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W �wiadomo�ci przeciêtnego Europejczyka Afryka jawi siê zwy-
kle jako biedny kontynent, obdarzony jednak ogromnym bogactwem
przyrodniczym. Wielu mieszkañców Starego Kontynentu nie zdaje
sobie nawet sprawy z tego, ¿e na Czarnym Kontynencie te¿ s¹
nowoczesne miasta, komputery, a nawet linie lotnicze. Za to, niemal
ka¿dy Europejczyk widzia³ filmy przyrodnicze, w których biali lu-
dzie z Pó³nocy podgl¹dali ¿ycie niespotykanych w Europie dzikich
zwierz¹t, goni¹cych po rozleg³ych afrykañskich przestrzeniach. Dla-
tego, gdy na mistrzostwach �wiata w lekkiej atletyce trzech Kenij-
czyków zdobywa w d³ugich biegach wszystkie medale, Europejczyk
znajdzie szybko wyja�nienie: No tak, skoro od dziecka musz¹ ucie-
kaæ przed lwami� .

Lew � okrzykniêty mianem króla zwierz¹t � ¿yje rzeczywi�cie,
miêdzy innymi, w Kenii (np. w Parku Narodowym Masai-Mara),
lecz oficjalnie nie jest wykorzystywany przez trenerów kenijskich
biegaczy. Afryka natomiast oficjalnie mo¿e byæ uznana za jedyny
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kontynent, gdzie ten dziki, równie fascynuj¹cy, co niebezpieczny, kot
¿yje w naturalnych warunkach. W Europie mo¿na odnale�æ lwa
jedynie w ogrodach zoologicznych. Wprawdzie ogromna Azja czy
Ameryka Po³udniowa z Amazoni¹ i Wyspami Galapagos mog¹ szczy-
ciæ siê równie¿ niezwyk³ym bogactwem przyrodniczym, to jednak
Afryce nale¿y siê tu � nomen omen � palma pierwszeñstwa w dzie-
dzinie fauny. Park Narodowy Serengeti (Tanzania) z antylopami,
gazelami, ¿yrafami, zebrami, gnu, s³oniami, czarnymi nosoro¿cami,
gepardami, lampartami, hienami czy wreszcie lwami, albo Park
Krugera (RPA) z podobnymi zwierzêtami, ale te¿ ze strusiami, kro-
kodylami czy antylopami impala, albo te¿ Park Narodowy Wodospa-
dów Wiktorii z hipopotamami, kudu czy dzikimi �winiami1 stanowi¹
o niezmierzonym bogactwie Afryki.

Nic zatem dziwnego, ¿e w Europie, a wiêc na kontynencie przy-
rodniczo �delikatnym�, gdzie ekologia i ochrona �rodowiska uchodzi
za postawê alternatywn¹ do rozwoju przemys³owego, Afryka koja-
rzyæ siê musi z owym bogactwem przyrodniczym. Ale te¿ sami Afry-
kanie nie odcinaj¹ siê od swego bogactwa, bo przecie¿ w symbolice
poszczególnych narodów pojawiaj¹ siê niezwykle czêsto motywy
zwierzêce, rzadziej ro�linne. Nawet w numizmatyce dostrzega siê
niezwyk³e bogactwo fauny afrykañskiej. Wprawdzie Europejczycy
równie¿ anektuj¹ afrykañskie zwierzêta (lwy, s³onie itd.) dla swoich
identyfikacyjnych potrzeb, to jednak w przypadku Afryki zwi¹zek ze
�wiatem fauny jest naturalny i niepodwa¿alny. Na wszystkich wspól-
nych monetach franka CFA w Afryce �rodkowej (piêæ pañstw: Czad,
Gabon, Kamerun, Demokratyczna Republika Kongo i Republika
�rodkowoafrykañska) pojawiaj¹ siê g³owy trzech elandów2. Najczê-
�ciej jednak na monetach afrykañskich odnale�æ mo¿na nosoro¿ce,

1 Zob. G. Grazzini, Parki narodowe �wiata, Warszawa 1993, s. 244�248
(zdjêcia na s. 134�168).

2 Zob. A. Tarczyñski, Jednostki monetarne pañstw Czarnej Afryki 1958�1993,
�Przegl¹d Numizmatyczny� 1995, nr 2(9). Pozosta³e informacje na temat moty-
wów zwierzêcych w numizmatyce afrykañskiej podajê na podstawie w³asnej
analizy monet z kolekcji prof. UKW Andrzeja Tarczyñskiego.
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s³onie, lwy, ró¿ne ptaki, ale te¿ mniej popularne zwierzêta, jak choæ-
by g¹sienice na monecie o nominale 5 pula w Botswanie.

Pojawiaj¹ siê tak¿e monety, na których widnieje wizerunek
przywódcy danego pañstwa (na awersie) i jednocze�nie motyw zwie-
rzêcy (na rewersie). Przyk³adem mog¹ byæ wizerunki prezydentów:
Tanzanii na monetach szylinga tanzañskiego, prezydent Julius
Nyerere (nomina³ 5 � ryba, 10 � zebra, 20 � stru� afrykañski,
50 � królik, 100 � s³onica z ma³ym) oraz prezydent Ali Hassan
Mwinyi (20 � s³onica z ma³ym, 50 � nosoro¿ce z ma³ym). Ogromne
ssaki z ma³ymi mia³y oczywi�cie symbolizowaæ si³ê przywódcy i jego
opiekuñczo�æ (w stosunku do narodu, rzecz jasna, a nie tylko do
w³asnych dzieci). Na monetach zambijskich pierwszy prezydent
Keneth Kaunda pojawia³ siê z mrównikiem kapskim, or³em, dziobo-
ro¿cem czy antylop¹. Mswati � król Suazi wola³ jednak silnego s³o-
nia, za� prezydent Malawi � Hastings K. Banda na monetach
o nominale 1 kwacha i 1 tambala (100 tambala = 1 kwacha) mia³
na rewersie koguta � symbol Partii Kongresowej Malawi, z której
siê wywodzi³, ale na nominale 20 tambala równie¿ pojawi³ siê
w towarzystwie s³onicy z ma³ym. Z kolei, gambijski prezydent
Dawda Jawara upodoba³ sobie krokodyla (na nominale 1 dalasi),
ale te¿ kraj ten le¿y ca³kowicie nad rzek¹ Gambia, gdzie �krokodyl
jest panem�.

Mo¿na oczywi�cie odnale�æ wiêcej przyk³adów zespolenia przy-
wódców z przedstawicielami afrykañskiej fauny, bowiem wiele z g³ów
pañstw Afryki chodzi odzianych w szaty o ewidentnie zwierzêcym
pochodzeniu, za� syn Muammara Kaddafiego, Seif el-Islam, szyko-
wany na kontynuatora rewolucyjnego dziedzictwa swego ojca, jest
wielkim mi³o�nikiem (i hodowc¹) dzikich kotów, co przysparza mu
czasami k³opotów, jak choæby po wyl¹dowaniu w 1997 roku w Wied-
niu, gdy wysiad³ z samolotu w towarzystwie czterech ochroniarzy
i dwóch tygrysów bengalskich (choæ to akurat gatunek azjatycki)3.

3 O. Marsaud, Les enfents terribles de Muammar, �Afrique Magazine� pa�-
dziernik 2006, nr 253.
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Sami wiêc przywódcy afrykañscy dbaj¹, mniej lub bardziej �wia-
domie, by ich wizerunek kojarzony by³ ze zwierzêtami, najlepiej
o pozytywnych (w danym kraju czy kulturze) konotacjach. Przywód-
cy w krajach afrykañskich przybieraj¹ bowiem postaæ zwierz¹t, które
w polityce, czy po prostu w walce o w³adzê, dzia³aj¹ niczym drapie¿-
niki poluj¹ce na s³absze zwierzêta. Afrykañski polityk ma byæ lwem,
gdy �poluje� na w³adzê, a potem opiekuñczym s³oniem, albo te¿
pilnuj¹cym porz¹dku w rzece krokodylem, który, gdy siê zdenerwu-
je, trzepnie swym potê¿nym gadzim ogonem tak, ¿e w ca³ej rzece
rozejdzie siê szum odg³osu jego potêgi. Tak przynajmniej postrzega-
na jest walka o w³adzê w Afryce w�ród ludzi z Pó³nocy, dla których
Czarny Kontynent to �wiat, w którym rz¹dzi lew.

Krajem z Pó³nocy, dla którego Afryka ma szczególne znaczenie
jest Francja. To jedno z najpotê¿niejszych pañstw europejskich kolo-
nizowa³o bowiem du¿e obszary Afryki i do dzi� traktuje tê czê�æ �wiata
ze szczególn¹ trosk¹, choæ z regu³y bez wzajemno�ci. Francja czêsto
bowiem jawi siê w Afryce niczym wredna te�ciowa, która zagl¹da
m³odym nawet do garnków. Marcin Wojciech Solarz w swojej ksi¹¿ce
na temat relacji Francji z krajami Afryki subsaharyjskiej przypomi-
na: �Francja jest krajem mocno zakorzenionym w Afryce subsaharyj-
skiej. Wynika to z nieprzerwanej wielowiekowej obecno�ci Pary¿a na
Czarnym Kontynencie. Historia zwi¹zków francusko-afrykañskich jest
bardzo intensywna i bogata, obfituj¹ca tak¿e w zdarzenia dramatycz-
ne i kontrowersyjne. Widocznym skutkiem ¿ywotno�ci wzajemnych
relacji jest sta³a obecno�æ w Afryce du¿ej liczby Francuzów, liczne
umowy miêdzypañstwowe oraz bogata i ró¿norodna sieæ francuskich
przedstawicielstw: dyplomatycznych, gospodarczych, kulturalnych.
Obs³ug¹ stosunków z krajami afrykañskimi zajmuj¹ siê najwa¿niej-
sze francuskie instytucje pañstwowe, a tak¿e specjalnie w tym celu
powo³ane urzêdy. W ci¹gu ostatnich dwustu lat Pary¿ zbudowa³ na
Czarnym L¹dzie swoj¹ strefê wp³ywów�4.

4 M. W. Solarz, Francja wobec Afryki subsaharyjskiej. Pozimnowojenne wy-
zwania i odpowiedzi, Warszawa 2004, s. 13.
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Ta strefa wp³ywów ma tak¿e wymiar medialny, bowiem w Pa-
ry¿u wydawane s¹ miêdzy innymi czasopisma po�wiêcone sprawom
Afryki, dystrybuowane w Afryce. Choæ trudno mówiæ o monopolu
informacyjnym Francji na Czarnym L¹dzie, bo pisma te nie maj¹
wielkich nak³adów, to jednak Pary¿ sta³ siê miejscem wydawania
magazynów o charakterze panafrykañskim, takich jak tygodnik
�Jeune Afrique� czy miesiêcznik �Afrique Magazine�, skierowanych
zw³aszcza do afrykañskich elit. Tego typu inicjatywy, choæ wspó³two-
rzone przez samych Afrykanów z paryskiej perspektywy, ujmuj¹
kontynent globalnie, choæ nie pomijaj¹ afrykañskiej ró¿norodno�ci.

Europocentryczne postrzeganie Afryki wyrz¹dzaæ mo¿e jednak
krzywdê samej Afryce. Christian d�Alayer, dziennikarz specjalizuj¹-
cy siê w problemach Afryki (wspó³praca dla takich tytu³ów, jak �Le
Parisien�, �L�Intelligent�, �Écofinance� czy �Géopolitique africaine�;
odby³ te¿ wiele misji do pañstw Afryki) pisa³ nawet o �medialnym
przestêpswie wobec Afryki�5. Postêpy tego kontynentu na drodze
rozwoju ekonomiczno-spo³ecznego s¹ bowiem � zdaniem d�Alayera
� przemilczane w mediach europejskich czy amerykañskich. Najczê-
�ciej, natomiast, pojawiaj¹ siê obrazy g³odu czy miêdzyplemiennych
wojen. Afryka traktowana jest najczê�ciej jako ��wiat na uboczu�.
St¹d te¿ w �wiadomo�ci Europejczyków Czarny Kontynent pojawia
siê w pozytywnym �wietle najczê�ciej tylko w kontek�cie bogactwa
przyrodniczego. Postrzeganie natomiast Afryki zgodnie z polityczny-
mi standardami Europy, a wiêc fundamentami demokratyczno-libe-
ralnymi, pozwala na okre�lenie przywódców afrykañskich �zwierzê-
tami politycznymi� (�les animaux politiques�), walcz¹cymi o w³adzê
i bior¹cymi udzia³ w codziennych grach politycznych, czy te¿ �dra-
pie¿nikami wolno�ci� (�les prédateurs de la liberté�) w przypadku
przywódców o niedemokratycznych sk³onno�ciach.

A zatem okre�lenia �les animaux politiques� oraz �les préda-
teurs de la liberté� maj¹ podwójn¹ warstwê metaforyczn¹. Z jednej

5 Zob. C. d�Alayer, Un crime médiatique contre l�Afrique. Les Africains sont-
ils tous nuls?, Latresne (près Bordeaux) 2004.
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strony, odzwierciedlaj¹ owe silne zwi¹zki identyfikacyjne przywód-
ców afrykañskich z bogatym �wiatem zwierzêcym Czarnego L¹du,
za� z drugiej strony odpowiadaj¹ europocentrycznemu postrzeganiu
przywództwa i walki politycznej w Afryce. Pojêcie wolno�ci, tak
ho³ubione przez Europejczyków � w tym Francuzów � nie musi
stanowiæ ram odniesienia dla Afrykanów, którzy czêsto ponad wol-
no�æ stawiaæ mog¹ takie warto�ci, jak bezpieczeñstwo, zdrowie,
edukacja, jedzenie, wodê pitn¹ albo cieñ. Dlatego te¿ pojêcie takie
jak �drapie¿nik wolno�ci� budzi negatywne emocje przede wszyst-
kim dla Europejczyka czy Amerykanina.

Organizacja �Reporterzy bez granic� (Reporters sans frontières,
RSF) z siedzib¹ w Pary¿u u¿y³a w³a�nie okre�lenia �prédateurs de
la liberté de la presse�, by zamanifestowaæ swój sprzeciw wobec
ograniczania wolno�ci s³owa w ró¿nych pañstwach �wiata. W grupie
ponad 30 przywódców � �drapie¿ników wolno�ci prasy� jedna trzecia
to postacie z Afryki. Znale�li siê w�ród nich Muammar Kaddafi
z Libii, król Suazi Mswati III, prezydent Zimbabwe Robert Mugabe,
prezydent Gwinei Równikowej Teodoro Obiang Nguema, prezydent
Erytrei Issaias Afeworki, etiopski premier Meles Zenawi, prezydent
Gambii Yahya Jammeh, prezydent Rwandy Paul Kagame, prezydent
Tunezji Zine el-Abidine Ben Ali, a tak¿e rz¹dowe oddzia³y policji SSS
(State Security Service) z Nigerii oraz Charles Blé Goudé i jego milicja
�Jeunes patriotes�, która szykanuje te media, które nie chc¹ wspieraæ
prezydenta Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej Laurenta Gbagbo6.

Wolno�æ s³owa nie jest w istocie domen¹ Afryki, choæ trudno
oceniaæ ³¹cznie ca³y kontynent, bo w rankingach wolno�ci s³owa,
publikowanych przez RSF i inne organizacje tego typu, kraje afry-
kañskie zajmuj¹ ró¿ne � czêsto odleg³e � lokaty7. Do rozwoju me-

6 Prédateurs de la liberté de la presse, http://www.rsf.org/article.php3?id_ar-
ticle=13597 (09.05.2007).

7 W rankingu RSF za rok 2006 najwy¿sze lokaty spo�ród pañstw Afryki
zajê³y: Benin (23), Namibia (26), Mauritius (32), Mali (35) oraz RPA (44), za�
najni¿sze: Erytrea (166.), Etiopia (160), Libia (152), Gambia (149) oraz Tunezja
(148); http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=638 (09.05.2007).
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diów w Afryce przyczyni³a siê jednak strategia pozimnowojennej
pomocy ze strony Banku �wiatowego oraz Miêdzynarodowego Fun-
duszu Walutowego. Choæ powstawaæ zaczê³o wiele nowych mediów,
to jednak g³ównym efektem tej¿e pomocy sta³o siê umocnienie he-
gemonii (tak¿e kulturowej) rozwiniêtej czê�ci �wiata nad Afryk¹.
Jak pisze Lyombe Eko, naukowiec o afrykañskich korzeniach
z Uniwersytetu Iowa: �Francuska hegemonia trwa w by³ych, francu-
skojêzycznych koloniach Afryki poprzez wynegocjowane umowy
o wspó³pracy pod auspicjami za³o¿onej przez francuski rz¹d Miêdzy-
narodowej Organizacji Frankofoñskiej (la Francophonie), której g³ów-
nym celem jest promocja jêzyka i kultury francuskiej. Jako czê�æ
systemu Frankofonii, rz¹d francuski dostarcza do francuskojêzycz-
nych krajów Afryki programy francuskiego nadawcy rz¹dowego,
Canal France International oraz TV5. By zwiêkszyæ francuskojê-
zyczn¹ zawarto�æ  w Internecie, la Francophonie szkoli techników
komputerowych i internetowych, twórców witryn internetowych [�],
specjalistów w dziedzinie e-commerce oraz w innych aktywno�ciach
on-line�8.

W Afryce zadomowi³o siê wielu miêdzynarodowych nadawców
z bogatych pañstw Pó³nocy, jak choæby francuskie Radio France
International, które � podobnie jak amerykañski Voice of America,
brytyjskie BBC czy niemieckie Deutsche Welle � niekoniecznie in-
teresuj¹ siê lokalnymi sprawami Afryki. Inaczej jednak jest w przy-
padku wspomnianych francuskojêzycznych magazynów panafrykañ-
skich, wydawanych w Pary¿u, a wiêc �Afrique Magazine� i �Jeune
Afrique�. Na ich ³amach pojawiaj¹ siê tak¿e materia³y z Francji,
najczê�ciej jednak w kontek�cie relacji z Afryk¹. St¹d te¿, gdy
kampania prezydencka we Francji nabiera³a tempa, �Jeune Afri-
que� opublikowa³ w ostatnim numerze marcowym w 2007 roku

8 L. Eko, Africa: Life in the Margins of Globalization, w: The Media Globe.
Trends in International Mass Media, ed. by L. Artz , Y. R. Kamalipour, Lanham
2007, s. 11.
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bogaty materia³ o tym, jak zag³osuj¹ Francuzi pochodzenia afry-
kañskiego9.

Z kolei w miesiêczniku �Afrique Magazine� przedstawiony by³
kandydat na kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ba-
rack Obama. Na pierwszej stronie ok³adkowej, pod jego twarz¹
pojawi³o siê pytanie �Czarny prezydent?� oraz wyja�nienie: �To dziecko
Afryki oczarowuje Amerykê gotow¹ na wszelkie zmiany. I mo¿e
marzyæ o Bia³ym Domu.� W materiale po�wiêconym Obamie cytowa-
ne s¹ jego s³owa, np.: �Nasza potêga opiera siê na multikulturowej
naturze naszego narodu�, ale tak¿e ukazane s¹ zdjêcia z rodzin¹,
w tym z kenijsk¹ babci¹ w stroju ludowym. Na zadane sobie pytanie
�czy Obama mo¿e zostaæ prezydentem?�, autorka tekstu wymienia
zalety czarnoskórego kandydata: �Jego talent tkwi w sztuce codzien-
nego pozostawania w intelektualnej równowadze, silnie ukszta³to-
wanej, któr¹ wykorzystuje w ka¿dej swojej deklaracji i w ka¿dym
swoim ge�cie�. Dziennikarka dodaje te¿: �On uciele�nia, dla wielu
Amerykanów, pewn¹ obietnicê, now¹ erê, co� bardziej ludzkiego�10.

W tym samym numerze �Afrique Magazine� pojawi³ siê artyku³,
którego bohaterem by³ jeden z najwa¿niejszych polityków w najnow-
szej historii Republiki Demokratycznej Konga, Antoine Gizenga.
O ile jednak czarnoskóry polityk amerykañski, Obama, ma uciele-
�niaæ �co� bardziej ludzkiego�, o tyle ju¿ w tytule tekstu o Gizendze
pojawia siê odniesienie do �wiata zwierzêcego: �Gizenga. Le retour
du vieux lion�, a wiêc �Gizenga. Powrót starego lwa�11. O ile wy-
tkniêcie wieku mo¿e byæ uzasadnione w przypadku 81-letniego po-
lityka, o tyle okre�lenie go mianem lwa odzwierciedla doskonale

9 F. Soudan, Pour qui votent les Français d�origine africaine, �Jeune Afri-
que� 25-31.03.2007, nr 2411. Sonda¿ przeprowadzony w�ród Francuzów pocho-
dzenia afrykañskiego, opublikowany w tym numerze �Jeune Afrique�, dawa³
socjalistce Ségolene Royal znacz¹c¹ przewagê (57%) nad Nicolasem Sarkozym
(11%) w I turze wyborów prezydenckich.

10 C. Faye, Black president?, �Afrique Magazine� luty 2007, nr 257.
11 M. Devey, Gizenga. Le retour du vieux lion, �Afrique Magazine� luty

2007, nr 257.
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sposób postrzegania przywódców afrykañskich w �cis³ym zwi¹zku ze
�wiatem zwierzêcym. W przypadku materia³u o Obamie odniesieñ
do fauny brakowa³o. Nazwanie Gizengi �starym lwem� nie by³o,
rzecz jasna, obra�liwe � raczej wrêcz przeciwnie � nobilituj¹ce, wszak
lew to ssak królewski o konotacjach pozytywnie przemawiaj¹cych do
�wiadomo�ci nie tylko Afrykanów, lecz tak¿e ludzi z Pó³nocy. Poza
tym w artykule Gizenga przedstawiony jest w pozytywnym �wietle,
jako cz³owiek nieskazitelny o zakorzenionych prodemokratycznych
przekonaniach.

W tym samym numerze �Afrique Magazine� pojawi³ siê jeszcze
jeden materia³ o 80-letnim przywódcy afrykañskim, który staraæ siê
mia³ o reelekcjê w wyborach na prezydenta Senegalu. Abdoulaye
Wade zosta³ poddany ocenie przez ró¿ne osobisto�ci z jego ojczyzny
� 10 osób (w tym jego zwolennicy, jak i przeciwnicy) wypowiadali siê
w tej politycznej ankiecie parysko-panafrykañskiego magazynu. Sama
redakcja na tle zdjêcia Wade okre�li³a go jako �cz³owieka wielkich
budów, niestrudzonego zwierzêcia politycznego�. W tym przypadku,
zatem, odniesienie do �wiata zwierzêcego wi¹za³o przywódcê tak¿e
z demokratycznymi zasadami, jakie w Senegalu s¹ przestrzegane,
podobnie jak wolno�æ opinii, któr¹ podkre�la redakcja w krótkim
wprowadzeniu do ankiety, bêd¹cej tej¿e wolno�ci emanacj¹12.

Jakby dla potwierdzenia wysuwanej tutaj tezy, pojawi³ siê
w tym samym numerze �Afrique Magazine� jeszcze jeden sympto-
matyczny artyku³, którego bohaterem by³ cz³owiek bia³y, Thomas
Cholmondeley o brytyjskich korzeniach. Jego morderstwo dwóch czar-
noskórych Afrykanów wzbudzi³o wrzenie w Kenii, za� w artykule
w w tym periodyku wyt³uszczono s³owa jednego z Afrykanów: �Dla
niego nie ma ¿adnej ró¿nicy miêdzy dzikimi bestiami a Afrykana-
mi�13. Z kolei tygodnik �Jeune Afrique� sam nie waha³ siê okre�liæ

12 O. Marsaud, E. Pontié, Sénégal. Ce qu�ils pensent vraiment de lui, �Afri-
que Magazine� luty 2007, nr 257.

13 B. Villeneuve, Le scandale du lord tueur, �Afrique Magazine� luty 2007,
nr 257.
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prezydenta Zimbabwe, Roberta Mugabe, �czarn¹ besti¹ dla Zacho-
du� w pierwszych s³owach leadu artyku³u zatytu³owanego �Robert
Mugabe. Sam na �wiecie?�. Oto wyja�nienie � pierwsze s³owa tek-
stu: �Tym razem, to przesada. Aresztowanie manifestantów w Hara-
re, 11 marca, oraz pobicie przywódców opozycji [�] wywo³a³o gwa³-
towne reakcje miêdzynarodowe. Co zrozumia³e, Wielka Brytania,
Stany Zjednoczone, Unia Europejska zaprotestowa³y przeciwko au-
torytarnym zachowaniom re¿imu Zimbabwe. [�] Diabolizacja Ro-
berta Mugabe przez Zachód zaczê³a siê pod koniec lat 90. i zakoñczy
siê wraz z jego �mierci¹ � fizyczn¹ lub polityczn¹�14.

Mugabe sta³ siê wiêc dla Zachodu �czarn¹ besti¹� w³a�nie ze
wzglêdu na jego negatywny stosunek do idei wolno�ci, jak¿e wysoko
postawionej w hierarchii aksjologicznej Europy i Ameryki. W tym
samym numerze pojawia siê za to inny przywódca afrykañski, który,
jako premier rz¹du, obarczony zosta³ zadaniem zorganizowania
wyborów prezydenckich w Mali, przewidzianych na kwiecieñ 2007
roku. Prezentacja jego sylwetki opatrzona zosta³a nastêpuj¹cym
tytu³em: �Ousmane Issoufi Maïga: szpon technokraty�. Tekst zaczy-
na siê od s³ów: �Ca³y �wiat, lub prawie ca³y, nazywa go Pinochetem�,
lecz zaraz sam Ousmane Issoufi Maïga wyja�nia: �Jako ¿e nigdy
nie stwarza³em zagro¿enia dla praw cz³owieka, przypuszczam, ¿e
ten pseudonim bierze siê raczej z dyscypliny, jakiej wymagam od
ludzi z mojego otoczenia�15. Tak¿e w tym przypadku zaobserwowaæ
mo¿na zachodni punkt widzenia przy ocenie poczynañ premiera Mali,
za� okre�lenie �szpon technokraty� oddaje doskonale zwierzêco-eu-
ropejski sposób postrzegania przywódców afrykañskich.

Mo¿na znale�æ wiele innych przyk³adów, gdzie przywódcy okre-
�lani s¹ za pomoc¹ metafor o zwierzêcym pochodzeniu. Najwa¿niej-
szy jednak w tym kontek�cie jest sposób postrzegania Afryki przez

14 É. Colette, Robert Mugabe. Seul au monde?, �Jeune Afrique� 18�24.03.2007,
nr 2410.

15 C. Ouazani, Ousmane Issoufi Maïga: la griffe du technocrate, �Jeune
Afrique� 18�24.03.2007, nr 2410.
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odniesienia charakterystyczne dla �wiata demokratyczno-liberalne-
go. A wiêc, dobry przywódca to demokrata, technokrata, budowniczy,
cz³owiek szanuj¹cy warto�ci uznane przez Zachód za uniwersalne.
Z³y przywódca z kolei to taki, który nie szanuje praw cz³owieka,
pokojowych procedur demokratycznych, praw i wolno�ci obywatel-
skich, a zatem �drapie¿nik wolno�ci�.

Znany ze �wietnych reporta¿y francuski tygodnik �L�Express�
artyku³ o Robercie Mugabe zatytu³owa³ �Mugabe. Le saigneur du
Zimbabwe�, gdzie �le saigneur� t³umaczyæ mo¿na jako �krwio¿erca�
lub raczej �krwiopijca�. A zatem Mugabe to �krwiopijca z Zimba-
bwe�. Zarzuty wobec prezydenta tego kraju dotyczy³y przede wszyst-
kim jego dyktatorskich zapêdów i tysiêcy morderstw pope³nionych
na ludno�ci cywilnej, jego decyzji o wydziedziczeniu tysiêcy bia³ych
rolników czy te¿ akcji policyjnej Murambatsvina, t³umaczonej na
jêzyk francuski jako �Nettoyer la crasse�, a wiêc �Wyczy�ciæ bru-
dy�, co dotyczy³o przede wszystkim walki z niepokornymi opozycjo-
nistami16.

W innym francuskim tygodniku opinii, �Le Point�, mo¿na by³o
z kolei przeczytaæ o Josephie Konym w reporta¿u zatytu³owanym
�Kony, krwawy mesjasz�. Oto lead artyku³u: �Joseph Kony, o�wieco-
ny profeta i przywódca wojenny, terroryzuje od lat pó³noc Ugandy,
nie cofaj¹c siê przed ¿adnymi okrucieñstwami. Bilans: 100 tys. za-
mordowanych i 1,5 miliona ukrywaj¹cych siê. Reporta¿ z kraju
horroru�17. Przywódcy afrykañscy pojawiaj¹ siê tak¿e w prasie fran-
cuskiej (równie¿ w presti¿owych dziennikach krajowych, jak �Le
Figaro�, �Le Monde� czy �La Libération�) wtedy, gdy podejmuj¹
dzia³ania pokojowe, jak choæby w przypadku Wybrze¿a Ko�ci S³onio-
wej, gdzie wskutek dzia³añ wojennych dosz³o do staræ tak¿e z wojska-

16 A. Gyldén, Mugabe. Le saigneur du Zimbabwe, �L�Express� 02.05.2007,
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/zimbabwe/dossier.asp?ida=457375
(11.05.2007).

17 M. Nexon, A. de Mun à Kampala, Kony, le �messie� sanguinaire, �Le
Point� 08.02.2007, nr 1795.
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mi francuskimi i exodusu mieszkaj¹cych tam Francuzów. By odci¹æ
ich od informacji z kraju, w³adze zamknê³y tamtejsz¹ stacjê FM
Radia France International w Abid¿anie, dla której jedyn¹ panafry-
kañsk¹ konkurencj¹ jest francuskojêzyczna stacja Afrique No. 1,
której sygna³ odbierany jest w kilkunastu krajach Afryki18. Wyda-
rzenia z Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej relacjonowane by³y przez francu-
skie media, ukazuj¹ce dylematy, jakie kraj znad Loary ma ze swo-
imi by³ymi koloniami afrykañskimi.

By³e afrykañskie kolonie postrzegane s¹ bowiem w Pary¿u jako
wymagaj¹ce ci¹g³ej opieki, niczym zwierzêta, którym mo¿na daæ
wolno�æ (jak na safari), ale nale¿y ca³y czas czuwaæ, by nie wyrz¹-
dzi³y zbyt du¿ych szkód. Dlatego te¿ w publicystyce francuskiej
dotycz¹cej Afryki odczuwa siê tê arogancjê, wynikaj¹c¹ z poczucia
wy¿szo�ci cywilizacyjnej Francji nad swoimi by³ymi koloniami. Wi¹-
¿e siê to, oczywi�cie, z konkretnymi dzia³aniami politycznymi, choæ
nie zawsze ekonomicznymi. Francja bowiem nie mo¿e byæ uznana
w ¿aden sposób za najwiêkszego donatora na rzecz Afryki, bo naj-
wiêcej pieniêdzy na pomoc dla tego kontynentu p³ynie ze Stanów
Zjednoczonych (27 623 mln dolarów w 2005 roku) i Japonii (13 147
mln), za� Francja (10 026 mln) wyda³a na ten cel w 2005 roku nieco
mniej tak¿e ni¿ Wielka Brytania (10 767 mln) i Niemcy (10 082
mln). Gdy za kryterium przyjmie siê procent PKB przeznaczony na
pomoc Afryce przez poszczególne pañstwa, to najwiêkszymi altru-
istami okazuj¹ siê kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia i Dania
� odpowiednio 0,94, 0,94 i 0,81% PKB) oraz Luksemburg i Holandia
(po 0,82%). W przeliczeniu na mieszkañca, liderem w charytatywnej

18 Zob. http://www.africa1.com. Ta stacja radiowa powsta³a w 1974 roku
z inicjatywy gaboñskiego prezydenta Omara Bongo Ondimby. W 1981 roku
Gabon zyska³ wsparcie prywatnych inwestorów oraz francuskiej SOFIRAD
i stworzy³ pierwsz¹ panafrykañsk¹ sieæ radiow¹, która emituje program w naj-
wiêkszych stolicach afrykañskich pañstw francuskojêzycznych oraz w Pary¿u,
za po�rednictwem Internetu oraz satelity Africasat. Codziennie Africa No. 1 jest
s³uchana przez oko³o 30 mln ludzi na �wiecie.
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dzia³alno�ci na rzecz Afryki pozostaje Luksemburg (538 dolarów na
mieszkañca) przed Norwegi¹ (507 dolarów na mieszkañca)19.

Za g³ównego patrona Afryki (przynajmniej jej francuskojêzycz-
nej czê�ci) uznaje siê jednak Francjê, st¹d te¿ specjalne stanowiska
rz¹dowe, jak choæby Minister ds. Wspó³pracy, Rozwoju i Frankofo-
nii, którym z nominacji Jacques�a Chiraca zosta³a Brigitte Girardin.
Odpowiadaæ mia³a ona, miêdzy innymi, za politykê francusk¹
w sprawach dotycz¹cych wydarzeñ w Wybrze¿u Ko�ci S³oniowej.
Girardin przyjê³a w swoim paryskim gabinecie dziennikarza tygo-
dnika �Jeune Afrique�, by bez ogródek (jak ma w zwyczaju) wyraziæ
swoje opinie, tak¿e na temat przywódców Laurenta Gbagbo (prezy-
denta Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej) i Guillaume�a Soro (przywódcy
opozycji), którzy mieli �podaæ sobie rêce� (w stolicy Burkina Faso,
Wagadugu) i zakoñczyæ stan wojny w swoim kraju. Dziennikarz na
samym pocz¹tku wywiadu zapyta³ pokornie: �Francja nie jest ani
stron¹, ani w³¹czona do porozumienia z Wagadugu. Czy wobec tego
jest szansa, ¿e wejdzie on w ¿ycie?�. Girardin wyja�ni³a, na czym
polega zaanga¿owanie Francji, opowiedzia³a o swoich spotkaniach
z przedstawicielami obydwu stron konfliktu i ostrzeg³a, ¿e �Laurent
Gbagbo i Guillaume Soro bêd¹ musieli rozliczyæ siê przed obywate-
lami Wybrze¿a Ko�ci S³oniowej. Nie przed Francj¹, ani kimkolwiek
innym. Oni stoj¹ przed murem, wobec swojej odpowiedzialno�ci.
I bardzo dobrze, ¿e tak jest�20.

Opiekuñczy stosunek Francji wobec pañstw (zw³aszcza francu-
skojêzycznych) z Czarnego Kontynentu jest widoczny tak¿e w wielu
innych wywiadach udzielanych przez przedstawicieli francuskiego
rz¹du, obarczonych specjalnymi zadaniami w Afryce. Nie jest,
z pewno�ci¹, ³atwo oceniaæ politykê Francji wobec Afryki bez szcze-
gó³owych analiz. Podobnie jak nie jest ³atwo przedstawiæ wizerunek

19 S. Gharbi, Aide. La grande embrouille, �Jeune Afrique� 04�10.03.2007,
nr 2408. Dane opublikowano na podstawie raportu OECD.

20 F. Soudan, Confidence de... Brigitte Girardin, �Jeune Afrique�
11�17.03.2007, nr 2409.
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Afryki we francuskich mediach i w �wiadomo�ci Francuzów, z któ-
rych wielu to przecie¿ ludzie pochodzenia afrykañskiego lub te¿
potomkowie imigrantów. Dlatego te¿ postrzeganie problemów Afryki
uzale¿nione jest nie tylko od przekazów medialnych, ale tak¿e od
w³asnych prze¿yæ, do�wiadczeñ, korzeni i innych czynników, które
stanowi¹ o to¿samo�ci cz³owieka. Warto w tym przypadku wspo-
mnieæ tak¿e o artykule opublikowanym w �Jeune Afrique�, a po-
�wiêconym kobietom, przejmuj¹cym w³adzê w krajach afrykañskich.
Z tekstu �Le temps de femmes� (�Czas kobiet�), napisanego z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Kobiet przez kobietê, Élise Colette, dowia-
dujemy siê, ¿e kobieta pe³ni funkcjê prezydenta Liberii, w czterech
innych krajach Afryki kobieta jest wice-prezydentem, za� w Mozam-
biku kieruje rz¹dem. W wielu krajach Afryki kobiety stoj¹ na czele
wa¿nych ministerstw (spraw zagranicznych, finansów, sprawiedli-
wo�ci czy spraw wewnêtrznych)21. Co istotne, ¿adna z afrykañskich
kobiet u w³adzy nie jest postrzegana jako �drapie¿nik wolno�ci� czy
te¿ �czarna bestia�. Byæ mo¿e w³a�nie w tym spostrze¿eniu nale¿y
doszukiwaæ siê szansy na korzystniejszy kurs dla Afryki, przynaj-
mniej z perspektywy Francji i Zachodu.
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LES ANIMAUX POLITIQUES, PRÉDATEURS
DE LA LIBERTÉ

� A PARIS IMAGE OF THE AFRICAN LEADERS

SUMMARY

In this paper the author focuses on the image of the African
leaders in the reports of the French international media, above all
the journals and magazines that are disseminated in Africa (the
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weekly �Jeune Afrique� or the monthly �Afrique Magazine�). France
is, however, the biggest patron of the Black Continent, at least of
its French-speaking part, so the countries that belong to la Franco-
phonie (an international organization uniting French-speaking lands).
Africa is perceived in the European consciousness as a poor conti-
nent with a very rich nature world. Moreover, Africa is perceived by
the West also in accordance with the Western standards, so with the
liberal-democratic frameworks. As a consequence, the African leaders
often are described as political animals (les animaux politiques) or, in
the cases of many dictators, as predators of freedom (prédateurs de
la liberté), like in the case of the Reporters Without Borders� list of
the dictators that attack the media. Hence, in many reports from
Africa, the leaders receive some metaphoric animal labels like �the
black beast� or �the old lion�. It is noteworthy that the women
taking over the rules in Africa are not perceived as �predators of
freedom� or �black beast� that is a good conclusion for the future of
this continent.


