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Léopold Sédar Senghor (1906�2001), wybitny publicysta, �wiet-
ny mówca, krytyk literacki, filozof, kulturolog i lingwista, jeden
z najzdolniejszych poetów afrykañskich XX wieku, by³ jednym
z pierwszych, którzy ju¿ w latach 30. rozpoczêli dialog miêdzy Afry-
k¹ a Europ¹. Jego poezja i publicystyka rozszerzy³a kulturow¹ prze-
strzeñ, a dzia³alno�æ spo³eczno-polityczna stworzy³a podwaliny pod
porozumienie miêdzy ró¿nymi kontynentami. Wielki patriota Afryki,
by³ i pozostanie cz³owiekiem otwartego �wiata, �wiata bez granic.

Senghor urodzi³ siê w 1906 roku w miejscowo�ci Joal-la-Portu-
gaise. Pochodzi³ z rodziny kupieckiej. W 1928 roku wyjecha³ do
Pary¿a, gdzie ukoñczy³ studia uniwersyteckie i zetkn¹³ siê z wielo-
ma czarnymi intelektualistami. Przyja�ñ z Aimé Césaire�em i Léonem
Damasem mia³a istotny wp³yw na powstanie i sformu³owanie przez
niego w przysz³o�ci koncepcji �négritude�. Po ukoñczeniu studiów
Senghor by³ nauczycielem literatury francuskiej w szkole �redniej
w Tours. Podczas II wojny �wiatowej s³u¿y³ w armii francuskiej
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i dosta³ siê do niewoli. Po wyzwoleniu Francji w 1944 roku Senghor
zatrudni³ siê jako wyk³adowca w Narodowym Instytucie Zamorskich
Terytoriów, w Katedrze Lingwistyki Afrykañskiej, gdzie kontynu-
owa³ badania nad narodow¹ poezj¹ serer1 (temat rozprawy doktor-
skiej). Od 1951 roku sta³ siê najwiêkszym autorytetem w�ród poli-
tycznych liderów kraju.

Przywódca polityczny

Najwiêkszym marzeniem Senghora jako przywódcy politycznego
by³a realizacja do 2000 roku wizji Senegalu na poziomie cywilizacji
przemys³owej, ale bez szkody dla jego warto�ci duchowych, warto�ci
negro-afrykañskiego �wiata. Podczas uroczysto�ci, zorganizowanych
z okazji 70. urodzin polityka, na pytanie dziennikarki, jak sobie
wyobra¿a przysz³o�æ Senegalu, odpowiada³: �Wierzê, ¿e je¿eli Afryka
zdo³a zachowaæ swoje w³asne moralne warto�ci, to, co nazywam
Jom, Kersa, Mun2, to znaczy je¿eli zachowamy cechy ducha naszych
przodków, je¿eli przy tym zdo³amy przyswoiæ sobie ducha metod
i organizacji, s¹dzê, ¿e wówczas Afryka zdo³a wyj�æ na prawid³ow¹
drogê rozwoju [...]�3. W³a�ciw¹ drogê widzia³ Senghor w �afrykañ-
skim socjalizmie� lub �demokratycznym socjalizmie�.

Aby zrozumieæ proces, jaki z³o¿y³ siê na sformu³owanie owej
koncepcji, w której znalaz³y odzwierciedlenie filozoficzne i estetycz-
ne pogl¹dy Senghora, nale¿y przyjrzeæ siê okresowi, gdy przysz³y
polityk pobiera³ nauki w Pary¿u i formu³owa³ siê jako poeta i filo-
zof. Wspólnie z nim w Liceum im. Ludwika Wielkiego uczyli siê

1 Serer � grupa etniczna stanowi¹ca 14% ludno�ci Senegalu � por. Afryka,
pod. red. W. Maika, t. 2, Poznañ 1999, s. 164.

2 W jêzyku wolof: Jom � godno�æ, Kersa � szacunek, Mun � godne przyjmo-
wanie tego co przynosi los.

3 Por. Le Soleil-Speciale, Suplement au nr 1943-oct. 1976 (70-me anniver-
saire de Senghor), s. 17. Cyt. wg. Í. Ä. Ëÿõîâñêàÿ, Ëåîïîëüä Ñåäàð Ñåíãîð, Ìîñêâà
1995 (wszystkie cytaty w tek�cie podaj¹ w t³umaczeniu w³asnym � I.A.N.], s. 12.
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wówczas przysz³y prezydent Francji, zagorza³y bibliofil Georges
Pompidou, przyszli pisarze Robert Merle i Pierre Kursel. Od listo-
pada 1933 roku Senghor uczestniczy³ w powo³aniu Towarzystwa
Zachodnioafrykañskich Studentów (pó�niej zosta³ Prezesem towa-
rzystwa), na spotkaniach którego czêsto dyskutowano kwestie asy-
milacji skolonizowanych narodów, metyzacji, konieczno�ci utrzymy-
wania trwa³ych zwi¹zków z kultur¹ Afrykañczyków. W 1934 roku
Senghor wspólnie z Léonem Gontran Damasem i Aimé Césaire�em
wydaj¹ studenckie pismo �L�Etudiant Noir� (�Czarny Student�).
Poruszaj¹c aktualne wówczas zagadnienia krytyki kolonialnej poli-
tyki asymilacji kulturowej, g³osili duchow¹ dekolonizacjê, zoriento-
wan¹ na cechy negro-afrykañskiej sztuki i folkloru. Przy czym sta-
rano siê na tym etapie nie ingerowaæ w sprawy polityki. Léon Gon-
tran Damas z Gujany Francuskiej szczególnie ostro wystêpowa³
przeciwko kszta³towaniu �czarnego Francuza� i ho³dowania trady-
cjom francuskim kosztem murzyñskiego dziedzictwa kulturowego (zbiór
wierszy pt. Pigments, 1937). Redakcja czasopisma, a zw³aszcza Sen-
ghor, przeciwstawiali afrykañsk¹ kulturê i cywilizacjê europejskiej
nie tyle w historycznym, ile w rasowo-biologicznym aspekcie.

Lata 30. to okres najwiêkszego radykalizmu w ¿yciu Senghora.
W 1936 roku zosta³ cz³onkiem Socjalistycznej Partii � Francuskiej
Sekcji Robotniczej Miêdzynarodówki i podczas wyborów g³osowa³
na komunistów. Jednak ju¿ w latach 30., nawet w okresie najwiêk-
szego zbli¿enia z komunistami, Senghor zauwa¿a³ doktrynerstwo,
obojêtno�æ wobec wszystkiego, co wychodzi³o poza ramy ich wyobra-
¿enia o walce klasowej. W pó�niejszym okresie rozmy�laj¹c o istocie
i �wiatowym znaczeniu teorii socjalistycznych i komunistycznych,
Senghor wypowiada siê ju¿ o wiele bardziej krytycznie ni¿ w latach
30. i 40., kiedy jeszcze wierzy³, ¿e mo¿liwe jest wniesienie korekty
w marksizm, nie naruszaj¹c przy tym jego podstaw: �[...] nie sposób
zaprzeczyæ � pisze � ¿e w wiêkszo�ci przypadków, gdy socjalizm
naukowy otrzyma³ praktyczne zastosowanie, do obecnych czasów
nie da³ tych rezultatów, na które od niego oczekiwano, nie tylko



226 Iwona Anna Ndiaye

w krajach afrykañskich, ale tak¿e w Europie, Azji, Ameryce, tj. nie
widzimy spo³eczeñstwa, gdzie dobrobyt i sprawiedliwo�æ spo³eczna
¿yj¹ w symbiozie jako wyraz wolno�ci demokracji. [...] T³umaczy to
fakt, ¿e Europejczycy, których na�ladowa³y inne narody, zbyt du¿y
nacisk k³adli jedynie na aspekt doktryny, odrzucaj¹c inne [...]. Marks
i Engels � byli pierwszymi, którzy s¹ za to odpowiedzialni, jako ¿e
w³a�nie oni akcentowali struktury ekonomiczne, wszystko co podda-
wa³o siê logice, odrzucaj¹c mo¿liwo�ci intuicyjnego poznawania �wiata,
zmniejszaj¹c znaczenie kultury, wolno�ci duchowej i demokracji. Oto
dlaczego mówiê, ¿e demokracja jest wa¿niejsza od socjalizmu... Bez
w¹tpienia by³bym komunist¹, gdyby komunizm nie opiera³by siê na
dwóch zasadach, które od zawsze mnie odpycha³y: ateizmie i dykta-
turze proletariatu�4. Senghor twierdzi³, ¿e ka¿dy cz³owiek ma po-
trzebê wiary, zarówno atei�ci, jak i nieatei�ci. Nawet pogr¹¿aj¹c siê
w polityce cz³owiek, jego zdaniem, ma potrzebê realizacji utopii:
porywu, marzenia, nadziei, które wynosz¹ nas ponad poszukiwania
codziennego komfortu i wygody.

Przy czym dla Senghora zawsze pryncypialnie wa¿nymi by³y
�rodki, które stosowano w celu osi¹gania i realizacji zadañ poli-
tycznych i programów oraz to co cechowa³o wybitnych dzia³aczy
politycznych i spo³ecznych � jedno�æ celu. Dlatego te¿ szanuj¹c po-
lityków-radyka³ów i wodzów-rewolucjonistów, Senghor z nieskrywa-
nym ciep³em mówi³ tylko o Mohandasie Karamchandzie Gandhim:
�To on umocni³ mnie, moje uczucia i pogl¹dy na temat tego, ¿e
duchowe warto�ci nale¿y wysuwaæ na plan pierwszy; to one s¹ prio-
rytetowe � w porównaniu z warto�ciami naukowymi i materialny-
mi. Dlatego zawsze przedk³ada³em drogê bez u¿ycia si³y, nie toleru-
j¹c poni¿enia w polityce�5.

Senghor zawsze by³ otwarty na przyjacielskie kontakty. II woj-
na �wiatowa, niewola, niemiecki obóz koncentracyjny powinny, jak

4 Í. Ä. Ëÿõîâñêàÿ, op. cit., s. 25.
5 Ibidem, s. 26.



227Dialog miêdzy Afryk¹ a Europ¹...

siê wydawa³o, przerwaæ jego przyjacielskie internacjonalne zwi¹zki,
znajomo�ci i kontakty. Jednak to nie nast¹pi³o. Senghor w polityce,
podobnie jak i w ¿yciu osobistym, stara³ siê unikaæ konfrontacji.
Wprawdzie II wojna �wiatowa przynios³a Senghorowi, jak wielu
innym, rozczarowanie, straty, fizyczne i moralne cierpienie; wstrz¹-
snê³a jego duchowym �wiatem, ale nie sta³a siê jego osobist¹ trage-
di¹. Kryzysowe, nadzwyczajne sytuacje zawsze by³y jego zdaniem
pozbawione alternatywy. Wobec zagro¿enia faszyzmu, Senghor natych-
miast w³¹czy³ siê do walki z nim, zostaj¹c cz³onkiem francuskiego
ruchu oporu. W 1944 roku ryzykuj¹c ¿yciem, przez kilka tygodni ukry-
wa³ w swoim mieszkaniu komunistkê-¯ydówkê wraz z jej synem.

Chocia¿ przez d³ugi czas mieszka³ z dala od ojczystego kraju,
który odwiedza³ rzadko, niezmiennie interesowa³ siê polityczn¹
i sytuacj¹ spo³eczn¹ Senegalu. W listopadzie 1945 roku za namow¹
znanego senegalskiego dzia³acza Lamine Gueye�a zgodzi³ siê repre-
zentowanie Senegalu na Pierwszym Zgromadzeniu Ustawodawczym
Francji (wybrany 21 pa�dziernika 1945 roku). Dziewiêciu deputowa-
nych z Czarnej Afryki utworzy³o Bloc Africain, który wchodzi³
w sk³ad Socjalistycznej Partii Francji (SFIO). Ale wzglêdnie szybko
� w pocz¹tkach 1946 roku � wiêkszo�æ z nich nawi¹za³a wspó³pracê
z Komunistyczn¹ Parti¹ Francji (PCF). Jednak¿e Senghor, Gueye
i Diallo z Gwinei nadal pozostali z socjalistami. Jako G³ówny Radny
z Senegalu i cz³onek Wielkiej Rady � Grand Conseil � Francuskiej
Afryki Zachodniej (AOF) Senghor bra³ udzia³ w przygotowaniu sto-
sunkowo liberalnego projektu konstytucji, który Zgromadzenie Usta-
wodawcze zatwierdzi³o w kwietniu 1946 roku, choæ spo³eczeñstwo
odrzuci³o w referendum w maju tego¿ roku. Zosta³ tak¿e wybrany
do Drugiego Zgromadzenia Ustawodawczego Francji (2 czerwca 1946
roku), które opracowa³o inny projekt konstytucji (przyjêty przez
Zgromadzenie we wrze�niu i w czasie referendum z pa�dziernika
1946 roku).

A¿ do 7 maja 1946 roku ludno�æ Senegalu by³a podzielona na
�poddanych� i znacznie mniej liczn¹ grupê �obywateli�. Dopiero od
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tej daty wszystkich mieszkañców zaczêto oficjalnie traktowaæ jako
�obywateli�. Tak jak inne kolonie Senegal mia³ � zgodnie z konsty-
tucj¹ � G³ówn¹ Radê przemianowan¹ w 1952 roku na Zgromadzenie
Terytorialne. W wiêkszo�ci wypadków idea Unii Francuskiej ca³ko-
wicie nie odpowiada³a Afrykanom z Afryki Zachodniej, tak samo jak
i innym zamorskim �obywatelom�. W roku 1946 roku czo³owi poli-
tycy Czarnej Afryki zaczêli g³osiæ radykalizm i ¿yczliwie odnosiæ siê
do marksizmu. Przy�wieca³a im my�l, ¿eby doprowadziæ do wiêkszej
decentralizacji, poniewa¿ Zgromadzenie Unii Francuskiej mia³o nie-
wielki wp³yw, choæ czarni Afrykanie i inne narody kolonialne by³y
w nim stosunkowo dobrze reprezentowane.

Po�ród radyka³ów Czarnej Afryki znalaz³ siê Félix Houphouët-
Boigny z Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, który nale¿a³ do Union Répu-
blicaine de la Résistance i sympatyzowa³ z francuskimi komunista-
mi. Poniewa¿ wiêkszo�æ zachodnioafrykañskich deputowanych mia-
³a takie same przekonania, zorganizowali konferencjê w Bamako, na
której zosta³a utworzona nowa partia � Rassemblement Démocrati-
que Africain (RDA) � z Houphouetem jako pierwszym jej przewod-
nicz¹cym (pa�dziernik 1946 roku). Zgodnie z polityk¹ Partii Socja-
listycznej Senghor i Gueye postanowili nie uczestniczyæ w tej kon-
ferencji.

SFIO nie zdo³a³a jednak¿e w perspektywie czasu spe³niæ nadziei
czarnych Afrykanów, gdy¿ popieraj¹c rozmaite reformy w rzeczywi-
sto�ci zmierza³a do ich asymilacji. Pod koniec 1946 roku Senghor,
który w listopadzie ponownie zosta³ wybrany do francuskiego par-
lamentu, prawdopodobnie zamierza³ wcze�niej czy pó�niej odrzuciæ
model francuskich partii politycznych. Nie by³ ani socjalist¹, ani
komunist¹ i pomimo popularno�ci, jak¹ cieszy³ siê w Senegalu, odcina³
siê raczej od g³ównych kierunków politycznych Francuskiej Afryki
Zachodniej, szczególnie od RDA. W swoim pi�mie �La Condition
Humaine� skrytykowa³ w³asn¹ partiê, Bloc Africain. Stanowczo prze-
ciwstawi³ siê francuskiej polityce asymilacji zarówno w dziedzinie
polityki, jak i kultury. W marcu 1947 roku francuscy komuni�ci
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zostali odsuniêci od rz¹dów we Francji, staj¹c siê czo³ow¹ si³¹ opo-
zycji. Byli najmocniejszymi sojusznikami RDA, której pozycja sta-
wa³a siê coraz trudniejsza wobec wzrastaj¹cego wrogiego nastawie-
nia rz¹du.

W pa�dzierniku 1948 roku Senghor utworzy³ w³asn¹ partiê, Bloc
Démocratique Sénégalais (BDS) i po³¹czy³ siê z Indépendents d�Outre
Mer (IOM). Po od³¹czeniu siê od SFIO w Senegalu dzia³a³y trzy
powa¿niejsze grupy polityczne: BDS Senghora, partia Gueye�a i Union
Démócratique Sénégalaise (UDS) � oddzia³ RDA w Senegalu. Pod
naciskiem francuskiej administracji (dzia³alno�æ RDA zosta³a zaka-
zana l lutego 1950 roku) UDS straci³a na znaczeniu, a w ci¹gu 1951
roku zachwia³a siê tak¿e pozycja Gueye�a.

Partia Senghora sta³a siê g³ówn¹ parti¹ polityczn¹ Senegalu,
a sam Senghor czo³owym politykiem IOM. Po szeregu dramatycz-
nych wypadków RDA, której przewodzi³ Houphouët-Boigny, posta-
nowi³a zerwaæ sojusz z Komunistyczn¹ Parti¹ Francji. Jej senegal-
ski oddzia³ UDS by³ przeciwny tej decyzji i w lipcu 1955 roku zosta³
pozbawiony cz³onkostwa RDA. Linia postêpowania Houphoueta zy-
ska³a poparcie mniejszo�ci UDS, która przyjê³a nazwê Mouvement
Populaire Sénégalais (MPS).

W tym okresie Senghor wysun¹³ federalizm jako swój program
polityczny, natomiast Houphouët-Boigny nawi¹za³ wspó³pracê z rz¹-
dem francuskim. RDA pod jego kierownictwem utworzy³a sojusz
z francusk¹ Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (par-
ti¹ Plevena i Mitteranda). W latach 50. Houphouëtowi uda³o siê
wzmocniæ wp³ywy RDA � w 1956 roku zosta³ obrany burmistrzem
Abid¿anu i wszed³ do francuskiego Gabinetu. Ze wzglêdów tak-
tycznych odrzuci³ federalizm Senghora � pragn¹³ zachowaæ przy-
chylno�æ Francji, a obawia³ siê, ¿e �wietnie prosperuj¹cy biznesme-
ni Wy-brze¿a Ko�ci S³oniowej musieliby straciæ czê�æ zysków, gdyby
utworzono Federacjê Zachodnioafrykañsk¹.

Senghor by³ zwolennikiem koncepcji wspólnoty francusko-euro-
afrykañskiej. Swoje pogl¹dy przedstawi³ na Radzie Europejskiej
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w 1953 roku oraz na innych konferencjach. W 1954 roku Senghor
wysun¹³ koncepcjê, aby utworzyæ dwie federacje, ze stolicami w Da-
karze i w Abid¿anie. Ale partykularyzm Houphouëta zwyciê¿y³,
poniewa¿ RDA by³a silniejsza od IOM. Tak zwane loi cadre (�prawo
ramowe�) odnios³o zwyciêstwo nad koncepcj¹ Senghora.

Jeszcze przed rozstrzygaj¹c¹ walk¹ o uzyskanie niepodleg³o�ci
Francja zdecydowa³a siê przyznaæ ka¿demu z terytoriów powszech-
ne prawo g³osowania i powo³aæ Radê Wykonawcz¹. Senghor wyrazi³
ostry sprzeciw przeciwko tej �ba³kanizacji�. W lipcu 1955 roku wci¹¿
wierzy³, ¿e zdobêdzie wiêcej autonomii i wzmocni wp³yw deputowa-
nych afrykañskich. W ramach loi cadre powo³ano do ¿ycia Rady
Rz¹dowe o ograniczonych kompetencjach wykonawczych. Lokalna
administracja zast¹pi³a poprzedni¹, której o�rodkami w³adzy by³y
stolice Francuskiej Afryki Zachodniej Dakar i Francuskiej Afryki
Równikowej Brazzaville. Rady Rz¹dowe zosta³y podporz¹dkowane
Wysokiemu Komisarzowi. Senghor okre�li³ te reformy jako �dzieci-
nadê�. Lansowana przez niego koncepcja konfederacji Francuskiej
Afryki Zachodniej i Francuskiej Afryki Równikowej nie mia³a teraz
racji bytu, lecz próbowa³ on przynajmniej umocniæ jedno�æ Senegalu,
tworz¹c koalicjê miêdzy w³asn¹ BDS a mniejszymi partiami. Powo-
³a³ zatem Bloc Progressiste Sénégalais (BPS), który wkrótce wszed³
w sk³ad nowej miêdzyterytorialnej partii utworzonej l stycznia 1957
roku przez deputowanych IOM � Convention Africaine (CA). Maj¹c
nadziejê na uzyskanie autonomii politycznej, CA po³¹czy³a siê
z Mouvement Socialiste Africain (MSA) Lamine Gueye�a. BPS Sen-
ghora zwyciê¿y³a w wyborach w marcu 1957 roku, uzyskuj¹c
47 mandatów na 60, i utworzy³a rz¹d. Senghor próbowa³ potem
zjednoczyæ wszystkie ugrupowania polityczne dzia³aj¹ce poza RDA,
co da³o pocz¹tek Parti du Regroupement Africain (PRA), która po-
wsta³a 26 marca 1958 roku. W tym samym czasie d¹¿y³ do zgody,
porozumienia i koordynacji z RDA, która bynajmniej nie by³a ca³ko-
wicie jednomy�lna i zjednoczona. Zgodno�æ dzia³ania, jak¹ zapropo-
nowa³a CA, zosta³a przyjêta przez RDA 2 listopada 1957 roku.
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W 1958 roku Senghor i Gueye utworzyli Union Progressiste Sénéga-
laise (UPS) w ramach senegalskiego oddzia³u PRA i g³osowali �tak�
w czasie referendum de Gaulle�a 28 wrze�nia 1958 roku. Wiêkszo�æ
polityków z UPS g³osowa³a �tak�, lecz w partii tej dzia³a³a równie¿
opozycja, która g³osowa³a �nie�. Ta ostatnia oderwa³a siê od UPS
i utworzy³a now¹ partiê, ale o dawnej nazwie, Parti du Regroupe-
ment Africain (Sénégal), która razem z Parti Africain de 1�Indépen-
dence (PAI) g³osowa³a �nie�.

Gwinea g³osowa³a �nie�, zdobywaj¹c w ten sposób niepodleg³o�æ.
Sekou Touré kierowa³ siln¹ opozycj¹ przeciwko Houphouët-Bo-
igny�emu. Sekou Touré, gwinejski dzia³acz zwi¹zkowy, zosta³ preze-
sem Conféderation Générale des Travailleurs d�Afrique Noire (CGTAN)
w 1956 roku, a w rok pó�niej powo³a³ Union Générale des Travail-
leurs d�Afrique Noire (UGTAN). RDA dalej nie uznawa³a ugrupowañ
marksistowskich, na przyk³ad senegalska PAI nie zosta³a dopusz-
czona na konferencjê w Pary¿u w lutym 1958 roku.

W tych warunkach polityka Senghora zmierzaj¹cego do stopnio-
wego osi¹gania celu, jakim by³o utworzenie federacji, przewa¿y³a
nad ¿¹daniem natychmiastowej niepodleg³o�ci. Senghor przy³¹czy³
siê do przywódców RDA w lipcu 1958 roku i zwróci³ siê do Charles�a
de Gaulle�a, nowego prezydenta Francji, o przyznanie Afrykanom
prawa do samostanowienia. Ale ani de Gaulle, ani Houphouët-Bo-
igny nie zgodzili siê na utworzenie federacji, o jakiej marzy³ Sen-
ghor. Podczas gdy de Gaulle nie chcia³ uformowanego w Afryce
silnego bloku politycznego, kontrolowanego uprzednio przez Francu-
zów, Houphouet-Boigny oczywi�cie niechêtnie widzia³ ewentualne
nadmierne skoncentrowanie w³adzy w Dakarze. Jednak Senghor
wci¹¿ nie porzuca³ swych planów. Usi³owa³ utworzyæ mniejsz¹ fede-
racjê czterech francuskojêzycznych krajów zachodnioafrykañskich:
Senegalu, Sudanu Zachodniego (obecnie Mali), Dahomeju (obecnie
Benin) i Górnej Wolty (obecnie Burkina Faso). Szanse na przepro-
wadzenie tego planu nie by³y zbyt wielkie. Istnia³y trudno�ci zwi¹-
zane z przywództwem, problemy z racji odleg³o�ci, jakie dzieli³y
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poszczególne terytoria, a zw³aszcza przeszkody natury gospodar-
czej. Pod wzglêdem ekonomicznym Senegal by³ najbardziej rozwi-
niêty i powsta³o pytanie, w jaki sposób wyrównaæ istniej¹ce ró¿ni-
ce bez uszczerbku dla dobra tego kraju. Poza tym Senegal, któ-
ry w styczniu 1959 sta³ siê niepodleg³¹ republik¹, by³ nadal uza-
le¿niony od Francji z racji swej monokultury orzeszków ziemnych :
�Trudno sobie wyobraziæ, jak Senegal da sobie radê bez francu-
skiej subwencji na orzeszki ziemne; prezydent Senghor zwróci³
uwagê na powa¿n¹ sytuacjê ekonomiczn¹, w jakiej to stawia jego
kraj�6, zauwa¿y³ Kwame Nkrumah. Ten sam polityk przyto-
czy³ wypowied�, w której Senghor przyznaje: �unia z Francj¹ jest
raczej maria¿em ni¿ zwi¹zkiem�, i dodaje: �Nacisk ze strony mas,
które domaga³y siê niepodleg³o�ci, zmusi³ tych przywódców [Sen-
ghora i Houphouët-Boigny�ego � I.A.N.] do wycofania siê z zajê-
tych uprzednio pozycji i zdeklarowania po stronie narodowej su-
werenno�ci�7. Pod koniec 1958 roku na kongresie w Bamako dys-
kutowano nad spraw¹ federacji czterech pañstw, choæ nieba-
wem Houphouët-Boigny�emu uda³o siê pokrzy¿owaæ plany Sengho-
ra. Dahomej i Górna Wolta razem z Nigrem i Wybrze¿em Ko�ci
S³oniowej utworzy³y w maju 1959 roku Conseil de l�Entente.

Federacja Mali (dawniejszy Sudan Zachodni i Senegal) przesz³a
ciê¿ki kryzys we wrze�niu 1960 roku. Przywódcy senegalscy d¹¿yli
do pojednania z Francj¹ i przywrócenia kapitalistycznego systemu
ekonomicznego w obawie, ¿e ich kraj znajdzie siê w gorszej sytuacji
udzielaj¹c pomocy ekonomicznej ubo¿szemu od siebie Sudanowi (obec-
nie Mali). Wyst¹pili z Federacji i powsta³y dwie niepodleg³e repu-
bliki � Mali i Senegal. Wiosn¹ 1960 roku rz¹d de Gaulle�a podpisa³
zgodê o przekazaniu Mali pe³nomocnictw we wszystkich najwa¿niej-
szych sferach dzia³alno�ci pañstwowej; w czerwcu 1960 roku Fede-

6 Cyt. wg: V. Klíma, K. F. Rù�ièka, P. Zima, Czarna Afryka. Literatura
i jêzyk, t³um. z jêz. angielskiego M. Metelska, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-
Gdañsk 1980, s. 107.

7 Ibidem.
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racja Mali uzyska³a niepodleg³o�æ. 20 sierpnia 1960 roku Senegal
zosta³ og³oszony republik¹ w sk³adzie Francuskiego Towarzystwa,
a Senghor jej prezydentem.

Po objêciu urzêdu prezydenta Senegalu Senghor stawa³ czêsto
przed trudnymi problemami, które nale¿a³o rozwi¹zaæ. Ju¿ w grud-
niu 1962 roku w kraju mia³a miejsce próba zamachu stanu, zakoñ-
czona aresztowaniem premiera Mamadou Dia. Klasyczna sytuacja,
któr¹ niejednokrotnie odnotowuje historia, gdy druga osoba w pañ-
stwie, zapragnê³a byæ pierwsz¹. Senghor zna³ Mamadou Dia od 1948
roku, gdy ten by³ dyrektorem szko³y w miasteczku Fatick, i zawsze
docenia³ jego pracowito�æ, energiê, i sam wspiera³ kandydaturê Dia
w wyborach do Senatu. Po tym jak zosta³ prezydentem mianowa³ go
premierem. Jednak¿e ich polityczna orientacja by³a odmienna. Dia
opowiada³ siê za stworzeniem w Senegalu pañstwa socjalistyczne-
go, dyktatorskiego typu. Jego podejrzliwy autorytarny charakter
i ambicje polityczne doprowadzi³y do próby przejêcia w³adzy i usta-
nowienia dyktatury w kraju. Kryzysowej nocy z 17 na 18 grudnia
1962 roku Senghor zachowa³ spokój i samokontrolê, wyszed³
na spotkanie z delegacj¹ wojskowych z konstytucj¹ w rêkach. Ar-
mia pozosta³a wierna zapisom konstytucyjnym. S¹d Najwy¿szy Se-
negalu za¿¹da³ kary �mierci dla Mamadou Dia. Senghor przeforso-
wa³ do¿ywotni¹ karê pozbawienia wolno�ci, a po pewnym czasie
wyrok skrócono do 12 lat. W 1976 roku Mamadou Dia objê³a
amnestia.

3 marca 1962 roku po przeprowadzonym referendum zosta³a
zatwierdzona nowa konstytucja, zgodnie z któr¹ Senegal sta³ siê
republik¹ prezydenck¹ na czele z Senghorem. Oficjaln¹ opcj¹ poli-
tyczn¹ w Senegalu zosta³ og³oszony �socjalizm afrykañski�. Za cza-
sów prezydentury Senghora wiele pomys³ów i projektów z koncepcji
stworzenia �op³ywaj¹cego w dobrobycie Senegalu� nie zosta³o zreali-
zowanych. Nie spe³ni³y siê nadzieje na przyp³yw inwestycji zagra-
nicznych, nie zosta³y wykonane trzy plany rozwoju ekonomicznego
kraju, nie rozwi¹zano problemów, zwi¹zanych z rozwojem indywidu-
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alnej gospodarki ziemskiej, bezrobociem oraz ubóstwem spo³eczeñ-
stwa. Wci¹¿ aktualnym problemem Senegalu jest powa¿ne zad³u¿e-
nie zagraniczne oraz tendencje separatystyczne ró¿nych grup ple-
miennych

Pañstwowa dzia³alno�æ Senghora poddawana by³ krytyce ze
strony afrykañskich zwolenników socjalizmu sowieckiego typu. Na-
zywali go �renegatem�, przyklejano mu ideologiczne etykiety. Zarzu-
cano, ¿e jego ojciec handlowa³ z Europejczykami. Znany senegalski
pisarz i wielki przyjaciel ZSRR Sembena Ousmane wybra³ Senghora
za prototyp jednego z g³ównych bohaterów � prezydenta pewnego
afrykañskiego kraju Léona Miniana w swojej powie�ci Ostatni
z Imperium (1981). Wykorzystuj¹c niektóre fakty z ¿ycia i kariery
politycznej Senghora, Usman przedstawia go w krzywym zwiercia-
dle, nie unikaj¹c sarkazmu i paszkwilu.

Jednak¿e, jak siê wydaje, ocenê dokonañ dzia³acza pañstwowe-
go nale¿y formu³owaæ ca³o�ciowo, nie zapominaj¹c o tym co pozy-
tywnego uczyni³ dla kraju i swojego narodu. Do bezsprzecznie demo-
kratycznych decyzji w dzia³alno�ci Senghora-prezydenta nale¿y od-
nie�æ na przyk³ad legalizacjê partii opozycyjnych: Senegalskiej Par-
tii Demokratycznej (PDS, za³. 1974), Senegalskiego Republikañskie-
go Ruchu, Senegalskiej Partii Pracy. Wiele uczyniono w dziedzinie
ochrony praw i wykszta³cenia kobiet8. Za czasów Senghora dwie
kobiety zajmowa³y urz¹d ministerialny (ministra ochrony socjalnej
i pañstwowego sekretarza ds. kobiet). Zwiêkszy³a siê liczba kobiet-
wyk³adowców oraz pracowników samorz¹dowych. W dziedzinie sto-
sunków rodzinnych rz¹d wspiera³ monogamiê.

Senghor nale¿a³ do �intelektualistów polityki realnej�, jak okre-
�li³ go Vaclav Havel. Jego niezwyk³o�æ jako �neopolitycznego� poli-
tyka-filozofa zawiera³a siê w tym, ¿e dominant¹ zarówno w ¿yciu
prywatnym, jak i w dzia³alno�ci spo³ecznej niezmiennie pozostawa³a

8 Szczegó³owo piszê na ten temat w artykule Senegal, nowoczesny kraj
muzu³mañski (kobieta w islamie), w: Islam we wspó³czesnej Afryce, seria: Forum
Politologiczne, t. 4, pod red. A. ¯ukowskiego, Olsztyn 2006, s. 303�322.
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moralno�æ. Moralno�æ Senghora � to moralno�æ chrze�cijanina i hu-
manisty, wch³aniaj¹cego zasady moralne afrykañskich przodków, ale
i otwartego na warto�ci kultury ogólno�wiatowej. Stara³ siê upra-
wiaæ �wysok¹�, czyst¹ politykê, przede wszystkim w zgodzie z du-
chowymi warto�ciami, ale i zgodnej z interesami swojego narodu.
Prostolinijna kategoryczno�æ, ideologiczny ekspansjonizm i brak zasad
w polityce miêdzynarodowej budzi³y jego wstrêt. Dlatego te¿ skraj-
nie negatywnie odnosi³ siê do takich dzia³añ, jak wojskowa obecno�æ
Kubañczyków w Angoli, których oskar¿a³ o d¹¿enie do rozpowszech-
nienia w Afryce idei Fidela Castro.

Bezpo�rednio�æ, szczero�æ i otwarto�æ pogl¹dów imponowa³y mu
bardziej ni¿ ideowy fanatyzm, spryt i brak zasad. Na przestrzeni
wielu lat utrzymywa³ kontakty z wysokimi urzêdnikami pañstwo-
wymi, z czo³owymi politykami � de Gaulle�m, Johnem Kennedym,
François Maurice Mitterandem (od 1951 roku), osobi�cie zna³ wielu
francuskich socjalistów: Léona Bluma, Pierre Mendes-France i in.
Spo�ród liderów afrykañskich najbli¿si byli mu ci, którzy unikaj¹c
skrajnej ekonomicznej i kulturowej rekonstrukcji swoich krajów,
potrafili zachowaæ równowagê socjaln¹ � Félix Houphouët-Boigny
(prezydent Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej, zwolennik kierunku �plano-
wego liberalizmu�), Ahmadou Ahidjo (prezydent Kamerunu od 1960
do 1982 roku) i król Maroka Hasan II, który, jak powiedzia³ Sen-
ghor, �uczyni³ z monarchii demokracjê, nie doskona³¹, ale dla Afryki
wzorcow¹�.

Wiele o Senghorze jako cz³owieku i dzia³aczu pañstwowym mówi
fakt, ¿e w grudniu 1980 roku sam dobrowolnie poda³ siê do dymisji,
pozostaj¹c po objêciu urzêdu nowego lidera Senegalu Abdou Dioufa,
honorowym przewodnicz¹cym Senegalskiego Zwi¹zku Postêpowego,
przemianowanego w 1976 roku w Socjalistyczn¹ Partiê Senegalu
oraz wice-prezydentem.
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Przywódca duchowy

Jaka jest istota filozoficznych, kulturologicznych poszukiwañ
i socjalno-politycznych pogl¹dów Senghora? W latach 30., podobnie
jak Aimé Césaire, zosta³ jednym z wspó³twórców i teoretyków kon-
cepcji �négritude�. Formu³uj¹c tezê o pryncypialnej odmienno�ci
kultury europejskiej od negroafrykañskiej, wykazuj¹cej specyficzne,
niedostêpne dla �bia³ych� cechy i warto�ci (poczucie wspólnoty, ko-
lektywizmu, umiejêtno�æ obrazowego postrzegania �wiata, dar ry-
motwórstwa), starali siê przebudziæ w�ród swoich rodaków dumê
i godno�æ, zniszczone przez dominacjê kolonialn¹. Ostoj¹ przysz³ej
jedno�ci ludzi rasy negroafrykañskiej powinien staæ siê �négritude�
� duch negroafrykañskiej kultury, po raz pierwszy nazwany tak
przez Césaire�a w poemacie Cahiers d�un retour au pays natal (No-
tatki z powrotu do rodzinnego kraju, 1939). W swoim poemacie autor
przeciwstawia �négritude� jako koncepcji filozoficznej (szczególne
cechy, jednocz¹ce wszystkie negritiañskie narody, dar harmonijnego
stopienia ze �wiatem przyrody i si³ kosmicznych) � pragmatycznej
m¹dro�ci Europejczyków. Staraj¹c siê odzyskaæ afrykañskie �ród³a
kreolskiej kultury rodzimej Martyniki, Césaire mia³ nadziejê, ¿e
wyzwoli u swoich rodaków, bytuj¹cych w nêdzy, bunt przeciwko
wymy�lonemu przez �bia³ych� mitowi o ich niepe³nowarto�ciowo�ci.

Wymy�lony przez Césaire�a neologizm okre�la³ w owym czasie
ca³y murzyñski ruch literacki i kulturowy, zw³aszcza w Afryce fran-
kofoñskiej. Pocz¹wszy od 1939 roku ponad sze�ædziesi¹t lat nie milkn¹
spory wokó³ tego pojêcia w�ród europejskich i afrykañskich pisarzy,
literaturoznawców, filozofów. Na konferencji pisarzy w Kampanii
w 1962 roku Bernard Fonlon, krytyk kameruñski, podkre�la³, ¿e
uczucia i do�wiadczenia s¹ uniwersalne i nie nale¿y czyniæ z nich
podstawy specyfiki afrykañskiej. Koncepcja �négritude� by³a jego
zdaniem wyrazem szowinizmu i ogranicza³a zakres twórczo�ci lite-
rackiej. Z kolei nigeryjski pisarz Onuora Nzekwu okre�li³ �négritu-
de� jako �filozoficzn¹ koncepcjê wk³adu Murzynów do �wiatowej cy-
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wilizacji� i stwierdzi³, ¿e �przyspieszy³a ona uznanie, akceptacjê
i poparcie dla bogatej i starej cywilizacji murzyñskiej�9 (�Nigeria
Magazine� czerwiec 1966, s. 80).

Czy jednak �négritude� by³, jak utrzymuje Clive Wake, �przej-
�ciowym mitem politycznym�, czy posiada³ trwa³¹ warto�æ? Efek-
tywne obja�nienie w przedmowie do powojennego wydania Cahiers
Césaire�a zatytu³owanej �Czarny Orfeusz� (s. XL�XLI) da³ w swo-
im czasie francuski filozof i pisarz Jean-Paul Sartre. W eseju, napi-
sanym na potrzeby wydanej przez Senghora w 1948 roku Antologii
nowej poezji w jêzyku francuskim istotê twórczo�ci poetów negro-
afrykañskich, pisz¹cych w jêzyku francuskim, Sartre okre�li³ jako
�tragiczne piêkno négritude�, jako usilne d¹¿enie �czarnego Orfe-
usza� � negritiañskiego poety, d¹¿¹cego do po³¹czenia z si³¹ oderwa-
nej od niego Eurydyki � négritudeem, négritudeañskim pocz¹tkiem
lub négritude dusz¹: �Négritudeska dusza � pisa³ � to Afryka, z której
negr zosta³ wygnany w �rodowisko bia³ej kultury i techniki. Négri-
tude, nieustannie obecny i potajemny, nie daje mu spokoju, przywie-
ra do niego, dr¿y, niczym rozpo�cieraj¹cy skrzyd³a ptak, niczym jego
g³êboka pamiêæ i najwy¿sza potrzeba, niczym jego w³asne pogrzeba-
ne i zagubione dzieciñstwo, dzieciñstwo jego rasy, niczym ziemia,
niczym wrzenie instynktów i niepodzielne piêkno Przyrody, niczym
czysto�æ nakazów przodków i niczym Moralno�æ, która scali jego
pêkniête ¿ycie�10.

Jean-Paul Sartre uj¹³ wspólne cechy twórczo�ci poetów negro-
afrykañskich, zjednoczonych w latach 40. pod nazw¹ �négritude�:
nostalgia za Afryk¹, bunt przeciw kolonializmowi, opiewanie rdzen-
nie afrykañskiego prapocz¹tku, warto�ci ducha afrykañskiego. Sar-
tre pisze tak¿e o cierpieniach czarnych ludzi w ustroju kolonialnym,
o negatywnych aspektach �négritude�: �to stadium negacji nie zado-
woli Murzynów, tych, którzy siê doñ stosuj¹ [...] négritude istnieje,

9 Cyt. wg: V. Klíma, K. F. Rù�ièka, P. Zima, op. cit., s. 88.
10 L. S. Senghor, Anthologie de la nouvelle poésie negre et malgache de

langue française, przedmowa �Orphée Noir� J. P. Sartre, Paris 1948, s. 16.



238 Iwona Anna Ndiaye

aby siê unicestwiæ, jest przej�ciem, a nie doj�ciem, �rodkiem, a nie
ostatecznym celem�11. Opiniê tê podda³a krytyce Lilyan Kesteloot,
która wierzy³a w sta³e warto�ci �négritude�: �Sartre zapomina � a to
jest istotne � ¿e négritude jest nie tylko wynikiem konfliktu cywi-
lizacji wszystkich czarnych Afrykanów� [...] Dla Afrykanina négritu-
de nie ma ¿adnych cech mitu. Jest to rzeczywisto�æ, któr¹ stale ¿yje,
która do g³êbi go zdeterminowa³a, nada³a mu kszta³t, uformowa³a,
która zapobieg³a asymilowaniu do odmiennej cywilizacji�12.

Pojêcie �négritude� z latami stawa³o siê coraz bardziej z³o¿one,
wieloaspektowe, jednak dla samego Senghora by³o o¿ywcz¹ si³¹,
kieruj¹c¹ poetê ku pra�ród³om Piêkna, Dobra, Prawdy, skrytych
w ³agodnym spojrzeniu matki, dumnym wdziêku afrykañskich piêk-
no�ci, przyrodzie rodzinnego kraju. Powy¿sze uczucia stapia³y siê
w gotowo�ci po�wiêcenia siê jednej sprawie � wyzwoleniu narodów
Afryki. W ksi¹¿ce Sentencje, w dziale �Kultura. Filozofia�, Senghor
pisze, ¿e koncepcja ta posiada podwójny sens: obiektywny i subiek-
tywny. Obiektywnie �négritude� jest czê�ci¹ kultury, ca³o�ci¹ moral-
nych, artystycznych i socjalnych warto�ci, nie tylko narodów Afryki,
ale i czarnoskórych narodów Ameryki, a nawet Oceanii. W subiek-
tywnym rozumieniu negritianskiej diaspory �négritude�, zdaniem
Senghora, obejmuje jeszcze i jego projekcjê na przysz³¹ historiê
afrykañskiej oraz ogólno�wiatowej cywilizacji jako historii �syntezy
kultur�. Pojêcie kultura dla Senghora to �rasowa reakcja cz³owieka
na swoje �rodowisko, prowadz¹ca do intelektualnej i moralnej rów-
nowagi miêdzy Cz³owiekiem a tym �rodowiskiem�13. Istot¹ rasowej
reakcji Negro-Afrykañczyka na swoje �rodowisko, zdaniem Sengho-
ra, by³o �¿ycie w symbiozie�14, to dar szczególnej duchowej i fizycz-
nej wiêzi ze �rodowiskiem, z innymi, z otaczaj¹cym �wiatem, dar
asymilacji z tym �wiatem. �Prawdziwa kultura � pisze Senghor

11 Ibidem, s. 89.
12 Ibidem, s. 89�90.
13 L. S. Senghor, Paroles, Dakar-Abidjan 1975, s. 11.
14 Ibidem, s. 29.
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� zawsze jest aktywn¹ asymilacj¹ odmiennych warto�ci. Najpierw
jednak powinna zakorzeniæ siê na rodzimym pod³o¿u, byæ kultur¹
autochtonicznych warto�ci�15. Do zasadniczych warto�ci �négritude�
Senghor zalicza rzadki emocjonalny dar Negro-Afrykañczyków, zdol-
no�æ �my�lenia sercem�; praktycznego, kolektywnego dzia³ania oraz
sztukê religijn¹.

Deklaruj¹c konieczno�æ symbiozy elementów indoeuropejskiej
i negroafrykañskiej cywilizacji, uosabiaj¹cych, jego zdaniem, skrajne
formy obiektywnego i subiektywnego stosunku do �wiata, dyskur-
sywnego, logicznego my�lenia i intuicyjnego poznania, pojêcia i ob-
razu, namiêtno�ci, tj. elementów, mog¹cych równowa¿yæ, dope³niaæ
siê wzajemnie, Senghor jednocze�nie w oczywisty sposób oddaje
pierwszeñstwo warto�ciom afrykañskim, szukaj¹c przy tym zwolen-
ników w�ród samych Indoeuropejczyków. Senghor uznaje i argu-
mentuje tylko jeden typ podej�cia do afrykañskiej kultury, filozofii,
sztuki tradycyjnej � mianowicie intuicyjny.

Przy czym oceniaj¹c w tym kontek�cie wk³ad Senghora w roz-
wój my�li kulturologicznej nale¿y wzi¹æ pod uwagê cel, jaki wyzna-
czy³ sobie w publicystyce lat 40. i 50., który by³ nie tyle naukowy,
ile ideologiczny, odpowiadaj¹c jego zasadniczemu celowi polityczne-
mu: osi¹gn¹æ w przysz³o�ci niepodleg³o�æ pañstw afrykañskich, ar-
gumentuj¹c d¹¿enia narodów afrykañskich do równoprawnego udzia³u
w �wiatowej cywilizacji przysz³o�ci. Po raz pierwszy w swojej twór-
czo�ci s³owo �négritude� u¿ywa w poemacie Niech mi wtóruj¹ kory16

i ba³afongi17 (1939). Organiczne uczuciowe odczuwanie piêkna ziemi
rodzinnej rodzi u poety wra¿enie psychologicznej ochrony przed
bezlitosn¹ logik¹ Europy, hipokryzji, gniewu. Sam Senghor, chocia¿
prze�wiadczony o potrzebie powrotu do murzyñskiego dziedzictwa,
by³ gor¹cym zwolennikiem mieszania kultur. �Négritude�, zdaniem
Senghora � stanowi³ jedynie aspekt �afrykañstwa� (�africanite�),

15 Ibidem, s. 12.
16 Kora � muzyczny instrument strunowy, rodzaj harfy (od 16 do 32 strun).
17 Muzyczny instrument perkusyjny, rodzaj ksylofonu.
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tj. duchowych warto�ci powsta³ych na bazie warto�ciowo-emocjo-
nalnego postrzegania �wiata. Wykorzystuj¹c tezê swojego ulubione-
go filozofa Teilharda de Chardina o tym, ¿e �rasy nie s¹ matema-
tycznie równe sobie, a ich równo�æ polega na wzajemnym uzupe³nie-
niu�, w artyku³ach z lat 1961�1962 (Jêzyk francuski � jest jêzykiem
kultury, Sorbona i négritude i in.) Senghor wypowiada my�l o ko-
nieczno�ci wzajemnego �uzupe³nienia� ras w imiê stworzenia plane-
tarnych kultur, przej�cia od �moralno�ci statycznej� do �dynamicz-
nej�. Senghor uwa¿a za konieczne w tym d³ugim procesie wykorzy-
stanie �cudownej broni, odebranej w okruchach re¿imu kolonialne-
go. Tej broni, jak¹ jest jêzyk francuski... S³oñce, które �wieci daleko
poza granicami Francji�18. Jêzyk francuski dla Senghora � to jêzyk
Hugo, Prousta, Gide�a, Baudelaire�a i Rimbauda, a nawet wiêcej,
jêzyk �ogólno�wiatowego humanizmu�. Wspominaj¹c ciê¿kie czasy
obozów koncentracyjnych pisze: �czêsto w ciemno�ciach, w ciê¿ki
dla duszy czas, wystarczy³o przeczytaæ kilka stron francuskiej prozy,
¿eby odzyskaæ duszê i wiarê w ¿ycie i ludzi�19. Jednak¿e poeci afry-
kañscy, jego zdaniem, dali nowe ¿ycie temu jêzykowi. Senghor stara
siê udowodniæ, ¿e w negroafrykañskich jêzykach ka¿de s³owo posia-
da wiêksz¹ obrazowo�æ, ni¿ w jêzykach europejskich20.

Dodajmy, ¿e w Senegalu rozwój �négritude� trwa nadal, chocia¿
ju¿ w innym kierunku. Nie ma charakteru unifikuj¹cego, zdarzaj¹
siê natomiast rozbie¿no�ci, zgodnie z politycznymi zapatrywaniami
g³ównych przedstawicieli tego ruchu. Roz³am w �négritude� bywa
obecnie interpretowany w sposób uproszczony jako walka pomiêdzy
�radyka³ami� a �szowinistami�. Ró¿ne odmiany ruchu �négritude� s¹
jednak¿e nastêpstwem z³o¿onej, choæ uwieñczonej powodzeniem
kariery politycznej Senghora.

18 Í. Ä. Ëÿõîâñêàÿ, op. cit.
19 Ibidem.
20 Jako przyk³ad podaje s³owo �poni¿aæ�. Przeciêtny Francuz nie my�li

o ziemi, gdy s³yszy s³owo �poni¿yæ siê�. U Wolof s³owo �sufeebu� zawsze oznacza
�rzuciæ siê na ziemiê przed kim��.
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Wieszcz narodowy

Wspinanie siê po drabinie kariery politycznej zbieg³o siê z roz-
kwitem jego talentu poetyckiego. Na przestrzeni d³ugiego ¿ycia za-
wsze wyró¿nia³a go wewnêtrzna równowaga, zadziwiaj¹ca zdolno�æ
³¹czenia, nie przeciwstawiaj¹c sobie, obranych celów i pasji � zarów-
no w ¿yciu prywatnym, jak i spo³ecznym. Dlatego te¿ lata najwiêk-
szych osi¹gniêæ na polu polityki to jednocze�nie lata niezwyk³ej
aktywno�ci intelektualnej. Od tego momentu przysz³o mu ³¹czyæ
spo³eczno-polityczn¹ dzia³alno�æ z poezj¹, publicystyk¹, krytyka lite-
rack¹, prac¹ wydawnicz¹. Humanista z wykszta³cenia, zawodu i po-
wo³ania, Léopold Sédar Senghor nie by³ po prostu �pisz¹cym� poli-
tykiem, ale poet¹, który zdoby³ miêdzynarodowe uznanie.

Ju¿ w latach 30. zajmuje siê przek³adami na jêzyk francuski
negroafrykañskiej i negro-amerykañskich poetów, zag³êbia siê w poezji
francuskiej, poczynaj¹c od Pie�ni o Rolandzie, a na surrealistach
koñcz¹c. Odkrywaj¹c osobliwo�ci autentycznej poezji negroafrykañ-
skiej w jêzyku serer, wolof, chciwie wch³ania³ tak¿e arcydzie³a lite-
ratury �wiatowej. Pierwszy zbiór poezji Senghora Chants d�ombre
(Pie�ni cienia, 1945) powsta³ pod wp³ywem ekspresjonistów, którzy
zak³adali, ¿e logika w poezji jest mniej wa¿na ni¿ fascynacja. Kry-
tycy zachodni w wiêkszo�ci chwalili te wiersze przekazuj¹ce po prostu
strumieñ uczuæ (poematy mi³osne, wspomnienia z czasów dzieciñstwa
i kult przodków). Uwa¿ano Senghora za afrykañskiego poetê pos³u-
guj¹cego siê jêzykiem francuskim do wyra¿enia afrykañskich my�li.
Ten ideologiczny dualizm cechuje równie¿ jego poematy pojednania
� takie jak Prière de paix (Modlitwa pokoju). W tym okresie jeden
za drugim ukazuj¹ siê tomiki poetyckie: Czarne ofiary (1948), Pie�ni
dla Naëtt (1949), Ethiopiques (1956). Publikowa³ w wydawnictwach
periodycznych jako publicysta, krytyk literacki, lingwista i filozof,
a w 1948 roku wydaje antologiê poezji wspó³czesnej.

W swoich pierwszych znacz¹cych utworach, napisanych w dru-
giej po³owie lat 30., opublikowanych w 1945 roku w tomiku Chants
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d�Ombre (Pie�ni cienia), Senghor g³osi³ te same idee, co i Césaire.
Opiewa³ szczególn¹ intuicyjn¹ m¹dro�æ �négritudiañskich� narodów,
nie maj¹cych nic wspólnego z racjonaln¹ wiedz¹ �bia³ych�, zachwy-
ca³ siê nieprzemijaj¹cymi warto�ciami duszy negritiañskiej, cechuj¹-
cej jedynie Afrykañczyków, wra¿liwej na Rytm, Pie�ñ, Taniec, g³osi³
piêkno tradycyjnej Afryki. Swoje poetyckie powo³anie Senghor wi-
dzia³ w tym, aby przeciwstawiæ duchowe warto�ci Afryki europej-
skim; bezdusznemu, automatycznemu idolowi Europy � wizerunek
piêknej i ludzkiej Afryki. St¹d najwcze�niejsze swoje poematy pisze
o Afryce � �Królestwie Dzieciñstwa�, kraju Piêkna i Mi³o�ci. W prze-
ciwieñstwie do idea³u piêkna bia³ej rasy zarysowuje w Czarnej ko-
biecie plastyczny idea³ afrykañskich narodów. Postrzeganie piêkna
�czarnej kobiety� w pierwszych wierszach, podobnie jak i w pó�niej-
szej liryce, zwi¹zane jest z opiewaniem Idea³u � nadludzkiej negri-
tiañskiej istoty, pewnych mistycznych cech realnego afrykañskiego
�wiata.

Poza nostalgi¹, alienacj¹, kultem przodków i innymi ideami
�négritude� w jego poezji mo¿na zauwa¿yæ szczególn¹ sk³onno�æ do
celebrowania czerni. Po �cieniu� w tytule pierwszego zbioru nastê-
puj¹ Hosties noires (Czarne ofiary, 1948). Ta sama my�l powraca
w ostatnim zbiorze Nocturnes (Nokturny, 1961) i w wielu wierszach
z Chants pour Naëtt (Pie�ni dla Naëtt, 1949) oraz w Ethiopiques
(1956). Czarna kobieta, noc i cienie symbolizuj¹ ¿ycie i piêkno
w przeciwieñstwie do koloru bia³ego dominuj¹cego w Europie: �nieg
w wierszu Neige sur Paris (�nieg nad Pary¿em), napisany w okresie
hiszpañskiej, wojny domowej, bia³a �mieræ, flagi i rêce kolonizato-
rów s¹ zapowiedzi¹ zimna i nieszczê�cia. W Europie piêkno i nie-
winno�æ tradycyjnie kojarz¹ siê z biel¹, w tej za� afrykañskiej kon-
cepcji estetycznej z czerni¹.

Tak¿e podsumowuj¹c dzia³alno�æ Senghora jako krytyka literac-
kiego, mo¿na przy³¹czyæ siê do opinii francuskiego badacza Daniela
Garrota: �Zasadniczym celem Senghora by³o nie opracowanie teorii
krytyki literackiej, a wykorzystanie literatury do zilustrowania lub
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utwierdzenia filozoficznego ducha teorii i négritude�21. Istotnie Sen-
ghor pisa³ o tych poetach europejskich, w których dostrzega³ zbie¿-
no�ci z negroafrykañskimi (zbie¿no�æ intonacji, specyfika obrazowe-
go postrzegania itp.). £atwo zauwa¿yæ, ¿e Senghora jako krytyka
literackiego w mniejszym stopniu interesuj¹ oryginalno�æ, cechy
indywidualne, odrêbno�æ poszczególnych utworów i negroafrykañ-
skich literatur, ni¿ ogólne, ³¹cz¹ce ich cechy. Stara siê wypracowaæ
i wyraziæ cechy pewnego archetypu � stylu afrykañskiego, odwo³uj¹c
siê do zbyt du¿ych uogólnieñ. Nale¿y jednak¿e przyznaæ, ¿e Senghor
jako pierwszy z literatów senegalskich podj¹³ próbê wypracowania
kryteriów artystyczno�ci w ocenie utworów negroafrykañskich w jê-
zyku francuskim. Nale¿y zauwa¿y, ¿e stara³ siê okre�liæ ich wk³ad
w �wiatow¹ literaturê jako wk³ad w kulturê humanistyczn¹, uwzglêd-
niaj¹c jej pochodzenie i tre�æ. A wreszcie, podkre�la siê, ¿e on sam
podarowa³ wzorce takiej wysokiego artyzmu i duchowo�ci, których
wp³yw na wspó³czesne i kolejne pokolenia poetów afrykañskich jest
bezsporne.

Wiele esejów, sprawozdañ i przemówieñ publicznych Senghora
zosta³o w³¹czonych do Négritude et humanisme (1964). �Ambasador
czarnych narodów� w³asne opinie na temat krytyki literackiej wypo-
wiada³ na licznych spotkaniach i konferencjach. W 1937 roku wzi¹³
udzia³ w Kongresie Rozwoju Kulturalnego Narodów Kolonialnych,
w 1947 roku wyje¿d¿a do Londynu na panafrykañski kongres, zor-
ganizowany z inicjatywy Kwame Nkrumaha. Po II wojnie wspó³pra-
cowa³ z nowo powsta³ym przegl¹dem kulturalnym �Présence Africa-
ine�. W 1963 roku Senghor otrzyma³ miêdzynarodow¹ nagrodê
i z³oty medal francuskiej Akademii za twórczo�æ w dziedzinie poezji.

Prze�ledzenie politycznej ewolucji Senghora wskazuje, ¿e po
II wojnie �wiatowej skoñczy³ siê u niego okres radykalizmu. Ekono-
miczne i spo³eczne problemy Afryki nale¿a³o, zdaniem Senghora,
rozwi¹zaæ przy wspó³pracy z zachodnimi kapitalistami. Im wy¿ej

21 D. Garrot, Léopold Sedar Senghor � critique littéraire, Dakar 1978.
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pi¹³ siê na drabinie politycznej, tym rzadziej wyra¿a³ krytykê pod
adresem kolonializmu czy neokolonializmu. Tê podstawow¹ sprzecz-
no�æ dostrzega siê tak¿e w formie i obrazowaniu typowych dla jego
poezji. Dynamiczne symbole ustêpuj¹ stopniowo statycznym. Poeta
wierzy, ¿e Afryka mo¿e wnie�æ znaczny wk³ad do skarbca kultury
�wiatowej i ¿e bêdzie le levain qui est nécessaire à la farine blanche
(zaczynem, który nale¿y dodaæ do bia³ej m¹ki). Senghor, jeden
z uczniów jezuickiego filozofa Teilharda de Chardina, wierzy, ¿e
uniwersalna cywilizacja przysz³o�ci bêdzie syntez¹ europejskiego roz-
s¹dku i afrykañskiego uczucia.

* * *

Bez w¹tpienia Léopold Sédar Senghor jako przywódca politycz-
ny i duchowy na przestrzeni ponad 20 lat wywar³ znaczny wp³yw
zarówno na polityczne, jak i kulturalne ¿ycie swojego kraju. Pewne
sprzeczno�ci postrzegania jego koncepcji wynika³y z faktu, ¿e ten
intelektualista o antykolonialnym nastawieniu przyj¹³ profrancu-
sk¹ orientacjê (zw³aszcza w okresie sprawowania rz¹dów przez pre-
zydentów Gaulle�a i Pompidou). Na zawsze Senghor pozostanie pierw-
szym prezydentem niepodleg³ego Senegalu, a tak¿e jedynym Afry-
kañczykiem w rz¹dzie Francji i galerii �nie�miertelnych� � cz³onków
francuskiej Akademii. Obiektywn¹ ocenê dzia³alno�ci Léopolda Sédara
Senghora jako polityka oceni czas i historyczne losy Afryki. Jako
poeta i filozof nie poddaje siê ocenie czasu. Jak siê wydaje, ani
mijaj¹ce dziesiêciolecia, ani kolejni wybitni poeci, czy dzia³acze po-
lityczni nie bêd¹ w stanie przys³oniæ postaci Cz³owieka, który jako
jeden z pierwszych rozpocz¹³ walkê o niepodleg³o�æ i wolno�æ Afry-
ki, staj¹c siê w oczach cywilizowanego �wiata jej pierwszym Pos³em
i pierwszym Piewc¹.
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DIALOGUE BETWEEN AFRICA AND EUROPE.
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

� SPIRITUAL LEADER, POLITICIAN,
POET, PHILOSOPHER

SUMMARY

Léopold Sédar Senghor (1906�2001), eminent columnist, excellent
speaker, literary critic, philosopher, culture specialist and linguist,
one of the ablest African poets of the 20th century, he was one of
the first to start the dialogue between Africa and Europe in the 30�s.
His poetry and journalism broadened a cultural sphere, and his
socio-political activity laid foundations of reaching an agreement
between different continents. The great African patriot, he was and
will remain a man of an open world, the boundless world.


