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Najnowsza publikacja Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN próbuje określić 
„istotę afrykańskiej tożsamości w konfrontacji ze współczesnym światem". Współ
czesny świat rozumiany tu jest jako przełom kilku dekad X X w. i początek obecnego 
X X I . Za narzędzie badawcze posłużyła socjologiczna analiza. Warsztat socjologa 
jest w tym wypadku najkorzystniejszy, również przy opracowywaniu prac literackich 
powstałych w kręgu tradycji anglofóńskich krajów Afryki Subsharyjskiej. 

. Książka składa się z trzech części i zarazem bloków tematycznych. W pierw
szej, zatytułowanej Kłopoty z tożsamością — dylematy terminologiczne, omówione 
zostały zagadnienia związane z globalizacją kulturową i rolą czasu, tożsamością i af-
rykańskością oraz afrykańską literaturą. Druga, zatytułowana Czynniki kształtujące 
tożsamość, przedstawia perspektywę czasowo-przestrzenną, opis przebiegu proce
sów społecznych w afrykańskiej rzeczywistości oraz społeczne tło procesów tożsa
mościowych. Wreszcie w części trzeciej, Problematyka tożsamości w literaturze 
afrykańskiej, poruszone zostało zagadnienie tożsamości we wczesnej, literaturze an
glojęzycznej, a zwłaszcza kobiecy aspekt literatury afrykańskiej; omówiono afrykań
ską poezję nawiązująca do dylematów tożsamościowych, jak również pozaafrykań-
skie inspiracje pisarzy i intelektualistów afrykańskich oraz ich stanowisko na temat 
roli literatury i tożsamości. 

Rozdział pierwszy wskazuje na niezwykle istotne czynniki, które porządkują 
interpretację zmiany tożsamości. Jest to globalizacja kulturowa i tradycja. Tradycja 
rozumiana jako „wszystko to, co stanowi o specyfice środowiska, w którym przebie
ga proces kształtowania się świadomości jednostkowej i grupowej" (s. 13—14). Au
torka nie próbuje sztucznie oddzielać tych dwóch światów - potencjalnie tradycyj-
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nego i aktualnie globalnego. Dostrzegając dynamizm tożsamości tradycyjnej, pod
kreśla, iż afrykańscy twórcy wpisują się w sferę literatury światowej. Uwrażliwia też, 
że nie istnieje jedna kultura uniwersalna, przeciwstawia się zatem dyskursowi zakła
dającemu, iż wielość i bogactwo licznych tradycji można by sprowadzić do jednego 
uniwersalnego kodu kulturowego. 

Innymi kategoriami, służącymi do zobrazowania relacji kulturowych, są prze
cinające się osie czasu i przestrzeni. Warto wspomnieć, iż autorka pracę doktorską 
obroniła pod kierunkiem Andrzeja Zajączkowskiego, socjologa Afryki, któremu 
między innymi zadedykowała swoją książkę. Zajączkowski poświęcił wiele lat swo
jej pracy naukowej na badanie zagadnienia czasu w Czarnej Afryce. W niniejszej 
książce wymiar czasu i przestrzeni został ujęty między innymi w kontekście zjawi
ska globalizacji, która zostaje interpretowana jako bezpośrednia przyczyna pewnej 
konwersji czasowo-przestrzennej. Przywołany w rozdziale Anthony Giddens, brytyj
ski socjolog, wskazuje na ową konwersję w pracy Nowoczesność i tożsamość. „Ja" 
i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności1: 

o ile w społeczeństwach przednowoczesnych znaczący był „prymat miejsca nad czasem" (fizyczne 
przywiązanie do miejsca oraz systemu kulturowego odgrywało zasadniczą rolę), to w społeczeństwach 
ponowoczesnych czynnik czasu odgrywa rolę znacznie ważniejszą. W „przestrzeni czasowej" dochodzi 
do kontaktów i spotkań ponadlokalnych, które mogą mieć lub mają bardzo znaczący wpływ na przebiegi 
procesów tożsamościowych. , 

Obserwacja ta prowadzi do konkluzji, iż czas staje się „organizatorem prze
strzeni kulturowej", co jest odczytywane jako cecha wyłącznie społeczeństw współ
czesnych. Reprezentowane tu stanowisko opowiada się za dwoma rodzajami społe
czeństw: przednowoczesnych, zachowujących „prymat miejsca nad czasem", oraz 
ponowoczesnych j w których to czas odgrywa ważniejszą rolę. 

Jest to interesujące zagadnienie, z którym polemizują inni naukowcy, między 
innymi hiszpański socjolog Manuel Castells, który w pierwszym tomie trylogii The 
Information Age: Economy, Society and Culture, przetłumaczonym na język polski 
pt.: Społeczeństwo sieci, analizuje społeczną i ekonomiczną dynamikę przemian 
związanych z rewolucją technologiczną. Już pod koniec lat 90. X X w. postulował 
„zemstę przestrzeni nad czasem". Wyjaśnia on, w jaki sposób komunikacja przez 
Internet, umożliwiająca synchronię zdarzeń, znosi czas do kategorii tzw. bezczasu. 

Można założyć, że zjawisko, gdzie „przestrzeń kształtuje czas w naszym spo
łeczeństwie"2, przynależy do epoki postmodernizmu, natomiast nazwane przez au
torkę, za Giddensem, społeczeństwa ponowoczesne, należałoby jednak rozumieć 
jako nowoczesne. Wówczas powstałby następujący schemat: społeczeństwa przed-
nowoczesne - prymat miejsca nad czasem jako „zmaterializowaną wersją wydarzeń" 
(s. 18), społeczeństwa nowoczesne - prymat czasu nad miejscem, społeczeństwa 
ponowoczesne - powrót do prymatu miejsca nad czasem, znoszącego siebie samego 

1 A . G iddens , Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności. War
szawa 2002, s. 17. 

2 M . Cas te l l s , Społeczeństwo sieci, red. nauk. M . M a r o d y , przeł. K . Pawlus [et al.], Warszawa 2007. 
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do bezczasowego czasu; Kwestia ta oczywiście stanowi tu dygresję, aczkolwiek 
może być kolejnym bodźcem przy rewizji tożsamości współczesnych Afrykanów. 

Małgorzata Szupejko pisze: 

Tożsamość jako przedmiot badań kulturowo-spolecznych jest kategorią z zakresu świadomości zbioro
wej. [...] Tożsamość wywodzi się z pewnej wiedzy odnoszącej się do własnej grupy etnicznej: wiedzy 
o jej historii, roli społecznej, powołaniu, a nawet misji (s. 19). 

Można być przywiązanym do tych wartości, można je w pewnym momencie 
życia zanegować. W twórczości afrykańskich pisarzy często występuje ten wątek 
dualizmu. Fabuły ich powieści oscylują pomiędzy „odejściem człowieka plemienne
go", a sięganiem wciąż do tradycji. Z tego napięcia buduje się współczesna tożsa
mość afrykańska. 

Wyłania się też w tym kontekście rola języka, który stanowi często manifest, 
jasno.określający, za kogo uważa się dany twórca. Literatura w językach europej
skich przeciwstawiona zostaje twórczemu warsztatowi w rodzimych, lokalnych ję
zykach, dla podkreślenia odrębności autora. Wyraz postrzeganego świata zamknięty 
jest w specyfice lingwistycznej, w różnych gramatykach, składniach i wieloznacz
nych słowach. Zatem, jaki byłby ten wspólny mianownik dla zdefiniowania swoistej 
„afrykańskości"? 

Autorka proponuje klika esencjonalnych stwierdzeń. Charakteryzuje ten przy
miotnik następująco: , 

afrykańskość musi zakładać świadomy akt deklaracji owej tożsamości, odwoływać się może również do 
zjawisk kulturowych, które funkcjonują w potocznej świadomości nie-Afrykanów jako „afrykańskie" 
oraz „owa afrykańskość", to również sposób pozdrawiania się, prowadzenia rozmowy, spontaniczność 
tańca, żywiołowość muzyki i śpiewu, oryginalność instrumentów. To również specyfika skojarzeń 
zawarta w przysłowiach ludowych [...] (s. 25).. 

Jednak nie tylko zewnętrzne przejawy mają świadczyć o tym, czy ktoś czuje 
się przynależny do kręgu afrykańskiej tożsamości. Dużą rolę odgrywa tu sfera du
chowości i wspólnych przeżyć, doświadczeń, dziejów. 

Literatura może stanowić lustro, w którym odbija się otaczająca pisarzy aktu
alna rzeczywistość. W języku prozy lub poezji twórca może przemycić wątki zwią
zane z własną tożsamością, odpowiadając sobie na pytanie: jakie on sam zajmuje 
miejsce we współczesnym mu świecie. Jak zatem afrykańscy pisarze definiują litera
turę? Szupejko przytacza wypowiedź południowoafrykańskiej białej pisarki Nadine 
Gordimer: 

Pisarstwo uprawiane w jakimkolwiek języku przez samych Afrykanów i przez innych, jakiegokolwiek 
koloru skóry, którzy podzielają z Afrykanami doświadczenia, kształtujące ich mentalnie i duchowo 
właśnie dzięki Afryce, a nie jakiemukolwiek innemu miejscu na świecie (s. 27-28); 

. Z takim ujęciem konstytutywności literatury afrykańskiej zgadza się, przyta
czana w książce, nigeryjska pisarka Flora Nwapa oraz literaturoznawca i afrykanista 
- Janusz Krzywicki. W tym miejscu autorka przybliża kwestię uniwersalności twór-
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czości afrykańskich pisarzy. Ponieważ wyszli oni poza złożoność natury, ich rodzin
nego kontynentu, podjęli zarazem dialog o charakterze uniwersalnym. Stali się dzię
ki temu uczestnikami globalizacji kulturowej, wnosząc swoje własne regionalne 
wartości do świata ogólnoludzkich problemów. Ten fakt upomina nie-Afrykanów, 
by nie traktowali Afryki jako skansenu czy „muzeum osobliwości". 

W drugiej części książki powraca się do perspektywy czasowo-przestrzennej, 
podkreślając socjologiczny punkt wyjścia analizy, w odróżnieniu od literaturo-
znawczego. Opieranie się autorki na źródłach literackich stanowi pewną podporę 
w badaniu tekstów antropologicznych, socjologicznych i historycznych. 

W toku dziejów można przeanalizować wzajemne powiązania tych dwóch czynników - czasu i prze
strzeni - oraz ich wpływ na losy jednostek i społeczności, a także na wyobrażenia związane z autoiden-
tyfikacją(s. 32). . ; 

Autorka posłużyła się graficznym przedstawieniem następujących przemian 
tożsamości w perspektywie czasowej, dzieląc, czas linearny, historyczny na cztery 
okresy: • . -" •. 
- prekolonialny, 
- kolonialny, ; 
- postkolonialny, 
- współczesny (u progu nowego tysiąclecia). ••">••? 

Za czynniki, które są najistotniejsze w procesie kształtowania tożsamości in
dywidualnej, zostały tu przyjęte: 
- religia, 
- sfera kulturowo-społeczna, 
- sfera ekonomiczno-polityczna, . 
- kierunek orientacji w sferze świadomości zbiorowej. 

W celu zobrazowania tego wykresu warto przyjrzeć się dla przykładu jednemu 
czynnikowi, mianowicie ..kierunkowi orientacji w sferze świadomości zbiorowej", 
co stanowić będzie dobre podłoże do dalszych rozważań. 

W okresie prekolonialnym dominowała orientacja klanowa, plemienna oraz 
świadomość bycia „bycia członkiem klanu, plemienia". W czasie kontaktu z cywili
zacją europejską.wspomniane poczucie zostało połączone ze świadomością „bycia 
Afrykaninem", przejawiającą się poprzez eksponowanie swej etniczności, jako wy
razu solidarności grupowej. Okres postkolonialny dał Afrykanom, poza tymi już 
opisanymi orientacjami, świadomość bycia obywatelem wspólnego, niepodległego 
państwa. I współcześnie, choć obecne pozostały więzi z rodzinnymi tradycjami, 
tożsamość współczesnego Afrykanina, u progu X X I w., zostaje wzbogacona o re
fleksję nad jego współuczestnictwem w globalnej kulturze masowej. 

Taka autorefleksyjność jest niezbędna do ustanowienia się podmiotowości. 
Zatem już nie tylko wartości wspólnotowe kierują Afrykaninem przy wyborach ży
ciowych, ale również autonomia jednostki. Do pozostałych czynników wpływają
cych na tożsamość autorka zalicza: tzw. westernizację zawodową, zachodnią religię, 
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edukację, podwójną lojalność; prawo, które rozczepiło się na zwyczajowe i współ
czesne prawodawstwo państwowe oraz migracje. 

Analiza tożsamości wiąże się z nieustającą zmianą i dynamizmem. Niniejsza 
książka stara się uwypuklić ten aspekt i ustrzec czytelnika przed pochopnym wtła
czaniem pewnych przejawów tożsamości w zastygłe, sztywne ramy. 

Jednak rodzina; będąca częstym motywem, do którego powracają sami afry
kańscy twórcy w swych pracach, zachowuje pewną stałą wartość. Nadal cechy takie 
jak: szacunek dla starszyzny, macierzyństwo czy potomstwo są bardzo cenione. Ro
dzina w kontekście społecznym spełniała niegdyś rolę integracyjno-ekonomiczną, 
a wobec jednostki pełniła rolę prokreacyjną i opiekuńczo-wychowawczą. Lojalność 
wobec rodziny i tej najbliższej, i tej dalszej była wyznacznikiem moralności Afryka
nina. Jednak problem pojawił się w obliczu masowych migracji zarobkowych do 
miast afrykańskich i Europy. Jednostka zaczynała się usamodzielniać finansowo 
i w końcu uniezależniać od swoich bliskich. Z jednej strony osłabiło to jej więzy 
z rodziną, z drugiej jest to pewien sprawdzian własnej moralności. Opozycja ta 
utrudnia zdefiniowanie swojej tożsamości. 

W trzecim bloku tematycznym Szupejko przedstawia literaturę afrykańską 
w pięciu odsłonach. Pierwsza z nich rekonstruuje wymiar prac literackich z końca lat 
50. i 60. X X w. Przejawiał się w niej na różny sposób podziw dla kultury europej
skiej. Wynikało to m.in. stąd, że nowe elity afrykańskie wykształcone zostały na 
europejskich uczelniach i ulegały pewnym trendom pisarskim, charakterystycznym 
dla Anglii, Francji czy Belgii. W miarę upływu czasu, pojawiały się jednak wyraźne 
wątki rozliczające zderzenie się dwóch kultur i konsekwencje tej sytuacji. 

.Wyobcowanie ze świata tradycji i n iemożnośc i znalezienia swojego miejsca w świecie , do k tórego 
wkracza się z b agażem aspiracji, lecz z nikłymi szansami na ich realizację (s. 61). ; 

Rozdźwięk pomiędzy nowoczesnymi wartościami a tradycyjnymi dotknął rów
nież kobiety. Usamodzielnienie się kobiet, które w obliczu migracji ekonomicznej 
mężczyzn do miast, zaczęło uświadamiać przywiązanym do domostwa kobietom, że 
mogą wiele zdziałać również w przestrzeni publicznej. Emancypacja kobiet w oma
wianej książce została opisana na przykładzie kategorii businesswoman oraz kobiet 
pisarek. Poza przytoczeniem najbardziej znanych powieści poruszających wątek roli 
kobiety we współczesnych świecie lub pisanych przez same pisarki, przetłumaczonych 
na wiele języków europejskich (takich jak chociażby prace Bena Okri, Droga bez dna3 

czy Ngozi Adichie, Fioletowy hibiskus4), Szupejko przybliża polskiemu czytelnikowi 
współczesną poezję afrykańską, we własnym tłumaczeniu. Dzięki temu dociera do 
najbardziej aktualnych manifestów tożsamości współczesnych Afrykanów. W tym 
rozdziale zostali przywołani poeci znani i cenieni oraz młodzi twórcy, dopiero rozwi
jający swój talent, m.in. z Gambii, Ugandy, Ghany. 

Analiza ich wierszy ukazuje podstawowe problemy, wobec których, w czasach 
obecnych, Afrykanie konfrontują swoje jestestwo. Warto wymienić chociaż takie 

3 B. O k r i , Droga bez dna, Poznań 1994. ' 
4 N . A d i c h i e, Fioletowy hibiskus, Warszawa 2004. 
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kwestie, jak: wyobcowanie emigrantów w obcej kulturze; poszukiwanie prawa do 
„pełnego zaistnienia w świecie kultury wykraczającej poza świat [...] własnej lokal-
ności" (s. 100); zdeterminowane tkwienie w globalnych uwarunkowaniach; rasizm. 

Jako pozaafrykańskie inspiracje twórczości afrykańskich pisarzy i poetów zo
stały wymienione idee i wartości, które nie mają rodowodu afrykańskiego, a ich ko
rzenie sięgają często Europy i Ameryki Północnej. Są to: komunizm, kosmopolityzm, 
zachodnia edukacja i religia, wolność w podejmowaniu indywidualnych decyzji, f i
nansowa i psychologiczna niezależność od rodziny. ; > 

Eksponowane są w tym miejscu historyczne fakty z obszaru polityki, w któ
rym „zinternalizowane wartości systemu filozoficzno-społecznego wywodzącego się 
z kręgu obcej kultury" (s. 117) doprowadziły afrykańskich intelektualistów do prze
śladowań w ich rodzimym kraju. W książce przywołane zostały m.in. losy Maina wa 
Kinyatti, kenijskiego profesora historii, który za wiarę w naukowy socjalizm i gło
szenie komunistycznych przekonań studentom został uwięziony przez kenijską poli
cję. Zatem Afrykanin, chcąc otwarcie głosić idee, w. które wierzył, a które były obce 
miejscowym, afrykańskim strukturom państwowym, musiał albo okupić to pozba
wieniem wolności, albo emigracją. Na to drugie rozwiązanie zdecydował się Moses 
Iseagawa, ugandyjski pisarz, powszechnienie znany w Europie dzięki m.in. powieści 
Kromki abisyńskie5, mieszkający obecnie w Holandii, oraz inny twórca, na którym 
autorka się skupia - Dambudzo Marechera, pochodzący z Zimbabwe, studiujący 
pewien czas w Anglii. To, co bardzo istotne, to fakt, iż pisarze ci zostali wpisani do 
„pokolenia niezwiązanego już emocjonalnie z rozliczaniem kolonializmu" (s. 124), 
przez to w ich powieściach przewija się częściej wątek osobisty w kontekście glo
balnych przemian kulturowych. 

Główna myśl zawarta w tej części książki odsłania sens pisarstwa afrykań
skich twórców. Jest to przekonanie, iż świadomie wybierając swój zawód, chcieliby 
w związku z tym, aby ich tożsamość 

postrzegana była w całej swej złożoności i odrębności, lecz aby te cechy nie ciążyły na nich wielkim 
bagażem inności (s. 127). ' • ... .• . ••: ; 

Manifest ten wypowiedziała wspomniana już Ngozi Adichie, ale podobne 
przesłanie niesie ze sobą większość analizowanych afrykańskich prac literackich. 
Znacząca jest też refleksja kenijskiego twórcy Jamesa Ngugi, który w swej pracy 
wyraża jawną konfrontację z Zachodem. Uznał ón, iż: 

pisarz lub artysta musi równocześnie płynąć w rzece i siedzieć na jej brzegu, patrząc, jak płynie. Jestem 
produktem wspólnoty i chciałbym dać coś tej wspólnocie (s. 130). \ 

Otwarta postawa tego pisarza może być porównana z postawą wybiórczej 
otwartości ugandyjskiego poety, Taban Lo Liyong. Artysta ten pewną część dzie
dzictwa kulturowego tradycyjnej Afryki chciałby zostawić, jak to określa, antropolo-

1 M . I segawa, Kroniki abisyńskie, Warszawa 2003. 
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gom, czyli mity, bajki ludowe, a sam chciałby dać ugandyjskiemu społeczeństwu 
literaturę wyrosłą na bazie tego, co naukowcy zebrali i utrwalili. 

Również analizy wybranych wywiadów z afrykańskimi twórcami z ostatnich 
10 lat doprowadziły autorkę do potwierdzenia wstępnej hipotezy, iż sami afrykańscy 
intelektualiści są świadomi dynamicznej zmiany swojej prywatnej tożsamości, jak 
i innych Afrykanów, którzy wciąż muszą redefiniować swoje ,ja" w procesie globa
lizacji kulturowej. 

W końcowej części książki znalazły się noty biograficzne poetów i pisarzy af
rykańskich, których prace zostały przeanalizowane przy opisie problemu tożsamości. 
Dużym walorem tej publikacji jest przywołanie twórczości autorów ze wszystkich 
regionów Afryki. Pomimo tego, iż autorka specjalizuje się w Afryce Wschodniej, 
badając zjawiska społeczne i kulturowe głównie w Ugandzie, Kenii i Tanzanii, tutaj 
sięgnęła po intelektualistów z całego kontynentu na południe od Sahary. W Informa
cjach o twórcach czytelnik może zapoznać się z krótką biografią ośmiu pisarzy nige-
ryjskich, czterech kenijskich, trzech z Ghany, trzech z RPA, dwóch ugandyjskich, 
jednym sudańskim i jednym z Zimbabwe. 

Praca dzięki temu stanowi przekrojowe studium nad autorefleksją współcze
snych Afrykanów, tych tworzących na rodzimym kontynencie oraz tych mieszkają
cych obecnie poza swoim miejscem narodzin. 

Książka Małgorzaty Szupejko, Afrykańska tożsamość u progu XXI wieku. 
Anglojęzyczna literatura Czarnej Afryki i jej twórcy, jest publikacją ważną, przeła
mującą wiele krzywdzących stereotypów dotyczących afrykańskiej kultury i społe
czeństwa. 


