s first publications. According to it, Amma created the world from the primary 

egg, during its eight internal vibrations. Nommo was created in heaven as eight paired-up creatures. 

One of them separated from the unity and escaped, created time and space. The Earth came into 

being from its womb. The creature was named Ogo and punished by losing its ability to speak. Its  

twin, as an act of sacrifice, created the stars around Sirius, with Sirius B as their centre.4

Of course, the stories above are simplified. What is more, neither the aforementioned publications 

nor Griaule and Dieterlen’s article “Un Système Soudanais de Sirius” (1950) present a specific, 

coherent  myth  or  a  uniform story.  However,  they do provoke questions:  what  caused  such an 

enormous difference between the stories and how the Dogon could have known not only about the 

existence of Sirius, but also about Sirius B – a white dwarf, impossible to be observed with the 

naked  eye?  The  answer  may  lie  in  Griaule’s  research  methods,  his  beliefs  and  the  cultural 

conditioning of the Dogon. 

Walter A. van Beek, the author a famous and well-received criticism of Griaule’s research, 

“Dogon Restudied”, points out several mistakes which the French researcher could have made. First 

of all, Griaule did not take into consideration the Dogon’s tendency to adapt elements of foreign 

cultures as their own (it is a characteristic feature of many African ethnic groups). The borrowed 

motifs and role models very quickly become incorporated into the native mythology. Griaule’s high 

social status and the respect he gained as a “white researcher”, combined with his determination to 

present the Dogon culture to the Western civilization as equal to the ancient Greeks could have 

affected the interviews. Griaule was an active listener, we can see it in discussions  presented in 

“Dieu d'Eau”. Presumably, trying to gain as much information as possible from the interviewees, he 

hinted the answers and the Dogon told him what he wanted to hear. We do not know how many 

answers were changed by the interpreter and by the writing style used in “Dieu d'Eau”, which does 

not  include  the  exact  quotes  of  the  interviewees.  “Le  Renard  Pâle”  is  not  a  methodical 

3 In „Le renard pâle” Yurugu is a fox.
4 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology 32, 
2, 1991, s. 140.
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representation of Dogon beliefs but rather, as van Beek calls it an “etnographic commentary on 

signs, symbols and drawings, interspersed with isolated statements from infromants and borrowings 

from  folktales”5.  But  what  about  Sirius?  Griaule  was  an  avid  astronomer  –  he  had  studied 

astronomy in Paris before he visited Africa. He would take sky maps on his journeys to share his 

knowledge with the interviewees.6 He must have known about the existence of Sirius B, which had 

been discovered in 1862 by Alvan Graham Clark.7 The Dogon did know about Sirius before the 

researcher’s visit – it is the brightest star in the sky, visible from almost every place on Earth – but  

Griaule misinterpreted some of their answers and hinted some conclusions, attributed to them much 

greater knowledge than they really had. This theory is supported by van Beek – according to him 

Ambara, the informant who helped Griaule’s group gather data on which “Le Renard Pâle” was 

based on, never mentioned a “double star”, but only different generations of stars. What is more, 

van Beek noticed that knowing the location of the stars is not necessary in everyday life and rituals,  

contrary to what Griaule had suggested. The Dogon did know Sirius, but they called it  dana tolo, 

not sigu tolo, po tolo or eme ya tolo, which according to Griaule were the names of Sirius A, B and 

C.  These names were only known to his informants, who never said that Sirius was a double star.  

Their definitions of sigu tolo were also completely different.8 

Van  Beek’s article was severely criticized (for example by L. de Heusch and G Calame-

Griaule).  The  author  was  accused  of  lacking  examples  to  support  his  conclusions,  as  well  as 

presenting merely ordinary social changes caused by acculturation. However, in comparison to what 

we know about Griaule’s research, van Beek’s conclusions seem much more likely than the theory 

that the Dogon did know about Sirius B.

Temple and the star inheritance

The critical approach of the academic world to the research of the Dogon culture from the middle of 

the 20th century does not affect the enthusiast of supernatural phenomena and the UFO or supporters 

of the ancient astronauts theory who believe that the Dogon really came from a distant star and their 

knowledge is their extraterrestrial heritage. This belief was popularized by a book which stirred 

controversy in the 1970s – “The Sirius Mystery” by Robert Temple.

When  Temple  started  working  on  the  book  which  almost  ten  years  later  would  make  him 

internationally famous,  he was only 22 years  old and was working as  a  secretary in  “Young's 

5 Ibidem, p. 156.
6 http://www.philipcoppens.com/dogonshame.html 
7 Schilling, G., Atlas of Astronomical Discoveries, New York 2011, s. 71.
8 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology 32, 

2, 1991, s. 157.
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Foundation for the Study of Consciousness”. The founder, Arthur M. Young influenced Temple’s 

opinions and told him about the Dogon – he showed him Griaule and Dieterlen’s article, as well as 

the English translation of “Le Renard Pâle”. Young believed that the so-called “Council of Nine”, 

gods who came from Sirius, created the ancient Egypt civilization and communicate with people by 

means  of  the  media.9 In  his  book  Temple  presents  evidence  that  the  Egyptian  and  Sumerian 

cultures, as well as the Dogon culture, could have been transported to Earth from Sirius, probably 

by the creatures who lived there. To support this hypothesis, he points out the parallel elements in 

the Egyptian and Dogon mythology and symbolism. However, he mostly uses unreliable sources, or 

interprets well-known facts in his own way, conveniently ignoring the elements which do not fit 

into his theory. He suggests that people on Earth could have received the civilization pattern from 

extraterrestrial beings, who have left behind the detailed description of Sirius and that the Dogon 

have known about this for over 5000 years.

“The  Sirius  Mystery”  did  not  meet  with  warm  welcome  among  academics,  especially 

Africanists. Although it did popularize the Dogon culture, its image was distorted and the author’s 

suggestions  were  too  extravagant.  Ronald  W.  Davis  in  his  review in  “The  Journal  of  African 

Historical  Studies”  criticizes  Temple’s  subjectivism  and  his  approach  basing  on  trans-cultural 

diffusion, but he also points out that archaeoastronomy may be useful in exploration of African 

cultures. He also notices Temple’s mistakes, caused by taking Griaule and Dieterlen’s works for 

granted, without any verification (for example, he assumes that the Sigui ceremony is celebrated 

every 50 years, while in fact it  is every 60 years). According to Davis’ review, Sirius is not an 

uncommon symbol – the sky was important for may civilizations and Sirius is one of the most 

noticeable stars. The strange creatures on the Dogon drawings could have been based on animal 

living in the western region of Africa – the African manatee. It wouldn’t be the first example of an 

animal whose appearance contributed to an unbelievable story.

Ancient astronauts, religion and paranormal phenomena

In 1998 a reissue of “The Sirius Mystery” was published. Apparently the author did not care 

about  van Beek’s  article,  comments  of  well-known academics such as Garl  Sagan and rational 

criticism.  Neither  did  the  supporters  of  the  ancient  astronauts  theory  or  fans  of  supernatural 

phenomena. Even though what attracts tourists to Mali is usually the Dogon’s interesting culture 

and art10, some of them still go there in search of the descendants and heirs of the alien gods. Even 

9    http://www.bibliotecapleyades.net/stargate/stargate07a.htm   
10 The famous mask dances and architecture.
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now articles basing on Temple’s theories appear in press and in the Internet. The Dogon issue is the 

proof that however mundane the real explanation of the mystery, the Western society would rather 

believe in the supernatural phenomena – particularly in stressful times. The 1970s are the time of  

the cold war, Middle East conflicts and the oil crisis, so Temple’s theories had good timing.11 In the 

21st we still find the supernatural interesting, even if not completely convincing. This is the reason 

why there are so many Internet forums or films about it.

Although  most  African  religions  consists  of  complex,  fascinating  myths,  symbols  and 

rituals, it  is the Dogon religion which gained most popularity among the public, because of the 

controversy and air  of mystery.  Usually it  is  everything an average person knows about native 

African  beliefs,  even  though studying such  subjects  is  a  very important  factor  developing  our 

intercultural competence. Surprisingly, according to van Beek the Dogon do not seem to care about 

how much truth there is in the world’s assumptions about their culture. They say that “all books 

about them have already been written”.12 They probably know what the books are about and why so 

many tourists want to visit them, but they do not seem to object to the supposedly false opinions 

about them, started by Griaule.

11 Oleś, P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003, s. 54.
12 Beek, W. E. A. van, „Dogon restudied. A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule”, Current Anthropology

32, 2, 1991, s. 144.
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ZOFIA RUDUCHA, AGATA WARTACZ, BEATA WYCECH

OŚWIATA W WIELOKULTUROWYM SPOŁECZEŃSTWIE ETIOPSKIM: 

WYNIKI BADAŃ

W  artykule  chciałybyśmy  przedstawić  drogę  przeciętnego  etiopskiego  studenta  na 

uniwersytet.  Skupimy  się  zagadnieniach  związanych  z  polityką  językową,  zmianą  roli 

Kościoła, wielokulturowością uczniów oraz perspektywami osób z wyższym wykształceniem. 

W czasie naszego pobytu odwiedziłyśmy uczelnie między innymi w Addis Abebie, Mekele, 

Harerze i Arba Minch, gdzie przeprowadzałyśmy wywiady oraz ankiety wśród studentów i 

wykładowców.  Początkowo  planowałyśmy  zbadać  wszystkie  typy  i  poziomy  etiopskiego 

szkolnictwa,  jednak  w trakcie  pracy  zdecydowałyśmy  się  zawęzić  jej  zakres  i  skupić  na 

jednym,  konkretnym  temacie,  czyli  właśnie  na  drodze  Etiopczyka  na  uniwersytet  i 

związanych z nią problemach.

Etiopia  posiada  ponad  1700-letnią  tradycję  szkolnictwa,  przez  wieki 

zmonopolizowanego  przez  Ortodoksyjny  Kościół  Etiopski.  Dopiero  w  1950  roku 

ustanowiono świeckie szkolnictwo wyższe i założono pierwszy w Etiopii uniwersytet.

Tradycyjny  system  edukacji  rozrastał  się  wraz  z  ekspansją  chrześcijaństwa. 

Przetłumaczenie  Biblii  oraz  innych  świętych  ksiąg  na  gyyz,  jak  również  architektura 

kościołów  i  monastyrów,  pomogły  w  stworzeniu  infrastruktury  dla  rozwoju  edukacji 

prowadzonej przez duchownych.

Hierarchiczny system edukacji składał się z trzech głównych szczebli - zéma, qené oraz 

tergwamé. W początkowych fazach edukacji kładziono nacisk na naukę czytania i pisania. 

Jedną z cech charakterystycznych edukacji szkolnej było zwracanie uwagi na zapamiętywanie 

tekstów oraz wpajanie szacunku dla duchownych i osób będących u władzy.

Do niedawna wielu młodych Etiopczyków musiało przejść przez początkowe stadia tego 

systemu (znanego jako yäqés temhert bét, szkoła kościelna), zanim przeniosło się do engliz  

temhert bét (szkoły z zajęciami po angielsku). Obecnie edukacja nie jest już tylko domeną 

Kościoła – to czy posłać dziecko do szkoły kościelnej, czy też nie, zależy od woli rodziców.
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Polityka dotycząca języków wykorzystywanych w edukacji formalnej w drugiej połowie 

dziewiętnastego wieku była dość jednolita - głównym językiem używanym w szkolnictwie, 

administracji  czy  biznesie  był  amharski,  gyyz  w  szkołach  kościelnych  oraz  arabski  w 

regionach muzułmańskich i szkółkach koranicznych. Należy wspomnieć, że język amharski w 

tamtych  czasach  nie  był  uznany  za  oficjalny  i  kwestie  językowe  nie  były  uregulowane 

prawnie, jednak Menelik II prowadził potajemną politykę promującą ten język. Od kiedy w 

XX w. nowoczesna edukacja zaczęła być wprowadzana jako element rozwoju i budowania 

państwa, system szkolnictwa przeszedł przez etapy, które Moges Yigezu1 podzielił na pięć 

głównych okresów:

1.  Ze  względu  na  dużą  tolerancję  w  zakresie  korzystania  różnych  lokalnych  i 

międzynarodowych języków w edukacji formalnej, początek XX w. scharakteryzować można 

jako „liberalny”. 

2. Okupacja włoska (od 1936 r. do 1941 r.) może uznana być za okres kolonialnej polityki 

segregacji, w którym to szkoły podzielone były na te dla Etiopczyków i na te dla Włochów,  

ze znacznym ograniczeniem tych pierwszych.  Narodowym i oficjalnym językiem Włoskiej 

Afryki Wschodniej został  ustanowiony język włoski. W każdym z pięciu regionów imperium 

(Erytrea, Amhara, Sidama, Harar, Somalia) języki uznawane tam za główne (czyli: tigrinia, 

amharski, oromo, arabski i somali) były uznawane za drugi język oficjalny. Języki lokalne 

używane były jedynie w szkołach podstawowych.

3.  Okres  po  II  wojnie  światowej  (od  roku  1941  do  1971)  charakteryzuje  się  zupełnie 

przeciwną  polityką  w  stosunku  do  poprzedniego  okresu,  polegającą  na  autokratycznej, 

centrowej,  jednojęzycznej  polityce  (jeśli  chodzi  o  użycie  języków  lokalnych  w  edukacji 

formalnej).

4.  Okres  rządów wojskowych  (od 1974 r.  do 1991r.)  był  rodzajem przejściowego okresu 

asymilacji w dwujęzycznej edukacji. Inne języki zostały oficjalnie uznane i wykorzystywane 

do edukacji nieformalnej poprzez masową literaturę i media.

5.  Obecną  politykę  językową  (od  1991r.  do  dzisiaj),  można  opisać  jako  pluralistyczną. 

Zakłada ona stworzenie możliwości wyrażania się i równości dla języków wszystkich grup 

etnicznych na poziomie edukacji podstawowej.

1 Moges Yigezu- profesor lingwistyki na Uniwersytecie w Addis Abebie, na wydziale lingwistyki i filologii. 
Jego zainteresowania badawcze obejmują fonetykę i fonologię  nilo-saharyjskich i omockich języków Etiopii, 
edukacji w języku ojczystym oraz języka migowego. Przez kilka lat zajmował stanowisko przewodniczącego 
wydziału lingwistyki, obecnie pełni funkcję Chief Academic Officer for Graduate Program Development and  
Admissions na Uniwersytecie w Addis Abebie.
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Obecnie  rekrutacja  do szkoły rozpoczyna się  w wieku siedmiu lat,  choć niektórzy 

rodzice posyłają do szkoły młodsze dzieci.  Szkolnictwo państwowe dzieli  się na poziomy: 

podstawowy - klasy od pierwszej do ósmej, gimnazjum- klasa dziewiąta i dziesiąta oraz tak 

zwane  przeduniwersyteckie  -  klasa  jedenasta  i  dwunasta.  Klasy  oficjalnie  składają  się  z 

pięćdziesięciu  uczniów,  jednak  często  liczba  ta  jest  przekraczana.  Z  wywiadów 

przeprowadzanych z uczniami w Addis Abebie wynika, że liczba uczniów w klasach waha się 

od  trzydziestu  do  stu  osób.  W  tak  licznych  klasach  nauczyciel  może  mieć  trudności  z 

indywidualnym  podejściem  do  każdego  ucznia.  Szkodzi  to  przede  wszystkim  tym  mniej 

utalentowanym dzieciom, które wymagają czasu i uwagi, w przeciwnym razie nie są w stanie 

nadążyć za programem. Oczywiście, istnieje możliwość uczęszczania do mniej licznych klas, 

ale zazwyczaj tylko w szkołach prywatnych, które z oczywistych względów nie są dostępne 

dla każdego.

Inną kwestią są problemy związane z edukacją dzieci niepełnosprawnych. W Etiopii, 

jak podkreślają rodzice, niepełnosprawne dzieci nie chodzą do szkoły,  ze względu na brak 

kompetencji u nauczycieli, zrozumienia u rówieśników oraz przystosowania samych szkół do 

niektórych  rodzajów  niepełnosprawności.  Głównym  jednak  powodem,  dla  którego  ci 

uczniowie  wyłączani  są  z  powszechnego  trybu  nauczania,  jest  brak  świadomości   wśród 

nauczycieli  o  prawie  do  równego  dostępu  do  edukacji  wszystkich  dzieci.  Istnieją  szkoły 

wyspecjalizowane  w zakresie  nauczania  niepełnosprawnych,  jest  ich jednak na razie  zbyt 

mało  i  wiąże  się  to  ze  zbyt  wysokimi  kosztami,  by  mogły  zmienić  obecną  sytuacje 

niepełnosprawnych  dzieci.  Specjalne  jednostki  i  szkoły  są  najczęściej  rozmieszczone  na 

obszarach miejskich, a listy oczekujących są bardzo długie. Nawet program szkoły wyższej 

TVET  (Technical  and  Vocational  Education  and  Training)  zapewniającej  kształcenie 

techniczne  i  zawodowe,  zawiera  z  góry  określone  przepisy  nakładające  ograniczenia  na 

kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdego roku uczeń musi zdać egzamin promocyjny,  natomiast w klasach ósmej i 

dziesiątej  niepowodzenie  oznacza  powtarzanie  roku.  Gdy uczeń nie  zda  egzaminu  po raz 

drugi, nie może już dłużej uczęszczać do szkoły rządowej. Duża liczba uczniów  w klasach 

nie pomaga w odpowiednim przygotowaniu do egzaminu. W szkołach państwowych nie są 

pobierane żadne opłaty, ale uczniowie muszą zapewnić sobie książki, przybory do pisania, a 

w większości  szkół  w miastach  wymagane są również mundurki  oraz obuwie na zmianę. 
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Zmniejsza to liczbę dzieci z ubogich rodzin uczęszczających do szkół, ponieważ nie są w 

stanie zapewnić sobie podstawowej wyprawki.

Po ukończeniu dziesiątej klasy uczniowie przechodzą do klasy jedenastej i dwunastej, 

przygotowującej  ich  do  studiów  lub  właśnie  do  TVET.  Progi  punktowe,  umożliwiające 

dostanie się na najwyższy poziom edukacji, są wciąż zwiększane, ze względu na rosnącą ilość 

potencjalnych studentów, której uczelnie nie są w stanie pomieścić.  Interesującym jest,  że 

czasami progi te są niższe dla dziewcząt lub osób niepełnosprawnych. Łatwiej jest też dostać 

się na uczelnię w mniej rozwiniętych regionach Etiopii, dlatego tez absolwent liceum może 

trafić  na  uniwersytet  na drugim końcu kraju  oraz  niekoniecznie  na  wybrany przez  siebie 

kierunek. Dla osób ze słabszymi wynikami zostają zawsze uczelnie płatne, których poziom 

nauczania uważa się jednak za niższy od poziomu szkół państwowych.

Jadąc  do  Etiopii  zdawałyśmy  sobie  sprawę,  jak  wielką  rolę  w  edukacji  odgrywał 

niegdyś Kościół Etiopski. Jednak począwszy od lat 60. XX w. znaczenie szkół kościelnych 

zaczęło  się  zmniejszać,  zwłaszcza  w  zakresie  szkolnictwa  podstawowego.  Obecnie  nadal 

istnieją szkoły kościelne, ale liczba uczęszczających do nich uczniów spada każdego roku, 

gdyż wiele osób decyduje się na zapisanie do szkół świeckich. Zdarza się również, że osoby 

uczęszczające  do  szkół  świeckich,  równolegle  uczęszczają  do  szkół  kościelnych.  Kościół 

Etiopski posiada jednostki takie jak theological college – szkoły przyjmujące uczniów, którzy 

w  przyszłości  mają  zamiar  studiować  teologię.  Wychodząc  naprzeciw  potrzebom 

zmieniającej się rzeczywistości, duchowni otwierają szkoły podstawowe i średnie. Nauka w 

nich jest bardzo podobna do stylu szkół świeckich, ale większy nacisk kładzie się na zajęcia z 

religii.

W  kwestii  edukacji  ważną  rolę  odgrywa  polityka  językowa  Etiopii  –  zakłada  ona 

pluralizm językowy.  Poczynając od początku XX wieku, aż do momentu przejęcia władzy 

przez Derg w 1974 r., zarówno Menelik II jak i Haile Syllasie decydowali się na promowanie 

języka amharskiego, uznając go jako spoiwo łączące wielokulturowy naród.  Po 1974 r. rząd 

totalitarny  zadeklarował  uznanie  różnorodności  językowej  Etiopii  i  taką  politykę 

podtrzymywano  aż  do  jego  upadku  w  1991  roku.  W konstytucji  z  1994  r.  czytamy,  że 

wszystkie języki używane w Etiopii mogą cieszyć się takim samym uznaniem. Obecnie w 

Etiopii  istnieje  5  języków  oficjalnych,  używanych  do  celów  administracyjnych, 

jurysdykcyjnych  oraz  edukacyjnych.  Obok  języka  amharskiego,  będącego  językiem 

oficjalnym czterech stanów oraz dwóch miast - Addis Abeby i Dire Dawy, identyczny status 
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mają oromo w Oromia, tigrinia w Tigray, afar w regionie Afar oraz somali w regionie Somali. 

W  Southern  Nations,  Nationalities,  and  People's  Region (SNNPR)  używa  się  różnych 

języków na różnych poziomach administracyjnych. 

To  właśnie  w  edukacji  można  zauważyć  największe  odzwierciedlenie  polityki 

językowej  prowadzonej  przez  państwo.  Poszczególne  języki  regionalne  używane  są  jako 

języki wykładowe w szkołach podstawowych w całym kraju. Taka polityka ma liczne zalety - 

pomaga  w  zachowaniu  tożsamości  danej  grupy  etnicznej,  uczniowie  lepiej  przyswajają 

wiadomości na lekcjach prowadzonych w języku używanym przez ich rodziny. Ponadto, daje 

to  psychologiczną  satysfakcję  płynącą  z  faktu,  że  ich  język  jest  promowany  nie  tylko  w 

lokalnych społecznościach, ale również przez państwo.

Obecnie używa się 21 języków jako języków wykładowych na lekcjach (wyłączając z 

tej grupy amharski). Do grupy tych języków zaliczają się tigrinia, oromo, awigni, somali, afar 

i wiele innych. Języki te wykładane są jako osobne przedmioty w szkołach podstawowych.

W  kontekście  sytuacji  Etiopczyka  rozpoczynającego  naukę  na  uniwersytecie, 

zagadnienie  używania  danego  języka  w  szkole  jest  bardzo  istotne.  Biorąc  pod  uwagę 

różnorodność  etniczną  w  szkołach,  wielu  studentów  czuje  się  niekiedy  gorszymi  od 

rówieśników.  Uczucie  wyższości  czy  też  niższości  pojawia  się  w  typowych  szkolnych 

sytuacjach, takich jak potrzeba wytłumaczenia danego zagadnienia po raz kolejny czy też w 

momencie konfliktu między uczniami. Zastosowanie języka, którym dana osoba posługuje się 

w kręgu rodzinnym, podkreśla w takich momentach dosadność i ważność przekazywanego 

komunikatu.  Jest to istotne zwłaszcza w wielojęzykowym środowisku, w jakim obraca się 

etiopski uczeń.

Problemy tego typu powinny zostać rozwiązane przez politykę językową. Pamiętajmy 

jednak, że w Etiopii używa się 882 języków i wobec tego faktu nasuwają się pewne pytania.

 Po pierwsze,  w jaki sposób rozwiązać  problem języków, które są do siebie bardzo 

podobne  i  nie  jest  możliwe  używanie  każdego  z  nich  w  szkołach  podstawowych?  Aby 

zilustrować to zagadnienie, warto przytoczyć przypadek czterech grup etnicznych – Welaita, 

Gamo,  Goffa  oraz  Dawro,  zamieszkujących  południową  Etiopię.  Grupy  te  posługują  się 

bardzo  podobnymi,  ale  mimo  to  nadal  różnymi  językami.  Różnice  między  nimi 

zakwalifikowano  jako  różnice  między  dialektami  tego  samego  języka,  a  same  języki 

2 www.ethnologue.com [dostęp: 29.01.2012]
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połączono w jeden język - Wogagoda3.  Nazwa pochodziła od dwóch pierwszych liter każdej 

z grup etnicznych. Wzbudziło to sprzeciw zarówno najliczniejszej grupy etnicznej – Welaita, 

którzy sprzeciwiali się zmniejszaniu znaczenia ich języka. Nie tylko nauczyciele odmawiali 

nauczania  w  Wogagoda,  ale  problem zakończył  się  również  poważnymi  zamieszkami  w 

regionie. 

Po drugie, powyższy przykład nasuwa pytanie, jakie trudności w szkole mogą napotkać 

dzieci  pochodzące  ze  zdecydowanie  mniej  liczebnych  grup  etnicznych,  których  języki 

używane w domach są pomijane w szkołach. Z pewnością wiąże się to ze wspomnianym 

wcześniej  poczuciem  niższości.  Ponadto,  nauczanie  jest  skuteczniejsze,  kiedy  język 

wykładowy  jest  tożsamy  z  językiem  używanym  w  domu.  Z  psychologicznego  punktu 

widzenia,  taka  jednolitość  języków  pomaga  również  w  nawiązaniu  bliższego  kontaktu  z 

nauczycielem czy też odnosi lepsze rezultaty, gdy dochodzi do upominania ucznia. 

Innym  aspektem  polityki  językowej  Etiopii  jest  status  języka  angielskiego.  Język 

angielski wykłada się jako oddzielny przedmiot już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

Oprócz  tego,  władze  poszczególnych  regionów  ustanawiają  własne  regulacje  dotyczące 

używania języka angielskiego w klasach 1-8. Dlatego w niektórych regionach języki lokalne 

używane są nadal w klasach 7 i 8 (na przykład - Oromiya, Somali, Tigray) w innych używa 

się na tym samym poziomie języka angielskiego (na przykład – Gambella, SNNPR). Jednak 

od klasy 9 wzwyż angielski jest jedynym językiem wykładowym.

Ważnym elementem tego typu polityki językowej są same opinie na jej temat wśród 

głównych zainteresowanych. Niektórzy studenci Uniwersytetu w Addis Abebie twierdzą, że 

pozbawione  jest  jakiegokolwiek  sensu  nauczanie  w  lokalnych  językach,  nawet  w 

początkowych latach nauki,  skoro komunikacja w kraju, polityka  i  administracja,  a nawet 

dostęp  do  pracy  i  wykonywania  zawodu  zależą  często  tylko  od  znajomości  języka 

angielskiego czy też amharskiego. Bazując na wywiadach przeprowadzanych z Etiopczykami 

możemy  stwierdzić,  że  większość  z  nich  zgadza  się  z  tym  punktem widzenia.  W wielu 

przypadkach  twierdzą  oni  nawet,  że  nie  do  końca  uzasadnione  jest  używanie  języków 

lokalnych  w  edukacji  -  nie  tylko  szkolnej,  ale  także  w  czasie  nauczania  podstawowych 

umiejętności  czytania  i  pisania  na  obszarach  wiejskich.  Preferowany  jest  zdecydowanie 

oficjalny język  międzynarodowy.  Ponadto,  wielu młodych  ludzi  uważa angielski  za język 

3 http://alppi.eu/wp-content/uploads/2009/11/Ivan-Luk%C3%A1%C5%A1-Language-policy.pdf [dostęp: 
29.01.2012]
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bardziej neutralny, twierdząc przy tym również, że jako język międzynarodowy mógłby on 

pomóc w rozstrzyganiu konfliktów.

Istnieją  jednak również  inne  opinie.  Wiele  osób twierdzi,  że  zachowywanie  tradycji 

poprzez  używanie  języków  lokalnych  jest  w  tym  przypadku  zdecydowanie  ważniejsze. 

Stosowanie  angielskiego  jako  języka  wykładowego  (medium  of  instruction) w  wyższych 

klasach  odbierane  jest  wyjątkowo  negatywnie.  Język  obcy  działa  bowiem   jako  bariera 

pomiędzy  uczniami  a  ich  rodzinami.  Ma on  wpływ  na  wyostrzanie  się  różnic  pomiędzy 

pokoleniami, poprzez stwarzanie wśród młodzieży szkolnej poczucia wyższości nad starszym 

pokoleniem. Większość z tych, którzy ukończyli szkołę przed 1974 rokiem, uważa się za tzw. 

niemówiących przywódców społeczeństwa etiopskiego (ang. Unspoken leaders of Ethiopian  

society).

Ciekawym  z  europejskiego  punktu  widzenia  można  nazwać  sposób  rekrutacji  na 

uczelnie wyższe. W Europie uważa się, że studenci powinni wybrać kierunki studiów według 

własnych zainteresowań. W Etiopii jednak w większości szkół wyższych są oni umieszczani 

na  różnych  wydziałach  bez  brania  pod uwagę ich własnych  planów. To z kolei  wywiera 

negatywny wpływ na wyniki w nauce studentów. Brak zainteresowania studiowaną dziedziną 

objawia się w sposobie reagowania czy słuchania wykładów.

Ogromna  część  etiopskich  studentów po ukończeniu  studiów chce  opuścić  Etiopię  i 

wyjechać za granicę do Europy czy też Stanów Zjednoczonych. Nie dostrzegają oni żadnej 

innej szansy na lepszą przyszłość, biorąc pod uwagę pozostanie w kraju. Jest jednak również 

kontrastująca z nimi grupa ludzi, którzy nie wyobrażają sobie opuszczenia ojczyzny. Dzielą 

się oni z kolei na dwie podgrupy: planującą pozostanie w stolicy oraz drugą, zdecydowanie 

większą, chcącą powrócić do miast rodzinnych, by tam wspierać lokalne społeczności.
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ZOFIA RUDUCHA, AGATA WARTACZ, BEATA WYCECH

TRANSLATED BY ANNA KARPIUK

EDUCATION IN THE MULTICULTURAL SOCIETY OF ETHIOPIA: 

STUDY RESULTS

In this paper, we would like to present an average Ethiopian student’s pathway to university. 

We will focus on the issues concerning the language policy, the changing role of the Church, 

the diversity of the cultural  background of the students and the perspectives  of university 

alumni. During our stay we have visited universities in Addis Ababa,  Mek'ele, Harar, Arba 

Minch  and  many  other  cities,  where  we  conducted  interviews  and  surveys  among  both 

students  and lecturers.  At  first  we were  planning to  examine  all  types  and stages  of  the 

Ethiopian education system, but as our research progressed, we decided to limit its scope and 

focus  on  one  single  topic,  namely  the  pathway  of  an  average  Ethiopian  student  to  the 

university and the problems it involves.

The Ethiopian educational tradition extends over 1700 years. Throughout the centuries, it 

was monopolised by the Ethiopian Orthodox Church; it was not until 1950 that secular higher 

education was established and the first Ethiopian university was founded.

The traditional education system was growing with the spread of Christianity. Translation 

of the Bible and other holy books into Ge'ez, as well as the architecture of churches and 

monasteries,  contributed  to  creating  the  infrastructure  for  the  development  of  education 

provided by priests.  

The  hierarchic  educational  system  consisted  of  three  main  stages:  zéma,  qené and 

tergwamé. In the beginning years of learning, the emphasis was placed on teaching to read 

and write. Two features which characterised this education were the special attention given to 

remembering texts, and instilling in students respect to priests and those in power.

Until  recently,  many young Ethiopians  had to complete  the first  stages of this  system 

(known as yäqés temhert bét, a church school) before passing to engliz temhert bét (a school 

with classes in English). Currently, education is no longer the sole domain of the Church; the 

decision regarding enrollment of their child to a church school belongs to the parents.
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In the second half of the 19th century, the general policy concerning the use of languages 

in formal education was quite uniform: the main language in education,  administration or 

business was Amharic, at church schools – Ge’ez, and in Muslim regions and Koranic schools 

– Arabic. It is important to add that language issues were not regulated by law at the time, 

and that Amharic was not declared an official language, but Menelik II secretly enforced a 

policy supporting it. Since 20th century, when modern education was introduced as a part of 

the process of building and developing the country, the education system went through many 

stages divided later by Moges Yigezu1 into five main periods:

1.  Because  of  considerable  tolerance  regarding  the  use of  various  local  and international 

languages  in formal  education,  the beginning of the 20th century may be described as the 

“liberal” period.

2.  The Italian  occupation  (1936-41) may be considered a  period of  a colonial  politics  of 

segregation, when schools were divided into those for Ethiopians and those for Italians, with 

serious deficiency of the former. Italian was declared the national and official language of 

Italian  East  Africa.  In  the 5 regions  of  the empire  (Eritrea,  Amhara,  Sidama,  Harrar  and 

Somalia),  the main language of each region (Tigray, Amharic, Oromo, Arabic and Somali) 

became the second official language. Local languages were used in primary schools only.

3.  The period after  World  War  II  (1941-1971) is  characterised  by a  completely  opposite 

policy. It was autocratic, centric and one-language, excluding the use of local languages in 

formal education.

4. The military regime (1974-1991) was a kind of a transitory period towards adoption of the 

two-language  teaching.  Other  languages  were  officially  accepted  and  used  in  informal 

education, by mass literature and mass media.

5.  The  current  language  policy  (since  1991  till  now)  may  be  described  as  pluralistic.  It 

postulates the equality and the possibility of expression in all languages of all ethnic groups in 

primary education.

1 Moges Yigezu- a professor in linguistics at Addis Ababa University, at the departments of Linguistics and 
Philology. His professional interests comprise phonetics and phonology of the Nilo-Saharan and Omotic 
languages of Ethiopia, education in mother tongue and sign language. For a few years he occupied the position 
of the chief of the Department of Linguistics, currently he is the Chief Academic Officer for Graduate Program 
Development and Admissions at Addis Ababa University. 
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Currently,  education begins at the age of 7, although some parents send to school also 

younger  children.  Public  education  system  is  divided  into  the  following  stages:  primary 

(grades  1-8),  secondary  (grades  9-10),  and  so-called  pre-university  stage  (grades  11-12). 

Officially,  classes  comprise  50  students,  but  this  number  is  commonly  exceeded.  The 

interviews conducted among the students in Addis Ababa reveal that the number of students 

in class varies from 30 to 100. In such large classes a lecturer finds it difficult to approach 

each student individually, which is detrimental especially to less gifted children, who need 

time and particular attention in order to keep pace with the syllabus. Certainly, the possibility 

of attending smaller classes does exist, but usually only at private schools, which for obvious 

reasons are not accessible to everybody. 

Another issue is the education of disabled children.  As emphasized by the parents, 

disabled children in Ethiopia do not attend school because of the incompetence of teachers, 

the lack of understanding from their colleagues and the lack of adjustment of the schools to 

certain disabilities. However, the main explanation for the exclusion of those students from 

the regular education system is that teachers are oblivious of the right of all children to equal 

education. Schools specialising in teaching the disabled do exist, but they are too scarce and 

too costly to change the current situation of these children. Special institutions and schools are 

usually  located  in  towns,  and  the  waiting  lists  are  very  long.  Even  the  syllabus  of  the 

Technical  and  Vocational  Education  and  Training (TVET)  schools  includes  regulations 

imposing restrictions on the candidates with special educational needs. 

Every year students are obliged to pass the promotional exam. In the 8 th and 9th grade 

those who failed have to repeat a class, and the second failure precludes them from continuing 

education at a state school. Large number of students in class makes it difficult to prepare for 

the exam appropriately. There are no tuition fees, but students need to buy their handbooks 

and writing materials themselves; in most city schools uniforms and shoes are also required. 

Many children from less wealthy families are prevented from going to school as they cannot 

afford this basic equipment.

After the 10th grade, students pass to the 11th and the 12th, which prepare for studying at 

a university or TVET. Due to the increasing number of potential students and the inability of 

schools to provide facilities for all of them, the qualification threshold for the most advanced 

education stage is constantly being raised. What is interesting,  the threshold is sometimes 

lower for women or the disabled. It is also easier to get into university in less developed 
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regions of Ethiopia, so that high school graduates happen to be admitted to a university in a 

distant region of the country and not necessarily to the faculty of their choice. Graduates with 

lesser scores may pursue their education at private universities, but the quality of teaching 

there is generally considered to be much lower. 

Before coming to Ethiopia, we were conscious of the enormous role that the Ethiopian 

Church played in the education in the past. However, from the beginning of the 1960s, the 

importance of church schools started to dwindle, especially in primary education. Nowadays, 

even though they still  exist,  their  number shrinks every year  since many people decide to 

enroll children in secular schools; there are also cases of some of students attending a church 

and  a  secular  school  simultaneously.  The  Ethiopian  Church  has  institutions,  such  as 

theological  colleges,   for  students  who  intend  to  study  theology  in  the  future.  To 

accommodate  for  the  demands  of  the  changing  reality,  priests  found  also  primary  and 

secondary  schools  in  which  education  does  not  differ  considerably  from that  of  secular 

schools, but greater emphasis is placed on teaching religion.

A particularly important factor in education is the Ethiopian language policy which 

advocates language pluralism. From the beginning of the 20th century till the Derg’s coming 

to power in 1974, both Menelik II and Haile Selassie promoted Amharic, considering it to be 

the  cement  that  united  the  multicultural  nation.  After  1974,  the  totalitarian  government 

declared in Ethiopia language pluralism, a policy that was maintained until the collapse of the 

regime in 1991. According to the constitution of 1994, all Ethiopian languages enjoy equal 

state’s   recognition.  Currently,  there  are  five  official  Ethiopian  languages  used  for 

administrative, jurisdictional and educational purposes: besides Amharic, the official language 

in four states and two cities (Addis Ababa and Dire Dawa), Oromo has this status in Oromia 

and  there  are  also  se  Tigray, Afar,  and  Somali. In  Southern  Nations,  Nationalities,  and 

People's Region (SNNPR) different languages are used at different administrative levels.

It is in education that the language policy of the state is reflected to the greatest extent. 

In  the  whole  country,  classes  in  primary  schools  are  conducted  in  particular  regional 

languages,  which  encourages  preserving  ethnic  identity  of  the  people  and  enhances  the 

students’ learning process, since they use the same language at school and in their families. 

Moreover, it is the source of psychological satisfaction that the language is promoted not only 

in the local communities, but also by the state.
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Currently,  classes  are  conducted  in  21 languages  (Amharic not  included),  such as 

Tigray, Oromo, Awngi, Somali, Afar, and many others. These languages are also taught as 

separate subjects at primary schools. 

For an Ethiopian beginning his university education, the use of a given  language at 

school is an important issue. Due to the ethnic diversity at schools, many students tend to feel 

worse than their  peers.  The feeling  of  superiority  or  inferiority  manifests  itself  in typical 

school situations, such as the need of explaining a given problem once more or a conflict 

between students. In such cases, communicating in the language used in the student’s family 

serves  to  emphasise  the  gravity  of  the  message.  It  is  especially  important  in  the  multi-

language community of Ethiopian students.

Such issues should be solved by an appropriate language policy. However, keeping in 

mind that in Ethiopia, 882 languages are used, a number of questions arise.

Firstly, how is it possible to solve the problem of languages that are very similar to 

each other when is impossible to use both of them at primary schools? To illustrate this point, 

the  case  of  four  groups inhabiting  southern  Ethiopia:  Welayta,  Gamo,  Goffa  and Dawro, 

should  be  cited.  Languages  in  which  those  groups  communicate  are  similar  but  distinct. 

However,  they  were  all  combined  into  one  language,  Wogagoda3,  and  classified  as  its 

dialects. The name of the new language was made up of the first two letters of the groups’  

names. This solution drew protests on the part of the most populous group, Welayta, which 

objected  to  diminishing  the  importance  of  their  language:  teachers  objected  to  teach  in 

Wogagoda and serious riots broke out in the region.

Secondly, the example discussed above raises the question of possible difficulties that 

may be encountered by children coming from considerably less populous ethnic groups whose 

languages are overlooked at  schools. Surely,  it  is related to the aforementioned feeling of 

inferiority.  Moreover,  using  the  same  language  at  school  and  at  home  increases  the 

effectiveness of the learning process and, from a psychological point of view, facilitates the 

contact  with  the  teacher  and brings  better  results  when there  is  a  need to  reprimand  the 

students.

Another aspect of the language policy in Ethiopia is the status of English. Apart from 

being taught as a separate subject since the 1st grade, English is sometimes used as a language 

2 www.ethnologue.com [date of access: 29.01.2012]
3 http://alppi.eu/wp-content/uploads/2009/11/Ivan-Luk%C3%A1%C5%A1-Language-policy.pdf [date of access: 
29.01.2012]
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of instruction in grades from 1th  to 8th,, depending on the regulations in particular regions. 

Therefore in some regions local languages are still  used in 7th and 8th grade (e.g. Oromia, 

Somali,  Tigray),  while  in  others  a  switch  to  English  occurs  (e.g.  Gambella,  SNNPR). 

However, since the 9th grade, English becomes the only language of instruction.

Important aspect in evaluation of the state’s language policy is provided by opinions 

of  the  interested  people.  According  to  some  of  the  students  at  Addis  Ababa  University, 

teaching in local languages, even in the beginning years, makes no sense whatsoever, because 

the communication in the country, its politics, administration, and even job possibilities are 

often founded only on the knowledge of English or Amharic. The interviews conducted with 

the Ethiopians reveal that most of them share this view. Many of them claim that the use local 

languages is not entirely justified, even in teaching the basics of reading and writing in rural 

areas. The official international language is the general preference. Moreover, many young 

people  consider  English  to  be  more  neutral,  and  express  the  view  that  thanks  to  its 

international character, it could prove helpful in solving conflicts.

On  the  other  hand,  there  are  also  opinions  to  the  contrary.  For  many  people  the 

preservation of traditions through communicating in local languages remains the priority. The 

use of English as a medium of instruction in higher grades is extremely frowned upon, since it 

creates  a barrier  between the students and their  families,  widening the generation  gap by 

making the young feel superior to their parents. Most of those who completed their education 

before 1974 consider themselves the so-called “unspoken leaders of Ethiopian society”.

What may be interesting from the European perspective is the admission process to the 

universities.  In Europe it is generally thought that students should be free to choose their 

faculties on the basis of their interests. In Ethiopia, it is the university that places students in 

the faculties, without taking their own plans into account. Such an approach is damaging to 

the results of the education, and students’ lack of interest in their fields is reflected in their 

way of reacting or listening to the lectures.

The lion share of Ethiopian students plan to leave the country after graduation and go 

to  Europe or to  the US. When considering staying in  Ethiopia,  they do not see here any 

prospect for a better future. Remarkably, there is also a different group of people who cannot 

imagine abandoning their homeland. They, in turn, fall into two subgroups: one intends to 

stay in  the capital,  while  the  members  of  the  other,  much  larger,  want  to  return  to  their 

hometowns to support the local communities.
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RAFAŁ SMOLEŃ

JAK ZAKŁADA SIĘ FAKTORIĘ? ANALIZA DWÓCH DYSKURSÓW

Przyjaciele, którzy spotykają się od czasu do czasu, 

są lepszymi przyjaciółmi niż wtedy, gdy są sąsiadami1

Założenie faktorii  w São Jorge da Mina w 1482 r.  stanowiło kamień milowy w dziejach 

portugalskiej ekspansji w Afryce. Był to pierwszy stały punkt handlowy na Złotym Wybrzeżu, 

który pozwalał na kontrolę znacznie większego odcinka wybrzeża Wschodniej i Zachodniej 

Gwinei.  Mina stała  się najważniejszym źródłem złota i  dobrym punktem wypadowym do 

penetracji innych części wybrzeża, dzięki niej Portugalczycy mogli lepiej tępić konkurentów i 

– jak pisze Marian Małowist – „terroryzować Afrykanów”2.  Kontakty z silnym państwem 

Benin, jakie nawiązano w latach 70., znacząco zwiększyły handel w Minie i wzmogły handel 

niewolnikami.3 W 1637 r. zamek został zdobyty przez Holendrów, a w 1871 r. przeszedł w 

ręce Brytyjczyków. Od 1957 r. leży na terytorium Ghany i znajduje się na liście Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.

Zacznijmy  jednak  od  początku  (i  na  początku  pozostańmy).  W  1481  r.  dziesięć 

karaweli i dwie urcas pod wodzą Diogo de Azambujy, doradcy Alfonsa V i dowódcy w jego 

wojnach z Kastylią, wypłynęło z Portugalii z rozkazem założenia faktorii w Gwinei (rozkaz 

wydał już Jan II, następca Alfonsa). Statki były zaopatrzone w materiały do budowy – drewno 

i  kamienie  prosto  z  Portugalii,  a  wśród  sześciuset  członków załogi  znajdowali  się  m.in. 

Bartolomeu Dias i Pedro de Sintra, odkrywca Sierra Leone uwieczniony w doskonałej relacji 

z  podróży  do  Afryki  autorstwa  Alvise  da  Ca’  da  Mosto.4 Była  to  największa  z 

dotychczasowych  wypraw  do  Czarnej  Afryki,  która  wywarła  wielkie  wrażenie  na 

współczesnych – relacje na ten temat znajdziemy u kilku kronikarzy na dworze w Lizbonie: 

1 Zob. przyp. 37.
2 Zob. Małowist M., Europa a Afryka Zachodnia w epoce wczesnej ekspansji kolonialnej, Warszawa 1969, s. 
371. Małowist chętnie używa podobnych określeń, np. „Przy pomocy swej konnej uzbrojonej świty [możni w 
państwach Wolofów] mogli terroryzować najskuteczniej nie tylko nieprzyjaciół, ale i uboższą ludność wolną 
własnego terytorium”; „Jeżeli zaś idzie o brutalne gnębienie ludzi stojących niżej w hierarchii społecznej, to nie 
stanowiło to cechy specyficznej stosunków panujących u Uolofów”.
3 O założeniu Miny: Hair P., The Founding of the Castello São Jorge da Mina. An Analysys of the Sources, 
Madison 1994; Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 188-194 oraz Konkwistadorzy portugalscy, 
Warszawa 1976, s. 140-141, 147-150.
4 Mosto A. da Ca’ da , Le navigazioni di Alvise da Ca’ da Mosto e Pietro di Sintra, [tekst źródłowy w:] Giovanni 
Battista Ramusio, Navigazioni e viaggi, red. M. Milanesi, Turyn 1978, t. 1, s. 461-542. Wydanie polskie: Alvise 
da Ca’ da Mosto, Podróże do Afryki, tłum. J. Szymanowska, oprac. M. Tymowski, Gdańsk 1994.
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Piny, Barrosa, Resende i Pacheco.5 Trzy pierwsze opisy zgadzają się w głównych punktach. 

Podania Piny i Barrosa różnią się jednak w pewnych detalach, które odzwierciedlają interesy 

zleceniodawców i ówczesny kontekst polityczny.6 W niniejszym artykule postaram się opisać 

różnice  w  wymowie  tych  dzieł,  przyczyny  i  konsekwencje  rozbieżności,  szczególnie  w 

kontekście legitymizacji i uznania przedstawionej władzy afrykańskiej.

Źródła dworskie

Rui Pina (1440?-1523) tworzył w dwóch ostatnich dekadach XV w. i w pierwszym 

dziesięcioleciu XVI w., za panowania Alfonsa V (1438-1481) i Jana II (1481-1495).7 Pina 

rzekomo napisał kroniki aż siedmiu władców, ale sądzi się, że jedynie „Kronika panowania 

króla Jana II” jest jego samodzielnym dziełem.8 Autor skupiał się na wojnach z muzułmanami 

w Maroku, które stanowiły główny przedmiot zainteresowania jego zleceniodawcy, Alfonsa V 

(to ironia historii, że właśnie ten władca otrzymał przydomek „Afrykańczyk”). Informacje o 

Gwinei w kronice tego króla są wyjątkowo skąpe. Nieco lepiej przedstawia się kronika Jana 

II,  który  na  nowo  podjął  oficjalną  ekspansję  zamorską,  chociaż  tylko  dwanaście  na 

dziewięćdziesiąt rozdziałów zawiera wiadomości o wyprawach do Afryki. 

M.  Małowist  podkreśla,  że  Pina  to  gorący  apologeta  Jana  II,  który  wyolbrzymia 

zasługi  króla.9 Z  lektury  jego  kroniki  można  wynieść  wrażenie,  że  po  śmierci  Henryka 

Żeglarza  w  1460  r.  nastąpił  całkowity  zastój  w  podróżach  do  Afryki.  Rzeczywiście,  za 

panowania Alfonsa V drastycznie spadła liczba oficjalnych wypraw do Gwinei, ale całkiem 

dobrze rozwijała się kontrabanda. Pina, podobnie jak Diogo Gomes, nie wspomina o niej ani 

słowem, gdyż te fakty mogłyby obnażyć słabość systemu kontroli10 – jest to jeden z wielu 

przykładów politycznej zależności autorów od ich mocodawców.

Pina nigdy nie był w Afryce, korzystał z informatorów i dokumentów, jakie znalazł w 

archiwum królewskim. W ten sposób autor opisał m.in. założenie Miny, krótki okres handlu z 

5 Pina R. de, Chronica del Rey Dom Joao II, [fragmenty tekstu źródłowego w j. ang.:] Blake J. W.,
Europeans in West Africa 1450-1560, t. 1-2, London 1967, s. 70-79 [dalej cytowane jako: Pina].
Barros J. de, Decadas da Asia, [fragmenty tekstu źródłowego w j. ang.]: Crone G. R. The Voyages of Ca 

da Mosto and Other Documents on Western Africa in the Second Half of the Fifteenth Century, London 1936, s. 
114-123 [dalej cytowane jako: Barros]. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo De Situ Orbis, tłum. na j. ang. i 
oprac. Kimble G.H.T., London 1937.
6 Małowist M., Konkwistadorzy portugalscy, dz. cyt., s. 147.
7 Wcześniej Rui Pina zatwierdzał kroniki Jana II, Alfonsa V i Duarte przygotowane przez innych autorów, m.in. 
Fernao Lopesa. Zob. J.G. Da Silva, Morskie dzieje Portugalczyków, tłum. V. Soczewińska, red. naukowa 
Kieniewicz J.,Gdańsk 1987, s. 247.
8 Klave J., Historia literatury portugalskiej, Wrocław 1985, s. 42.
9 Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 163.
10 Tamże, s. 171.
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Beninem, wysyłkę dzieci żydowskich na São Tomé i próbę wzniesienia fortu w Senegalu przy 

pomocy  Bemoja,  władcy  Wolofów,  który  został  obalony  za  zbyt  przyjazne  kontakty  z 

Portugalczykami.  Dzieło  Piny  stanowiło  jednak  solidną  bazę  źródłową  dla  późniejszych 

kronikarzy – Garcii de Resende (1470?-1536) i João de Barrosa. Kronika Resende w części 

dotyczącej Gwinei to niemal w całości parafraza Piny.11

Drugi  bohater  tego  artykułu,  João  de  Barros  (1496-1572),  bywa  określany  jako 

portugalski Tytus Liwiusz. Ten wyjątkowo płodny kronikarz Jana II sprawował liczne funkcje 

w administracji centralnej, przez trzy lata był skarbnikiem w urzędzie do spraw ekspansji 

zamorskiej,  Casa da Índia e Mina, a w 1532 r. został faktorem w São Jorge da Mina, gdzie 

zarządzał handlem w regionie. Chyba dlatego Jose Gentil Da Silva mówi o nim krótko: „mąż 

stanu,  historyk”12.  W  1540  r.  Barros  wydał  jedną  z  pierwszych  gramatyk  języka 

portugalskiego. Po opłynięciu Przylądka Dobrej Nadziei  przez Bartolomeu Diasa zajął  się 

Azją, a w latach 30. i 40. XVI w., w czasie apogeum humanizmu w Lizbonie, zapoczątkował 

oficjalną historię Portugalii i jej posiadłości znaną pod nieco mylącym tytułem „Décadas da 

Ásia”,  którą  wydano w czternastu  tomach (Barros  napisał  pięć  pierwszych ksiąg,  kolejne 

dziewięć dodał Diogo do Couto). Pierwsza część zbioru, „Primeira Decada”, poświęcona jest 

głównie  Afryce.  Znajdziemy tam unikalne  informacje  o  misjach  do  Afryki  Zachodniej  i 

najpełniejszy obraz wczesnej dyplomacji zamorskiej Portugalii. Dzieła Barrosa co do zasady 

są uznawane za wiarygodne, podkreśla się, że autor często wskazuje swoich informatorów, co 

było wówczas stosunkowo rzadką praktyką.13

W kilku punktach dotyczących Gwinei Barros kopiuje lub rozszerza Pinę. Autor miał 

niezłą  wymówkę dla  takiego  postępowania:  uznał,  że  dokumenty na  temat  Gwinei,  jakie 

znalazł w archiwach po 1448 r., były pogmatwane i nieadekwatne. W opisie wydarzeń sprzed 

tego roku Barros i inni kronikarze polegali głównie na Zurarze (Barros sam to przyznaje), 

apologecie Henryka Żeglarza, autora monumentalnej „Kroniki podboju i odkrycia Gwinei”.14 

Sam  Barros  rozszerza  jednak  wiele  XV-wiecznych  źródeł  o  Gwinei,  choć  nie  dostarcza 

nowych informacji  na temat tego regionu w XVI w., a nawet w latach,  w których pisał  i 

przebywał w Afryce. Najbardziej oryginalny fragment jego dzieła to opis Senegambii zawarty 

w historii o Bemoju. Paradoksalnie, Barros nie stworzył równie oryginalnego opisu Miny, 

choć żył tam kilka lat jako faktor.15 

11 Tamże, s. 104.
12 Silva J. G. Da, dz. cyt., s. 592. Zob. także: tamże, s. 479; J. Klave, dz. cyt., s. 59, 95-98 i in.
13 Elbl I., Cross-Cultural Trade and Diplomacy: Portuguese Relations with West Africa, 1441-1521, „Journal of 
World History”, t. 3, nr 2/fall 1992, [w:] www.jstor.org/stable/20078528, [dostęp 8.08.2011] s. 190-191.
14 Zurara G. E. de, The Chronicle of the Discovery and Conquest of Guinea, oprac. Ch. Beazley, London-New 
York 1896, t. 1-2 [zdigitalizowane i wydane w 2010 r. nakładem Cambridge Library Collection].
15 Hair P., Early Sources on Guinea, „History in Africa”, t. 21, 1994, s. 104-105.
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Ca’ da Mosto i Zurara przedstawiają wyłącznie zachodnie wybrzeża Górnej Gwinei. 

Pina i Barros opisują także Dolną Gwineę,  czyli  wybrzeże wschodnie.  Jest to szczególnie 

cenne, gdyż źródła do tej części wybrzeża w XVI w. są znacznie mniej obszerne. Co więcej: 

aż do czasu Barrosa kroniki dworskie rzadko wspominały o odkryciach w Afryce. Autorzy 

skupiali  się  na  takich  kwestiach  jak  małżeństwa  królewskie,  rywalizacja  dynastyczna, 

wewnętrzne sprawy Portugalii i Półwyspu, wojny w zachodniej Europie, kampanie zbrojne w 

Maroku.16 Na przełomie wieków zainteresowanie Korony zaczęło się skupiać w Azji17,  co 

znalazło odbicie w kronikach w części dotyczącej ekspansji zamorskiej. Philip Hair zauważa, 

że w ten sposób doszło do paradoksalnej sytuacji: mimo że druk pojawił się w Portugalii w 

1489 r., informacje o Gwinei z początku XVI w. rozczarowują – zawierają mniej szczegółów 

niż źródła z XV w..18

Katalog rozbieżności

Skoro poznaliśmy już naszych bohaterów, wróćmy do faktorii, którą opisują. W 1482 

r.  Diogo  de  Azambuja  wylądował  w  miejscowości  Aldeia  das  Duas  Partes  i  rozpoczął 

negocjacje z lokalnym panem Akanów o imieniu Caramansa. Obaj dostojnicy byli wyjątkowo 

świadomi  pozawerbalnych  środków  retorycznych,  podobnie  Barros  i  Pina  szczegółowo 

opisują  prezencję  partnerów  i  rytuał,  jaki  towarzyszy  ich  spotkaniu.  Autorzy  zwracają 

znacznie  więcej  uwagi  na  przepych  Caramansy niż  Azambujy,  chociaż  później  na  długo 

oddają  głos  wodzowi,  który zachwyca  się  wyglądem Portugalczyka.  W taki  sposób Pina 

opisuje przybycie Afrykanina: „Nadszedł król, a przed nim wielki hałas trąbek, dzwonów i 

rogów, które stanowią ich instrumenty. Razem z nim szła niezliczona ilość Murzynów, jedni z 

łukami i strzałami, inni z włóczniami i tarczami, a najważniejszym osobom towarzyszyli z 

tyłu  nadzy paziowie  z  siedziskami  z  drewna na  kształt  stołków (…) Król  był  nagi,  jego 

ramiona, nogi i szyja przykrywały łańcuchy i błyskotki ze złota w wielu kształtach, a z głowy 

i włosów jego brody zwisały niezliczone dzwonki i wielkie korale ze złota”19. Barros zwraca 

nieco więcej uwagi na wygląd dostojników: „Ci możni nosili (…) złote klejnoty na głowach i 

brodach. Ich król, Caramansa, szedł pośrodku. Ich części intymne były zakryte jedynie skórą 

16 Tamże, s. 105.
17 Elbl I., s. 204.
18 Hair P., s. 105-106.
19 Pina R. de, s. 73. A.M. Jones twierdzi, że bębny to dowód na wpływy muzułmanów z Sudanu Zachodniego. 
Zob. A.M. Jones, Drums Down the Centuries, „African Music”, t. 1, nr 4/1957, [w:]

www.jstor.org/stable/30250192  [dostęp  8.08.2011],  s.  8.  Zob.  M.  Tymowski,  Państwa  Afryki  
przedkolonialnej, Wrocław 1999, s. 60.
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małp albo splecionymi liśćmi palmowymi, a części intymne wodzów – strojem we wzory, 

które mieli z naszych statków”20. 

Wspomniane  stołki  to  symbole  władzy  dostojników.  Pina  opisuje  też  stołek-tron 

Caramansy, który – jak wiemy z innych źródeł – jest nieco większy od pozostałych. Jest to 

ważny  przejaw  ogólnej  hierarchii  przedmiotów  sztuki  i  rzeczy  użytkowych  wśród  wielu 

ludów Afryki przedkolonialnej. Podobne hierarchie dotyczyły takich przedmiotów jak maski, 

stołki, krzesła, koszyki, sakwy, laski, fajki, łyżki, ozdoby, instrumenty muzyczne czy łapki do 

odganiania  much.  Wiele  z  nich,  niezależnie  od  ich  właściciela,  mogło  się  różnić  tylko 

rozmiarem, ale prestiż,  moc i  symbolika, jakie im przypisywano, były skrajnie różne – w 

zależności od tego czy używał ich władca, czy też jego poddany. Fakt, że Caramansa używa 

insygniów  i  symboli  władzy,  które  są  powszechnie  znane,  używane  w  czynnościach 

codziennych, wzmacnia ich funkcje legitymizacyjne.21

Sposób  przywitania  z  Azambują  wskazuje  na  zróżnicowanie  hierarchii  wśród 

Afrykanów. Caramansa dotyka palców przybysza, następnie pstryka własnymi, wymawiając 

bere bere („pokój, pokój”), a Portugalczyk powtarza te gesty. Tymczasem dostojnicy, którzy 

witają się po „królu”, zwilżają palce, wycierają je o pierś i dopiero wtedy dotykają palców 

Azambujy.  Barros  otwarcie  wskazuje,  że  różnice  w  ceremonii  wynikają  ze  statusu 

politycznego, Pina ogranicza się do opisu zróżnicowanych gestów.

Obaj autorzy zgodnie opisują strój i rytuał, z jakim pojawia się Caramansa, ale różnią 

się w wymowie – Pina jest znacznie bardziej neutralny, skupia się na opisie poszczególnych 

elementów, jakie  składają  się  na  przepych wodza.  Z kolei  Barros  kilkakrotnie  daje  upust 

swoim emocjom: „Przyszedł z wieloma ludźmi na sposób wojenny, z wielkim hukiem kotłów 

i  bębnów, trąbek,  dzwonów i  innych instrumentów, bardziej  ogłuszających niż  cieszących 

ucho”22,  „Wszyscy  byli  tak  paskudni  w  tych  upodobaniach,  wymyślonych,  aby 

zakomunikować wojenną dzikość, że wywoływali śmiech niż strach”23. Z opisu Piny można 

wnioskować, że przepych i ceremoniał, jaki otaczał władzę, podnosił jego pozycję w oczach 

Europejczyków (chociaż autor nie twierdzi, że ci byli pod wrażeniem). Lektura Barrosa rodzi 

raczej przeciwne wnioski, chociaż w jego opisie jest więcej informacji o złotych ozdobach na 

ciele Afrykanów, które podkreślają ich wartość jako partnerów handlowych (Europejczycy 

byli pod takim wrażeniem złota, że przestali myśleć o religii – dodaje Małowist24).

20 Tamże, s. 117. Barros, s. 118: „Aby zaimponować swoim majestatem, szedł bardzo wolno i lekkim krokiem, 
nigdy nie odwracając twarzy w żadną stronę”.
21 Tymowski M., dz. cyt., s. 58-62. W basenie Konga i na terenie dzisiejszego Kamerunu takie stołki i taborety 
były pokryte rzeźbami i znakami władcy.
22 Barros, s. 115.
23 Tamże.
24 Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 190.
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Kronikarze różnią się także w opisie Azambujy i jego załogi. Pina podaje, że dowódca 

był  ubrany w kamizelkę z brokatu,  ze złotym naszyjnikiem z cennych kamieni,  pozostali 

kapitanowie nosili jedwab, a żołnierze zostali ustawieni w rzędach na powitanie Caramansy.25 

Barros przekonuje, że wszyscy ludzie Azambujy byli elegancko ubrani, ale skrywali broń w 

razie  potrzeby26,  co  znacznie  zmienia  wymowę  sytuacji.  Dalej  autorzy  są  już  zgodni: 

„[Azambuja] polecił wznieść bogato zdobione podwyższenie; usiadł na nim w towarzystwie 

bardzo czcigodnych panów, ze swoimi trąbkami, tamburynami i bębnami, a wszystko w akcie 

pokoju,  aby  przyjąć  tutaj,  za  porozumieniem,  pana  tego  miejsca,  zwanego  Caramansa, 

którego Murzyni nazywają królem, i aby z nim porozmawiać”27. Podwyższenie czy platforma 

pełniło funkcję tronu w Afryce Zachodniej, co potwierdzają liczne źródła dotyczące Ghany i 

Mali (podium zwane banbī), Songhaju, a nawet państwa Samoriego w XIX w..28 Być może 

jest  to  przypadkowa  zbieżność,  z  której  Azambuja  nie  zdawał  sobie  sprawy,  niemniej 

przejęcie  afrykańskich  elementów  ceremoniału,  o  których  Akanowie  powinni  wiedzieć, 

wzmacniało pozycję kapitana w oczach poddanych Caramansy.

Wreszcie  rozpoczęły  się  negocjacje.  Azambuja  przekonywał,  że  założenie  faktorii 

wzmocni  bezpieczeństwo  Caramansy,  gwarantował  opiekę  i  ochronę  ze  strony potężnego 

króla  Portugalii,  zapewniał,  że  faktoria  zwiększy  handel,  a  wódz  zyska  przewagę  nad 

sąsiadami. Dowódca wielokrotnie powoływał się na dotychczasowe kontakty Portugalczyków 

z  Caramansą,  które  miały  być  korzystne  dla  obu  stron,  i  podkreślał  jego  wyjątkowość. 

Przepych delegacji  zrobił  duże  wrażenie na wodzu,  który – jak pisze  Pina  – uznał  ją  za 

wiarygodną:  „[Caramansa]  stwierdził,  że  –  biorąc  pod uwagę  jego [Azambujy]  wygląd  i 

przedstawione zapewnienia – […] nie może być tak, że ten chce ukryć przed nimi prawdę 

albo że chce ich oszukać”.29 Barros przypisuje Caramansy dodatkowe słowa: „człowiek tak 

ważny jak on z pewnością przybył tu w wielkich sprawach, takich jak te związane z Bogiem, 

który stworzył dzień i noc”.30

Zarówno  Pina,  jak  i  Barros  dostrzegają  zróżnicowaną  hierarchię  po  stronie 

25 Pina, s. 117.
26 Barros, s. 116.
27 Pina R. de, s. 73. Przepych dowódcy zrobił duże wrażenie na władcy, który stwierdził: „chrześcijanie, którzy 
do tej pory tu przybywali, byli nieliczni, głupi i podli, a ludzie, którzy teraz przybyli, są zupełnie inni, 
szczególnie on sam [Azambuja], który ze względu na wygląd i ubranie musi być synem albo bratem Króla 
Portugalii”. Gdy kapitan odpowiedział, że w jego kraju jest dwieście tysięcy większych, lepszych i bogatszych 
panów, Afrykanie „zachwycili się tym i na znak wielkiego podziwu, zgodnie ze zwyczajem, zaczęli żywo 
klaskać w dłonie” (tamże, s. 75). M. Małowist uważa, że widok Europejczyka zrobił wrażenie na Caramansie, 
ale nie takie, jakiego mógł oczekiwać Jan II. Zob. M. Małowist, dz. cyt., s. 190.
28 Corpus of Early Arabic Sources for West African History, red. N. Levtzion, J.F.P. Hopkins, Cambridge 1981, s. 
265; Ibn Battuta, [w:] tamże, s. 291. Zob. także M. Tymowski, Państwa…, dz. cyt., s. 60-61.
29 Pina R. de, s. 75.
30 Barros J. de, s. 120-121.
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afrykańskiej, co najwidoczniej przedstawia się w stroju i rytuale. Diogo de Azambuja wręcza 

prezenty  „królowi  i  jego wodzom” (to  the  king  and  his  chiefs)31,  co  wyraźnie  podkreśla 

pozycję  Caramansy jako  władcy,  który  jako  jedyny rozmawia  z  Europejczykami.  Barros 

zwraca  uwagę,  że  jego  ludzie  byli  bardzo  posłuszni  i  zdyscyplinowani.  Caramansa  nie 

powołuje się też na żadną władzę zwierzchnią i podejmuje decyzje samodzielnie.32 Wreszcie: 

Caramansa jest określany – podobnie jak inni władcy afrykańscy w licznych relacjach w tego 

okresu – jako „król”. W rzeczywistości był to władca w systemie segmentarnym. Być może 

dlatego Azambuja i Barros zwracają dużo uwagi na jego otoczenie: „Caramansa stanie się 

potężny na tym terenie i będzie panem swoich sąsiadów [lord of his neighbours], tak że nikt 

ni będzie go już męczył”33, „Chociaż Bayo, król Sama, i sąsiedni księcia uważaliby to za 

wielki honor mieć fortecę zbudowaną na ich terenie (…) [król Portugalii] ucieszył się, że ta 

praca zostanie wykonana na ziemi Caramansy, ze względu na miłość i przyjaźń, jaką [król 

Portugalii] okazał”34.

Według  Piny  wódz  od  razu  zgodził  się  na  budowę.  Ale  zdaniem  Barrosa,  po 

wysłuchaniu  argumentów  kapitana,  Caramansa  poprosił  Europejczyków  o  odpłynięcie, 

twierdząc, że „duch tak możnych ludzi z trudem wytrzyma nędzę i prostotę tych dzikich ziem 

Gwinei”35.  Afrykanin  zaproponował,  aby  wszystko  zostało  jak  do  tej  pory:  „Przyjaciele, 

którzy  spotykają  się  okazjonalnie,  są  lepszymi  przyjaciółmi  niż  gdyby  byli  sąsiadami”36. 

Prawdopodobnie władca bał się, że Europejczycy zagarną jego kraj i narzucą niekorzystne 

warunki handlowe. Nie chciał na stałe wiązać się z jedną grupą białych, skoro mógł korzystać 

na konkurencji między nimi.37 Nie jest jednak wykluczone, że Caramansa nie zdawał sobie w 

pełni sprawy z zagrożenia i zachował się w sposób intuicyjny.38

Na tym rozbieżności się nie kończą. Po raz kolejny Barros przypisuje wodzowi słowa, 

których nie ma u Piny:  „[Caramansa] nie mówił tego, aby nie być posłusznym rozkazom 

Króla Portugalii, ale dla pożytku pokoju i handlu (…), a także dlatego, aby, zachowując pokój 

między sobą,  jego ludzie  z  większą  chęcią  słuchali  o  Bogu,  czego on pragnie”39.  W tym 

miejscu – cały czas u Barrosa – następuje stanowcza replika dowódcy, który, powołując się na 

31 Barros J. de, s. 122. M. Małowist: „Trzeba tu dodać, że Portugalczycy nieraz wyrażali swą dumę, że wiedzą o 
Afryce więcej niż uczeni starożytni, uważani wówczas w Europie za wzór i źródło wiedzy i mądrości”. Zob. M. 
Małowist, Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 368, a także s. 109 (o ogólnym nastawieniu Barrosa).
32 Tymowski M., in the Early Period of Portuguese Expansion in Africa – the Organization and Course of the  
First Encounters, „Hemispheres”, nr 25/2010, s. 112.
33 Barros, s. 119.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 121.
36 Tamże.
37 Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt.
38 Por. Tymowski M., Europeans and Africans…, dz. cyt.
39 Barros, s. 121.
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rozkaz króla, wielokrotnie (i nie po raz pierwszy) dopuszcza się manipulacji. Azambuja ma za 

sobą  sześciuset  ludzi,  z  których  pięćset  to  uzbrojeni  żołnierze  (chociaż  Akanowie  też  są 

uzbrojeni). Caramansa rozumie, że został postawiony przed ścianą i zgadza się na wzniesienie 

faktorii. Ale Barros ani słowem nie mówi o presji na władcę, co więcej: twierdzi, że wódz 

zgodził się z wielką radością, a jego ludzie garnęli się do pomocy!40 Swoją drogą, Caramansa 

w relacji Barrosa nie zdawał sobie sprawy, że chodzi o budowę fortu-faktorii, gdyż miał użyć 

słowa „rezydencja”41.

Kroniki  Piny  i  Barrosa,  podobnie  jak  inne  dokumenty  wytworzone  na  dworze  w 

Sagres czy Lizbonie, mają jeden podstawowy cel – pochwałę władcy i dynastii oraz szukanie 

uzasadnienia dla jej władzy w oczach poddanych. Przywołane fragmenty pozwalają więc na 

wyciągnięcie  kilku  wniosków  na  temat  uznania  i  legitymizacji  władzy.  Należy  wyraźnie 

odróżnić  oba  te  pojęcia.  Legitymizacja  to  proces,  który  zachodzi  na  linii  władca  –  jego 

poddani; władca afrykański nie może być więc legitymizowany w oczach Europejczyków. 

Cudzoziemcy mogą jednak decydować, czy uznają lub nie uznają jego władzy, szczególnie 

wtedy,  gdy w  organizacji  funkcjonują  osobne  centra  władzy,  które  uznają  się  za  jedyną 

prawomocną  reprezentację  ludności.  Europejczycy  mogą  też  mieć  różne  opinie  na  temat 

stopnia  prawomocności  lokalnej  władzy  w  oczach  jej  poddanych.  W  omawianych 

fragmentach  kwestia  uznawalności  władzy  dotyczy  uznania  władzy  europejskiej  przez 

afrykańską i odwrotnie. Kwestia legitymizacji obejmuje (1) legitymizację władzy Azambujy 

w oczach reszty załogi  oraz (2)  władzy Caramansy w oczach jego poddanych.  Zwróćmy 

jednak uwagę, że decyzja o uznaniu lub nieuznaniu zawsze wynika z jakichś przesłanek, które 

pełnią w tym kontekście podobną rolę jak w procesie legitymizacji.

Pina i Barros są stosunkowo zgodni w opisie elementów, które wskazują na pozycję 

Azambujy.  Przepych i  siła  dowódcy skłaniają  Caramansę  do przekonania,  że  królom jest 

równy. To przeświadczenie podkreśla kontrast wobec dotychczasowych przybyszów, a także 

swoista opozycja ubranych Europejczyków i półnagich Afrykanów42. Ale w relacji Barrosa 

Azambuja zyskuje kontekst religijny – staje się krzewicielem nowej religii, do której tubylcy 

odnoszą  się  z  przychylnością:  „[Caramansa]  odebrał  to  jako  wielką  łaskawość  ze  strony 

Króla, jego Pana [sic!], że ten pragnął zbawić jego duszę”43. W relacji Barrosa znajdziemy 

wątki religijne, których nie ma u Piny: dowiadujemy się, że Azambuja nakłaniał wodza do 

40 Chociaż Caramansa zagroził, że jeśli Europejczycy nie zapewnią pokoju, Afrykanie opuszczą to miejsce.
41 Tamże, s. 120: „Przybył z wieloma ludźmi, z dużo większą ilością złota i klejnotów, niż zdołano odnaleźć i z 
nową propozycją – że mógłby ustanowić rezydencję na tej ziemi”.
42 Farrar T., When African Kings Became «Chiefs»: Some Transformations in European Perceptions of West  
African Civilization, c. 1450-1800, „Journal of Black Studies”, t. 23, nr 2/XII 1992, [w:]

www.jstor.org/stable/20078528 [dostęp 8.08.2011], s. 260.
43 Barros J. de, s. 120.
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chrztu, a głównym [!] celem wyprawy było nawrócenie na jedynie słuszną wiarę. Autor z 

dumą podkreśla, że Azambuja wzniósł pierwszy ołtarz w tej  części Etiopii.44 Afrykanie to 

„bałwochwalcy”45,  a diabeł roznieca w nich furię,  tak aby zmarli  jeszcze przed chrztem46
. 

Tymczasem najbardziej  emocjonalne  stwierdzenie  Piny nawet  nie  musi  być  nacechowane 

religijnie: „całe zło Murzynów natychmiast obróciło się w dobro”47.

João de Barros opisuje, w jaki sposób Caramansa korzy się przed Europejczykami, 

którzy, w opinii autora, reprezentują wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego. W tym celu 

pisarz przypisuje mu słowa, wedle których Caramansa uważa się za sługę króla Portugalii; 

ponadto autor stosuje termin „dziki”48 na określenie Afrykanów – obu tych informacji nie 

znajdziemy  w  relacji  Piny.  Znaczne  różnice  pojawiają  się  pod  koniec  obu  opisów.  Pina 

przekonuje, że po zakończeniu pierwszej fazy budowy zamku Europejczycy wyburzyli część 

domów  Afrykanów,  którzy  „chętnie  się  na  to  zgodzili,  a  w  zamian  za  spore  prezenty  i 

reparacje nie powzięli obrazy”49. Tymczasem Barros podaje, że Azambuja spalił wioskę w 

karze za liczne oszustwa i złe uczynki.50

Skąd te różnice?

Kronika  Piny  powstała  w  dwóch  ostatnich  dekadach  XV  w.  i  w  pierwszym 

dziesięcioleciu XVI w. Autor przytaczał więc wydarzenia niedawne, dzięki czemu jego opis 

jest  stosunkowo realistyczny i  pragmatyczny.  Barros  tworzył  mniej  więcej  trzydzieści  lat 

później,  ale  jako faktor  w Minie  dobrze  znał  jej  realia  i  historię.51 Ponadto  obaj  autorzy 

korzystali z ustnych relacji uczestników wyprawy, a także dokumentów z kancelarii Jana II. 

Duża odległość czasowa w stosunku do opisywanych wydarzeń i podstawy źródłowej Piny 

sprawiła, że Barros mógł szukać innego uzasadnienia dla wyprawy Azambujy (tym bardziej, 

że pamięć o opisywanych zdarzeniach nieco się już zatarła).  W obu relacjach znajdziemy 

uzasadnienie ekonomiczne, chociaż Barros nie pisze nic o geograficznych przesłankach, jakie 

stały za  wyborem tego miejsca  –  to  z  kolei  znajdziemy u  Piny.  Wreszcie:  najważniejszy 

motyw  relacji  Barrosa  ma  podstawę  religijną,  która  ledwo  przebija  się  u  Piny.  Sytuacja 
44 Tamże, s. 115. Zob. także M. Małowist, Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 190.
45 Barros, s. 115.
46 Tamże, s. 122.
47 Pina, s. 76-77.
48 Autor dodaje jednak pozytywne słowa: „Chociaż Caramansa był dzikim człowiekiem, dobrze rozumiał 
sprawy, zarówno przez swoje usposobienie, jak i kontakty z załogami statków handlowych, a także posiadał 
zdrowy osąd sytuacji. Jako osoba, która chciała zrozumieć, co proponował mu król, nie tylko słuchał przekładu 
tłumacza, ale i oglądał każdy gest uczyniony przez Diogo de Azambuja” (Barros, s. 120).
49 Pina, s. 77.
50 Barros, s. 123.
51 Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt.
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opisana przez Barrosa mogła się jednak wydarzyć: Europejczycy mogli proponować chrzest 

władcy, tak jak czynili to w Kongo (skutecznie) i Beninie (bez skutku).52 Brak informacji na 

ten temat u Piny nie musi więc podważać wiarygodności Barrosa. 

Pina  z  podobnym zaangażowaniem skupia  się  na  (1)  uznaniu  władzy europejskiej 

przez afrykańską oraz (2) legitymizacji Caramansy w oczach jego poddanych i uznaniu jego 

władzy  przez  Europejczyków.  Religijne  uzasadnienie  działań  Azambujy,  ukorzenie 

Caramansy, emocjonalna narracja z pozycji wyższości, wreszcie: radosna zgoda na budowę 

fortu, której nie ma u Piny – wszystkie te elementy sprawiają, że Barros koncentruje się na 

zagadnieniu  uznania  władzy  Europejczyków  przez  Afrykanów,  co  może  podważać 

legitymizację  Caramansy w oczach  jego poddanych (wszak  wódz korzy się  przed  innym 

panem!). Jednym słowem, kwestie uznania i legitymizacji władzy w jego relacji to naczynia 

połączone. Ivana Elbl wylicza ogólne cechy Barrosa, które mogły wpłynąć na taki przekaz: 

duma z chwały militarnej i służby Bogu, a także przekonanie, że Portugalia to prawdziwy 

spadkobierca Rzymu, który ma określone powinności cywilizacyjne wobec barbarzyńców. Z 

kolei  Janina  Klave  charakteryzuje  go  w  taki  sposób:  „Pierwszą  opowieść  rycerską,  jaka 

ukazała się [w Portugalii]  w XVI wieku, napisał znany później historyk, a także geograf, 

pedagog,  moralista  i  do  pewnego  stopnia  teolog,  João  de  Barros”53.  W  omawianym 

fragmencie Pina jest  dużo bardziej  praktyczny,  by nie  powiedzieć przyziemny,  chociaż w 

pozostałej części kroniki chętnie dokonuje apoteozy władców Portugalii.54

52 Zresztą, Barros informuje, że Portugalczycy jedynie proponowali chrzest, ale niczego nie narzucali siłą. Zob. 
Małowist M., Europa a Afryka…, dz. cyt., s. 203.
53 Klave J., dz. cyt., s. 88.
54 Tamże, s. 43; I. Elbl, dz. cyt., s. 185-186, 191-192.
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RAFAŁ SMOLEŃ

TRANSLATED BY SEBASTIAN DOMAGAŁA

HOW TO FOUND A FACTORY? AN ANALYSIS OF TWO DISCOURSES

"Friends who meet occasionally 

remain better friends than if they were neighbours."1

The foundation of a factory in São Jorge da Mina (St. George of the Mine) in 1482 marked a 

milestone in the history of Portuguese expansion in Africa. It was the first permanent trading 

post at the Gold Coast which allowed them to control a much larger stretch of the East and 

West Guinea Coast. Mina had become the most important source of gold and a good point of 

departure for the exploration of the other parts of the coast. Thus, the Portuguese could fight 

off more effectively their rivals and, according to Marian Małowist, “terrorize the Africans.”2 

The contacts with the powerful kingdom of Benin, which were established in the seventies, 

boosted considerably the trade in Mina and increased slave trade.3 In 1637 the castle built by 

the Portuguese was captured by the Dutch, and in 1871 passed into the hands of the British. 

Since 1957, it has been a part of the Ghana territory. It was placed on the UNESCO list of the 

World Heritage Sites.

Let us start from the beginning (and stay there). In 1481 Diogo de Azambuja, Afonso 

V's adviser and a military commander in his wars against Castile, sailed out of Portugal with 

ten caravels and two urcas. His purpose was to build a factory in Guinea (the order was given 

by John II, Alfonso’s successor). The ships had been equipped with building materials―wood 

and stones directly from Portugal. On board there were six hundred people, Bartolomeu Dias 

1See note 37.
2See Małowist M., Europa a Afryka Zachodnia w epoce wczesnej ekspansji kolonialnej [Europe and West Africa 
in the Period of Early Colonial Expansion], Warsaw 1969, p. 371. Małowist is happy to use similar expressions, 
e.g. “With the help of their armed riding retinue, they [magnates in the Wolof countries] could terrorize most 
effectively not only their enemies, but also the impoverished free people of their own territory”; “As for the 
brutal prosecution of people who stand lower in the social hierarchy, it was not a specific feature of Wolof 
relationships.”
3About the foundation of Mina: Hair P., The Founding of the Castello São Jorge da Mina. An Analysis of the  
Sources, Madison 1994; Małowist M., Europa a Afryka..., pp. 188-194 and Konkwistadorzy portugalscy 
[Portuguese Conquistadors], Warsaw 1979, pp. 140-141, 147-150.

63



and Pedro de Sintra among others (Pedro de Sintra was the explorer of Sierra Leone; he was 

immortalized in the brilliant account of the voyage to Africa by Alvise da Ca’ da Mosto.4) At 

the time, it was the biggest expedition to Black Africa. It made a powerful effect on the people 

of the time―the accounts of the expedition were written by several chroniclers at the court of 

Lisbon: Pina, Barros, Resende and Pacheco.5 The first three accounts correspond with each 

other in their main points. However, Pina's and Barros's versions differ in the details which 

reflect their employers' interests and the political context of the time.6 In this article I shall try 

to describe the differences in the meaning of those works, the causes and consequences of 

discrepancies,  placing  emphasis  on  the  context  of  legitimization  and  recognition  of  the 

African authorities presented here.

Court sources

Rui de Pina (1440?-1523) wrote in the last two decades of the 15th century and in the first 

decade of the 16th century. These were the times of the rule of Afonso V (1438-1481) and John 

II (1481-1495).7 Pina is claimed to have written chronicles of as much as seven rulers, but it is 

believed that only “Chronica d'el Rey D. João II” [“Chronicle of king John II”] was entirely 

written by himself.8 The author concentrated on the wars against the Muslims in Morocco, as 

his employer, Afonso V, took a particular interest in them. It is an irony of history that he was 

the  king  who had been  dubbed “the  African.”  In  the  king's  chronicle  there  is  very little  

information about Guinea. The chronicle of John II is slightly better in this respect. Although 

he started an official overseas expansion again, only twelve out of ninety chapters contain the 

information on expeditions to Africa.

M. Małowist emphasises that Pina is a fervent apologist for John II, and he hugely 

4 Mosto, A. da Ca' da, Le navigazioni di Alvise da Ca’ da Mosto e Pietro di Sintra, [the source text in:] Giovanni 
Battista Ramusio, Navigazioni e viaggi, ed. M. Milanesi, Turin 1978, vol. 1, pp. 461-542. The Polish edition: 
Alvise da Ca’ da Mosto, Podróże do Afryki, trans. J. Szymanowska, ed. M. Tymowski, Gdańsk 1994.
5 Pina R. de, Chronica del Rey Dom João II, [excerpts of the source text in English:] Blake J. W.,
Europeans in West Africa 1450-1560, vols. 1-2, London 1967, pp. 70-79 [later on quoted as: Pina].
Barros J. de, Decadas da Asia, [excerpts of the source text in English]: Crone G. R. The Voyages of Ca da Mosto 
and Other Documents on Western Africa in the Second Half of the Fifteenth Century, London 1936, pp. 114-123 
[later on quoted as: Barros]. Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo De Situ Orbis, trans. and ed.  Kimble G.H.T., 
London 1937.
6 Małowist M., Konkwistadorzy portugalscy, p. 147.
7 Rui de Pina approved earlier the chronicles of John II, Alfonso V, and Duarte, that had been prepared by some 
other authors, such as Fernao Lopesa. See J.G. Da Silva, Morskie dzieje Portugalczyków [Portuguese Naval 
History], trans. V. Soczewińska, ed. Kieniewicz J., Gdańsk 1987, p. 247.
8 Klave J., Historia literatury portugalskiej [The History of Portuguese Literature], Wrocław 1985, p. 42.
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overstates king's achievements.9 While reading his chronicle, one can get the impression that 

voyages to Africa came to a halt after the death of Henry the Navigator in 1460. Indeed,  

during  the  reign  of  Afonso  V the  number  of  expeditions  to  Guinea  fell  drastically,  but 

smuggling continued unabated. Neither Pina nor Diogo Gomes mentioned it, for these facts 

could reveal the deficiencies in the system of control.10 This is one of many examples that 

show the authors' political dependence on their patrons.

Pina had never been to Africa. He used the sources and documents which he found in 

the royal archive. Thus, he wrote about the foundation of Mina, a short period of trade with 

Benin, the shipment of the Jew children to São Tomé and an attempt to build a fort in Senegal 

with Bemoi's help (Bemoi was a Wolof's ruler; he was overthrown because of his too friendly 

contacts with the Portuguese). However, Pina's work was a solid source for the chroniclers to 

come―Garcia de Resende (1470?-1536) and João de Barros. Writing about Guinea, Resende 

virtually paraphrases Pina's words most of the time.11

Another author considered in this article, João de Barros (1496-1572) is sometimes 

called  a  Portuguese  Livy.  This  exceptionally  prolific  chronicler  held  numerous  different 

functions in the central administration during the reign of John II. For three years he was a 

treasurer in the office for overseas expansion, Casa da Índia e Mina, and in 1532 he became a 

factor in São Jorge da Mina where he administered regional trade. Perhaps this is why José 

Gentil  Da  Silva  describes  him  concisely  as  a  “statesman–historian.”12 In  1540  Barros 

published one of the first Portuguese grammar books. Once Bartolomeu Dias rounded the 

Cape of Good Hope, he focused on Asia, and in the third and fourth decade of the 16th century, 

at the time of the apogee of humanism in Lisbon, started the official history of Portugal and 

its dominions. It was known under the misleading title “Décadas da Ásia,” and was published 

in fourteen volumes (Barros wrote the first five books; all the others were added by Diogo de 

Couto). The main subject of the first part of the collection, “Primeira Decada,” is Africa. We 

can find unique information on missions to West Africa there and the most complete depiction 

of the early overseas diplomacy. Barros's works are widely believed to be reliable. It is worth 

emphasising that the author often identifies his sources, a rare practice at the time.13

9 Małowist M., Europa a Afryka…, p. 163.
10 Małowist M., Europa a Afryka…, p. 171.
11 Małowist M., Europa a Afryka…, p. 104.
12 Silva J. G. Da, Morskie dzieje Portugalczyków, p. 592. See also: Silva J. G. Da, Morskie dzieje 
Portugalczyków., p. 479; Klave J., Historia literatury portugalskiej, p. 59, 95-98 and others.
13 Elbl I., Cross-Cultural Trade and Diplomacy: Portuguese Relations with West Africa, 1441-1521, “Journal of 
World History”, vol. 3, no. 2/fall 1992, pp. 190-191, 8 Aug. 2011 <www.jstor.org/stable/20078528>.
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With  respect  to  some  issues  concerning  Guinea,  Barros  copies  or  expands  Pina's 

narrative. The author had a good excuse for such a practice―the documents on Guinea he had 

found in archives after 1448 were, according to him, inaccurate and could provoke confusion. 

Writing  about  the  events  before  this  year,  Barros  and other  chroniclers  relied  mainly on 

Zurara (Barros admits it himself), who had been an apologist for Henry the Navigator and the 

author of the monumental work “The Chronicle of Discovery and Conquest of Guinea.”14 

However, Barros himself expands many 15th century sources on Guinea, although he provides 

no new information on this region in the 16th century or even during the years when he wrote 

and lived in Africa. The most original passage of his work, a part of the history of Bemoi, is 

the  description  of  Senegambia.  Paradoxically,  Barros  did  not  write  an  equally  original 

description of Mina despite the fact that he was a factor there for several years.15

Ca' da Mosto and Zurara describe only the western part of the Upper Guinea coast. 

Pina and Barros describe additionally the Lower Guinea coast, i.e. its eastern part. This is 

especially valuable, for the sources concerning this part of the coast are much less thorough in 

the 16th century. Moreover, until Barros' times the court chronicles had rarely mentioned any 

discoveries  in  Africa.  The  authors  focused  on  such  matters  as  royal  marriages,  dynasty 

rivalries, inner affairs of Portugal and the Iberian Peninsula, wars in Eastern Europe, armed 

companies in Morocco.16 At the turn of the 16th and 17th century Asia began to attract the 

Crown's attention.17 This was reflected in those parts  of the chronicles that concerned the 

overseas expansion. Therefore, as notes Philip Hair, it led to a paradoxical situation―even 

though the invention of printing appeared in Portugal in 1489, the information on Guinea 

from the beginning of the 16th century is a disappointment―it contains less details than the 

sources from the 15th century.18

A catalogue of discrepancies

Since we got familiar with protagonists in our story, we can come back to the factory they 

describe.  In  1482  Diogo  de  Azambuja  arrived  in  a  place  called  Aldeia  das  Duas  Partes 

[Village of the Two Parts] and began to negotiate with the local leader of the Akan who was 

14 Zurara G. E. de, The Chronicle of the Discovery and Conquest of Guinea, ed. Ch. Beazley, London-New York 
1896, vols. 1-2 [digitalized and published in 2010 by Cambridge Library Collection].
15 Hair P., Early Sources on Guinea, “History in Africa”, vol. 21, 1994, pp. 104-105.
16 Hair P., Early Sources on Guinea, p. 105.
17 Elbl I., Cross-Cultural Trade and Diplomacy..., p. 204.
18 Hair P., Early Sources on Guinea, pp. 105-106.
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called Caramansa. Both of the dignitaries were well aware of non-verbal rhetoric. In a similar 

way  Barros  and  Pina  write  about  the  presentation  of  the  partners  and  the  ritual  which 

accompanies their meeting. The authors pay much more attention to Caramansa's splendour 

than Azambuja’s, though later they give much space to Caramansa’s enchantment with the 

appearance of the Portuguese. In Pina’s words: “Hither the king came, and before him a great 

noise of bugles, bells and horns, which are their instruments, and he was accompanied by an 

endless number of negroes, some with bows and arrows, and others with assagais and shields; 

and the principal persons were attended behind by naked page-boys with seats of wood, like 

stools, to sit upon. … The king came naked, and his arms and legs and neck were covered 

with chains and trinkets of gold in many shapes, and countless bells and large beads of gold 

were hanging from the hair of his beard and his head.”19 Barros pays a bit more attention to 

dignitaries' appearances: “These noblemen … [wore] golden jewels on their heads and beards. 

Their king, Caramansa, came in their midst …”20 and “[t]heir privy parts only were covered 

with the skins of monkeys or woven palm leaves―the chief’s with patterned cloth, which 

they had from our ships.”21

The  aforementioned  stools  are  a  symbol  of  dignitary  power.  Pina  describes  also 

Caramansa's stool, which is―as we know from some other sources―slightly bigger than the 

others.  This  is  an  important  manifestation  of  the  general  hierarchy of  objects  of  art  and 

practical  objects  that  existed  among  many  peoples  of  the  pre-colonial  Africa.  Similar 

hierarchies concerned such objects as masks, stools, chairs, baskets, moneybags, canes, pipes, 

spoons,  ornaments,  musical  instruments,  and fly  swatters.  Independently of  their  owners, 

many of those objects could differ only with regard to size. However, prestige, power and 

symbolism that were ascribed to them could differ significantly―it depended on whether they 

were used by a ruler or by his subject. As Caramansa uses insignia and symbols of power 

which are widely known and used, he reinforces their legitimizing functions.22

The way the people greet Azambuja indicates hierarchical differentiation among the 

Africans. Caramansa touches stranger's fingers, next, snaps his own fingers and says  bere 

19 Pina R. de, Chronica del Rey Dom Joao II, p. 73. A.M. Jones claims the drums are a proof of the influence of 
the Muslims from the Western Sudan. See A.M. Jones, Drums Down the Centuries, “African Music”, vol. 1, no. 
4/1957, p. 8, 8 Aug. 2011 <www.jstor.org/stable/30250192>. See M. Tymowski, Państwa Afryki  
przedkolonialnej [The Countries of the Pre-Colonial Africa], Wrocław 1999, p. 60.
20 Barros, p. 117. And p. 118: “To impress his dignity, he walked with very slow and light steps, never turning 
his face to either side.” 
21 Barros, p. 117.
22 Tymowski M., Państwa Afryki przedkolonialnej, pp. 58-62. In the Congo Basin and over the territory of the 
modern Sudan, such stools and chairs were covered with carvings and symbols of a ruler.
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bere (“peace, peace”). The Portuguese repeats these gestures. However, the dignitaries who 

greet him after “the king”, wet their fingers in their mouths, wipe them on their chests, and 

only then they touch Azambuja's fingers. Barros openly says that differences in the ceremony 

arose due to the political status; Pina limits himself to the description of diversified gestures.

Both of the authors agree with each other when it comes to the description of the attire 

and the ritual that accompany Caramansa. However, the tone of their accounts differs―Pina is 

much more neutral and focuses on descriptions of individual elements which make up the 

chief's  splendour.  On  the  other  hand,  Barros  gives  vent  to  his  feelings  several  times: 

“Caramansa … came with many people in war-like manner, with a great hub-bub of kettle-

drums, trumpets, bells, and other instruments, more deafening than pleasing to the ear.”23 “All 

were  so  hideous  in  the  fancies,  designed  to  convey warlike  ferocity,  that  they  provoked 

laughter rather than fear.”24 From Pina's description one can conclude that the ruler earned 

Europeans' esteem thanks to the splendour and the ceremonial that accompanied him (even 

though the author does not claim that the Europeans were impressed). Reading Barros, one 

can arrive at the contrary conclusion, although his description contains more information on 

golden ornaments on Africans' bodies, which suggest that the ornaments emphasised Africans' 

value as trading partners (as Małowist remarks, “Europeans were so impressed with gold that 

they stopped thinking about religion”25).

The chroniclers differ also with regard to the description of Azambuja and his crew. 

Pina states that Azambuja wore a jerkin of brocade, with a golden collar of precious stones, 

whilst the other captains were dressed in silk. He adds that soldiers were drawn up in ranks to 

greet Caramansa.26 Barros writes that all Azambuja's people were dressed elegantly, but they 

concealed weapons in case of need.27 This changes the meaning of the situation considerably. 

Both authors agree later on: “He [Azambuja] ordered a richly ornamented platform to be 

erected; and he sat thereon, accompanied by very honourable men, and with his trumpets, 

tambourines and drums, and all in an act of peace, in order to receive theirs, by agreement of 

the lord of the place, who was called Caramansa, whom the negroes called king, and to speak 

with him.”28 A platform functioned as a throne in West Africa, what is confirmed by numerous 

23 Barros, p. 117.
24 Barros, p. 117.
25 Małowist M., Europa a Afryka..., p. 190.
26 Pina, p. 117.
27 Barros, p. 116.
28 Pina R. de, p. 73. The commander's splendour really impressed the chief who said: “the people of the 
Christians, who up to that time had come there, were few, foul and vile, and that the people, who had now 
arrived, were very different, particularly he himself [Azambuja], who by his clothes and appearance must be the 
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sources  concerning Ghana,  Mali  (a  platform that  is  called  banbī),  Songhai,  and even the 

Wassoulou Empire in the 19th century.29 Thanks to the adoption of elements of an African 

ceremonial,  which should have been known to the Akan,  the captain earned Caramansa's 

people esteem. Despite this fact, it’s possible that Azambuja was not aware of this and did it 

by sheer coincidence.

Then  the  negotiations  finally  started.  Azambuja  tried  to  convince  Caramansa  that 

foundation of a factory would strengthen his security. The captain guaranteed providing the 

chief with care and protection of the powerful king of Portugal. He assured that the factory 

would increase trade and that the chief would gain an advantage over his neighbours. The 

commander often invoked previous contacts between the Portuguese and Caramansa, which 

were said to have been mutually advantageous; he also emphasised his uniqueness. According 

to Pina, the chief, really impressed with the splendour of the delegation, found it credible: 

“Proceeding in their reply, they [the king with his principal persons there] said furthermore 

that, judging by his [Azambuja's] appearance and by his assurance ... it could not be that he 

was hiding the truth from them, or that he was intending trickery or malice against them by 

his requests.”30 Barros ascribes some additional words to Caramansa: “… a man as important 

as he was surely come on great affairs, such as those of God, who made the day and the night 

…”31

Both Pina and Barros notice hierarchical differentiation among the Africans, which is 

most apparent in their clothes and the ritual. Diogo de Azambuja gives presents “to the king 

and his chiefs,”32 emphasizing Caramansa's position of the ruler who is the only one to talk 

with  the  Europeans.  Barros  remarks  that  his  people  were  very  obedient  and  disciplined. 

Moreover,  Caramansa does not invoke any supreme authority and makes decisions on his 

own.33 Finally,  Caramansa  is  called  “a  king”―similarly  to  other  African  rulers  in  the 

son or the brother of the King of Portugal.” When the captain replied that there were two hundred thousand 
greater, better and richer lords, the Africans “marvelled at this, and to signify their great admiration, as is their 
custom, they vigorously clapped their hands” (Pina, p. 75). M. Małowist believes that the fact of seeing a 
European impressed Caramansa, but not in such a way as John the Second could have expected. See M. 
Małowist, Europa a Afryka..., p. 190.
29 Corpus of Early Arabic Sources for West African History, ed. N. Levtzion, J.F.P. Hopkins, Cambridge 1981, p. 
265; Corpus of Early Arabic Sources…, Ibn Battuta, p. 291. See also M. Tymowski, Państwa…, pp. 60-61.
30 Pina R. de, p. 75.
31 Barros J. De, pp. 120-121.
32 Barros J. De, p. 122. M. Małowist: „It should be noticed that the Portuguese often expressed their pride that 
they knew more about Africa than ancient scholars, who were at the time believed to be an example and a source 
of knowledge and wisdom.” See M. Małowist, Europa a Afryka, p. 368 and also p. 109 (about Barros's general 
attitude).
33 Tymowski M., In the Early Period of Portuguese Expansion in Africa – the Organization and Course of the  
First Encounters, “Hemispheres,” no. 25/2010, p. 112.
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numerous accounts from this period. Actually, he was a ruler in a segmentary system. It might 

be the reason why Azambuja and Barros pay much attention to his entourage: “Caramansa 

would become powerful in his land, and lord of his neigbours,  for no one would trouble 

him;”34 “[t]hough Bayo, the king of Sãma, and neighbouring princes would consider it a great 

honour to have this fortress built in their lands … [the king of Portugal] was pleased that this 

work should be carried out in Caramansa’s land, because of the love and friendship which he 

had shown in his affairs.”35

According to Pina, the chief agreed on building at once. But Barros is of the opinion 

that, having heard captain's arguments, Caramansa asked the Europeans to sail away, claiming 

that “the spirit of such a noble people would scarcely endure the poverty and the simplicity of 

that savage land of Guiné …”36 The African proposed that everything would remain as it had 

been till that time: “Friends who met occasionally remained better friends than if they were 

neighbours.”37 The ruler might have been afraid that the Europeans would seize the land from 

him and impose harsh trade conditions. He did not want to be permanently bound to one 

group of the Europeans, since he could profit from competition between them.38 However, it 

was possible that he was not fully aware of the risk and behaved intuitively.39

This is not the end of the discrepancies. Once again, Barros ascribes to the chief the 

words  which  cannot  be  found in  Pina's  account:  “He  did  not  speak  thus  to  disobey the 

commands of the King of Portugal, but for the benefit of peace and the trade … and also 

because, with peace between them, his people would be more ready to hear of God, whom he 

wished them to know …”40 In this place, still in Barros's narrative, there is a sharp reply given 

by the commander, who invokes king's order and often uses manipulation (not for the first 

time). There are six hundred people under Azambuja's command; five hundred of them are 

armed soldiers (however, the Akan are armed too). Caramansa understands he has no choice 

and agrees to found a factory. But Barros does not breathe a word about any pressure on the 

chief. Furthermore, he claims that the chief agreed wholeheartedly and his people were eager 

to  offer  their  help!41 Incidentally,  in  Barros’ account,  Caramansa did  not  realize  it  was  a 

34 Barros, p. 119.
35 As above.
36 Barros. p. 121.
37 As above.
38 Małowist M., Europa a Afryka ...
39 See Tymowski M., Europeans and Africans ...
40 Barros, p. 121.
41 Although Caramansa threatened that if the Europeans had not established peace, the Africans would leave this 
place
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question of building a factory, which would function also as a fortress, since he is said to have 

used the word “residence.”42

Pina's and Barros's chronicles, similarly to other documents at the court of Sagres or 

Lisbon, were written with one basic aim―to praise the king and the dynasty and to seek 

justification for its rule in the subjects' eyes. The passages discussed here allow us to draw 

some  conclusions  about  the  recognition  and  legitimization  of  power.  One  needs  to 

differentiate clearly between these two notions. Legitimization is a process which takes place 

between a ruler and his subjects. Consequently, an African ruler cannot be legitimized by the 

Europeans.  However,  foreigners  can  decide  whether  they  recognize  his  power  or  not; 

especially  in  the  situation  where  within  one  organization  there  are  separate  centres  of 

authority which consider themselves to be the only lawful representation of the people. The 

Europeans may have different opinions as to the level of legal validity of local authorities in 

its subjects' eyes. In the passages discussed here the question of legal validity concerns the 

recognition  of  the  European  power  by  the  African  one  and  vice-versa.  The  question  of 

legitimization  includes  (1)  legitimization  of  Azabuja's  power  in  his  crew's  eyes  and  (2) 

legitimization of Caramansa's power in his subjects' eyes. However, it is worth noting that the 

decision whether or not to recognize some power always stems from some premises, which, 

in this context, play a similar role as in the legitimization process.

Generally speaking, describing the elements which indicate Azambuja's position, Pina 

and  Barros  do  not  contradict  one  another.  Commander's  splendour  and  strength  lead 

Caramansa to the conviction that he is an equal of kings. This shows a strong contrast in  

regard to previous visitors and a distinct opposition between the clothed Europeans and the 

half-naked Africans.43 But  in  Barros’ version,  Azambuja  is  put  in  a  religious  context―he 

becomes a proponent of the new religion, which gets a sympathetic response from the natives: 

“[Caramansa] … received as a mark of graciousness from the King, his Lord [sic!], the desire 

shown … for the salvation of his  soul ...”44 Barros's  narration has religious motifs  which 

cannot be found in Pina's work―we learn that Azambuja urged the chief to get baptised and 

that the main [!] aim of the expedition was a conversion to the only true religion. The author 

42 Barros, p. 120: “He came with many people, and with much more gold and jewels than there were in those 
parts where they were found, and moreover with a new request―that he might establish a residence in that 
land.”
43 Farrar T.,  When African Kings Became «Chiefs»: Some Transformations in European Perceptions of West  
African Civilization, c. 1450-1800, “Journal of Black Studies”, vol. 23, no. 2/XII 1992, p. 260, 8 Aug. 2011 
<www.jstor.org/stable/20078528>.
44 Barros, p. 120.
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emphasizes with pride that Azambuja erected the first altar  in this part  of Ethiopia. 45 The 

Africans are “idolaters”46 and the Devil drives them to madness and fury so that they would 

die before baptism.47 However, Pina's most emotional statement does not necessarily need to 

be interpreted in  a religious context:  “all  the evil  of the negroes was at  once turned into 

good.”48

João de Barros describes the way in which Caramansa humbles himself before the 

Europeans  who,  in  the  author's  view,  represent  a  higher  degree  of  civilization.  For  this 

purpose, the writer attributes to him the words in which he recognizes himself as a servant of 

the king of Portugal; moreover, the author uses the word “savage”49 to describe the Africans. 

None of these pieces of information can be found in Pina's version. And finally, there are 

considerable differences at the end of these two narratives. Pina reports that after the first 

phase of the construction of the castle the Europeans knocked down some of the Africans' 

houses, who “... consented easily and without taking offence in return for large reparations 

and the gifts which were given to them.”50 In contrast, Barros writes that Azambuja burnt the 

village as punishment for numerous thefts and evil deeds.51

Where do the differences come from?

Pina composed his chronicle during the two last decades of the 15 th century and in the first 

decade of the 16th century. Therefore, the author writes about recent events. Consequently, his 

description is fairly realistic and pragmatic. Barros wrote thirty years later, but, having been a 

factor in Mina, knew well its realities and history.52 Moreover, both the chroniclers used the 

verbal reports of the expedition members and the documents from the office of the king John 

II. So much time had passed after the events described by Pina and his sources that Barros 

could seek another justification for Azambuja's expedition (the more so because the memory 

of the events faded). In both the narratives we will find an economic justification, even though 

45 Barros, p. 115. See also M. Małowist, Europa a Afryka..., p. 190.
46 Barros, p. 115.
47 Barros, p. 122.
48 Pina, p. 76-77.
49 Despite of that, the author adds some positive words: “Though Caramança was a savage man, yet he was of 
good understanding, both by nature and by his intercourse with the crews of the trading ships, and possessed a 
clear judgment. And  as one who desired to understand what was proposed to him, he not only listened to the 
translation of the interpreter but watched each gesture made by Diogo de Azambuja …” (Barros, p. 120).
50 Pina, p. 77.
51 Barros, p. 123.
52 Małowist M., Europa a Afryka...
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Barros writes nothing about the geographical reasons behind the choice of the place―this is 

to  be  found  in  the  Pina's  version  only.  Finally―the  most  important  motive  in  Barros's 

chronicle  is  religious;  this  is  hardly  detectable  in  Pina's  work.  However,  the  situation 

described by Barros could have happened―the Europeans could have offered baptism to the 

ruler, as they had done in Congo (where the proposition was accepted) and Benin (where it 

was refused).53 Therefore, lack of this information in Pina's version does not need to reduce 

Barros's reliability.

Pina demonstrates a similar commitment to the questions of (1) legitimization of the 

European authorities  by the  African  authorities  and (2)  Caramansa's  legitimization  in  his 

subjects' eyes and recognition of his authority by the Europeans. The religious motives behind 

Azambuja's action, Caramansa's act of humility, the emotional narrative from a position of 

superiority,  and finally―wholehearted approval for the erection of the fortress (something 

that  is  missing  from Pina’s  account)―all  these  elements  make Barros  concentrate  on the 

issues  of  the  recognition  of  the  European  authority  by  the  Africans,  something  that  can 

undermine Caramansa's legitimization in his subjects' eyes (indeed, the chief humbles himself 

before another lord!). In short, the issues of the recognition and legitimization of power in his 

narrative are closely linked. Ivana Elbl enumerates Barros' characteristics that could influence 

his work: pride in military glory and service to God; and also his conviction that Portugal is 

the true heir of Rome, which, with regard to civilization, has some specific duties towards the 

barbarians. Further, Janina Klave characterizes him in such words: “The first romance which 

was published [in  Portugal]  in  the 16th century was written by João de Barros,  who was 

known later  as  a  historian,  and also  a  geographer,  educationalist,  moralist,  and,  to  some 

extent, theologian.”54 In the discussed passage, Pina is much more practical, if not mundane, 

even  though,  in  the  remaining  part  of  his  chronicle,  he  is  happy  to  deify  the  rulers  of 

Portugal.55

53 Besides, Barros writes that the Portuguese only offered baptism and did not forcibly impose anything.  See 
Małowist M., Europa a Afryka… p. 203.
54 Klave J., Historia literatury portugalskiej, p. 88.
55 Klave J.,  Historia literatury portugalskiej, p. 43; I. Elbl,  Cross-Cultural Trade and Diplomacy…, pp. 185-
186, 191-192.
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ALEKSANDRA TOR

ZACHOWANIA JĘZYKOWE IMIGRANTÓW AFRYKAŃSKICH W POLSCE

Język jest jednym z najważniejszych elementów przestrzeni społecznej. Dzięki niemu jednostki nie 

tylko opisują i kreują otaczającą je rzeczywistość, ale również aktywnie w niej uczestniczą. Jest on 

także komponentem tożsamości zbiorowej i przewodnikiem po kulturze, w której się poruszamy. 

Według  Claude  Lévi-Straussa „Język  jest  zasadniczym  instrumentem  (…)  dzięki  któremu 

przyswajamy kulturę naszej grupy.”1. W przypadku gdy jednostka funkcjonuje w wielokulturowej 

przestrzeni  społecznej,  może  ona  stać  się  użytkownikiem  kilku  języków.  Ta  wielojęzyczność 

implikuje odmienne zachowania językowe w różnych okolicznościach życiowych.  Niewątpliwie 

taka sytuacja ma miejsce w Afryce.  Jest to kontynent o ogromnej  różnorodności językowej, na 

którym używana jest jedna trzecia wszystkich języków świata, a każdy Afrykańczyk włada średnio 

trzema językami.2 Na temat tej niewątpliwie skomplikowanej sytuacji zabierali głos intelektualiści 

pochodzenia  afrykańskiego,  jak  choćby  Ngugi  wa  Thiongo,   który  w  swojej  najgłośniejszej 

publikacji  „Decolonising the Mind. The Politics of Language in African Literature” krytykował 

dominację języków europejskich w polityce językowej. Mnie jednak zainteresowało, jak w takiej 

sytuacji  językowej  odnajdują  się  „zwykli  obywatele”.  W  niniejszym  artykule  chciałabym 

przedstawić  wstępne  rezultaty  moich  badań  dotyczących  zachowań  językowych  imigrantów 

afrykańskich w Polsce. Pytania badawcze, jakie sobie postawiłam, to: W jaki sposób i które języki 

definiują  imigranci  z  krajów  afrykańskich  jako  języki  ojczyste?  W jakich  sytuacjach  używają 

poszczególnych języków? Jakie zauważają pozytywne i negatywne strony swojej wielojęzyczności?

Charakterystyka respondentów 

Skupiłam się na migracji dobrowolnej, to znaczy moimi respondentami były osoby, które urodziły 

się w krajach afrykańskich, do Polski przyjechały z własnej woli i zdecydowały się w niej pozostać 

na  stałe  (bądź  deklarują  taką  chęć).  Są  to  osoby,  które  doświadczyły  „dłuższego  kontaktu 

kulturowego”, odwołując się do typologii Ewy Nowickiej i Teresy Halik3, to znaczy przebywają w 

Polsce  co  najmniej  kilka  lat  i  nie  mają  intencji  szybkiego  wyjazdu.  Przeprowadziłam  i 

1Charbonnier G., Rozmowy z Claude Lévi-Straussem, Warszawa 2000, s. 141.
2 Por. Heine B., Nurse D. (red.), African Languages. An introduction, Cambridge 2000.
3 Nowicka E., Halik T., Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Warszawa 2002., s. 10.
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przeanalizowałam trzynaście  wywiadów pogłębionych z imigrantami  z  Angoli,  Gambii,  Ghany, 

Kenii,  Madagaskaru, Nigerii,  Somalii,  Tanzanii i  Zimbabwe. Rozpoczynając badania obawiałam 

się,  iż  fakt,  że  moi  respondenci  pochodzą  z  różnych  krajów  spowoduje  zbytnie  uogólnienie 

wyników moich badań. Jak pisze Maciej Ząbek „(…) krajów afrykańskich prawie się nie zauważa, 

dokonując  zazwyczaj  tej  nadmiernej  generalizacji,  którą  przypisuje  się  stereotypom.  Tak  np. 

zamiast mówić o stosunkach Polski z Nigerią czy Angolą, mówi się częściej tylko o stosunkach 

polsko-afrykańskich.”4.  Jednak  już  po  pierwszych  kilku  wywiadach  zorientowałam  się,  iż 

narodowość badanych nie ma związku z moimi pytaniami badawczymi. Kwestia ta nie odgrywała 

tak wielkiego znaczenia, na pierwszy plan zdecydowanie wysuwały się inne czynniki.

Sytuacja językowa w Afryce

Sytuacja  językowa  na  kontynencie  afrykańskim  jest  niezwykle  złożona.  Używanych  jest  tam 

obecnie ponad dwa tysiące języków i dialektów. W wielu krajach używa się języków pochodzących 

z różnych rodzin językowych. Najbardziej znaczącą komplikacją jest jednak scheda kolonializmu. 

Po  odzyskaniu  niepodległości  przywódcy  nowo  powstałych  państw  afrykańskich  stanęli  przed 

dylematem, jaką politykę językową wprowadzić,  czy zostawić język byłych kolonizatorów, czy 

wprowadzić  jako  oficjalne  języki  lokalne.  Języki  europejskie  z  jednej  strony  były  symbolem 

zniewolenia i zagrożenia dla języków rodzimych. Z drugiej, ułatwiały kontakty międzynarodowe i 

nie wymagały zmian we wszystkich instytucjach państwowych, które wcześniej zdominowane były 

przez administrację kolonialną. Kolejnym problemem był wybór języka lokalnego, który miałby 

być  oficjalny.  Z  powodu  współwystępowania  wielu  grup  etnicznych  w obrębie  jednego  kraju, 

awans jednego języka wiązałby się z promocją jednych grup kosztem innych. W efekcie, część 

nowo powstałych państw zdecydowała się realizować politykę egzoglosii, w której język europejski 

otrzymał status oficjalnego. W wielu krajach językiem narodowym stał się język lokalny, którym 

posługiwała się  większość  obywateli.  Reszta  krajów zastosowała  model  endoglosii,  przyjmując 

język  lokalny  jako  medium  komunikacji  na  poziomie  ogólnokrajowym,  przy  jednoczesnym 

możliwym współistnieniu języka europejskiego na tym samym poziomie.5 Jeśli stosunkowo łatwo 

można zaobserwować implikacje takiej polityki na większe struktury społeczne, takie jak system 

edukacyjny, media czy politykę, trudniej jest dostrzec, jaki ma ona bezpośredni wpływ na konkretne 

jednostki. Dlatego wydaje mi się, że historie życia nawet niewielkiej grupy Afrykańczyków mogą 

wnieść bardzo wiele do refleksji nad wpływem polityki językowej na obywateli.  Zgadzam się z 

4 Ząbek M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów., Warszawa 2007, s. 10.
5 Piłaszewicz S., Rzewuski E., Wstęp do afrykanistyki, Warszawa 2004, s. 115 .
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Antoniną  Kłoskowską,  iż  „Intensywnie  badane,  ale  nieliczne  przypadki  nie  są  naturalnie 

reprezentatywne w statystycznym sensie ale są reprezentacyjne dla kultury swojego narodu.”6. 

Język ojczysty, język domowy

Pierwszą kwestią, jaką poruszyłam w moim badaniu, była definicja języka ojczystego. Większość 

moich  respondentów  miała  mniejsze  lub  większe  problemy  z  określeniem  swojego  języka 

ojczystego.7 Wskazywali  język  obu  lub  jednego  ze  swoich  rodziców,  grupy etnicznej  z  której 

pochodzą, ale często dodawali, że „to skomplikowane”. Na czym polegało to „skomplikowanie”? 

Wydaje się, że problem definicyjny polegał na różnicy między znaną respondentom definicją języka 

ojczystego, a ich własnymi doświadczeniami.  Moi respondenci opisując języki ojczyste używali 

stwierdzeń,  takich  jak:  „język  dziadków”,  „język  rodziców”,  „język  dzieciństwa”,  „tylko  do 

mówienia”,  „domowy”.  Tych  języków  używali  tylko  w  domu  rodzinnym,  większość  z  nich 

posługiwała się  nimi jedynie w mowie.  Nigdy ani  w tych językach nie  pisali,  ani  nie  widzieli  

wydrukowanego czy napisanego w nich tekstu. Dwoje z moich respondentów powiedziało, że jeśli 

musiałoby wybierać, to swoim językiem ojczystym określiłaby język europejski. 

Aleksandra Tor [AT]: A twój język ojczysty,  to który język określasz jako swój  

ojczysty język? Taki „mother tongue”?

R5: Jeżeli to teoretycznie mam powiedzieć, to ja mówię twi. Ale tak w uczuciu, w  

uczuciu to jest język angielski. Bo ja nie znam nawet żadnego języka lepiej, niż  

tego języka.

AT: Angielskiego?

R5: Tak.  Angielskiego. Ja nie umiem pisać w tym języku. Mogę potrafić jakoś  

przeczytać, ale ja znam tego języka. Znam to z powodu, że jestem z tego klanu i w  

domu mówiliśmy.

R1: Także ja znałem zawsze ten francuski i  nie było takiego okresu,  kiedy nie  

kojarzę, żebym nie znał naprawdę francuskiego. Ale mój „mother tongue” to jest  

malgaski  oczywiście.  Oczywiście  francuski  znam tak  jak  język  ojczysty,  nawet  

lepiej, dlatego, że ja się uczyłem przez całe życie w języku francuskim, tak? No  

6 Kłoskowska A., „Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury”, Kultura i  
Społeczeństwo, 37, 4, 1993, s. 50.
7 Wywiady prowadziłam zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a czasem „pół na pół”, więc kolejną trudnością
był odmienny wydźwięk polskiego określenia „język ojczysty” od angielskiego „mother tongue”.
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przynajmniej do wieku 19 lat. I w związku z tym, ja lepiej znam francuski pod  

kątem naukowym, itd., ale… ale językiem moim ojczystym to jest malgaski.

Wszyscy  moi  rozmówcy  przyznali,  że  nie  pamiętają  momentu,  kiedy  nie  mówili  w  językach 

europejskich (oficjalnych w ich kraju).  Również nie  dla  wszystkich moich respondentów język 

ojczysty  był  językiem  pierwszym.  Niektórzy  zaznaczali,  iż  pierwszym  językiem,  którego  się 

nauczyli, był język europejski lub wehikularny język afrykański.

R8: Mam dwa języki ojczyste. Jeden to luo a drugi to luhya.

AT: Dlaczego dwa?

R8: Mój ojciec jest Luo, a moja matka Luhya, ale jeśli mówimy o języku ojczystym  

w kategoriach plemiennych to jest nim luo.(...)

AT: A który język był twoim pierwszym językiem?

R8: Moim pierwszym językiem był właściwie suahili. Mówiono do mnie głównie w  

suahili. (tłum. własne)8  

Język jak ręka

Kolejnym aspektem poruszanym w moich badaniach były sytuacje, w których respondenci używają 

poszczególnych języków i stosunek, jaki do nich mają. Gdy opisywali języki wehikularne swoich 

krajów,  zarówno  afrykańskie,  jak  i  europejskie,  używali  takich  określeń,  jak:  „język 

funkcjonowania”, „język komunikacji”, „język edukacji”.  Jeden z moich respondentów użył bardzo 

obrazowej metafory opisując znaczenie języków wehikularnych:

R6: Wiesz co, język suahili i język angielski to pozostało dla mnie jak, nie wiem,  

swoja ręka, że wiesz, dopóki mam, to używam. Nie mam poczucia czy to jest dla  

mnie  ważne,  czy  nie.  Nie  wiem  czy  mocno  potrzebuję,  czy  nie.  Chyba  jak  

zabraknie ,wtedy mogę zacząć „kurde, coś mi brakuje”. Nie mam ręka, ale jak  

masz, to się nie zastanawiasz.

8 R8: I have two mother tongues. One is Zulu and the other one is Luyia. AT: Why two?  
R8: My father is Lua and my mother is Luyia but when you say mother tongue in terms of  tribe they   call me Luo.  
(...)AT: So which language was like your first language?  
R8: My first language is Swahili basically. They spoke to me mostly in Swahili.
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Bardzo ciekawym aspektem, na który zwracali uwagę moi respondenci był fakt, iż poszczególne 

języki używane były do różnych sfer życia. Gdy języki rodzime były językami domowymi i obszar 

ich  używania  zamykał  się  w  obrębie  domu  rodzinnego  czy  wioski,  w  przypadku  języków 

wehikularnych  i  europejskich  obszary  funkcjonowania  w  tych  językach  zachodziły  na  siebie, 

powodując czasem poczucie zagubienia.  Wanda Leopold opisuje ten proces jako „przeskok” na 

inny język. „Od pewnego momentu biografii  język ich dzieciństwa przestaje  się  poszerzać,  nie 

nadążając za poszerzeniem się ich świata. Następuje więc przeskok na inny język, a nie równoległa 

nauka drugiego języka.”9 Takiego właśnie przeskoku doświadczyli  moi respondenci.  Zwykle do 

poziomu szkoły podstawowej, o ile nie jest to prywatna szkoła z europejskim językiem nauczania, 

zajęcia prowadzone są w języku wehikularnym. Na wyższych poziomach następuje przeskok w 

język europejski, który od tej pory staje się językiem nauki, edukacji. Jeden z respondentów opisał 

swoje doświadczenia z przeskokiem w inny język w następujący sposób:

R3:  [W  szkole  podstawowej]  Mieliśmy  angielski  i  suahili  jako  odrębne  

przedmioty, a reszta zajęć była w suahili. Kiedy poszedłem do szkoły średniej też  

mieliśmy angielski i suahili, ale reszta przedmiotów była po angielsku. To wtedy  

ludzie zaczęli się gubić. Pamiętam, jak zaśmiewałem się na lekcjach chemii, jak te  

wszystkie chemiczne pojęcia to była mieszkanka suahili i angielskiego.

Innym poruszanym przez moich respondentów aspektem jest podział na języki o wysokim i niskim 

prestiżu. Znajomość języków europejskich wiąże się z prestiżem i przypisana jest wyższym klasom 

społecznym.

R5: Brak znajomości angielskiego jest traktowana jako osoba niewykształcona,  

głupia, na niższym poziome życia. Więc w  każdym domu jest pilnowane, żeby  

dzieci mówiły po angielsku, nawet w niektórych domach, w których utrzymują się  

konserwatywne i  arystokratyczne,  to  w ogóle  nie  mówią w tych  językach,  ale  

mówią tylko po angielsku. To jest prestiż przede wszystkim.

R8: Ci bardziej zamożni ludzie używają raczej angielskiego, niż suahili.  Klasa  

średnia miesza angielski z suahili, a biedni mówią głównie w suahili. Oczywiście  

są  bogaci  ludzie  mówiący  w  suahili,  ale  sam  status  tego  języka  jest  silnie  

związany  z  edukacją.  Im  bardziej  wykształceni  ludzie,  tym  więcej  używają  

9 Leopold W., O literaturze Czarnej Afryki, PIW, Warszawa 1973. s. 27.
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angielskiego, z tym też wiąże się prestiż. (tłum. własne)10

Małgorzata  Szupejko  opisuje  to  zjawisko  pisząc,  iż  spowodowane  jest  ono  dwujęzycznością 

kolonialną, która zapoczątkowała podział na języki o wysokim oraz niskim prestiżu. Wyższy miały 

języki kolonizatorów, niższy afrykańskie.11 Innym ciekawym aspektem było to, że moi respondenci 

z krajów o dominacji języków francuskiego i portugalskiego, języki te kojarzyli również z kulturą 

rozumianą jako kulturę, w której zostali wychowani. 

Aspekty wielojęzyczności

Moi respondenci zaznaczali,  że przez znajomość tylu języków, żadnego nie znają tak naprawdę 

dobrze.  Jeden  z  respondentów  powiedział,  że  gdy  wraca  do  Afryki  odwiedzić  swoją  rodzinę, 

czasem miesza język polski z językiem rodzimym.  Większość moich rozmówców twierdziła, że 

zbyt duża ilość języków jest problematyczna i rodzi podziały oraz zagubienie językowe, o czym 

świadczy  przytaczana  przeze  mnie  wypowiedź  na  temat  używania  w  szkole  suahili  i  języka 

angielskiego. Jednak moi rozmówcy często wskazywali też na pozytywne strony dobrej znajomości 

języków europejskich. Jedną z nich są większe możliwości na rynku pracy, co szczególnie przydaje 

im się w Polsce.  Osoby, które przyjechały do Polski przed rokiem 1989 wspominały, że czuły się 

bardziej kompetentne od swoich rówieśników. Znajomość języków obcych nie była w ówczesnych 

czasach powszechna wśród studentów. Jeden z respondentów przytoczył sytuację, gdy na zajęciach 

z socjologii streszczał studentom i prowadzącemu książkę wydana w języku francuskim, która nie 

dość, że nie została przetłumaczona na polski, to jeszcze była zabroniona przez cenzurę. Młodsi 

respondenci  również  zaznaczają,  iż  znajomość  kilku  języków  wyróżnia  ich  wśród  znajomych 

Polaków.

Wnioski

Ngugi wa Thiongo sytuację językową w postkolonialnej Afryce opisywał jako stosunek dominacji i 

podporządkowania. W jego opinii „Język jest najważniejszy dla kulturowej tożsamości jednostki, a 

Afrykanie tak długo jak będą wyrażali swoje najgłębsze myśli w językach europejskich, nigdy nie 

10 R8: More rich people tend to use more English then Swahili. The middle class is mixing and the poor speaks mostly  
Swahili. There are of course rich Swahili people but the status has something to do with school. The more educated  
people use more English and prestige with is now changing and it should change anyway. Some people see that  
speaking English is more prestigious than Swahili.
11 Szupejko M., Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy,   
Warszawa 2007, s. 41.

81



będą  w  stanie  umocnić  silnego  sensu  swojej  osobowości.”12.  Jednak  wypowiedzi  moich 

respondentów świadczą o tym, że potrafią oni ocenić swoją sytuację językową bardzo obiektywnie.  

Oceniając czasy kolonialne odwoływali  się do swojego doświadczenia międzykulturowego oraz 

wiedzy historycznej i ekonomicznej. Postrzegali kolonializm jako pewien proces ekonomiczny i nie 

odczuwali w związku z tym żadnych negatywnych emocji.  Młodsi respondenci zaznaczali też, że 

czasy kolonialnie  były „dawno przed ich urodzeniem” i obecnie dla nich jako jednostek znajomość 

języka  czy  kultury  kraju  europejskiego  jest  korzystna.  Moich  respondentów  cechuje  wysoka 

samorefleksyjność, z ich własnych opiniach i odczuciach dominuje poczucie lepszej kompetencji 

kulturowej,  szerszych horyzontów, umiejętności  obiektywnego spojrzenia na  procesy społeczne. 

Czują  się  „ponad  światem”  i  „sąsiadami  świata”.  Jednocześnie  doświadczają  zagubienia 

językowego, co trafnie ujęła Jolanta Kociuba zaznaczając, iż  „Budowanie własnej tożsamości na 

rozdrożu  kultur,  a  często  na  „zbudowaniu  domu w języku”,  „zadomowieniu  w kilku  językach 

świata” czyli w kilku światach, wiąże się z “nierozstrzygalnością znaczenia słów i niespełnieniem 

komunikacyjnym.”13.  Zauważają  jednak  zarówno  pozytywne,  jak  i  negatywne  strony  swojej 

wielojęzyczności,  będąc  jednocześnie  świadomymi  różnych  zachowań  językowych  w 

poszczególnych sytuacjach. Z jednej strony moi respondenci byli grupą bardzo specyficzną, która 

poprzez swoje doświadczenia życiowe  potrafiła ocenić bardzo obiektywnie własne zachowania 

językowe. Jednocześnie ta właśnie samorefleksyjność powodowała bardzo ciekawe spostrzeżenia 

dotyczące  wpływu  polityki  językowej  swoich  krajów  na  siebie  samych.  Sytuacja  językowa  w 

krajach  afrykańskich,  szczególnie  na  południe  od  Sahary,  jest  bez  wątpienia  niełatwa  do 

całościowego ujęcia i niemożliwa do oceny. Wa Thiongo pisze o przemocy językowej nazywając 

panującą  w  Afryce  politykę  językową  darwinizmem  oraz  feudalizmem,  opowiadając  się 

jednoznacznie za propagowaniem języków rodzimych na wszystkich poziomach życia społecznego 

i apelując do intelektualistów afrykańskich by tworzyli w swoich językach rodzimych.

Uważam, że refleksja na temat sytuacji językowej w Afryce powinna jednak dotyczyć wszystkich 

grup społecznych, a głos afrykańskich imigrantów przebywających w krajach europejskich może 

wnieść znaczące argumenty do tej dyskusji.

12 Thiongo N. wa (James Ngugi), Homecoming Essays on African and Caribbean Literature, Culture and Politics, 
London 1972, s. 145.
13 Kociuba J., „Nowoczesna tożsamość – jednokulturowa czy wielokulturowa?”, Dyczelski L., Szulich-Kałuża J., 
Szwed R. (red.) Stałość i zmienność tożsamości, Lublin 2010, s. 235.
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ALEKSANDRA TOR 

TRANSLATED BY ANNA KARPIUK

LANGUAGE BEHAVIOUR OF AFRICAN IMMIGRANTS IN POLAND

Language is  an essential  part of social  space; it allows individuals not only to create and 

describe the surrounding reality, but also to become its active participants. Moreover, it is one 

of the components of group identity and a guide into a given culture. According to Claude 

Lévi-Strauss “language is the fundamental instrument (…) that allows us to adopt our group’s 

culture” 1. Provided that an individual lives in a multicultural social space, he or she may use 

various languages. In turn, such multilingualism implies that the language behaviour of the 

individual will depend on particular situations of his life. Undoubtedly,  this is the case in 

Africa,  a  continent  of  an  unimaginable  diversity  of  languages,  where  1/3  of  all  worlds’ 

languages  are  spoken,  and  where  an  average  African  is  trilingual.2 Many intellectuals  of 

African descent have commented on this undeniably complex situation. One of them is Ngugi 

wa Thiongo, who in his most acclaimed publication “Decolonising the mind. The Politics of 

Language in African Literature” criticised promoting  European languages in the language 

policies of African countries. 

However, what I wanted to find out was how such a language situation is handled by 

the average citizens.  In this  article,  I  would like to  present the preliminary results  of my 

research concerning the language behaviour of African immigrants in Poland. I asked myself 

the following research questions: Which languages are defined by the African immigrants as 

native ones? On which basis do they make their choice? In which situations of life do they use 

which  languages?  What  do  they  consider  the  positive  and  the  negative  sides  of  their 

multilingualism?

Description of the respondents

1 Charbonnier, G., Rozmowy z Claude Lévi-Straussem, Warszawa 2000, p. 141. All quotes translated by the 
translator of the article, unless stated differently.
2  Cf. Heine, B., Nurse, D. (red.), African Languages. An introduction, Cambridge 2000.
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In my study, I focused on the voluntary migration: the people I interviewed were born 

in  African  countries,  they  came  to  Poland  of  their  own will  and  decided  to  settle  there 

permanently (or declare the willingness to do so). Therefore, as described in the typology of 

Ewa Nowicka and Teresa Halik3, those people were exposed to the “longer cultural contact”: 

they have stayed in Poland for at least a few years and have no intention of leaving in the near 

future. I conducted and analysed 13 in-depth interviews with the immigrants from Angola, 

Gambia,  Ghana,  Kenya,  Madagascar,  Nigeria,  Somalia,  Tanzania  and  Zimbabwe.  In  the 

beginning, I was worried that interviewing people of so different origins may rend the results 

too  general.  As  Maciej  Ząbek  points  out  “(…)  African  countries  are  almost  completely 

ignored and subjected to overgeneralization based on stereotypes.  For instance,  instead of 

treating the relations of Poland and Nigeria or Angola separately, what is usually discussed 

are Polish-African relations in general”4. However, after my first interviews, I realised that in 

answering  my questions,  the  nationality  of  the  respondents  played  a  marginal  role,  other 

factors being much more important. 

Language situation in Africa

The language situation on the African continent is extremely complex, with over 2000 

languages and dialects currently in use. The languages spoken in one country often belong to 

different  language  families.  Still,  it  is  the  time  of  colonialism and  its  consequences  that 

remain the major cause of complications. Having regained independence, the leaders of the 

newly-created African states faced the dilemma of choosing a language policy: they could 

either  introduce  native  languages  as  official  ones  or  adhere  to  usage  of  the  language  of 

colonists. On one hand, European languages were a symbol of subjugation and a threat to the 

native languages. On the other hand, they facilitated international relations and did not require 

changes in all the public institutions, so far dominated by the colonial administration. The 

choice of a particular native language as the official one presented another problem: because 

of the fact that many ethnic groups coexisted on the territory of one country, the promotion of 

one  language  would  involve  the  promotion  of  one  group  at  the  expense  of  the  others. 

Eventually, some of the newly-created countries decided to enforce the policy of exoglossia, 

according  to  which  a  European  language  became  the  official  one;  many  other  countries 

3 Nowicka, E., Halik, T., Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja?, Warszawa 2002., p. 10.
4  Ząbek, M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów., Warszawa 2007, p. 10.
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promoted one of the local languages, used by the majority of the population. The rest of the 

states  chose  the  model  of  endoglossia,  according  to  which  a  local  language  is  used  for 

communication at the national level but, at the same time, so may be one of the European 

languages.5 If the consequences of such a policy on larger social structures (e.g. the education 

system, the media or the politics) may easily be observed, it is much more difficult to notice 

its influence on the individuals. Therefore, in my opinion, the testimonies of even a small 

group  of  Africans  may  contribute  considerably  to  the  debate  over  the  ways  in  which  a 

language policy of  a  country affects  its  citizens.  I  agree with Antonina  Kłoskowska who 

argues that “few intensely researched cases may not be representative statistically, but they 

remain representative of the nations’ culture.”6 

 

The mother tongue

The first point of focus in my research was the definition of the mother tongue. Most 

of the respondents had some difficulty telling which language was their mother tongue7: the 

languages they chose were ones used by either their parents or their ethnic group, but the 

interviewees often added “it’s complicated”. What exactly was “complicated”? It seems that 

at the source of the problem was the discrepancy between the definition of the mother tongue 

they were familiar with and their personal experience. Speaking of their mother tongue, my 

respondents used expressions like “language of my ancestors”,  “language of my parents”, 

“language of my childhood”, “only for speaking”, “used at home”. They used those languages 

only at their households, usually only in speech; never have they written in those languages, 

nor even seen any text written or typed in it. Two of my respondents said that if they were 

obliged to choose, they would point at a European language as their mother tongue.

Aleksandra Tor  [AT]: And your mother tongue, which language do you 

consider your mother tongue?

R5: If it’s in theory, I say Twi. But in feeling, in feeling it’s English. Because  

I don’t know any language better than this one. 

5  Piłaszewicz, S., Rzewuski, E., Wstęp do afrykanistyki, Warszawa 2004, p. 115 .
6 Kłoskowska, A., „Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury” [Stereotypes 
And The Reality of National Identification And Adopting a Culture], Kultura i Społeczeństwo, 37, 4, 1993, p. 50.
7 I conducted my interviews both in Polish and in English, sometimes half-Polish, half-English. Therefore one of 
the difficulties I encountered was the difference between the meaning of the English term "mother tongue" and 
the Polish one, język ojczysty, which literally means "the language of your homeland".
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AT: English?

R5: Yes, English. I can’t write in English. I can read, more or less. But I  

know it because I am from this clan and we spoke it at home.

R1: So I always knew French, I remember no time when I didn’t know French  

at all. But my mother tongue is Malagasy, obviously. Surely, I know French  

as well as my mother tongue, even better, because I've been learning French 

all my life, right? At least till I was 19 years old. So, I know French better  

scientifically and so on, but… but my mother tongue is Malagasy.

All my respondents admitted that they did not recall  the time when they could not speak 

European languages official in their countries. Not for all my respondents the mother tongue 

was their first language: some claimed that they learnt one of the European languages or a 

vehicular African language first.

R8: I have two mother tongues. One is Luo and the other one is Luhya. 

AT: Why two? 

R8: My father is Lua and my mother is Luyia but when you say mother  

tongue in terms of tribe they call me Luo. (…)

AT: So which language was like your first language? 

R8: My first language is Swahili basically. They spoke to me mostly in  

Swahili.8

Language as a hand

In my study, I focused also on determining in which situations particular languages are 

used, as well as the respondents’ attitude to them. Describing vehicular languages of their 

countries,  both  African  and  European  ones,  the interviewees  used  expressions  such  as 

“language of  living”,  “language  of  communication”,  “language  of  education”;  one  of  my 

respondents explained their function and importance by means of a vivid metaphor:

8 In English in the original version of the article.
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R6: You know, Swahili and English are for me like, I don’t know, like a  

hand. I have it so I use it. I don’t get the feeling that it is or isn’t important.  

I don’t know if I really need it or not. If it’s gone, I may start being like  

“damn, something is missing”. But if you have your hand, you don’t think  

about it.

My respondents raised also another very interesting issue, namely the fact that the 

choice of the language they used depended on the sphere of life. If they spoke in their native 

language only at home or within the boundaries of the village, the spheres in which vehicular 

and  European  languages  were  used  overlapped,  which  led  sometimes  to  the  feeling  of 

disorientation. Wanda Leopold describes this phenomenon as a “switch” to another language: 

“at some point in their biography, the language of their childhood stops to develop, since it is 

no longer sufficient  to describe their  world.  Therefore,  instead of simultaneously learning 

another language, they switch to it.” 9 Such a switch was experienced by my respondents. 

Generally,  with  the  exception  of  private  schools  where  European  language  are  used,  the 

classes in primary schools are conducted in the vehicular language. At higher levels, it is one 

of the European languages that becomes the language of instruction. One of my respondents 

described in this way his experience of the switch:

R3: [At primary school] we had English and Swahili as subjects, and other  

classes were in Swahili. When I went to high school, we also learnt English  

and Swahili, but other classes were in English. It was then that people  

started to get lost. I remember how funny it was during chemistry classes.  

All those chemical terms were a mix-up of English and Swahili.

Another aspect described by my respondents was the division into languages of high 

and low level of prestige. Knowing European languages is associated with prestige and higher 

social classes.

R5: If you don’t know English, you are treated as uneducated, stupid and 

having a lower standard living. So every family makes sure that the children  

9 Leopold, W., O literaturze Czarnej Afryki, PIW, Warszawa 1973. p. 27.
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speak English, even in conservative and aristocratic families nobody speaks  

native languages, just English. Above all, it’s the prestige.

R6: More rich people tend to use more English than Swahili. The middle  

class is mixing and the poor speaks mostly Swahili. There are of course rich 

Swahili people but the status has something to do with school. The more 

educated people use more Englishm, and its prestige is now changing and it  

should change anyway. Some people see that speaking English is more  

prestigious than Swahili.10 

According to Małgorzata Szupejko, this phenomenon is caused by the bilingualism of 

the colonial times, which initiated the division into the languages of high and low level of 

prestige.  Colonial  languages  were  considered  more  prestigious  than  the  African  ones11. 

Another interesting aspect of the situation is the fact that my respondents from the countries in 

which French and Portugal were prevalent associated these languages also with the culture 

they considered to be their own.  

Different aspects of multilingualism

My respondents  emphasized  that  knowing so many languages  prevents  them from 

getting a really good command of any of them. One of my respondents admitted that he had a 

tendency to mix Polish and his native language while visiting his family in Africa. Most of the 

interviewees find excessive multilingualism troublesome, leading to divisions and linguistic 

disorientation,  as  illustrated  by the  aforementioned  example  of  the  usage  of  English  and 

Swahili at schools. However, my respondents pointed out also the positive aspects of being 

fluent in European languages. For instance, it assures better possibilities on the job market, 

which is especially helpful in Poland. Those who came to Poland before 1989 recalled having 

felt more competent than their peers. At that time, knowing foreign languages was much less 

common among students. One of the respondents told me that once, during a sociology class, 

he had to summarise to the lecturer and to the students the contents of a book in French. The 

10 In English in the original version of the article.
11 Szupejko, M., Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy,  
Warszawa 2007, p. 41.
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book was not only untranslated,  but also forbidden by the censorship. Moreover,  younger 

respondents pointed out that the knowledge of several foreign languages makes them stand 

out among their Polish acquaintances.  

Conclusion

Ngugi  wa  Thiongo  described  the  language  situation  in  post-colonial  Africa  as  a 

relation  of  domination  and  submission.  In  his  opinion,  „language  is  the  most  important 

element of the cultural  identity of the individual;  as long as the Africans will continue to 

express their deepest thoughts in European languages, they will not be able to strengthen the 

sense of their personality” 12. However, the statements given by my respondents prove their 

ability to describe their language situation in a very objective manner. While assessing the 

colonial times, they referred to their intercultural experiences as well as to their knowledge of 

history and economy. They considered colonialism an economic process, and as such it did 

not evoke in them any negative feelings. Younger respondents often emphasised the fact that 

colonialism was the time “long before they were born”, and that for them as individuals it is 

profitable to know a European language or culture. My respondents were eager to self-reflect. 

Moreover, their opinions and feelings revealed the belief that they possess a better cultural 

competence,  broader  horizons  and  the  ability  to  view social  processes  objectively.  They 

consider themselves to be “above the world” or “the neighbours of the world”. At the same 

time, they are sometimes linguistically lost, which was aptly described by Jolanta Kociuba 

who wrote: “building your own identity at the crossroads of cultures, often basing on ‘finding 

your home in language’ or ‘in several languages of the world’ or even in several worlds is 

always connected with ‘the impossibility to determine the meaning of words and the lack of 

communicative fulfillment” 13.  However, the respondents noticed both positive and negative 

sides of their multilingualism, while remaining aware that they adapt their language behaviour 

to the given situation. They constituted a very atypical group, one that could very objectively 

assess  their  language behaviour  through the  analysis  of  their  life  experiences.  Their  self-

reflection  inspired  some  very  interesting  observations  on  the  influence  of  the  language 

policies  of  their  countries  on  themselves.  The  language  situation  in  African  countries, 

12 Thiongo, N. wa (James Ngugi), Homecoming Essays on African and Caribbean Literature, Culture and 
Politics,  London 1972, p. 145.
13 Kociuba, J., „Nowoczesna tożsamość – jednokulturowa czy wielokulturowa?”, Dyczelski, L., Szulich-Kałuża, 
J., Szwed R. (red.) Stałość i zmienność tożsamości, Lublin 2010, p. 235.
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especially south of Sahara, is undoubtedly difficult to grasp in its entirety and impossible to 

evaluate.  Wa  Thiongo  writes  about  language  violence,  calling  African  language  policy 

darwinism or feudalism and unequivocally supporitng the promotion of native languages on 

all  levels  of  social  life.  He  also  urges  the  African  intellectuals  to  write  in  their  native 

languages.

In my opinion, the reflection on the language situation in Africa should involve all the 

social groups, and the voice of African immigrants to the European countries may shed new 

light on the debate.
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MIŁOSZ WRZAŁEK

ŻYCIE, ŻYCIE JEST NOWELĄ... - KANNYWOOD A TELENOWELE 

POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKIE

Tematem  artykułu  jest  porównanie  filmów  północnonigeryjskich,  które  związane  są  z 

tamtejszym  przemysłem  filmowym  zwanym  Kannywoodem,  z  telenowelami 

południowoamerykańskimi.  Porównanie  to  oparte  będzie  na  filmach  Sanafahana oraz 

Sanafahna  2.  Jak  będzie  można  zauważyć,  oba  gatunki  filmowe  posiadają  wiele  cech 

wspólnych, co związane jest przede wszystkim z postępującą globalizacją i jednością myśli 

ludzkiej.

Krótka historia Kannywoodu

W tej  części  artykułu  chciałbym  zarysować  ogólną  historię  Kannywoodu,  jak   i 

wyróżnić  typowe  elementy  filmów  związanych  z  tym  przemysłem  filmowym,  co  ułatwi 

późniejszą  analizę.  Na  początku  przytoczę  krótką  historię  Kannywoodu,  czyli 

północnonigeryjskiego  przemysłu  filmowego,  którego  filmy  mocno  nawiązują  do 

powszechnie  znanego na świecie  przemysłu  filmowego z  Indii  zwanego  Bollywoodem.  

Historia Kannywoodu1 jest bardzo młoda. Hausańskie filmy video (ang. Hausa home 

video)  zaczęły powstawać  w latach  80’ XX wieku  i  związane  były z  upowszechnieniem 

technologii video. Wcześniej filmy produkowano na taśmach celuloidowych2, co powiązane 

natomiast było z dużymi nakładami finansowymi i ograniczało możliwość tworzenia ich w 

większych ilościach. Za datę przełomową dla Kannywoodu zwykło się uznawać rok 1998, 

kiedy to zaczęły powstawać pierwsze filmy w języku hausa a wraz z nimi zaczęła się tworzyć 

infrastruktura.  Wtedy  też  powstała  nazwa  „Kannywood”,  niejako  w  nawiązaniu  do 

Bollywood jak i Nollywoodu3. Została utworzona od nazwy miasta Kano, głównego ośrodka 

filmowego na północy Nigerii, jak i jednego z większych i bardziej znaczących miast tego 

regionu. Filmy hausańskie są  popularne nie tylko na terenie kraju Hausa, ale również wśród 

1 Will, I., Kannywood - o specyfice kina hausańskiego, 2010.
2 Adamu  A.U., Adamu, Y. M., Jibril, U. F., Hausa home videos : Technology, Economy and Society, 2004.
3 Nollywood to ogólna nazwa kinematografii nigeryjskiej.

93



diaspor hausańskich (haus. zanguna) w Ghanie, Nigrze, Kamerunie i Beninie, a nawet, dzięki 

globalizacji i łatwości ściągania filmów z Internetu, wśród emigrantów z północnej Nigerii 

mieszkających na całym świecie. Filmy kannywoodzkie produkowane są na skalę masową. 

Tworzy się od 500 do 1000 filmów rocznie. Nagrywa się je przede wszystkim na płyty video i 

DVD, co sprawia,  że są powszechnie dostępne na rynku. Na uwagę zasługuje fakt,  iż do 

rzadkości należą filmy produkowane w wersjach kinowych.

   Zdaniem Abdalli Uby Adamu, filmy hausańskie posiadają trzy charakterystyczne 

elementy: (1) muzyczno-taneczne wstawki, wplecione w fabułę filmu, wzorowane na filmach 

bollywoodzkich,  (2)  popularny  w  literaturze  i  kulturze  hausańskiej  wątek  małżeństwa  z 

przymusu (haus.  auren dole  )  oraz (3) wątek trójkąta miłosnego przedstawianego w kilku 

kombinacjach-  dwóch  mężczyzn  walczących  o  względy  jednej  kobiety,  dwóch  kobiet 

zakochanych  w  jednym  mężczyźnie,  czy  dwóch  żon  (haus.  kishiyoyi  –  „współżony”) 

walczących  o  dominującą  pozycję  w  domu4.  Warto  wspomnieć  także  o  specyficznym 

ukazywaniu relacji  pomiędzy kobietą i  mężczyzną w filmach Kannywoodu. Ze względów 

religijnych  –  filmy  produkowane  są  w  muzułmańskiej  części  Nigerii  -  niemożliwe  jest 

ukazywanie scen, w których mężczyzna dotyka kobiety lub w jakikolwiek sposób okazuje jej 

czułość,  w  przeciwnym  razie  producenci  mogą  się  narazić  cenzurze  lub  organizacjom 

egzekwującym przestrzeganie zasad islamu. Przykładem wpływu religii  muzułmańskiej  na 

kinematografię hausańską jest kara śmierci wydana przez członków grupy religijnej z Kaduny 

na  reżysera filmu „Saliha”.  Główna bohaterka,  pozornie praworządna muzułmanka,  miała 

przed ślubem kochanków. Dopiero po wycofaniu filmu z rynku i publicznych przeprosinach 

unieważniono karę. 

Należy  również wspomnieć,  iż  filmy kannywoodzkie są  pod względem środków 

stylistycznych rodzajem hybrydy. Oprócz telenoweli na ich charakter miała wpływy również 

hausańska literatura jarmarczna, jak i pewne elementy popkultury zachodniej, takie jak hip-

hop czy też filmy indyjskie.

Sanafahana i Sanafahana 2 – fabuła filmów

W tej części chciałbym przedstawić fabułę dwóch filmów północnonigeryjskich, aby 

pokazać  typową  fabułę  kannywoodzkiego  filmu:  „Sanafahana”  (Nigeria,  2006,  reż.  Nura 

4 Will, I., Kannywood - o specyfice kina hausańskiego, 2010.
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Sheriff,  prod.  Aminu  Sheriff)  oraz  jej  kontynuacja  „  Sanafahana  2”  (Nigeria,  2008,  reż. 

Suleiman Alubankudi). 

Pierwszy film zaczyna się kiedy główna bohaterka - tytułowa Sanafahana - pracuje 

jako służąca w bogatym domu hausańskiego biznesmena (haus.  mai arziki ).  Okazuje się 

jednak, że stosunki pana domu (haus. mai gida ) z piękną służącą są dalekie od służbowych. 

Fakt  ten  dostrzega  również  żona  biznesmena  -  Fati,  która  wielokrotnie  wyraża  swe 

niezadowolenie. Okazuje się, że Pan domu ukrywa sekret, o którym widz dowiaduje się z 

retrospekcji będącej właściwie całą  fabułą filmu. Gdy  akcja filmu przenosi się w czasie o 

kilka lat wstecz,  pojawia się scena, w której matka głównego bohatera narzeka z powodu 

braku wnuków i nakazuje młodemu małżeństwu udać się do lekarza, by sprawdzić, które z 

nich jest bezpłodne. Po badaniach okazuje się, że to żona, Fati, nie może mieć dzieci. Aby 

uchronić się przed powtórną żeniaczką, do której niewątpliwie byłby zmuszony przez matkę, 

okłamuje zarówno żonę, jak i matkę, mówiąc, że to on jest bezpłodny. 

Po  pewnym  czasie,  wszyscy  członkowie  rodziny  zdają  się  pogodzić  z  zaistniałą 

sytuacją. Wtedy to właśnie Amiru, główny bohater, udaje się w podróż służbową do Nigru. Po 

podpisaniu kontraktu, zostaje zabrany przez swoich partnerów biznesowych z Nigru do małej 

wioski,  gdzie  odbywa się  tradycyjna  fulańska  ceremonia  gerewol,  podczas  której  kobiety 

wybierają swych przyszłych mężów. Wizyta w wiosce,  mająca z  początku mieć charakter 

czysto  rozrywkowy,  diametralnie  zmienia  życie  głównego  bohatera.  Zostaje  on  wybrany 

przez Sanafahanę – jedną z kobiet uczestniczących w ceremonii - na przyszłego męża. Nie 

znając konsekwencji odrzucenia zaręczyn, Amiru wraca do swojej rezydencji w Nigrze. Tam 

odwiedza go jego nigryjski współpracownik tłumacząc, że jeśli nie przyjmie zaręczyn, grozi 

to  ostracyzmem  społecznym  tytułowej  bohaterki.  Gdy  główny  bohater  dowiaduje  się  o 

chorobie dziewczyny i jej ciężkiej sytuacji życiowej,  jako człowiek szlachetny decyduje się 

ją poślubić, jednakże w tajemnicy przed rodziną. Po dopełnieniu małżeńskiego obowiązku, 

zostawia tytułową bohaterkę w swoim domu w Nigrze, a sam wraca do Nigerii. Po trzech 

miesiącach  otrzymuje  telefon  informujący,  iż  zostanie  ojcem.  Wtedy  postanawia  zabrać 

Sanafahanę  do   swej  pięknej,  luksusowej  rezydencji.  Członkom  rodziny  mówi,  że  owa 

ciężarna kobieta nie ma  gdzie się  udać i nic jej z nim nie łączy.  Sanafahana rodzi dziecko, 

Fati je adoptuje, ale jednocześnie lituje się nad dziewczyną (która, jak twierdzi lekarz, nie ma 

się gdzie udać, bo została opuszczona przez męża) i zabiera ją do domu zatrudniając jako 

służącą  i  opiekunkę  do  dziecka.  Jednakże  ostatecznie  prawda  wychodzi  na  jaw.  Należy 
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jeszcze powiedzieć, iż dziecko Sanafahany i Amiru , było wychowywane w przeświadczeniu, 

iż to Fati jest jego prawdziwą matką. 

Pierwsza część filmu kończy się w momencie, gdy przerażona opowieścią męża Fati 

mdleje, a gdy zostaje ocucona uzyskuje przyrzeczenie Sanafahany (zwanej w swym nowym 

domu  Bilkisu),  że  nigdy  nie  zdradzi  swemu  biologicznemu  synowi  –  Sagirowi,  kto  tak 

naprawdę jest jego matką. Otwarte zakończenia są charakterystyczne dla filmów hausańskich 

i są uzasadnione czynnikami ekonomicznymi. Reżyserzy i producenci filmowi liczą na to, że 

zaciekawieni dalszym rozwojem akcji widzowie kupią kolejne części filmowej odysei. 

W drugiej części filmu Fati umiera na raka, a Sanafana - Bilkisu odzyskuje pozycję 

prawowitej małżonki. By okazać szacunek rodzinie zmarłej żony, Amiru poślubia jej siostrę. 

Po ślubie okazuje się, że siostra jest osobą wyjątkowo nieprzyjemną i uciążliwą w obyciu. 

Nieustannie  knuje  intrygi  przeciwko  Bilkisu  i  nie  zajmuje  się  domem.  Po śmierci  matki 

Amiru, której za życia udawało się godzić skłócone współmałżonki, sytuacja staje się nie do 

zniesienia dla Sanafahany. Postanawia opuścić dom i wrócić do swojej fulańskiej osady w 

Nigrze.  Tam nie  spotyka  się  z  miłym  powitaniem i  aby odkupić  swoje  „grzechy”  musi 

poślubić jednej z członków swojego klanu. Amiru, który zdążył już przywiązać się, a nawet 

zakochać  w  głównej  bohaterce,  niezwłocznie  udaje  się  do  fulańskiej  wioski,  aby  móc 

ponownie  uczestniczyć  w ceremonii  gerewol.  Sanafahana dostrzega  go,  jednakże  wybiera 

kogoś  innego.  Zrozpaczony,  decyduje  się  jawnie  wyrazić  swój  sprzeciw,  za  co  zostaje 

pojmany i przywiązany do drzewa. Wieczorem, w przeddzień zaślubin, Sanafahana decyduje 

się uwolnić męża i  uciec z nim z powrotem do Nigerii.  Tam też Amiru wyrzuca z domu 

kapryśną siostrę zmarłej  żony, prowodyrkę wszelkich problemów i film kończy się happy 

endem, kiedy to szczęśliwy mąż z żoną w finałowej piosence śpiewają o swoim szczęściu.

    Filmy o Sanafahanie zawierają w sobie wszystkie charakterystyczne elementy filmu 

hausańskiego, łącznie z wstawkami muzyczno-tanecznymi.To właśnie w  scenach taneczno-

muzycznych  producenci  filmowi  decydują  się  na  reklamę  swojej  wytwórni,  ukazując  na 

ekranie  numer  telefonu,  pod,  który  należy  zadzwonić,  aby zdobyć  inne  filmy.  W filmie 

obecny jest  też,  i  to  aż  dwukrotnie,  wątek  auren dole:  za  pierwszym razem,  gdy Amiru 

decyduje się poślubić Sanafahanę, aby uchronić ją od śmierci; za drugi razem zaś, gdy Amiru 

poślubia siostrę zmarłej żony. Barwnie ukazany jest także problem poligamicznej rodziny.  

W filmie  tym  przedstawione  są  również  inne,  nieopisane  wcześniej  przeze  mnie 

charakterystyczne  cechy  kina  hausańskiego.  Elementy  takie  to  sceny  kręcone  przede 
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wszystkim w zamkniętych przestrzeniach, głównie w domu lub przed nim (związane jest to z 

kosztami) czy dość nierealistyczne przedstawienie życia typowego Hausańczyka. Przejawia 

się to w tym, że głównymi bohaterami  filmów kannywoodzkich są osoby o bardzo wysokim 

statusie społecznym, niezwykle zamożne, co skutkuje przydługimi (nieraz kilkuminutowymi) 

scenami,  których  jedynym  celem  jest  pokazanie  dóbr  luksusowych,  takich  jak  piękne, 

nowoczesne samochody.  W rzeczywistości takie warunki bytowe mają nieliczni. W filmie 

tym,  tak  jak  w  wielu  innych  hausańskich,  pojawia  się  również  wiele  środków  wyrazu 

charakterystycznych dla  telenoweli, na które zwrócił już uwagę w swojej książce B. Larkin 

(„Signal  and noise.  Media,  infrastructure,  and  urban  culture  in  Nigeria”,  2008)   o  czym 

napiszę w dalszej części pracy.

Telenowele południowoamerykańskie

Zanim  wymienię  związki  filmów  hausańskich  z  południowoamerykańskimi  produkcjami, 

chciałbym  zarysować  krótką  historię  gatunku  filmowego,  którego  określa  się  mianem 

telenoweli.  Gatunek ten  powstał  w  latach  60.  w  Ameryce  Łacińskiej  i  na  początku  był 

przedstawiany  na  antenie  radia.  W  latach  70’  i  80’,  określanych  mianem  złotych  lat 

telenoweli,  doszło do wykrystalizowania się specyficznych cech  tego gatunku, takich jak 

rozgrywanie scen  głównie  we wnętrzach czy fabuła osnuta  wokół  problemów miłosnych. 

Niezbędnym elementem był  również  problem tożsamości  jednego z  głównych bohaterów. 

Cała akcja powinna dążyć do szczęśliwego końca, który nie tylko przejawiał się w połączeniu 

pary głównych bohaterów, lecz był również triumfem dobra nad złem. Telenowela  stała się 

wtedy ważnym elementem kultury narodowej krajów Ameryki Południowej  i identyfikacji 

kulturowej. Od lat 90’ aż do dzisiaj trwa etap jej internacjonalizacji. Producenci pochodzący z 

różnych krajów współpracują ze sobą przy sprzedaży telenoweli na rynki zagraniczne, które 

obejmują  w  zasadzie  cały  świat.  Produkcje  zostają  podporządkowane  uniwersalnym 

standardom eksportowym, wyrównuje się liczbę odcinków, poziom realizacji, tematy, które 

powinny być zrozumiałe dla wszystkich, stosuje się neutralny język. Nadal jednak powstają 

telenowele  podejmujące  problemy lokalne,  które  nie  mają żadnej  szansy aby zaistnieć na 

rynku  międzynarodowym5.  Według  I.  Will  cechami,  które  zbliżają  filmy  nigeryjskie  do 

telenoweli,  są  melodramatyczne  elementy,  przewaga  dialogu  nad  akcją,  duża  liczba 

przeplatających się wątków, emocjonalność, moralny charakter czy urywanie akcji w punkcie 
5 Nowicki, P., Co to jest telenowela, 2004.
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kulminacyjnym. Do tych charakterystycznych elementów należy dołączyć jeszcze inne, które 

zaprezentuję w oparciu o opisaną wcześniej fabułę filmów „Sanafahana” i „Sanafahana 2”.

Kannywood a telenowele

Znając już charakterystyczne elementy filmów kannywoodzkich, historię obu gatunków oraz 

fabułę  wybranego  przeze  mnie  filmu,  można  dokonać  porównania.  Pierwszym  z  dwóch 

elementów,  jakim chciałbym się zająć, jest  archetypiczność bohaterów telenoweli. Na  tę 

cechę zwrócił  uwagę już Matthias Krings w swej pracy pdt.  „From Possession Rituals to 

Video Dramas: Some Observations of Dramatis Personae in Hausa Performing Arts” ( [w:] 

Hausa Home Videos: Technology, Economy and Society, red. A. U. Adamu, Y. M. Adamu, U. 

F.  Jibril,  Kano 2004).  W niemalże każdej  telenoweli  jest  główna bohaterka,  którą  można 

określić jako Dobrą Kobietę. Na pierwszym planie stawia dobro innych, wybacza wyrządzone 

krzywdy,  nieznane  jej  jest  uczucie  zawiści,  zazdrości  czy  nienawiści.  Choć  posiada 

nieskazitelny charakter,  wiedzie się jej bardzo źle. Jest oszukiwana i spychana na samo dno. 

To właśnie ta niewinność bohaterki jest największym zagrożeniem dla Zła. Typowa bohaterka 

pochodzi z nizin społecznych, próbuje piąć się w górę, ale awans przychodzi jej z trudnością. 

Za typową przedstawicielkę takiego charakteru można uznać kopciuszka. Cechy te idealnie 

pasują też  do Sanafahany - pochodzi ona z koczowniczego ludu  Fulanów, który żyje w dość 

ciężkich warunkach. Gdy zostaje przewieziona do domu męża, gdzie warunki materialne są 

bardzo  dobre,  jest  oszukiwana  i  oczerniana  przez  swoją  współżonę.  Ustępuje  jej, 

przedkładając  dobro  dzieci  i  męża  nad  swoim  własnym.  W  końcu  swoją  dobrocią  i 

łagodnością  odnosi zwycięstwo. Drugą archetypiczną postacią  jest  Zła  Kobieta,  która jest 

najgroźniejszym wrogiem bohaterki. Zła Kobieta stawia na karierę, wyrzeka się miłości, jest 

kontestacją,  takich  „kobiecych  wartości”  jak  miłość,  macierzyństwo,  poświęcenie  czy 

wierność. W przypadku opisywanego przeze mnie filmu taką postawę reprezentuje współżona 

Sanafahany, która nie zajmuje się domem, myśli tylko o sobie, chodzi na zabawy nawet w 

czasie żałoby i dodatkowo jest uzależniona od alkoholu, co w społeczności muzułmańskiej, 

do  jakiej  należą  Hausańczycy,  jest  karygodne  i  łamie  zasady  Koranu.  Trzecią,  ostatnią 

wyróżnioną przeze mnie postacią, jest On - Pierwszy Rycerz, czyli Książę z Bajki6. Głównym 

tematem telenoweli  jest  miłość,  która  źle  wpływa  na  kondycję   bohatera,  zwłaszcza,  że 

6 Pisownię z wielkiej litery stosuję, aby podkreślić wyróżniony przez P. Nowickiego podział postaci 
charakterystycznych dla telenoweli.
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cechuje go skłonność do utrudniania sobie zadania dla  osiągnięcia większej chwały. Bohater 

„Sanafahany” – Amiru,  woli raczej kłamać i wziąć „ karb bezpłodności” na swoje plecy, niż 

narazić  się  na  konieczność  poślubienia  drugiej  kobiety.  W momencie,  kiedy siostra  Fati, 

zaczyna rozbijać sytuację w domu, on kierując się szlachetnością i szacunkiem wobec jej 

rodziny, nie wyrzuca jej od razu, lecz dzielnie znosi jej wybryki. 

Drugim  charakterystycznym  elementem  telenoweli  jest  jej  specyficzna  struktura  i 

podejście do czasu. Na samym początku widzowie powinni się dowiedzieć, o czym będzie 

telenowela, poznać jej głównych bohaterów, aby zdecydować, czy warto dalej ją oglądać. Tak 

też  w przypadku „Sanafahany” film rozpoczyna się gdy główna bohaterka jest w domu, więc 

widz może się jej dokładnie przyjrzeć, a wcześniejsze wydarzenia zostaną ukazane później 

jako retrospekcja.  Taki  środek nazywany jest  flash-backiem, kiedy to bohater uświadamia 

sobie lub przypomina coś, co wydarzyło się w przeszłości. W każdej telenoweli pojawia się 

wybrzmienie, czyli czas martwy - dla widzów jest to zatrzymanie czasu, lub  rozciągnięcie go 

na końcu sceny, by pokazać reakcje postaci. Efekt ten pozwala widzowi na zanalizowanie 

zaistniałej sytuacji, ustosunkowanie się do niej i daje mu czas na przewidzenie konsekwencji. 

Nie  ma  tu  wcale  spadku  napięcia  dramatycznego,  napięcie  -  często  wspomagane 

odpowiednim akcentem dźwiękowym - narasta. Wybrzmienie pojawia  się często tuż przed 

finałem.  W  przypadku  „Sanafahany”   ma  ono  miejsce  w  momencie  kiedy  Amiru  jest 

przywiązany do drzewa, a widz ogląda wstawkę muzyczno-taneczną. Można powiedzieć, że 

wszelkie sekwencje muzyczno-taneczne wplecione w fabułę filmu pełnią rolę wybrzmienia. 

Na  końcu  filmu  główny  bohater  ma  ostatnią  sprawę  do  załatwienia,  która  spowoduje 

zamknięcie wszystkich luźnych wątków: te konfliktowe zostają rozwiązane, całość kończy się 

happy-endem. 

W przypadku „Sanafahany” obie części filmu należy rozpatrywać jako jedną całość. 

Pod koniec drugiej części Amiru pozbywa się kapryśnej żony i może cieszyć się miłością 

tytułowej  bohaterki  oraz  w  spokoju  wychować  potomstwo,  którego  posiadanie  jest  dla 

Hausańczyków  nadrzędną wartością.

Podsumowanie

W swoim artykule   próbowałem ukazać  podobieństwa,  jakie  występują  pomiędzy 

Kannywoodem, a telenowelami mającymi swój rodowód w Ameryce Południowej. Myślę, że 
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podobieństwa te wynikają zarówno z postępującej globalizacji, jak i z pewnych elementów 

wspólnych dla większości kultur świata - chęci porównania swojego życia z życiem innego 

człowieka, czy z chęci dzielenia się przeżyciami. Nierzadko telenowele są tematami  rozmów 

i fascynacji. Jako że w Nigerii filmy nie są pokazywane  w telewizji o jednakowej porze, nie 

występuje tam zjawisko, które było charakterystyczne w Ameryce Południowej, kiedy to całe 

miasta  pustoszały,  gdyż  każdy  chciał  zobaczyć  kolejny  odcinek  ulubionej  telenoweli.  Z 

pewnością jednak filmy hausańskie są czymś więcej niż telenowelą, chociaż mają z nią sporo 

wspólnego.
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MIŁOSZ WRZAŁEK

TRANSLATED BY PAWEŁ ROJEWSKI

THE BOLD AND THE BEAUTIFUL - KANNYWOOD 

AND SOUTH AMERICAN SOAP OPERAS

This  article  will  compare  north  Nigerian  films,  related  to  the  local  film  industry,  called 

Kannywood,  with  South  American  soap  operas.  The  comparison  will  be  based  on 

“Sanafahana” and “Sanafahana 2”. Both genres have many common features, which is related 

to the process of globalization and unity of human thought.

A brief history of Kannywood

This part of the article will provide a brief history of Kannywood and outline the common 

features of movies created there, which will simplify the following analysis. Kannywood, the 

north Nigerian film industry, is greatly influenced by the well-known Indian film industry, 

Bollywood. It does not have a long history.1 Hausa home videos started appearing in the ‘80s 

and were related to developments in video technology. Earlier, movies were made on celluloid 

tapes2, which made them more expensive and therefore they couldn’t have been produced in 

greater  numbers.  The key date  for  Kannywood  is  1998,  when  first  movies  in  the  Hausa 

language appeared and an infrastructure emerged. This is when the term “Kannywood” was 

coined, in reference to both Bollywood and Nollywood3. The name is derived from Kano – a 

major centre of the film industry in North Nigeria, and one of the important cities in the  

region. Hausa movies are popular not only in the Hausa country, but also among the diasporas 

(Haus.  Zanguna) in Ghana, Niger, Cameroon and Benin. They are even popular (thanks to 

globalization and the Internet) among emigrants from northern Nigeria all over the world. 

Kannywood movies are mass produced – about 500 to 1000 movies are made each year. They 

1 Will, I., Kannywood - o specyfice kina hausańskiego, 2010.
2 Adamu  A.U., Adamu, Y. M., Jibril, U. F., Hausa home videos : Technology, Economy and Society, 2004.
3 Nollywood is a general term used to describe of Nigerian cinematography.
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are  mostly  distributed  through  VHS  and  DVD,  which  increases  their  availability.  It  is 

important to note that they are rarely made for cinemas.

Abdalla Uba Adamu claims that Hausa movies have three distinct features: (1) music 

and dance parts, intertwined with the story, based on Bollywood techniques; (2) the theme of 

forced marriage (Haus. auren dole), popular in Hausa literature and culture; and (3) the theme 

of a love triangle in a few popular combinations – two men fighting for one woman; two 

women in love in one men; or two wives (Haus. kishyoyi – “shared wives”) fighting for the 

dominant position in the household.4 It is also worth mentioning the specific relations between 

men and women in Kannywood films. Because of religious reasons (the movies are made in 

the Muslim part of Nigeria) it is impossible to show scenes in which a man touches a woman 

or  shows any kind of  affection  – or  the  producers  face  censorship or  reprisal  of  Islamic 

organizations.   An example  of  the  Islamic  influence  on  Hausa  film industry is  the  death 

sentence by a religious organization from Kaduna on the director of “Saliha”. The heroine of 

the movie, a Muslim, has lovers before she gets married. The death sentence was dropped 

only after the movie was recalled and a formal apology was made.

It is also worth noting that Kannywood movies are somewhat of a stylistic hybrid. 

Alongside soap operas, they are influenced by Hasua literature and some elements of Western 

pop culture, like hip-hop and Indian movies.

Sanafahana i Sanafahana 2- the plot

In this part I would like to explain the plot of two Nigerian movies, which is typical 

for Kannywood: “Sanafahana” (Nigeria, 2006, directed by Nura Sheriff, produced by Aminu 

Sheriff) and the sequel, “Sanafahana 2” (Nigeria, 2008, directed by Suleiman Alubankudi). 

At the beginning of the first movie the protagonist (the titular Sanafahana) works as a 

servant  in  the  household  of  a  wealthy Hausa  businessman (Haus.  mai  arziki).  It  quickly 

becomes apparent,  however,  that there are inappropriate relations between the man of the 

house (Haus.  mai gida)  and the servant. This does not go unnoticed by the businessman’s 

wife, Fati. It is revealed through a flashback that lasts for the majority of the movie, that the 

man has a secret. A few years earlier, his mother complains of not having grandchildren and 

forces the young couple to go to a doctor and test which one of them is infertile. The tests 
4 Will, I., Kannywood - o specyfice kina hausańskiego, 2010.
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conclude that it is Fati. The businessman, Amiru, lies that he is infertile in order to prevent his 

mother from forcing him into another marriage.

All members of the family seem to accept this fact. Amiru goes on a business trip to 

Niger. After signing a contract he is taken to a small village, where a traditional ceremony 

takes place. During this ceremony, women choose their future husbands. The trip changes 

Amiru’s life. He is chosen as the future husband by Sanafahana, one of the women in the 

ceremony. Not knowing the consequences of shunning the girl,  he returns to his home in 

Niger.  He is  confronted  by one of  his  business  partners,  who informs him that  shunning 

Sanafahana will cause her to be ostracized by the community. When he learns that the girl is  

sick she lives in difficult conditions, he nobly decides to marry her in secret. He consummates 

the marriage and leaves Sanafahana in his house in Niger while he returns to Nigeria. After 

three months he receives news that he will become a father.  He decides to take Sanafahana to 

his residence. Amiru tells his family that the pregnant woman is a stranger, but has nowhere 

else to go. Sanafahana gives birth and Fati adopts the baby and takes pity on the girl (who 

supposedly has nowhere else to go, because her husband left her) and takes her on as a servant 

and babysitter. Finally, the truth comes out. Moreover, Amiru and Sanafahana’s child does not 

know that Fati is not his biological mother.

The  first  movie  ends  when  Fati  faints,  traumatized  by Amiru’s  story.  She  makes 

Sanafahana (living under the fake name Bilkisu) to swear that her son, Sagir, will never know 

the truth. Open endings are common in Hausa movies for economical reasons – directors and 

produces hope that interested viewers will buy the sequel.

In the sequel Fati dies of cancer and Sanafahana becomes Amiru’s legal wife. To show 

respect to the deceased wife’s family, Amiru marries her sister. She turns out to be unpleasant, 

schemes against Bilkisu and neglects the household. After Amiru’s mother (who successfully 

kept  peace between the two wives)  dies,  Sanafahana’s  situation becomes unbearable.  She 

decides to return home to Niger. She is not given a warm welcome, however, and to redeem 

her “sins”, has to marry a member of her own clan. Amiru, who has grown fond and fell in 

love withwith the protagonist, follows her to take part in the  gerewol ceremony. Sanafahana 

sees him, but chooses another. Amiru desperately voices his disagreement. He is taken and 

tied to a tree. On the eve of her marriage, Sanafahana decides to free her husband and flee to  

Nigreria. Amiru throws out his deceased wife’s sister and the movie has a happy ending. The 

husband and wife sing about their happiness. 
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Movies  about  Sanafahana  have  all  the  distinct  features  of  Hausa  films,  including 

music  and  dance  parts.  During  these  fragments  the  producers  show  the  film  company’s 

number, encouraging viewers to buy more movies. The theme of auren dole also appears in 

the movie – first, when Amiru decides to marry Sanafahana to save her from death and when 

he  marries  his  wife’s  sister.  The movies  also show the issues  related with a  polygamous 

family. 

The movie also contains other characteristic features of Hausa cinematography. One of 

these features is shooting scenes in houses and in front of them (from economic reasons) and 

unrealistic views on a typical Hausa’s life. The protagonists of Kannywood movies are mostly 

upper class, which is connected to long scenes that show off luxury goods such as expensive 

cars. In reality however, most viewers have a lower social status. The movie also has many 

characteristics of a soap opera, as was already noted by B. Larkin (“Signal and noise. Media, 

infrastructure and urban culture in Nigeria.” 2008).

South American soap operas

Before the similarities of Hausa movies with South American soaps are listed, I would 

like to provide a brief summary of the genre called soap operas. It was created in the ‘60s in 

Latin America and first broadcast in the radio.  In the ‘70s and ‘80s, “the Golden Age of the 

soap opera”, the distinct features of this genre began to form. These are mainly indoor scenes, 

plot revolving around romance or the issue of the identity of one of the protagonists. The plot 

should lead to a happy ending, a union of the main heroes and a triumph of good over evil. 

The soap opera became an important part of the culture of South America. Since the ‘90s it 

has become internationalized.  Producers from various countries cooperate to  sell  soaps to 

foreign countries around the world. Series are uniformed to fit international standards, the 

number of episodes is standardized, the themes are made to be universally understandable etc. 

However, soaps concerning local problems are still being made; ones that have no chances to 

become international hits5. According to I. Will, the features, similar in Nigerian productions 

and soaps are melodramatic features, dominance of dialogue over action, multitude of plot 

arcs,  the  importance  of  emotions  and  morality  or  using  cliff-hangers.  There  are  other 

characteristics which I will talk about based on the plot of the abovementioned “Sanfahana” 

and “Sanfahana 2”.
5  Nowicki, P., Co to jest telenowela, 2004.
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Kannywood and soaps

Knowing the defining features of Kannywood movies, history of both genres and the 

plot of my chosen movie, a comparison can be made. One of two elements I would like to 

consider is the fact, that protagonists of soap operas are archetypes. This was already noticed 

by  Matthias  Krings  in  his  work  „From  Possession  Rituals  to  Video  Dramas:  Some 

Observations of Dramatis Personae in Hausa Performing Arts” ( [in:]  Hausa Home Videos:  

Technology, Economy and Society, red. A. U. Adamu, Y. M. Adamu, U. F. Jibril, Kano 2004). . 

In almost every soap opera there is a heroin who could be described as a Good Woman. She is 

an altruist, quick to forgiveness and knows no spite or malice. Although she is virtuous, she 

isn’t very successful in life. She is cheated and pushed down to the bottom. The innocence of 

this character is the main threat to Evil. Typically, she is of a low birth and tries to ascend in 

the social ladder, but it is not easy for her to do so. This class of women could be represented 

by Cinderella. These features also match Sanafahana’s. She comes from the nomadic tribe of 

Fulan, living in bad conditions. When she moves to her husband’s house, where her living 

conditions improve substantially, her co-wife cheats her and tries to ruin her reputation. The 

protagonist does not fight back, placing the good of her children and her husband above hers. 

Finally, she is victorious through her kindness and gentleness. The other archetype is the Evil 

Woman, who is the main antagonist. She focuses on her career and shuns such “womanly 

values” as motherhood, lobe, sacrifice or fidelity. In the movie I described, Sanafahana’s co-

wife plays this role – she does not care about the household, she’s selfish, parties during her 

mourning period and is an alcoholic, which is sacrilegious to the Muslim Hausa. The third 

archetype is Him – the First Knight, Prince Charming6. The main theme of the soap opera is 

love and how it is making the hero’s life much harder, particularly because he likes to take a 

harsher road in order to achieve greater glory. Sanafahana’s protagonist, Amiru, would rather 

lie  and  take  on  the  “mantle  of  infertility”  on  himself  than  risk  having  to  marry  another 

woman. When Fati’s sister starts having a negative impact on his family, he tries to stay noble 

and does not kick her out immediately.

The second characteristic feature of the soap opera is its specific structure and relation 

to time. At the beginning, viewers should get to know what the main theme and the heroes 

are, so they can decide if they are going to watch it. In the case of Sanafahana, viewers first 
6 I decided to use the capital letter to put an emphasis on the soaps characters division by P. Nowicki.
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meet the heroin, and the story is told through a flashback. Each soap contains “dead time”, 

which means the time has stopped, or greatly slowed down for the viewers. This gives time to 

analyze  the  situation  and  predict  its  consequences.  It  does  not  result  in  loss  of  dramatic 

tension; on the contrary, it can lead to a build-up of tension. The process is often employed 

before the finale. In “Sanafahana” this happens when Amiru is tied to a tree, and the viewer is 

treated to a dance number. It can be said that all dance and music parts in the movie have this  

role. In the end, the protagonist has to settle his last issue, which ties-up all the loose ends and 

leads to a happy end.

One should view both parts of “Sanafahana” as a whole. At the end of the sequel, 

Amiru gets rid of the quarrelsome wife and can enjoy the love of the titular character and 

quietly focus on raising children, which are very important to the Hausa.

Summary

This article tried to show similarities between Kannywood and South American soap 

operas. These similarities seem to stem from globalization and some common elements of 

most of the cultures of the world – the need to compare one’s life to somebody else’s and to 

share emotions. Commonly, soap operas are a major topic of discussions and an object of 

fascination. In Nigeria, movies are not screened in television at the same time. Therefore, 

typically South American phenomenon of whole cities emptying because the residents want to 

watch their favourite soap is not present. Certainly, Hausa movies are more than soap operas, 

even though they have many similar features.
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AGATA WARTACZ

STAPIAJĄC WOSK, ODKRYWAJĄC ZŁOTO 

- TRADYCJA SEMMYNNA UERK W ETIOPII

Termin  nna-uerksemynna uerk  oznacza „wosk i złoto”. Odnosi się do metody wosku traconego, 

znanej  od  czasów  starożytnych  metody  odlewniczej,  polegającej  na  wykonaniu  woskowego 

prototypu zamierzonego przedmiotu.  Prototyp okleja się specjalnie spreparowanym gipsem i do 

środka wlewa płynne złoto, które zastępuje wosk, przyjmując pożądany kształt. Po rozbiciu formy 

przedmiot poddaje się szlifowaniu. W kontekście dzieł lirycznych, koncepcja ta zakłada możliwość 

podwójnej  interpretacji:  dosłownej  oraz  alegorycznej.  Poprzez  analizę  tradycji  semynna  uerk 

chciałabym ukazać sposób tworzenia specyficznego rodzaju poezji i literatury etiopskiej oraz jej 

oddziaływanie na  kulturę Etiopczyków.

Donald Levine, etiopista z Uniwersytetu w Chicago, definiuje  semynna uerk jako sposób 

interpretacji literatury i poezji.   Z jednej strony, dany wers posiada powierzchowne znacznie – ten 

poziom  znaczeniowy  nazywany  jest  „woskiem”,  pod  którym  kryje  się  drugie,  najważniejsze 

przesłanie   nazywane  „złotem”  (Levine  1966).  Według  Donalda  Levine wersy  stanowiące 

prawdziwą poezję amharską są wyróżnione za pomocą takich właśnie figur od zwykłych wersów, 

ubarwionych jedynie przez rytm i  rym. W najbardziej  wyrafinowanym gatunku poezji  semynna 

uerk znanym jako  kynie,  symbolika  jest przeważnie religijna.  Mimo to tradycja ta pojawia się 

również  w świeckich  utworach czy  podczas  rozmów pełnych  niejasnych i  wymijających uwag 

między Etiopczykami. Wiele osób, zamiast skupiać się na przekazie wypowiedzi, stara się dotrzeć 

do  jego  ukrytego  znaczenia. semynna  uerk stała  się  nie  tylko  sposobem interpretacji  poezji  i 

komunikacji, ale również stanowi swoisty sposób bycia wielu Etiopczyków (Levine 1966).

Pojawia się  pytanie dlaczego tradycja semynna uerk jest tak ważna dla Etiopczyków. Owa 

dyfuzja tradycji wosku i złota z życiem codziennym staje się bardziej klarowna, gdy spojrzymy na 

język gyyz oraz historyczne korzenie tradycji wosku i złota.

Język staroetiopski, zwany gyyz, to klasyczny język Etiopii używany w mowie i piśmie w 

królestwie Aksum (Pankhurst 1977). Prawdopodobnie wraz z przyjęciem chrześcijaństwa w IV w. 

pojawiły  się  pierwsze  utwory w tym języku.  Gyyz  kultywowano  dla  celów literackich  przede 

108



wszystkim w służbie religii i Kościoła Etiopskiego, co sprawiło, że duża część zachowanych dzieł 

ma charakter kościelny. Etiopista August Dillmann pisze, że język ten, mimo że był wystawiony na 

wpływy języków ludów z którymi Etiopia utrzymywała kontakty, niewiele od nich przejął, a liczba 

zapożyczeń wcale nie jest większa niż w innych językach. Ponadto „gyyz dysponuje różnorodnymi 

metodami  łączenia  i  układania  słów  w  zdaniu  –  odpowiadającymi  wielorakim  możliwym 

modalnościom  myśli  i  wypowiedzi.  Wolno  zatem  wynosić,  że  gyyz,  jaki  objawia  się  przez 

literaturę, ma za sobą długi okres rozwoju i że lud, który niegdyś nim mówił, osiągnął w dawnych 

czasach  wysoki  poziom  kultury”  (Pankhurst  1977). Po  omówieniu  cech  gramatycznych  języka 

Dillmann stwierdza, że język ten musiał być stworzony przez lud „obdarzony wielkim geniuszem 

intelektualnym i zmysłem logicznym” (Pankhurst 1977). 

Dualizm  języka  był  wykorzystywany  przez  Kościół  Etiopski,  który  niegdyś  posiadał 

monopol  na  edukację  Etiopczyków.  Owa  dwuznaczność  umożliwiała  doszukiwanie  się  wielu 

znaczeń  i  stwarzała  ramy  dla  rzeczywistości.  Wierzono,  że  istnieje  ciągły  konflikt  między 

wartościami materialnymi a duchowymi. Przekonanie, iż należy bardziej skupiać się na duchowej, 

niż  na  materialnej  sferze  życia,  która  zgodnie  z  koncepcją  ma  więcej  wspólnego  ze  złem, 

przyświecało i nadal przyświeca wielu chrześcijanom.

System edukacji opierał się na tradycyjnych szkołach kościelnych, podzielonych na kilka 

stopni.  W szkole  najniższego  stopnia  uczono  czytania  w języku  gyyz,  przy czym silny nacisk 

kładziono na czytanie Pisma Świętego. W wyższych szkołach kościelnych uczeń miał do wyboru 

rozmaite  kierunki:  muzykę  kościelną,  poezję,  teologię  i  historię,  przepisywanie  rękopisów. 

Ponieważ  szkoły  te  pozostawały  w  ścisłym  związku  z  Kościołem  i  jego  wytycznymi 

dogmatycznymi,  w  większym  stopniu  były  nastawione  na  utrzymywanie  ustalonych  koncepcji 

poetyckich, niż na podsycanie nowych pomysłów młodych adeptów (Pankhurst 1977).   

Szczególnie  widoczne  było  to  w  kynie  biet –  szkole  poezji.  Nauka  obejmowała  kilka 

rodzajów wierszy,  od  mniej  do  bardziej  skomplikowanych.  Adept  przybywający  do  kynie biet 

zaczynał  układać  własne  wiersze  –  a  kluczem do jego sukcesu  w poezji  (która  musiała  ściśle 

podlegać  zasadom  prozodii1)  była  gruntowana  znajomość  gyyz.  Ponadto,  treść  poezji  musiała 

dowodzić głębokiej znajomości Biblii, historii Etiopii oraz opowieści i legend, jakie na przestrzeni 

wieków weszły do tradycji narodowej i kościelnej.

Przekład  poematów  kynie jest  problematyczny –  często  występują  w nich  homonimy,  a 

wybranie odpowiedniego słowa o tym samym podwójnym znaczeniu w innym języku jest nie lada 

wyzwaniem.  W  rezultacie,  tłumaczenia  nie  oddają  niuansów  i  melodii  oryginalnych  tekstów. 

Ciągłe wprowadzanie przez pisarzy dualizmu znaczeń oraz aluzji do historii i tradycji etiopskiej, 

1 Prozodia – brzmieniowe właściwości wiersza – takie jak właściwy akcent i intonacja.
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działa jeszcze bardziej na niekorzyść tłumaczy i umożliwia im jedynie przekazanie przybliżonego 

sensu wypowiedzi.

Za  przykład  poezji  wosku  i  złota  może  służyć  poemat  aleki2 Lemmy,  mówiący  o 

ukrzyżowaniu i pogrzebaniu Chrystusa:

Na jaką godzinę i po cóż

Zachował Bóg siłę swych koni, cherubów?

I czemu mówił Chrystus z dumą o domu Ojca,

Skoro dym  zazdrości wypełnia świątynię, serce Żydów?

Bo jego koń jest krzyżem bez duszy,

A jego mieszkanie – ciasnym świeżym grobem3

Wspomnienie  Chrystusa  mówiącego  dumnie  o  domu  Ojca  nawiązuje  do  słów,  jakimi 

pocieszał on uczniów: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.

Po amharsku „koń  bez duszy” to dość potoczne powiedzenie, ale po przetłumaczeniu na 

gyyz znaczy tyle co „pozbawiony życia”, „martwy”, określa się w ten sposób rzecz bezużyteczną. 

Użycie tego przymiotnika jest jasne dla słuchaczy mówiących po amharsku.

Inne przykłady przytacza Donald Levine w książce „Tradition and Innovation in Ethiopian 

Culture“:

Wax: The injera I have my lass,

I wait for you the Watt to pass

Gold:I ll wait for you, until the others leave

Wax: Your father and your mother have vowed to keep from meat,

but you, their very daughter, innards do you eat.

Gold: You made me love you.

Wyrażenie “to eat someone's innards” – tłumaczy się jako “sprawić, że ktoś się zakochał”.

Semynna uerk jest  wykorzystywana nie  tylko  w poezji.  Brak bezpośredniego wyrażania 

prawdziwego sensu sprawił, że tradycję wosku i złota wykorzystywano do krytykowania osób, pod 

2 Aleka- tytuł duchownego w Kościele Etiopskim, przysługiwał najważniejszemu duchownemu w danym monastyrze.
3 Pankhurst, S., Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977.
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adresem których nie wypadało kierować reprymendy. Przykładem jest sytuacja, kiedy aleka Gebre–

Hana, etiopski ksiądz i poeta, został zaproszony przez swojego przyjaciela na obiad. Czekając na 

posiłek, Gebre-Hana zobaczył szczura wyskakującego z mesob – tradycyjnego kosza na chleb, na 

którym kładzie się  yndżerę (tradycyjne danie etiopskie w postaci wielkiego placka), serwowaną z 

różnego rodzaju sosami, znanymi jako uet. Gospodarze nie zdawali sobie jednak sprawy z tego, że 

ich gość zauważył nieproszonego gościa na stole – ajt (szczura). Ksiądz, nie mając skrupułów przed 

wygłaszaniem krytyki nawet wobec ważnych osobistości, po obiedzie wygłosił błogosławieństwo:

Belaneu tetaneu keyndżerau keuetu 

Ygziabhier jystylyń ke mesobu ajtu  .  

Hebere-kal,  homonimem,  wyrazem  o  dwóch  znaczeniach  jest  tutaj  ajtu.  Wosk  jest 

tłumaczony następująco: „Bardzo smakował mi Twój obiad, i modlę się, aby na Twoim stole nigdy 

nie  brakowało  jedzenia”.  Złoto  hebere-kal ma  zupełnie  inne  tłumaczenie,  bardzo  odległe  od 

błogosławieństwa,  ponieważ  ajtu może  również  znaczyć  „ten  szczur”.  Brzmi  ono  następująco: 

„Jadłem Twój posiłek, ale nie myśl, że nie widziałem tego szczura skaczącego z mesob”.

Wosk i  kryjące  się  pod nim złoto  nie  tylko  znajduje  zastosowanie  podczas  interpretacji 

tekstów  literackich,  ale  również  pojawia  się  w  codziennym  życiu  Amharów  i  pełni  rozmaite 

funkcje.  Po  pierwsze,  jest  źródłem  humoru  szczególnie  pośród  osób  preferujących  zabawne, 

dwuznaczne  komentarze  do  komicznych  zdarzeń  czy  absurdalnych  sytuacji.  Po  drugie,  jest  to 

środek upominania osób wyższych rangą lub pełniących ważne funkcje w społecznie akceptowany 

sposób. Jest to szczególnie istotne w społeczeństwie, w którym obowiązuje surowa etykieta i które 

wymierza kary za jej  nieprzestrzeganie.  Po trzecie,  semynna uerk jest  narzędziem obrony sfery 

prywatności przed nieproszonymi intruzami. Dwuznaczne i mętne odpowiedzi często zniechęcają 

tych,  którzy chcieliby wtargnąć w bardziej  intymne sfery życia.  Wreszcie,  tradycja ta zapewnia 

możliwość krytyki podmiotów władzy.

Rozważając koncepcję wosku i złota warto przeanalizować ją w kontekście modernizacji 

społeczeństwa  etiopskiego.  Mimo  estetycznej  wagi  wieloznaczności,  dającej  pozornie  pole  do 

popisu  kreatywności,  osobistych  przekonań  oraz  pomysłowości,  tradycja  semynna  uerk jest 

archaiczna i bardzo odporna na zmiany. Ten paradoks można wyjaśnić przez przytoczenie opisów 

dwóch  badaczy.  Nimrod  Raphaeli  traktuje  semynna  uerk jako  tradycję,  która  jest  całkowicie 

odporna  na  zmiany  ze  względu  na  wszechobecność  w  etiopskiej  kulturze  (Raphaeli  2010). 

Tymczasem Teodros  Kiros  pisze,  że  dosłowność  to  cecha  zdecydowanie  odległa  od  etiopskiej 
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filozofii. I tutaj najważniejsze - Etiopczycy zwykli raczej „przyjmować i modyfikować, dodawać i 

odejmować” (Teodros 2004).

Dwa powyższe opisy są sobie przeciwne – jeden z badaczy pisze o odporności etiopskiej 

kultury na zmianę, podczas gdy drugi ma przeciwne zdanie. Etiopska kultura funkcjonuje zgodnie z 

zasadą  wieloznaczności  i  to  wieloznaczności  o  charakterze  religijnym.  Z  tego  powodu 

kwestionowanie  tego  sposobu  myślenia  jest  nie  na  miejscu,  zwłaszcza  w  tak  religijnym 

społeczeństwie.  W  rezultacie  –  tradycja  ta  jest  bardzo  utrwalona  i  odporna  na  modyfikacje. 

Wszelkie  zmiany  spotykają  się  z  podejrzeniami  i  oporem,  w  obawie,  że  znaczenie  wiekowej 

tradycji może zostać uszczuplone.

W związku z takim przekonaniem, nowe idee są raczej wtapiane w etiopską rzeczywistość i 

przystosowywane  do  istniejących  koncepcji.  Zmiany  są  niejako  wymijane,  a  jeśli  istnieje 

zagrożenie dla tradycji wosku i złota samej w sobie, to spotyka je raczej porażka niż sukces.

Wpływ  przyjmowania  dwuznaczności  filozofii  wosku  i  złota  na  społeczeństwo  nie  jest 

trudny do wykrycia. Donald Levine porównuje etiopską kulturę z kulturą amerykańską. Zauważa, 

że  amerykański  styl  życia  „pozostawia  niewiele  pola  dla  kultywowanie  wieloznaczności  (…). 

Przeważająca cecha charakteru Amerykanów wymaga jasnej i bezpośredniej komunikacji”.

Oczywiście,  koncepcje  analogiczne  do  wosku  i  złota  nie  są  obce  Europie  i  Ameryce. 

Chrześcijaństwo często korzysta z przenośni i alegorii. Klasyczna nauka retoryki, począwszy od 

Cycerona, kładła nacisk na używanie paradoksu. Najważniejsi filozofowie na przestrzeni wieków 

przykładali wielką wagę do zabiegu, jakim było zawieranie w sztuce powierzchownego i głębszego 

znaczenia.

Kluczem do zrozumienia etiopskiej mentalności zbudowanej na tradycji  semynna uerk jest 

życie wśród Etiopczyków i rozmowa z nimi – tylko w takim przypadku można przekonać się, jak 

wiele myśli zawiera się w prostej frazie i jak wiele kalkulacji włożono niekiedy w najdrobniejszą 

wypowiedź. Ten, który chce zranić, potrafi być nadzwyczaj uprzejmy, natomiast ten, który chce 

obrazić, zgrabnie wplata swe intencje w pozorne komplementy. Poza tym, że rozróżnienie intencji 

jest  nierzadko ciekawym doświadczeniem, daje  to  rozeznanie wśród zasad budujących etiopską 

kulturę i tradycję. Mój pobyt w Etiopii wielokrotnie potwierdzał to, że semynna uerk funkcjonuje 

nie tylko w odniesieniu do dawnych wytworów kultury,  ale również w codziennych kontaktach 

międzyludzkich.
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AGATA WARTACZ

TRANSLATED BY JULIUSZ BRAUN

MELTING WAX, DISCOVERING GOLD - THE SEMMYNNA UERK 

TRADITION IN ETHIOPIA

The term semynna uerk means “wax and gold”. It refers to lost-wax casGe’ezting, a method known 

since the ancient  times,  which consists  in  creating  a  wax prototype  of  the  desired  object.  The 

prototype is covered with specially prepared plaster, and liquid gold is poured inside. It replaces the 

wax and assumes the prototype’s shape.  When the mould is crashed, the object is subjected to 

grinding. In the context of poetry, this conception involves the possibility of a dual interpretation: 

literal and allegorical. Through the analysis of the semynna uerk tradition, I would like to present 

how a specific genre of Ethiopian poetry and literature is created, and how it affects the Ethiopian 

culture.

Donald Levine, an ethiopianist from the University of Chicago, defines semynna uerk as a 

way of interpretation of literature and poetry. On one hand, a given verse has a superficial meaning

—this level is called “wax”, under which hides another,  more important message called “gold” 

(Levine 1966). According to Donald Levine, it is by these figures that verses which constitute the 

true Amharic poetry are made distinct from the regular ones, only embellished with rhythm and 

rhymes. In the most sophisticated genre of the semynna uerk poetry known as kynie, the symbolism 

is mainly religious. Nevertheless, the tradition also appears in secular works and during Ethiopian 

conversations, full of unclear and evasive statements. There are many who, instead of focusing on a 

conveyed message, attempt to grasp its concealed meaning. Semynna uerk has become more than a 

way of interpreting poetry and communication—it is also a certain demeanour for many Ethiopians 

(Levine 1996). 

A question arises: why is the  semynna uerk tradition so important to the Ethiopians? This 

diffusion of the wax and gold tradition into the everyday life becomes more clear after  having 

looked at the Ge’ez language and at the historical roots of the tradition.

The Old Ethiopic language called Ge’ez is the classical language of Ethiopia, used in speech 

and writing in the Kingdom of Aksum (Pankhurst 1977). The first works written in this language 
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have probably appeared with the adoption of the Christianity in the fourth century. As Ge’ez was 

cultivated for literary purposes mainly at the service of religion and of the Ethiopian Church, most 

of the surviving pieces are ecclesiastical in character. Ethiopianist August Dillmann states that even 

though it has been exposed to influences of languages of peoples with whom Ethiopia maintained 

relations, Ge’ez has been resistant to borrowings, of which the number is not greater than in the 

case of other languages. Moreover, “Ge’ez possesses various methods of combining and arranging 

words in a sentence—they reflect multiple possible modalities of thoughts and utterances. It can be 

then assumed that the Ge’ez appearing in literature has a long period of development behind it, and 

that  people who spoke it  had  attained a  high level  of  culture” (Pankhurst  1977).  After  having 

discussed the grammatical features of the language, Dillman states that Ge’ez is a language that had 

to be created by a people “endowed with a great intellectual genius and a sense of logic” (Pankhurst  

1977).

The dualism of language was used by the Ethiopian Church, which used to have a monopoly 

on the Ethiopians’ education. This ambiguity allowed looking for various senses and established the 

frames for reality. It was believed that there is a constant conflict between the material and the 

spiritual values.  The conviction that one should concentrate on the spiritual sphere of life—the 

material one having more in common with the evil, according to this conception—was and still is a 

principle for many Christians.

The system of education was based on traditional church schools divided into a few levels. 

In the school  of the lowest level,  students were taught to read in the Ge’ez language,  with an 

emphasis on reading the Holy Bible. On higher levels, they could choose from a variety of faculties: 

sacral  music,  poetry,  theology  and  history,  copying  manuscripts.  As  the  schools  were  closely 

connected with the Church and its dogmatic guidelines, their main scope of interest was to maintain 

fixed poetical conceptions, not to encourage young adepts’ new ideas (Pankhurst 1977).

This was especially apparent in kynie biet—a school of poetry. The course covered several 

types of poems, from less to more complicated. An adept who entered kynie biet started to compose 

his own poems—and an expert knowledge of Ge’ez was the key to the success in poetry (which had 

to perfectly conform to the rules of prosody1).  Moreover,  the content of poetry had to prove a 

thorough knowledge of the Bible, of the history of Ethiopia and of the tales and legends which had 

entered the national and ecclesiastical tradition throughout the ages.

The translation of  kynie poems is troublesome—they often feature homonyms, and to find 

an equivalent of the same dual meaning in another language is a serious challenge. As a result, a 

translation does not convey the nuances and the melody of the original. The fact that the writers 

1 Prosody – the tonal characteristics of a poem, such as a proper accent and intonation.
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constantly introduced dualism of meaning and allusions to the Ethiopian history and tradition makes 

the work even more difficult for the translators, who can only convey an approximate sense of a 

piece.

A poem by aleka2 Lemma about the crucifixion and the burial of the Christ may be used as 

an example of the wax and gold poetry:

For what time and what for

Did God save the strength of his horses, his cherubs?

And why did the Christ speak proudly of his Father’s house,

If a smoke of jealousy fills the temple, the heart of Jews?

For his horse is a soulless cross,

And his mansion a cramped fresh grave.3

The mention of the Christ speaking proudly about his Father’s house alludes to the words 

with which he comforted his disciples: “In my Father's house are many mansions”.

In Amharic, “a soulless horse” is quite a common expression, but when translated to Ge’ez, 

it means “lifeless”, “dead”, and refers to something useless. The use of this adjective is clear for 

listeners who speak Amharic.

Some other examples are provided by Donald Levine in the book Tradition and Innovation 

in Ethiopian Culture:

Wax: The injera I have my lass,

I wait for you the Watt to pass

Gold: I’ll wait for you, until the others leave

Wax: Your father and your mother have vowed to keep from meat,

but you, their very daughter, innards do you eat.

Gold: You made me love you.

The expression “to eat someone’s innards” translates as “to make someone fall in love”.

2Aleka – in the Ethiopian Church, the title of the most important monk in a given monastery.
3 Pankhurst, S., Z kraju królowej Saby, Warszawa 1977.
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Semynna uerk is also used outside of poetry. The indirectness in expressing the true meaning 

has led to the application of the wax and gold tradition in criticising people whom it was improper 

to reprimand. It may be exemplified by a situation when aleka Gebre-Hana, an Ethiopian priest and 

poet, was invited to dinner by his friend. While waiting for the meal, Gebre-Hana saw a rat jump 

out of the  mesob—a traditional breadbasket, where the Ethiopians put the  ynd eraż  (a traditional 

Ethiopian dish in form of a large flatbread), served with a variety of sauces known as uet. The hosts, 

however, were unaware of the fact that their guest had noticed the intruder—ajt (rat)—on the table. 

The priest, having no scruples about criticising even important personages, offered his blessing after 

the dinner:

Belaneu tetaneu keyndżerau keuetu 

Ygziabhier jystylyń ke mesobu ajtu.

The Hebere-kal (homonym), a word with two meanings, in this sentence is ajtu. The wax is 

translated as: “Your dinner tasted delicious, and I pray that there never lacks food on your table”. 

The hebere-kal  gold has a completely different meaning, very far from blessing, because ajtu can 

also mean “this rat”. It reads: “I ate your meal, but do not think that I have not seen that rat jumping  

out of the mesob”.

Not only does the wax and gold tradition find application in the interpretation of literary 

texts, but it also appears in the everyday lives of the Amhars, where it fulfils a variety of tasks. First  

of  all,  it  is  a  source  of  humour,  particularly  among  people  who  fancy  amusing,  ambiguous 

commentaries to comical occurrences or absurd situations. Secondly, it is a way to admonish people 

of  higher  status  in  a  socially  acceptable  manner.  It  is  especially  important  in  a  society  which 

punishes people who do not keep to the strict etiquette. Thirdly, semynna uerk is an instrument to 

defend  the  sphere  of  privacy against  unwanted  intruders.  Ambiguous  and  fuzzy answers  often 

discourage those trying to barge into the more intimate domains of life. Finally, the tradition gives a  

possibility of criticising authorities.

The wax and gold conception is worth analysing in the context of the modernisation of the 

Ethiopian society.  Despite  the aesthetic  value of ambiguity which seemingly gives  a  chance to 

display one’s creativity, personal beliefs and ingeniousness, the  semynna uerk tradition is archaic 

and very resistant to changes. This paradox can be explained by quoting the descriptions written by 

two researchers. Nimrod Raphaeli treats semynna uerk as a tradition completely resistant to changes 

because  of  its  omnipresence  in  the  Ethiopian  culture  (Raphaeli  2010),  whereas  Teodros  Kiros 
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claims that literality is a concept fairly remote from the Ethiopian philosophy, and most of all: the 

Ethiopians tend to “adopt and modify, add and subtract” (Teodros 2004).

The two aforementioned descriptions stand in opposition: one researcher writes about the 

resistance of the Ethiopian culture to change, while the other presents a contradictory view. The 

Ethiopian culture functions in accordance with the rule of ambiguity, and an ambiguity of religious 

character. For this reason, it is out of place to question this way of thinking, especially in such a  

religious  society.  Consequently,  the  tradition  is  well  established and resistant  to  modifications. 

Every  change  arouses  suspicion  and  opposition  resulting  from fear  that  the  importance  of  the 

centuries old tradition can be undermined.

Due  to  this  conviction,  new  ideas  are  normally  weaved  into  the  Ethiopian  reality,  and 

adapted to the existing conceptions. Changes are in a way bypassed, and if they put the tradition of 

wax and gold in danger, they normally just fail to catch on.

The influence of accepting the ambiguity of the wax and gold philosophy on society is easy 

to detect. Donald Levine compares the Ethiopian culture to the American one. He points out that the 

American lifestyle “leaves little room to cultivate ambiguity . . . The prevailing character trait of the 

Americans demands a clear and direct communication.”

Of course, conceptions analogical to the wax and gold are not alien in Europe and America. 

Christianity often employs  metaphors  and allegories.  The classical  art  of  rhetoric,  from Cicero 

onwards,  placed  the  emphasis  on  using  paradox.  The  most  important  philosophers  over  the 

centuries have been putting great weight to the stylistic device of comprising the superficial as well  

as the deeper meaning in a work.

The key to understanding the Ethiopian mentality, built up on the  semynna uerk tradition, 

lies in living among the Ethiopians and talking to them—only in this way can one learn how many 

thoughts are conveyed in a simple phrase, and how much calculation is sometimes put in a most 

trivial utterance. A person who wants to hurt can be remarkably kind, the insults of another are 

craftily  weaved  into  what  appears  to  be  compliments.  Apart  from the  fact  that  it  is  often  an 

interesting experience to uncover someone’s true intentions, it also gives an insight into the rules 

that structure the Ethiopian culture and tradition. My journey to Ethiopia has repeatedly confirmed 

that  semynna uerk does not only function in reference to ancient artefacts of culture, but also in 

casual interpersonal relations.
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