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W rodzimej literaturze naukowej istnieje deficyt publikacji poświęconych eksplora

cji Afryki, ukierunkowanych nie tyle na okoliczności, w jakich polscy podróżnicy 

znaleźli się w egzotycznych stronach i badali rozmaite kraje, lecz właśnie na same teksty 

ich opisów i obserwacji1. M im o iż Afryka Południowa nigdy nie stanowiła popularnego 

celu podróży, to jednak historyczne paralele czynią badanie tychże świadectw nadzwyczaj 

interesującym. O  tym jednak nieco później.

Polskie odkrywanie Południowej Afryki jest  związane z postacią poznańskiego Żyda, 
Caspara da Gamy (ok. 1455 —  ok. 1510), wymienianego również jako Caspar da India, 

Caspar d’Almeida lub Caspar de las Indias. D o historii rodzimego poznawania świata da 

Gamę wprowadził Joachim Lelewel, pisząc:

Bez Żydka z Poznania po Indii krążącego, a chrztem Caspar da Gama zwane
go, Vasco da Gama 1498 i Kabral 1500 nie mieliby tego powodzenia w swych 

wyprawach, jakie on im zjednał2.

Gaspar we wczesnych dziecięcych latach opuścił rodzinne miasto, po czym po krótkich 

pobytach w Palestynie oraz Egipcie (Aleksandrii) dotarł do Kalikutu na wybrzeżu mala

barskim, gdzie prowadził działalność handlową oraz szpiegowską. Następnie związał się 

z Portugalczykami i 20  marca 1499 roku opłynął w drodze do Lizbony po raz pierwszy 

Przylądek Dobrej Nadziei. Choć pozostawił po sobie notatki stanowiące jedne z ważniej-

1 Zob. A. Kuczyński,  P olskie opisanie ś ifia ta . Studia z  dziejów  pozn an ia  kultur ludowych i plem iennych, t. I : A zja

1 A fryka , W rocław  1994, s. 6.

2 Z ob.  J .  Lelewel, P olska. D z ie je  i rzeczy je j,  t. 1. Poznań 1858, s. 168.
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szych źródeł kartografii szesnastowiecznej o krajach leżących nad O ceanem  Indyjskim , to 

jed n ak  jeg o  relacje o podróżach, zawierające między innym i opisy wybrzeża Afryki Połu

dniowej, nie zachowały się do czasów w spółczesnych3.

Z  wybrzeżem  południa Afryki m iało w szesnastym wieku do czynienia jeszcze trzech 

Polaków: Erazm  Kretkowski (1 5 0 8 -1 5 5 8 ), K rzysztof Pawłowski (zm. 1602) oraz Paweł 

Palczowski (zm. ok. 1609). Ó w  ostatni zostawił po sobie opisy zawierające m iędzy innym i 

inform acje dotyczące wybrzeży i wysp Afryki Południowej. W  wieku siedem nastym  kon
takt z Przylądkiem staje się coraz częstszy. Początkowo byli to m isjonarze jezuiccy, dla któ

rych Afryka Południowa stanowiła etap w podróży do Indii, C h in , Japonii i innych krajów 

południow o-w schodniej Azji. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym  zakonnik z T o 

warzystwa Jezusow ego o. M ichał Boym  (1614-1659), jak o  że w swoim liście datowanym 

na 11 stycznia 1644 roku dokonał pierwszego (zwartego) polskiego opisu południa A fry

ki. Całą nadmorską połać południow o-w schodniej A fryki, od Przylądka D obrej Nadziei 

„aż do rzeki płynącej w stronę G oa”, Boym  nazywa Kafrarią, zamieszkujące zaś te tereny 

ludy —  Kafram i, a więc tak ja k  począwszy od V III wieku nazywali je  Arabowie (arab. k a 

f i r —  niewierny). Należy pamiętać, że relacja o. Boym a wyprzedziła o 150 lat publikację 

angielskiego podróżnika Johna Barrowa (1764 -1848 ), który uważany je s t powszechnie za 

prekursora w tej dziedzinie4.

W zrost morskiej potęgi holenderskiej, wypieranie przez nich z korzennych szlaków Por

tugalczyków oraz jednoczesny upadek królewskiej floty Rzeczypospolitej przyczynił się 

w pierwszych dziesięcioleciach siedemnastego wieku do masowej emigracji polskich mary
narzy do Europy Zachodniej, przede wszystkim do Holandii. Anegdotycznym symbolem 

owego nowego rozdziału w dziejach polskich kontaktów z Afryką Południową stała się postać 

Jana Rybki —  Polaka w służbie holenderskiej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyskiej. 

To nie lekarz okrętowy Jan  van Riebeeck miał być w 1652 roku założycielem stacji zaopa

trzeniowej w Kapsztadzie, ale właśnie nasz rodak o łudząco podobnym nazwisku. Jednak, 

powracając do bardziej poważnego tonu, należy zaznaczyć, iż wielu obywateli Gdańska przy

bywało do Południowej Afryki, gdzie stawali się zrębem późniejszej społeczności burskiej.

W  wieku osiem nastym pisemne ślady swojej bytności na Przylądku pozostawili po so

bie m iędzy innym i Ksawery Karnicki (1750-1801) oraz Teodor Anzelm  Dzw onkow ski 

(1764-1850), autor pamiętnika, który, m im o zapewnień o je g o  zaginięciu, został wydany 

z rękopisu w roku 1985^. C h oć kompozycja dziełka autorstwa D zw onkow skiego je s t nad

zwyczaj luźna, fakty połączone są jed ynie poszczególnym i etapami żeglarskiego szlaku, 

to jed n ak  je g o  spostrzeżenia dotyczące Kapsztadu i południow oafrykańskich krajowców 

świadczą o zadumie nad społeczną i kulturową odm iennością percypowanego świata. Tak

J Zob. A. Żukow ski,  IV kraju  złota i d iam entów  Polacy u1 Afryce Południow ejX \  'I -X X  w ., Warszawa 1994, s. 60.
4 Z ob .  E.  Kajdański. M ichał Boym . A m basador  Państw a Środka. Warszawa 1999, s. 64.

5 Zob .  T. A. D zw onkow sk i .  P am iętn iki, czyli pam ią tka  po  ojcu dla Jó z e fy  z  D zw on kow skich  K om orn ickiej, wyd.  

S. i T. K om orn iccy .  Warszawa 1985.
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więc — ja k  pisze znawca problematyki polskiego wychodźstwa do Afryki Południowej, 

Arkadiusz Żukow ski —

ogólnie należy stwierdzić, że obecność Polaków bądź osób wywodzących się 

z ziem Rzeczypospolitej sięgała czasów związanych z początkami eksploracji wy

brzeża południowo-afrykańskiego, a później i wnętrza kraju. Obecnos'ć ta nie 

była tak zauważalna jak  obecność Portugalczyków, I Iolendrów, Niemców czy 

Brytyjczyków, ale miała swój własny wymiar w poznaniu naukowym tej części 

Czarnego Lądu oraz w tworzeniu się społeczeństwa południowoafrykańskiego6.

W  wieku dziewiętnastym  kontakty Polaków z południem  Atryki ulegają intensyfika

cji i pogłębieniu. Oprócz em igrantów  popowstaniowych, służących we flotach państw 

zaborczych lub zachodnioeuropejskich, i rodaków goszczących w południow oafrykań

skich portach w drodze do Australii, gdzie dopiero co odkryto złoto, mamy do czynienia 

z pierwszymi naukowym i wyprawami do kraju Springboka. Pierw szym  Polakiem , który 

zrealizował prawdziwie naukową podróż badawczą po Czarnym  Lądzie, był Antoni R eh- 

man (1840-1917), którym  szczegółowo zajm iem y się w dalszej części wywodu, jako  że 

spisane przez niego relacje posłużą nam za egzem plif ikację podnoszonych w tym  artykule 

kwestii polskich studiów postkolonialnych. W śród innych podróżników  i przyrodników 

należy w ym ienić Stefana P oraja-Sucheckiego7 (1865 -1905 ) oraz jezu itę  o. M ariana Czer

m ińskiego8 (1860-1931).

W ybuch wojny anglo-burskiej (1899 -1902 ), tego bliskiego-dalekiego konfliktu , któ

ry Polacy śledzili niczym  sym boliczną walkę małego narodu o wolność i niepodległość, 

przyniósł olbrzym i materia! tekstowy o Afryce Południowej. Jego rozmiar i różnorodność 
przekracza dalece możliwość i am bicje niniejszego szkicu, i choć częściowo został ju ż  opra
cowany9, wciąż czeka na należne mu naukowe zainteresowanie.

★ ★ ★

'■ Zob.  A. Ż ukow ski,  IV  kraju z łota ..., op. cit., s. 73.

7 Zob.  S. P or a j -S u ch ce k i ,  Wschodnim w ybrzeżem  A fryki. W rażenia z  podróży. Warszawa 1901.

s Zob.  M .  C zerm iń sk i .  S zkice cyw ilizacji A fryki Południow ej. Kraków  1S()().

’’ Z ob .:  P. Szlanta,  O pin ia  publiczna Królestwa Polskiego wobec wojny burskiej. „Przegląd his toryczny" 2 0 0 0 ,  

z. 4; P. Zajas.  Eginhard non Berfuss und jun ge Polen im L au d e  der B u ren , w: Politik  für europäisches Haus. Fest

schrift für W infried Seelisch. D arm stadt 2 0 0 3 ,  s. 3 9 - 4 7 ;  idem. H offnung auf das eigene I lau s . N ationale  Identität 

und Jugendliteratur im südafrikanischen H andlungsraum , „Wiener Schriften  zur niederländischen Sprache und 

K u ltu r”. W ien  2 0 0 3 ,  s. 9 5 - 1 0 6 :  idem, S u id -A fr ika  - “die hartlik behende groud". N asiou ale  identiteit eu Poolse 

jeugliteratuur in die S u id -A fr ihaan se  literćre m im te, h ttp :/ /w w w .cl i i ld li t .org .za/KonfB oerZ a ja sd .htm l (2 0 0 4 ) ;  

idem, M łod zi żołn ierze  de Wvta. O braz  A fryhi Południow ej i wojny an g lo-bu rskiej (1 8 9 9 -1 9 0 2 ) w polsk iej litera

turze m łodz ieżow ej początku  X X  w ieku . O ngepubliceerde dissertatie, Poznań 2 0 0 3  [n ieopublikowana praca 

doktorska].

http://www.childlit.org.za/KonfT3oerZajasd.litml
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Po wstępnym naszkicowaniu polsko-poludniow oafrykańskich koincydencji, om ijają

cych ze względu na rozmiary niniejszego tekstu jeszcze bardziej pasjonujący wiek dwudzie

sty, należy zadać zasadnicze pytanie: co może przynieść literaturoznawcy lektura tekstów 

polskich podróżników i naukowców wyprawiających się na południe Atryki i z jakiego 

instrum entarium  badawczego w inien 011 korzystać, aby w zadowalający sposób ośw ietlić 

owo swojskie spojrzenie na to co inne, egzotyczne? D ochodzim y tutaj do sedna problemu, 

całkowicie do niedawna nieobecnego w polskiej refleksji literaturoznawczej: polskiej teorii 

postkolonialnej.

C zy stosowanie term inów  „kolonialny” i „postkolonialny” w odniesieniu do literatu

ry polskiej je s t zasadne? W ielu odpowie zapewne przecząco. Zrodzona głównie w ramach 

obszaru języka angielskiego krytyka postkolonialna szerokim łukiern om ija tereny Europy 

Środkow o-W schodniej. Frederic Jam eson, jed en  z głównych przedstawicieli tego kierunku 

badawczego, wskazuje właściwy przedmiot zainteresowań krytyki postkolonialnej:

W spółcześni badacze zajmują się wew nętrzną dynamiką stosunków między 

najbogatszym i krajami i krajami Trzeciego Świata ( ...) , co wyjaśnia w sposób 

precyzyjny znaczenie, w ja k im  używamy dziś słowa „im perializm ”111.

Klasyczne ju ż , czterystustronicow e dzieło Edwarda Saida Cidtnrc and Imperialista —  gdzie 

we wstępie autor wspomina o „dość szerokim geograficznym  i historycznym  spektrum ”11, 

które obejm ują jeg o  analizy —  omawiając dwa wieki złożonych kolonialnych i postkolonial- 
nych relacji między kulturam i „Pierwszego” i „Trzeciego” Świata, co czyni z resztą w spo

sób niezm iernie dogłębny i błyskotliwy, wspomina jed n ak  tylko ośm iokrotnie o Rosji i je j 

im perium , a Związek Sow iecki zasługuje na dodatkowe sześć w zm ianek in passim 12.

Nasi rodzimi literaturoznawcy również nie podejm ują prób im plem entacji teorii post

kolonialnej wobec naszego spojrzenia na Innego, uw ikłanego w historię zaborów, a następ

nie pięciu dziesięcioleci pow ojennej, t/z/tw-kolonialnej podległości. Z  większych opracowań 

dysponujemy jedynie przekładem doskonałego studium am erykańskiej slawistki polskie

go pochodzenia, Ewy Thom son, która zinterpretowała literaturę rosyjską, nakładając na 

nią postkolonialną siatkę p o jęć13. Symptomatyczny wydaje się fakt, iż najnowsze wydanie 

Słow nika terminów literackich14 nie zawiera nawet wyjaśniającego owe zjawisko lematu, co 

z racji norm atyw nego charakteru publikacji, jak ą  je s t słow nik wydany przez Państwowe 

W ydawnictwo Naukowe, zdaje się rzeczą wyjątkow o zadziwiającą.

111 Zob. C .  Cava nagli, Postkolon ialna Polska. B ia ła  p lam a na m apie w spółczesnej teorii, „Teksty D ru g ie "  2 0 0 3 ,  
nr 2 - 3 ,  s. 61.

11 Z o b .  E. Said. C iiltu ureii im perialism e. tl. L. D o rrcn stey n ,  A m ste rd a m -A n tw e r p e n  1994 [wyd. oryg.: C u l-  

titre and Im perialista. N e w  Y ork 1993].

Zob .  C .  Cavanagli,  op. cit.

1J Zob .  E. T h o m s o n ,  Trubadurzy im perium . Literatura rosyjska i k o lon ia lizm , tl. A. Sierszulska,  K raków  2 0 0 0 .

14 Z ob .  S ło w n ik  term inów  literackich, red. J. Sławiński.  Warszawa 2 0 0 0 .
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Dla wielu zim nym  prysznicem okazał się krótki artykuł Clare Cavanagh, która jako  jed

na z pierwszycli dostrzegła zadziwiające zaniedbanie naszej rodzimej nauki o literaturze:

Potom kow ie Conrada we W schodniej Europie także udowodnili, że są by

strymi interpretatorami działań imperialnych m ocarstw  oraz następstw 

owych działali. Pozostaje m ieć nadzieje, że przedstawiciele krytyki postkolo- 

nialnej nauczą się w końcu wykorzystywać w swoich tekstach doświadczenia 

tej części świata, która pod wieloma względami pozostaje nadal białą plamą 

na mapie nowoczesnej teo rii1’.

O dw ołuje się przy tym opinii historyka Neala Aschersona, który, recenzując na łamach 

„New York Review o f  B ooks’' książkę Ryszarda Kapuścińskiego T he Shadow  of Sun , zwraca 

uwagę na przynależność je j autora do szczególnej tradycji, tworzonej przez podróżujących 

po świecie pisarzy

tych krajów europejskich, które przez długie lata znajdowały się pod obcym  

panowaniem rosyjskiego, austro-w ęgierskiego lub niem ieckiego imperium, 

i które jeszcze niedawno najeżdżano, podbijano, poddawano kulturowej do

m inacji, a nierzadko pozbawiano wszelkiej suwerenności. Pisarze ci wiedzą 

doskonale, ja k  wygląda druga strona kolonializmu, i dlatego w Afryce, w Azji 

czy w krajach Polinezji odnajdują nieustannie ślady własnych dośw iadczeń16.

W ątek zasygnalizowany przez amerykańską slawistkę podjął Aleksander Fiut, uznając, 

iż polskie losy skłaniają do przełamania obowiązującego w studiach postkolonialnych bi

narnego modelu „Pierwszy Świat —  Trzeci Świat” i przyznania krajowi nad W isłą należne
go miejsca w toczącej się debacie17. Autor wyprzedza ataki krytyków, mogących zarzucać 

mu rozciąganie ram interpretacyjnych postkolonializm u, stwierdzeniem o niem ożności 
położenia znaku równości pomiędzy kolonizacją Am eryk, Atryki, Azji czy Australii a tym 

rodzajem stosunków, jak ie wytworzyły się w ciągu  stuleci na terenach Europy w w yniku 

w ojen i podbojów. N ie zmienia to je d n a k je g o  zdaniem faktu, iż narzędzia krytyki postko- 

lonialnej są niezw ykle użyteczne do badania rozmaitych rodzajów i przejawów kulturowej 

zależności, która powstaje w w yniku dominowania jed n ej, pochodzącej z zewnątrz, kultu

ry nad kulturam i lokalnymi. I tak

h Zob .  C .  Cavanagh, op. cit., s. 71.

1,1 Ibidem , s. 70.
17 Zob. A. Fiut, Polonizacja? K olon izacja?  w: K rainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Ś rodko

wej, red. K. Krasucki,  Katowice 2 0 0 5 ,  s. 14.
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pozbawiona ideologicznego ostrza, stosowana z um iarem  i ostrożnie krytyka 

postkolonialna pozwala lepiej, dokładniej sprecyzować niektóre przynajm niej 

zagadnienia oraz sform ułow ać pytania dotychczas niestaw ianels.

Fiut zachęca do obusiecznego stosowania nowego instrum entarium  m etodologiczne

go. A więc nie tylko „tradycyjny i wyblakły ju ż  m ocno obraz Polski-o tiary , cierpiącej nie

w innie, gnębionej całe wieki przez najeźdźców ”, ale również kłopotliwe i trudne pytania
0 „formy kulturow ej —  i nie tylko —  polskiej dom inacji na rozciągających się od Bałtyku 

po M orze Czarne obszarach dawnej Rzeczypospolitej”19. Przypom inajm y więc akty na

szej m niej czy bardziej „aksam itnej” kolonizacji krajów bałtyckich, D ym itriady (których 

rocznicę tak hucznie ostatnio obchodzą Rosjanie) czy też pozostające w sterze imaginacji 

nadzieje na polskie kolonie w Afryce, którym  to koncepcjom  patronowała Liga M orska

1 Kolonialna.

Spójrzm y więc teraz na specyfikę polskiej reprezentacji egzotyki oraz owych skoloni

zowanych Innych w skali m ikro. Za egzem plifikację posłuży nam etnograficzny opis po
łudniowoafrykańskiego interioru autorstwa w zm iankowanego ju ż  A ntoniego Rehm ana. 

Ó w  uczony, pochodzący z państwa nieistniejącego wówczas na mapie Europy, podejm uje 

dwanaście lat po powstaniu styczniowym  swoją pierwszą zamorską wyprawę. C o  widzi 

i czym je g o  percepcja różni się od zachodnich, znanych 11111 relacji?

★ ★ ★

Antoni Rehm an (1840-1917) —  profesor uniwersytetu lwowskiego, botanik, geobotanik, 

geograf, a co dla nas najważniejsze, niestrudzony podróżnik —  odegrał znaczącą rolę w eks

ploracji Południowej Afryki w latach siedemdziesiątych X I X  wieku. W yjazdy w teren były 

ju ż  wcześniej nieodłącznym elementem pracy naukowej Rehmana. Celem  poznania świata 

roślin zwiedził w latach 1865-1872  Tatry, Czarnohorę, Podole zachodnie i wschodnie, B e- 

sarabię, Krym  oraz Kaukaz. Polski badacz w niósł niem ały w pływ  do rozwoju botaniki, która 

pod koniec X I X  wieku przekształciła się z powierzchownej nauki o nazwach i użytkowaniu 

roślin w dyscyplinę badającą wszelkie właściwości flory jako  organizmów żywych20.

Rehm an podjął dwie wyprawy do Południowej Afryki. Pierwsza, odbyta w iatach  

1875-1877  na angielskim parowcu „Windsor C astle”, objęła skrawek Kraju Przylądkowego, 

zatokę M ossel, aż po port Krysnę. Później przemierzył na wpół pustynną krainę Karoo,

Ib idem , s. 16.

1’’ Ibidem .

2,1 Zob. A. Kuczyński.  [ 1 'śród buszu i czarow ników . Antologia polsk ich  relacji o ludach A fry k i , W roc ław  1990, 

s. 162: A. Z e m a n e k ,  A ntoni R ehm an (1 8 4 0 -1 9 1 7 ). B otan ik, geograf, p od różn ik , w: Uniwersytet Jag ie lloń ski. Z łota  

K sięga W ydziału B iologii i \ a u k  o Z iem i, cz. 1: B iografie uczonych —  U nirersitas Iagellonica. L ib er  aurens Faculta- 

tis B iolog ico-G eograp lu cae, pars 1: I 'irorum D octornm  I 'itae, red. A. Z em a n e k ,  K raków  2 0 0 0 .  s. 5 9 - 6 8 .
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był w Kimberley, ówczesnym mies'cie diamentów, gdzie zapoznał się z metodam i w ydo

bywania tych drogocennych kam ieni. Zam ierzał także udać się przez pustynie Kalahari do 

jeziora N gam i (śladem pierwszych wypraw Livingstone’a), lecz zabrakło mu pieniędzy, aby 
zrealizować to przedsięwzięcie. Po zmianie trasy dotarł do burskiego państwa O ranie, kraju 

Basuto i w G óry Sm ocze, skąd przez Natal we wrześniu 1876 roku przybył do Durbanu 

nad O ceanem  Indyjskim . O w ocem  pierwszego pobytu była bogata kolekcja roślin, którą 

w marcu 1877 roku przywiózł do Krakowa. Kolejna podróż, przypadająca na lata 1879-1880 , 

wiodła przez Natal, Pretorię aż do gór M achalis oraz Lachlaba oraz południowych części 

pustyni Kalahari, niedaleko stron, gdzie dzisiaj znajduje się Rezerwat N arodowy K ruge

ra. Zgodnie z powziętym postanowieniem  Rehm an chciał dotrzeć do rzeki Limpopo, ale 

tragarze oraz przewodnik odm ówili mu posłuszeństwa, i chory na febrę oraz pozbawiony 

środków finansow ych podróżnik musiał zakończyć swoją afrykańską przygodę. W  sumie 

spędził w Afryce Południowej ponad trzy lata, a swoją bogatą kolekcją botaniczną wzbudził 
zainteresowanie środowisk naukowych Europy. Dla pokrycia kosztów podróży zmuszony 

był sprzedać swoje zbiory, które zakupiły uniwersytet w Zurychu oraz M uzeum  Królew

skie w B erlin ie21. W  uznaniu zasług objął katedrę geografii na U niw ersytecie Lwowskim, 

którą prowadził przez trzydzieści lat.

W arto zw rócić uwagę na takt, iż Rehm an był jednym  z nielicznych polskich autorów 

piszących o Afryce, którzy posiadali znajom ość problematyki etnograficznej i rozumieli 

znaczenie tego typu badań. Trzyletnia eksploracja kraju Springboka zaowocowała, oprócz 

publikowanych na łamach czasopism artykułów, dwoma wydawnictwami książkowymi. 

Były to: Szkice z  podróży do Południowej Afryki odbytej w latach 1875-187722 oraz Echa z  Połu

dniowej A fryki2* .
Uw ażna lektura obu tekstów skłania czytelnika do zatrzymania się przy następujących 

elementach: form ie, jak ą  przybrały jeg o  dwie książkowe relacje, oraz na naszkicowanej 

w nich etnografii Przylądka. O ba te elementy w inniśm y dodatkowo porównać z bagażem 

tekstów zachodnioeuropejskich podróżników, które Rehman gruntow nie znal i cytował. 
Zakres wiedzy polskiego botanika jest dla dzisiejszego czytelnika fascynujący. Oprócz fa

chowych wiadomości z własnej dziedziny, posiadał bowiem szerokie rozeznanie w ówcze

snej literaturze antropologicznej i podróżniczej. Rehm an powołuje się w wielu miejscach 

—  oraz je  implementuje do własnych spostrzeżeń —  na sprawozdania z podróży po Połu

dniowej Afryce autorstwa Karla Maucha (1837-1875), Gustawa Fritscha (1838-1927), Jo h 

na Barrowa (1764-1848), Ilin rich a  Lichtensteina (1780-1857), misjonarza Roberta M oftata 

(1795-1883), W illem a Bleeka (1827-1875), Andersa Sparrmana (1748-1820), Franęoisa le 

Vaillanta (1753-1824), Petera Kolbego (1675-1725) oraz M ungo Parka (1771-1806). T ło  w ie

dzy o południowoafrykańskiej rzeczywistości stanowiły więc dla polskiego botanika dzieła,

21 Z ob.  A. Żukow ski .  U 'kraju złota i d iam entów ..., op. cit. , s. 84.

22 Wyd. Warszawa 1881;  dalej cyt.: Sz (lokalizacja cytatów i paginacja w teks'cie).

23 Wyd. Lw ów  1881; dalej cyt.: E (lokalizac ja cytatów i paginacja w  tekście).
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które wyszły spod piór Francuzów, N iem ców, Anglików, Szkota oraz Szweda. Rozprawy 

o charakterze geograficznym czy etnograficznym  były bow iem  w większym stopniu dom e

ną przyjezdnych cudzoziemców niż białych mieszkańców Przylądka. M im o że okres byt

ności Holendrów na tym terenie obejmował 150 lat, dzienniki podróży przez nich spisane 

zaczęto wydawać dopiero pod koniec X I X  wieku jako  historyczne publikacje źródłowe24.

M ożna pokusić się o stwierdzenie, iż lektura tekstów głównie angielskich, niem ieckich 

oraz francuskich podróżników wyznaczała trajektorię obu podróży. I tak na przykład pod

czas pierwszego pobytu Rehm an planuje w ycieczkę nad rzekę Kaimansrivier, „ponieważ 

jed en  z niem ieckich podróżników, który zwiedzał A frykę przed kilkudziesięciu laty, nie 

znajduje dość słów pochwalnych dla tej m iejscow ości” (Sz 119). Z  dużą dozą prawdopodo

bieństwa chodzi tu o wzm iankowanego M artina I Iinricha Carla Lichtensteina (1780-1857), 

N iem ca, który w latach 1802 -1806  pracował dla adm inistracji Republiki Batawskiej. Jego 

książka Reisen im südlichen A frika in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806  (t. 1 -2 , Berlin  

1810-1811) zalicza się do największych i najpoważniejszych prac o Przylądku z początku 

X I X  wieku, i została niebawem przełożona na angielski (1812), niderlandzki (1813-1815 ; 

wersja skrócona 1818) oraz francuski (1842). Przez wiele lat funkcjonow ała jak o  podstawo

we kom pendium wiedzy o Afryce Południowej. Antoni R ehm an, zbadawszy koryto rzeki, 

stwierdza jed nak , iż „pochwały w zm iankow anego powyżej niem ieckiego podróżnika nie 

są wolne od przesady”, jako że „do złudzenia przypominają form ację rzek południow ego 

Podola i guberni Chersońskiej” (Sz 120)2r>.

M im o nieustannego zanurzenia Rehmana w intertekście innych relacji, opinii, punktów 

widzenia, jeg o  spojrzenie pozostaje wyostrzone na niezgodności pomiędzy literacką repre

zentacją a zastaną rzeczywistością; opis je s t korygowany przez wzrok badacza. Tym  samym

24 Zob.  S. I Iuigen.  Beschajde en oubeschafde wilden. W etenschappelijke reisverslagen over Z u id —A frika  rond 1800, 
„ F e i t e n  Fictie"  2 0 0 1 .  5(3) .  s. 84.

’ ’ R eh m ana  zachęciła do przedsięwzięcia  w ypraw y nad K aim ansrivier  zapew ne nie tylko obietnica n ie 

zwykłych wrażeń  estetycznych, ale również w zm ian kow an e przez Lichtensteina bogactw o rośl in z io ło 

wych porastających dolinę rzeki: „I on dem G ip fe l führte unter ändern ein sehr hübscher, z iem lich gerade ausge- 

hanener rechts nach der K üste hin und an seinem  E n de öffnete sich eine überraschende Aussicht au f das M eer und  

die dichtbewachsenen A bhänge der äußersten Felseureihe, an deren F u ß  die Brandung noch hinaufschäum te. D ie  H oh e  

des Standpunktes, die L ieb lichkeit der nächsten Umgebungen und die schattige K ü h le  des Laubenganges m achen d ie

sen Spaziergang kün ftigen Reisenden sehr em pfehlenswert, wer überdies a u f  Sam m lungen von Kräutern und Insecten 

ausgeht und einen eben so heitern Tag trifft, vielleicht g ar noch zu  einer günstigem  Jahrszeit reiset, als ich, der findet 

hier reiche Befriedigung einer solchen Lieblingsneigung"  (H .  Lichtenste in,  Reisen im südlichen A frika  in den Ja h ren  

1803, 1804, 1805 und 1806. Berl in 1811 [repr. 1967], t. 1, s. 312).  Jednocześnie  należy w yraźnie  zazna

czyć. iz Lichtenste in,  wyprawiając się nad rzekę Kaim an, rów nież kierował się zasłyszanymi opiniami.  

M i m o  w yjątkow o trudno przejezdnej drogi  nie rezygnuje z w y znaczon ego  celu: „D a m an m ir die Passage 

der Kaim ansschlucht als sehr interessant geschildert hatte, a> blieb ich mit dem C adet Lesu eu r und dem H ofm eister bei 

der B agage" (ib idem . s. 310) . T y m  sam ym  relacja R elun an a wpisuje się w d łu z s z y  ciąg reprezentacji  tego 

miejsca położonego na W schod n im  Przylądku.  N a te mat reprezentacj i literackiej W schod niego  Przylądka 

(O o s -K a a p ) zob. również 1 1. Van Vuuren , ’// Oorsig oor die O os-K aapliteratutir, h ttp :/ /w ww.upe.ac.za/afned/  

s t reek l .h tm ,  2 0 0 0 .

http://www.upe.ac.za/afned/
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opis ten nic przystaje do Saidow skiej tezy (pow tarzanej przez licznych następców  autora)“1'’

0 cytacyjnej naturze orientalizmu, powielaniu istniejących reprezentacji egzotyki i dodawa

niu utw orów jeden po drugim, tak „jak konserwator starych szkiców mógłby zestawić razem 
cały cykl w obraz, na który się nakładają, i k tóry jest w nich implicite zawarty”27. U  Relnnana 

ów cykl reprezentacji, odwołujący się do poprzedzających je  i następujących po nich przed

stawień, ów nieustanny łańcuch odwołań, który tworzy poczucie miejsca, przerywany jest 

raz po raz kom entarzami burzącym i absolutną wiarygodność archiwum tekstowego. „Wia

domości podawane przez innych podróżników (...)  są w ogóle dość niedokładne, a w wielu 

razach grzeszą przesadą” (E 142) —  powtarza nieustannie polski podróżnik-botanik.

Uśw iadom iw szy sobie m iejsce polskiego badacza w południow oafrykańskim  dyskursie 

oraz po zasygnalizowaniu faktu, iż jeg o  spojrzenie na to, co „obce”, wpisane było (z za

chowaniem krytycznego dystansu) w szeroki intertekst wcześniejszych relacji, w róćm y 

do postawionego zadania i przyjrzyjm y się w tym  m iejscu samej form ie jego etnograficz

nych szkiców. Pierwsza książka została zaplanowana jako  praca stricte naukowa. Trudności 

ze znalezieniem wydawcy zmusiły jed nak  autora do wprowadzenia zmian redakcyjnych

1 ograniczenia się do „skreślenia wrażeń i codziennych przygód z podróży, ja k  niem niej 

zwiedzanych okolic i ich m ieszkańców ” (Sz, wstęp). Zam iar ten jed nak nie powiódł się 

do końca, w w yniku czego czytelnik otrzym ał traktat botaniczno—geograficzny, pełen in

form acji o nazwach prądów m orskich, aktualnej temperaturze, ilości przemierzanych mil, 

a następnie o faunie i florze Przylądka, poznawanej po opuszczeniu statku. W ywód spora

dycznie przerywają pasaże noszące znamiona literackości (na przykład estetyzujące opisy 

koloru wody, tworzących się na niej fal). Autor, nazywający siebie „naturalistą” i „bezstron

nym badaczem” (Sz 66, 68), miał wyraźną am bicję stworzenia pedantycznie dokładnego, 

pozytywistycznie naukowego przekazu, nieskażonego obserw acjam i, których nie dałoby 

się zweryfikow ać. W idzim y g o ,jak  z nieodłączną aluminiową puszką kolekcjonuje i opisuje 
botaniczne okazy; opisy międzyludzkich interakcji raczej pomija. Jedzie, ogląda, powraca, 

po czym spisuje swoją relację, przedstawioną nie jako  w ynik bezpośrednich obserwacji, 

kontaktu z inform atoram i, lecz pisania w zatłoczonej pracowni. R ehm an-autor z pierwszej 

relacji, poprzez brak odniesień do doświadczenia etnograficznego, przypomina alegorię po

chodzącą ze strony tytułowej wydanego w  1724 roku dzieła ojca Josepha-Franęoisa Lafitau 

(1681-1748) Moctirs des samwges amcriqiiains (tłum . ang. 1974). Przedstawia ona etnografa 

w postaci młodej kobiety siedzącej przy pulpicie pośród artefaktów z Now ego Świata, an

tycznej G recji i Egiptu. Autorce towarzyszą dwaj cherubini, pomagający je j przy pracach 

porównawczych, oraz brodata postać czasu, wskazująca na obraz przedstawiający jedyne 

źródło prawd wyłaniających się spod pióra pisarki28.

2>' Por. T. M itchell .  Egipt na wystawie św iata, tl. E. Klekot,  Warszawa 2001 ,  s. 55. 

r  Ibidem , s. 57.
Zob.  f. C lifford,  K łopoty  z  kulturą. D w udziestow ieczn a etnografia, literatura i sztuka, tl. E. P ż u r a k  i in.. War

szawa 2 0 0 0 ,  s. 29.
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Tak zarysowany i zinterpretowany tekst stałby się idealnym, wręcz m odelow ym  łupem 

wciąż jeszcze nośnej teorii autorstwa M ary Louise Pratt Travel Writing and Transculturatioir\ 

która nadal stanowi ważny punkt odniesienia w studiach nad postkolonializm em . Pratt w y

suwa tezę, iż podróżopisarstwo drugiej połow y X V II I  wieku oraz w późniejszym  okresie 

stanowi zdehuinanizowaną, wręcz pozbawioną ludzkiego czynnika reprezentację rzeczy

w istości południow oafrykańskiej. W edług am erykańskiej badaczki decydujący w pływ  na 

osiem nastow ieczne i dziewiętnastow ieczne teksty odgrywała w tym  przypadku Histoire 

uaturelle w duchu G eorgesa Buffona (1749-1788), a przede wszystkim Karola Linneusza 

(1707-1778). Dlatego też po roku 1750 nowa generacja podróżników miała ograniczyć peł

ny opis rzeczywistości w kolonii wraz z zachodzącym i w niej kontaktam i m iędzykulturo

w ym i (contact zone) do opisu zjawisk przyrodniczych. Autor tekstu miał być więc jed ynie 

neutralnym  obserwatorem  natury, pomijając całkowicie kontakty z ludnością tubylczą. 

Tym  samym winny był sytuacji, którą Pratt określa m ianem „anty-podboju” (anti-conquest): 

m ilczącej, tekstualnej ekspropriacji nieznanego świata na potrzeby europejskiego czytelni

ka. Jeśli nawet okazjonalnie pojawiają się tubylcy, ich opis ma charakter obiektyw izujący, 

ukierunkowany przede wszystkim  na cechy fizyczne.

Takie postawienie sprawy stanowTi jed n ak  znaczne je j uproszczenie. Niebagatelną rolę 

odgrywała bowiem  obowiązująca w tym  czasie konwencja opisu etnograficznego, która 

starała się oddzielać przedstawienia efektów ludoznawczych wędrówek od etnograficznego 
konkretu. W ym ogi narracyjne, ale też zasady konstruowania świata przedstawionego dąży

ły, analogicznie do zamierzeń powieściopisarzy-realistów , do typowości. Rów nież w pol

skiej dziewiętnastowiecznej etnografii prowadziło to do tego, że i chłopi tracili indywidu

alność, zamieniając się wr typy, te zaś —  w niew ielkim  stopniu —  pozwalały na oddanie 

specyfiki regionalnej, nie mówiąc ju ż  o szansach prezentowania jednostkow ych losów30. 

Naukow iec świadomy obow iązujących konwencji i stojących przed nim  zadań —  a takim 

człow iekiem  z całą pewnością był Antoni Rehm an —  nie identyfikuje się w żadnej mierze 

z otaczającymi go współtowarzyszam i osiem nastodniow ej podróży do Kapsztadu, a na

stępnie nie wchodzi w interakcje z ludnością tubylczą również z innych względów. M im o 

iż „znajdował przyjem ność w towarzystwie okrętow ym ” (Sz 12), je g o  praktyka podróży, 

ukształtowana na tle powstającej etnografii, związana była raczej z tym , co obecnie można 

by nazwać „podróżą w yrafinow aną”, funkcjonującą w obrębie elity i zdefiniowaną przez 

zdanie „ N i e  j e s t e ś m y  turystam i”31. Zobiektyw izow any opis, staranne w ym azyw a

nie obdarzonych im ieniem  i wyszczególnionych jed nostek , reprezentatywnych inform a-

Zob.  M .  L. Pratt, Im perial Eyes. Travel IVritiug and Transcidtnration, N e w  Y ork 1992.

3" P. Kowalski,  Popkultura i humanis'd. D a lek i od kom pletności rem anent spraw, pog lądóu ’ i m istyfikacji, Kraków  
2 0 0 4 ,  s. 182.

Jl Zob .  J .  C lifford.  K łopoty  z  kulturą..., op. cit.. s. 153.
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torów, stanowi u Relnnana, ja k  się zdaje, wysiłek związany przede wszystkim  z definicją 
negatywną form ułow aną wobec literatury podróżniczej. Podążając dalej tokiem rozum o
wania Jam esa Clifforda, możemy wysunąć tezę, iż był 011 wym ierzony w m niejszym  stop

niu przeciw „staniu się tubylcem ”, a bardziej przeciwko „staniu się podróżnikiem ”, przeciw 

pogwałceniu zawodowego habitusu. Nasz badacz, sygnalizujący każdym zdaniem dążenie 
do wycyzelowania danych i niezależność od obiektu prowadzonych badań, upodabnia się 

tym samym do postaci widocznych na fotografiach publikowanych przez Bronisława M a

linowskiego, ukazujących je g o  samego w terenie: je st cały ubrany na biało i otoczony przez 

czarne ciała, ostro wyróżniając się postawą i pozą. Z pewnością, podobnie jak nasz Antoni 
R elnnan, nie je s t to człowiek, który byłby skłonny stać się tubylcem.

Scjentystyczny, ukierunkowany na faktografię opis ma w świetle powyższych rozważań 

głównie dwie przyczyny: wywodzącą się jeszcze z traktatów apodemicznych, a następnie 

podjętą przez dziewiętnastowieczną polską etnologię tradycję badań terenow ych oraz upo

rczywe trzym anie się ustalonego wcześniej kodu prezentowania swoiście pojmowanego 

profesjonalizm u. Tak więc teza formułowana przez Pratt nie do końca właściwie odczytuje 

wczesne teksty podróżników. Krzywdząca generalizacja, jakoby linneuszowski duch histoirc 

naturelle do końca opanował ich umysły, zdaje się w świetle dalszych rozważań zgoła efek

ciarskim  zabiegiem czysto anglosaskiej (jako że niebiorącej pod uwagę tekstów nieangiel- 

skich, bądź nietłum aczonych na języ k  angielski) teorii postkolonialnej.

Echa z  Południowej Afryki —  ow oc drugiej wyprawy Relnnana —  przyniosły gruntow nie 
przebudowaną form ę narracyjną. C h oć nienaruszony pozostał porządek chronologiczny, to 

w niektórych m iejscach czytelnik je s t inform ow any o zabiegach narracyjnych, które doko

nały przesunięć w  chronologii odwiedzanych przez niego m iejsc, „ażeby nie psuć toku opo

wiadania” (E 76). Jednak ju ż  inform acje o ludności tubylczej, zebrane na różnych etapach 

podróży, zostały pogrupowane i przedstawione w przejrzysty sposób w oddzielnej części 

książki32. Tak radykalna zmiana struktury tekstu mogła być, choć teza ta pozostaje w sferze 

skojarzeń i porównań (co przecież stanowi istotę hum anistyki), w ynikiem  lektury Lich- 

tensteina. W nikliw ie czytany i wzm iankowany przez Relnnana N iem iec poświęca wiele 
uwagi —  aby nadać obserw acjom  większą w iarygodność naukową —  kwestii tekstualizacji 

doświadczenia etnograficznego. Istotnym  zabiegiem je s t oddzielenie opisu („beschreibender 

T heil”) od toku opowiadania („erzählender T heil”), przy czym ten pierwszy został po licz

nych konsultacjach z kolegami po fachu przesunięty na koniec relacji, tak aby relacja z po

dróży stanowiła dla czytelnika tlo dla następującej po niej narracji etnograficznej33.

W  porównaniu z pierwszymi szkicami z podróży do Południowej Afryki polski autor 

tym  razem o wiele bardziej liczy się z czytelnikiem ; miejsce nużącego traktatu botanicz

nego zajmuje opis codziennych wrażeń i przygód. Być może biorąc przykład ze znanych

32 Z ob.  A. R e h m a n ,  E cha .... op. cit., s. 141-301.

33 Z ob .  I i. Lichtenste in.  Reisen.... op. cit.. t. 1.. s. X X X I I - X X X I I I .
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mu dzienników Francuza Le Vaillanta, posunął się nawet tak daleko, iż materiał przeplatają 

często anegdoty, żarty, dialogi (robiące wrażenie mało oryginalnych) oraz niewybredne 

drwiny. Tak w ięc w opisie drugiej podróży diam etralnie zmienia się retoryka przekazy

wania „danych”: takty są raczej układane w fabuły niż po prostu zebrane, raczej stworzone 

w relacjach ze światem niż zaobserwowane w  objętym  kontrolą środowisku. Bezim iennych 

obserwatorów zastępują ludzie z krw i i kości, a wznoszący się ponad plan prowadzonych 

badań R elnnan-obserw ator staje się człowiekiem  zdanym na los i swoich przewodników 

i tragarzy, „drżącym od zimna na całym  ciele”, którem u na dodatek „wybladłe w idm o febry 

afrykańskiej stanęło nagle przed oczym a” (E 135).

Kontynuując „demaskację” uogólnionych tez wysuwanych przez Pratt, należy w tym  m iej

scu zaznaczyć, iż nie jest prawdą, jakoby podróżnicy-naukowcy końca X V III  i X I X  wieku nie 

byli zainteresowani kulturą ludności tubylczej. Rehman, wpisujący swoje spostrzeżenia w po

łudniowoafrykański dyskurs końca X V III  i początku X I X  wieku (na takie teksty powołuje się 

najczęściej), poświęca autochtonom wiele uwagi; jeg o  opisy uzupełniane są dodatkowo bardzo 

krytycznymi rozważaniami wobec zarówno holenderskiej (co stanowiło normę), ja k  i angiel

skiej (co było raczej rzadkością) polityki kolonialnej. Ponieważ trasa podróży Relnnana nie 

ograniczała się jedynie do Kolonii Przylądkowej, ale z portu w Durbanie wybiegała aż na pół

noc Transwalu, miał 011 okazję kontaktować się nie tylko z ludnością Khoisan (Hotentotam i 

i Buszmenami), ale również z Xhosa i Zulusami (nazywanymi w tamtym czasie „Kaframi”). 

Powody zainteresowania ludnością tubylczą nie odbiegały u Rehmana od europejskiej normy. 

Uważał, iż przyczynia się w ten sposób do poznania esencji człowieka, jako że

je ś li najnowszym badaniom na polu archeologii udało się przełamać przesta

rzałe przesądy, posunąć dzieje rodu ludzkiego o wiele tysięcy lat wstecz i pod

nieść w7artość i zasługę cyw ilizacji przez wykazanie przestrzeni, jaka dzieli ją  
od pierwotnych je j związków7, to badania ludów żyjących obecnie na ziemi 

w stanie pierwotnej dzikości ma tę wyższość nad badaniami archeologów, 
że uzupełniając skreślony przez nich obraz fizycznego stanu pierwotnego 

człowieka, pozwala nam zajrzeć w stan je g o  um ysłowy i uchylić przynajm 

niej częściow o grubą zasłonę, jaka pokrywała dotychczas pierwotne zawiązki 

cyw ilizacji (E 141).

Poznanie tubylców je s t więc niczym  podróż do początku. N ależy przy tym  zw rócić 

uwagę na takt, że kontaktów Polaka z tubylcam i nie m ożna w  żadnej mierze nazwać po

wierzchow nym i. Ponieważ posługiwał się nie tylko językiem  angielskim  i niem ieckim , 

ale również niderlandzkim 3 ,̂ kom unikacja z wielom a grupami przebiegała dość sprawnie 

(w trudniejszych przypadkach zdawał się na pom oc tłumaczy).

34 Zob. A. R eh m an ,  E cha..., op. cit.. s. 117.
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Ja k ju ż  wspominaliśmy, opis poszczególnych grnp etnicznych został um ieszczony w dru
giej relacji Rehm ana poza przyjętym  porządkiem chronologicznym . O sobne, wydzielone 
m iejsce w tekście stwarza tym samym wrażenie systematyczności i obiektyw izm u. P rzy ję
tą kolejność opisu: wygląd, zwyczaje, religia; jeg o  w yjęcie z toku narracji i osadzenie w et

nograficznej teraźniejszości można uznać za kontynuację struktury topicznej, uzależnionej 

od publikacji poprzedników’. Koncentracja obserwacji w jed nym  m iejscu (czego zabrakło 

w pierwszej relacji) je s t więc środkiem retorycznym , pozwalającym na przejrzystą prezen
tację inform acji. M im o iż Rehm an przyjmuje w opisie tubylców konw encję rekapitulacji 

wiadom ości, zebranych przez między innym i Barrow a, Fritscha, Bainsa, Chapm ana, Li- 

vingstona, M offata i Liclitensteina, to dzięki krytyce pod adresem swoich poprzedników 

wzm acnia wrażenie obiektyw izm u.

W  opisie Buszmenów, ITotentotów i Kafrów  (posługuję się ówczesną term inologią, 

jak o  że m ów im y cały czas o literackich, choć etnograficznych reprezentacjach) Rehm an 
stosuje bez większych zastrzeżeń kategorie etnocentryczne, dzięki którym  poszczególne 

grupy etniczne otrzymują swoje m iejsce na cyw ilizacyjnej drabinie. W  tym  miejscu mała 
uwaga: nie je s t m oim  zdaniem właściwe, aby tak skonstruowane post factinn reprezentacje 

krytykować wzorem wielu postkolonialnych analityków. N adm iernie krytyczne stanow i
sko prowadzi do powtarzania błędu zatwardziałych imperialistów: to, co Inne, redukowa

ne je s t do W łasnego poprzez uporczywe pom ijanie kontekstu, w którym  ów Inny został 

umieszczony. Przyjm ijm y więc w tym  m iejscu, za Siegfrieden! I Iuigenenr13, stanowisko 

historyczne. Zw róćm y więc uwagę nie tyle na powszechny europocentryzm , obecny prze

cież u wszystkich dziewiętnastowiecznych autorów, ale raczej na krytyczne uwagi Rehm a

na wobec szczególnie rażących stereotypów oraz jeg o  zgoła antykolonialny światopogląd.

Tak więc „na najniższym stopniu rozwoju tak pod względem fizycznym  jako  i spo

łecznym stoją niezaprzeczenie Buszm ani” (E 144). Rehm an krytykuje jed nak  m isjonarzy 

angielskich, którzy

ośm ielili się powątpiewać, czy Buszm an je st rzeczywiście człowiekiem , 

przypuszczając, że wypadałoby go może raczej uważać za form ę przejściową 

pomiędzy zwierzętami i ludźmi, a jeden z nich (Flem ing) cieszy się nawet 

szybkim niknięciem  tego ludu, i zupełną zagładę je g o  uważa za konieczną dla 

uratowania godności człowieczeństwa (E 144).

W skazuje również na pejoratywną konotację słowa „Buszm en”, które zostało nadane 

grupie San przez kolonizatorów holenderskich (niderl. Bosjcsman —  człowiek z buszu) na 

wzór malajskiego „orang utan", co w ówczesnych Indiach Holenderskich oznaczało „czło

wieka z lasu’'. Nazwa „San” była używana w odniesieniu do Buszm enów  przez ludy ho-

b Z ob .  S. Huigen , O ver dc grenzen van het kolon iale  discours, „D e N ieu w e Taalgids" 2 0 0 0 .  2 ,  s. 121
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tentockie i je s t obecnie stosowana w nom enklaturze antropologicznej. M im o negatywnej 

oceny tizjonom icznych cech Buszm enów , przez co sprawiają oni wrażenie „istoty niższej 

i od natury upośledzonej” (E 145), badacz zwraca uwagę, iż ocena taka je s t głęboko nie

obiektyw na, jak o  że związana z europejskim  kanonem  piękna. K rytykuje również „nie

smaczną szkołę antropologów, która M urzynów  stawiała za przykład dzikości i zw ierzę- 

cości” (E 227). Om aw iając zwyczaje żywieniowe, wierzenia oraz języ k  Buszm enów , wy

kazuje, że system ten je s t o wiele bardziej złożony od obiegowych opinii na ten temat. Tak 

w ięc R elnnan, który jako  „bezstronny badacz nie znajduje w ich organizm ie nic takiego, 

co by ich od reszty rodzaju ludzkiego gatunkowo oddzielać m iało”, jaw i się jak o  obser

wator daleko bardziej obiektyw ny niż jeg o  niem ieccy, francuscy i angielscy poprzednicy. 

G odnym  odnotowania je s t takt, iż do tekstu relacji nie im plem entuje negatywnych opinii 

o Buszm enach z doskonale znanej mu pracy H inricha Lichtensteina, a powołuje się raczej 

na bardziej obiektyw ne badania Gustava Fritscha oraz W illem a Bleeka. W  przypadku H o - 
tentotów  liczba negatywnych atrybutów je s t znacznie m niej liczna. M im o że wyglądem 

nie różnią się (na ich niekorzyść) od Buszm enów, odznaczają się bardziej w yrafinow anym  

podejściem  do ubioru i ozdób. Rehm an podaje w wątpliwość twierdzenia przekazane przez 

Sparrm ana i La Vaillanta, jakoby  H otentoci „zabijali niem owlęta odumarłe przez matkę, 

albo gdy kobieta powije bliźnięta, jed n o  z nich zostaje zawsze zgładzonym ” (E 201). W  in

nych m iejscach je s t z kolei bardziej surowy w ocenie charakteru H otentotów , i polemizując 

z Kolbem , uważa, iż wskutek zetknięcia się z cyw ilizacją europejską lud ten przyswoił sobie 

ujem ne cechy, takie ja k  lenistwo, pijaństwo i brak zmysłu samozachowawczego36.
U lubieńcam i Rehm ana zostali, podobnie ja k  u zachodnioeuropejskich podróżników, 

„Kafrowie”. Są oni w wielu m iejscach „cyw ilizacyjnym ” punktem  odniesienia dla zacofa

nia ludów Khoisan. Nie tylko poświęca im najwięcej miejsca (aż 75 stron), ale też trudno 

dopatrzyć się w ich opisie jakichkolw iek dezawuujących stwierdzeń. Odznaczają się w zoro

wą budową ciała, starannym i schludnym ubiorem , przemyślaną gospodarką, towarzyskim 

usposobieniem , ułożeniem  i grzecznością w kontaktach z innym i, a stosunek rodziców do 

dzieci „mógłby służyć za wzór najbardziej cyw ilizow anym  narodom ” (E 251):

Pod względem porządku stoją bodaj czy nie wyżej od naszego polskiego w ie

śniaka; jedzą co prawda rękami, ale przed i po jed zeniu  myją sobie ręce, a po 

skończonej biesiadzie płuczą usta (E 243).

Rehm anow ski obraz „Kafrów ” je s t więc wyidealizowaną reprezentacją, mającą swoje 

źródła w ośw ieceniow ym  micie o „szlachetnych dzikusach”, niewinnych, spontanicznych, 

żyjących w zgodzie z naturą. W iększość atrybutów przypisywanych ‘szlachetnemu dzikuso

wi' wywodzi się bezpośrednio z cech przypisywanych barbarzyńcom , tyle że uległy one cał-

3" Zob .  A. R eh m an ,  E cha..., op. cit.. s. 2 0 2 - 2 0 4 .
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kowitenni przewartościowaniu. Prostota i brak wymagań są jednoznacznie komplementar

ne do prym ityw izm u czarnych, niew inność i brak uprzedzeń występują w miejsce dziecin
nej głupoty, lenistwo zostaje zastąpione przez błogi spokój, brak ustalonego prawodawstwa 
przez naturalną harm onię bytu, a niekontrolowany popęd seksualny zaczęto postrzegać jako 

niczym niezakłóconą radość życia. U rs Bitterli37 zwraca uwagę na fakt, iż funkcjonujące 

wyobrażenia barbarzyńcy, ja k  i również ‘szlachetnego dzikusa’, wyrastają z etnocentrycznej 

świadomości kulturowej, ija k o  rodzaj kolektywnego archetypu nie są obce żadnej kultu

rze. W arto w tym  miejscu zaznaczyć, że genealogia „dobrego dzikusa” miała raczej katolicką 

proweniencję. Protestanci (głównie kalwini) mieli bowiem do M urzynów  i Indian w  X V I 
i X V II  wieku stosunek zdecydowanie negatywny. Purytańscy osadnicy w  Ameryce uważali 

siebie za naród wybrany, tubylców zaś za ludzi nieposiadających żadnych widoków na zba

wienie oraz przeznaczonych wyrokiem z góry do stanu niewolniczego38. Aż d o X V III  wieku 

funkcjonow ał w środowisku protestanckim raczej mit „złego dzikusa”.

O w o przewartościowanie barbarzyńcy jest jednocześnie wyrazem woli ucieczki od wła

snej kultury, nie w realność archaicznych form bytu, lecz w obszar snów i fantazji. Arnold 

Toynbee w swoim m orfologicznym  studium historii powszechnej określa podobne próby 

wydostania się z pełnej rozczarowali rzeczywistości m ianem  ‘archaizm u’ i ‘futuryzm u'30. 

Ostatni term in, w odniesieniu do obrazu ‘szlachetnego dzikusa', nie dotyczy tylko wyobra

żeń tego, czym sami nie jesteśm y, lecz fantazji reprezentujących stan, w którym  ongiś się 

znajdowaliśmy i do którego w przyszłości może jeszcze powrócimy.

Dla odczytania i interpretacji przedstawionego w prezentowanych tekstach obrazu M u

rzynów w kontekście sytuacji politycznej, w jak ie j znajdowali się Polacy na przełom ie X I X  

i X X  wieku, bardziej przydatna wydaje się propozycja Toynbee'go pojmowania ucieczki od 
rzeczywistości w kategoriach ‘archaizm u’. M ógł się on bowiem manifestow ać w formach 

przystających do niemal dwustuletniej historii Polski epoki zaborów: nostalgii za przeszło
ścią, politycznej obojętności oraz konserw atywnej uporczywości, przeradzającej się czasami 

w ruch rewolucyjny. Archaiczność niezbędna była również, by nadać kontynuację świado

m ości narodowej zagrożonej przez czynniki zewnętrzne. Być może z tego powodu R eli

man tak chętnie odwołuje się do dumy i niezależności Kafrów, ich nieugiętego charakteru, 

niezależności wodzów plemiennych unikających zw ierzchnictw a angielskiego i burskiego. 

Trudno o bardziej czytelne postkolonialne paralele.

Reprezentacja walecznych „Kafrów'”, skazanych za porażkę wr obliczu najpierw holen

derskiej, a następnie angielskiej cyw ilizacji, miała więc w Rzeczypospolitej, podobnie ja k  

zainteresowanie Indianam i, dość specyficzny kontekst. Rozważania na temat zagłady cyw i

lizacji miały wyraźnie za adresata nie Polaków, lecz zaborców:

37 Zob. U . Bitterl i, D ie  „W ildcn " im d die „Z ir i l is ie r t e n G n u id z i ig e  eii/er G eistes - tmd Kidtiirgeschichte der ettro- 

paisch-iibcrseeisclicii Begegiumg. M im ch e n ,  s. 374. 

w Zob. I. Tazbir. Sarm aci i świat, Kraków. 2001 .  s. 75.

•Vl Z ob.  A. Toynbee,  D er  G an o der Ueltgeschiclite, Zurieli  1961, s. 469.
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W X V III  wieku odwróciło się koło historii. Rozbiory sprawiły, iż Polacy ujrzeli 

analogię pomiędzy sobą a Indianami, między losami ich państw i cywilizacji 

a zniknięciem  szlacheckiej Rzeczypospolitej z politycznej mapy Europy. W yra

żając sympatie dla Inków czy Azteków, bohatersko broniących swej wolności 

przed I Iiszpanami, tym samym formułowano sprawną cenzuralnie aprobatę 

dla uczestników narodowych powstań, wymierzonych głównie przeciwko 

Rosji. Wraz z kolejnymi rozbiorami (1772, 1793), a jeszcze bardziej po upadku 

szlacheckiej Rzeczypospolitej (1795) strój mężnego Indianina staje się jednym  

z kostiumów, w który przebiera się polski patriotyzm. W  poświęconej walce In

dian z konkwistadorami literaturze czeskiej oraz węgierskiej porównania takie 

występują ju ż  dawniej, gdyż kraje te wcześniej straciły niepodległość. W  dobie 

Oświecenia przybierają one jed nak na sile; zwłaszcza czeskim pisarzom ucisk 

ludności słowiańskiej przez Habsburgów nasuwał nieodparte skojarzenia z sy

tuacją ludności indiańskiej, poddawanej hiszpańskiemu jarzm u40.

Polscy chłopi pańszczyźniani porównywani byli często do Murzynów. Analogie tę do

strzegał ju ż nadworny lekarz Jana III Sobieskiego, Bernard O ’Connor, który pisał, iż warunki 

życia poddanych w Rzeczypospolitej przypominają traktowanie M urzynów w Indiach Z a

chodnich. Porównanie zyskało na popularności. Występujący w obronie M urzynów publicy

ści amerykańscy (John Dickinson, Edmund Burkę) chętnie przeprowadzali paralele między 

tamtejszymi plantatorami a polską szlachtą. Na przełomie X V III  i X I X  wieku pojawia się 
w Polsce zainteresowanie dla prowadzonej na I Iaiti walki o niepodległość. Zrozum ienie dla 

mieszkańców Haiti wynikało z naturalnej u podbitego narodu sympatii dla wszelkiej walki 

o w olność41. Zestawienie ze sobą ludzi mieszkających na różnych kontynentach, różniących 

się kolorem skóry, wyznaniem oraz stopniem rozwoju cywilizacji, było czymś nowym. Jesz

cze w X V I czy X V II wieku nikomu nie przyszłoby do głowy porównywać Polaków z M urzy

nami czy Indianami. Jeśli ju ż  sięgano po analogie do krajów zamorskich, to pewne zbieżno
ści widziano tylko między szlachtą a konkwistadorami, czyli porównywano białych między 

sobą. W  takim tez kontekście powinniśmy postrzegać naszkicowaną przez Rehmana w Echach 

z  Południowej Afryki charakterystykę ludów Bantu, postrzeganych jako  uosobienie dobrego, 

lecz i walecznego dzikusa, będącego w tym czasie stałym elementem ezopowego języka.

Na tym jed n ak  nie kończy się swoisty antykolonialny wydźwięk analizowanego przy

padku. O strze krytycznego spojrzenia Rehm ana najciężej dotyka bow iem  Burów : gnu- 

śnych, przyzwyczajonych do lenistwa, z natury lekkom yślnych, niezdolnych zająć się ja 

kąkolwiek pożyteczną pracą, nienawidzących cudzoziemców, goniących za chw ilow ym i 

rozrywkam i. Piją, żyją z dnia na dzień, ich byt materialny je s t nadzwyczaj nędzny, choć 

powód ubóstwa leży wyłącznie w gnuśności:

411 }. Tazbir, op. cit.. s. 26.

41 Z ob .  ibidem , s. 2 8 3 - 2 8 5 .
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Holender, póki ma kilka pensów w kieszeni, uważa pracę za zbyteczną, będzie 

żyć po całych tygodniach rybami i chlebem, ale chce używać swobody (Sz 35).

Z arozum iałość i zuchwalstwo są wrodzonymi ich wadami, wykształcenie nadzwyczaj 

niskie —  zaledwie połowa umie czytać, a jeszcze mniej pisać:

W  ciągu dwuletniej podróży po południowej Afryce nie spotkałem ani je d 

nego Holendra, który by zajmował jakiekolw iek wybitne stanowisko w towa

rzystwie, albo odznaczał się uzdolnieniem lub jak im i bądź zaletami (Sz 35).

Rehm an relacjonuje postępowanie kolonistów holenderskich wobec ludności autochto

nicznej „przejawiające nam obraz srogości, który tylko w postępowaniu fanatycznych H isz

panów w Am eryce, za czasów świętej inkw izycji, znajduje podobieństw o” (E 187). Kilka 

stron opisu okrucieństw  Burów  tłum iących „zamiłowanie do w olności” Buszm enów  i ich 

„przywiązanie do ziemi ojczystej” (E 188) bezsprzecznie celuje w wyszkolonego w ezopo- 

wym  języku polskiego czytelnika i je s t wym ierzone przeciwko władzy zaborczej. Jednak, 

co ciekawe, krytyka ta nie znajduje pokrycia w doświadczeniu samego podróżnika, który 

kontakty z osadnikami określa jako  niezwykle serdeczne; podróżujący z nim na północ 

Transwalu koloniści to „najzacniejsi i najuprzejmiejsi ludzie” (E 75), a zaskoczony gościn

nością i łagodnością napotkanej w drodze burskiej kobiety stwierdza, iż „pod chropawą 

skórą białego Afrykanina bije uczciwe serce, niezatrute jadem  cyw ilizacji” (E 59). Tak więc 
antykolonialna teza przesłaniała nawet osobiste obserwacje.

Rozważania dotyczące naszkicowanej przez Rehmana etnografii Południowej Afryki 

zakończmy uwagą, że jeg o  antykolonialna postawa była obusieczna, i nie dotyczyła jed y 

nie Afrykanerów, lecz także angielskiej polityki kolonialnej. Rozpoczynający drugą relację 
z południow oafrykańskiej podróży opis Londynu, w którym  szerzy się bigoteria i pijactwo, 

a m oralność najniższych klas społecznych sięga dna, każe powątpiewać w cywilizacyjną 

wyższość Albionu:

podczas gdy wiara w duchy na kontynencie Europy z każdym dniem coraz to 

bardziej upada, (...)  to w Anglii, stojącej na świeczniku cyw ilizacji europej

skiej, istnieje kilka stowarzyszeń spirytystów, dla których podstawą praktycz

nej etyki je s t związek z ducham i, a narzędziem pośredniczącym  pomiędzy 

Anglią a światem pozagrobowym —  nogi stołowe (E 7 -8 ) .

Przybywszy do D urbanu, „zamieszkałego podczas ostatniej bytności przez Kafrów, 

szczycącym się osobistym bezpieczeństw em  swych mieszkańców i poszanowaniem cudzej 

własności” polski badacz konstatuje zmiany zaszłe po wojnie anglo-zuluskiej z 1879 roku, 

po której to miasto zapełniło się „zbrojną hołotą” Anglików, która pije od rana do w ie

czora i głosi „rycerskie czyny ostatniej wyprawy” (E 32). Kom entując wprowadzoną przez
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W ielką Brytanię w 1834 roku abolicję w koloniach angielskich (Abolitioti Act —  objęła ona 

w Afryce Południowej około 35 tysięcy niewolników, i stała się jed n ą z przyczyn upadku 

wielu farm z powodu braku rąk do pracy i trudnos'ci z w ypłacaniem  niskich ekwiwalentów 

przez Londyn), Rehm an zauważa, iż kierowano się w tym  przypadku raczej „wyrachowa

niem  [wTym ierzonym  przeciwko Burom  —  P. Z .j,  a nie prawdziwą filantropią” (E 220).

Jednostkow y przykład relacji z południow oafrykańskich peregrynacji pokazał nam, 

iż m im o że wiek X I X , będący okresem  największego zasięgu ekspansji kolonialnej, nie 

dotyczył Polski, to jed nak  nasze spojrzenie wnosi wiele do refleksji nad polityką im pe

rialną, przesuwając jednoczesiiie główny punkt ciężkości na obszar geograficzny, który 

za (post)kolonialny nigdy uważany nie był. O bo k  współczucia dla Indian zwalczanych 

przez białych osadników znajdowano również zrozum ienie dla em ancypacyjnych dążeń 

ludności tubylczej kontynentu afrykańskiego. Krytyka pod adresem zarówno brytyjskiej, 

ja k  i holenderskiej polityki kolonialnej daje się porów nać z postawą Polonii am erykańskiej 

w X I X  wieku, której przedstawiciele, ja k  stwierdza historyk M ieczysław  H aim an,

w miarę sił swoich głosili i szerzyli hasło swobody dla Murzynów. Skoro b o

wiem tęsknili do wolności ojczyzny, czyż mogli pragnąć uciem iężenia bli

skich, chociażby odm iennej rasy?42

Z  jed n ej strony, ja k  widzieliśmy, podzielano w Rzeczpospolitej w iększość opinii i uprze

dzeń panujących w zachodnioeuropejskim  kręgu kulturow ym , do którego przecież nale
żeliśmy. Z  drugiej zaś m ieszkańcy kraju spychanego przez zaborczych sąsiadów na pozycję 

państwa (pół)kolom alnego mogli łatwiej zdobyć się na krytyczną ocenę podobnej polityki 

w Afryce. Czas więc najwyzszy na krytyczną refleksję nad polskim  (post)kolonializm em  

i w ypełnienie owej białej plamy na mapie rodzim ego literaturoznawstwa.

42 Z ob .  M .  H aim an ,  H istoria udziału  P o la k ó ir  w am erykań sk iej wojnie dom ow ej, C h ica g o  1928,  s. 8.


