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Rasizm w literaturze
dla dzieci  trop afrykañski
GERTRUD SELTZER
W dalekim kraju Taka-Tuka, razem ze swoim ojcem, murzyñskim
królem, panowa³a nad tubylcami odzianymi w spódniczki z ³yka,
nosz¹cymi wielkie ko³a w uszach, zajêtymi bezustannym bêbnieniem i z dziecinn¹ radoci¹ poddaj¹cymi siê w³adzy bia³ego króla.
Ten opis streszczaj¹cy ksi¹¿kê Astrid Lindgren o przygodach Pippi Langstrump w afrykañskiej krainie Taka-Tuka ukazuje, jak g³êboko
zakorzenione s¹ rasistowskie wyobra¿enia w niemieckojêzycznej*
literaturze dla dzieci i m³odzie¿y.

W

iêkszoæ czytelników ma w pamiêci tak¿e
umieranie dziesiêciu ma³ych murzynków.
Tekst piosenki, której pierwsza niemiecka wersja
ukaza³a siê w roku 1884 (roku rozpoczêcia konferencji berliñskiej decyduj¹cej o podziale terytorialnym Afryki), do dzi mo¿na znaleæ w ksiêgarni.
Przede wszystkim chodzi o naukê liczenia, jednak przes³anie poboczne mówi nam, ¿e mieszkañców Afryki nale¿y nauczyæ porz¹dku i dyscypliny. Ilustracje powielaj¹ wszelkie klisze w przedstawieniach mieszkañców Czarnego L¹du: wszyscy wygl¹daj¹ jednakowo, maj¹ karykaturalnie
nabrzmia³e wargi, nosz¹ spódniczki z ³yka.
Pierwsze dziewiêtnastowieczne utwory o tematyce afrykañskiej przeznaczone dla dzieci to relacje
z podró¿y, w których dzikich opisywano jako ludzi
piêknych, choæ odmiennych. Przewartociowania
przyniós³ pocz¹tek niemieckiego kolonializmu ok.
1883/84. Relacja z podró¿y by³a w dalszym ci¹gu
modelem, jednak s³u¿yæ zaczê³a rasistowskiemu
usprawiedliwieniu gospodarczego wyzysku kolonii. Kulminacjê stanowi³o wystawianie Afrykañczyków w mena¿eriach i ogrodach zoologicznych obok
zwierz¹t z Afryki, np. w ramach organizowanych
przez Karla Hagenbecka pokazach narodów.
Wkrótce nast¹pi³ rozkwit literatury przygodowej, tworzonej czêsto przez wojskowych z kolonii.
¯ycie tam by³o nieprzerwanym pasmem przygód, w których udzia³ mieli wszyscy bez wyj¹tku
niemieccy bohaterowie i zwyciêzcy. Cele gospodarcze zosta³y jasno okrelone, jak pisa³ nauczyciel
Richard Roth w przedmowie do relacji Stanleya:
(...) by naszej cz¹stce Ziemi otworzyæ nowe drogi
handlowe, z których mo¿e ci¹gn¹æ wielkie korzyci, by wychowanie i kaganek owiaty nieæ coraz
dalej oraz  co nie jest drugorzêdne  wiêcej dusz
pozyskaæ dla chrzecijañstwa. Ksi¹¿ka opisuje
podró¿ Henryego Mortona Stanleya w poprzek
Afryki, od Zanzibaru a¿ do ujcia rzeki Kongo,
wyprawê przedsiêwziêt¹ na zlecenie rz¹du Belgii.
Wedle relacji autora, dzicy prowadz¹ miêdzy sob¹
ca³kowicie bezsensowne wojny i napadaj¹ na karawany. Jeli stawiaj¹ jakikolwiek opór, opisywani
s¹ jako kanibale i ho³ota godna nienawici. W tym
samym czasie rozwija³a siê równie¿ tzw. literatura
traktatowa, spe³niaj¹ca dwojak¹ funkcjê  opisuj¹ca
pracê misyjn¹ i równoczenie maj¹ca zachêcaæ
m³odzie¿ do takiej dzia³alnoci.
W now¹ fazê wkroczy³a literatura dzieciêca
w okresie powstania Hererów1) 1904/05 [w Niemieckiej Afryce Zachodniej  przyp. t³um.].
S³ownictwo uleg³o zmianie, a czarni stali siê mordercami i czarnymi diab³ami atakuj¹cymi w bezosobowych masach osiedla bia³ych osadników.
W przeciwieñstwie do stanu faktycznego, bia³ych
opisywano wówczas jako ofiary zmuszone do
obrony. Afryka w powieciach o kolonizatorach
by³a krain¹ wielkiej przygody i wolnoci, równie¿
dla kobiet. Literatura kolonialna dla dziewcz¹t

mia³a za cel pozyskanie m³odych niewiast dla
posiad³oci zamorskich. Równie¿ po pierwszej
wojnie wiatowej nawo³ywano w ksi¹¿kach dzieciêcych do odbudowy kolonii. Gloryfikacja niemieckiego terroru w Afryce by³a przy tym spraw¹
honoru patrioty. Ksi¹¿ka dla m³odych czytelników
Heia Safari genera³a Paula von Lettow-Vorbekka, kata Hererów, wprowadzona zosta³a przez
nazistów do wszystkich bibliotek szkolnych.
Dziewiêæ wydañ mia³a do roku 1952.
Dobry klimat dla literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej panowa³ po II wojnie wiatowej w NRD.
Obiektywnie przyznaæ trzeba, ¿e du¿o wczeniej
ni¿ w RFN czarnoskórzy bohaterowie zyskali tam
indywidualne rysy twarzy, stali siê podmiotem walk
spo³ecznych na tle konfliktów pañstwowych i wydarzeñ historycznych. Opublikowano te¿ liczne
zbiory opowiadañ i bajek autorów afrykañskich.

Ka¿dy inny  wszyscy równi

Natomiast w RFN roi siê od czarnuchów jeszcze g³êboko w latach siedemdziesi¹tych. Dawne
relacje z wypraw doczekiwa³y siê kolejnych wydañ. Ilse Friedrich pisze jeszcze w 1953 roku
o Niemieckiej Afryce Wschodniej. Bohaterami
w jej ksi¹¿kach s¹ zawsze biali. Jeszcze w 1972
roku ukaza³a siê w kolejnym wydaniu powieæ Julia aus Afrika (Julia z Afryki) o bia³ej dziewczynce na farmie w Afryce Po³udniowej; apartheid
nie zosta³ wspomniany ani s³owem.
Politolog Jörg Becker okrela obraz tzw. Trzeciego wiata w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y
do koñca lat 60. jako rasistowski i europocentryczny. Przedstawiciele spo³eczeñstw nieuprzemys³owionych s¹ stale podporz¹dkowani bia³ym lub
im s³u¿¹ oraz oceniani s¹ zgodnie z europejskim
systemem wartoci. Becker zwróci³ uwagê na kilka syndromów: syndrom uniku charakteryzuje
ksi¹¿ki, w których Trzeci wiat jawi siê jedynie jako
egzotyczna sceneria niestanowi¹ca t³a dla problemów spo³ecznych. W przypadku syndromu
przygody znów spotykamy jedynie bia³ych bohaterów, podczas gdy syndrom harmonizacji sprowadza konflikty polityczne jedynie na poziom osobisty. Syndrom deficytu wyra¿a siê w przekonaniu, i¿ europejski system wartoci w Trzecim wie-

cie nie zosta³ jeszcze osi¹gniêty. Niektóre z wymienionych syndromów mo¿emy odnaleæ w literaturze dzieciêco-m³odzie¿owej do dzi. Za
przyk³ad niech pos³u¿y ksi¹¿ka Annelies Schwarz
Akuabo  sei willkommen! Reise in ein Dorf in
Ghana (Akuabo  b¹d pozdrowiony! Podró¿
do wioski w Ghanie). Siedemnastoletnia Sonja jedzie po ukoñczeniu szko³y do Ghany i pomaga
w stacji misyjnej. Je¿eli ciê lubi¹ [mieszkañcy wioski], bêd¹ ciê s³uchaæ i próbowaæ pracowaæ jak ty,
¿eby ci zrobiæ przyjemnoæ.
W ci¹gu ostatnich trzydziestu lat ukaza³a siê
du¿a liczba ksi¹¿ek dla m³odych czytelników zas³uguj¹cych na pozytywn¹ ocenê, przekazuj¹cych
zró¿nicowany obraz Afryki. Wielu europejskich autorów upora³o siê z problemem kolonializmu i rasizmu, wnosz¹c nowe jakoci. W rodowisku Deklaracji Berneñskiej od lat czyta siê ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y pod k¹tem analizy obrazu Trzeciego
wiata. Efektem tych prac jest katalog lektur godnych polecenia. Oto w skrócie kilka kryteriów oceny:
§ przedstawiaæ mieszkañców tzw. Trzeciego wiata
jako jednostki zdolne do samodzielnych decyzji
we wszelkich sytuacjach ¿yciowych;
§ obyczaje i tradycje spo³eczeñstw Trzeciego
wiata ukazywaæ w ten sposób, by ich wartoæ
i znaczenie by³y zrozumia³e;
§ nie akcentowaæ poczucia przewagi Europejczyków;
§ historiê spo³eczeñstw Trzeciego wiata ukazywaæ z ich w³asnej perspektywy;
§ nie stosowaæ ilustracji powielaj¹cych klisze
i stereotypy;
§ rasizm nie mo¿e byæ wyczuwalny w jêzyku i stylistyce utworu.
Dyskryminacja Afrykañczyków idzie czêsto
w parze z dyskryminacj¹ czarnoskórych kobiet, dlatego wa¿ne s¹ ksi¹¿ki prezentuj¹ce bohaterki w pozytywnych rolach, a zw³aszcza jako osoby zdolne
do samodzielnych decyzji w rozmaitych ¿yciowych
opresjach. W powieci Wie der Fluß in meinem
Dorf (Jak rzeka w mojej wiosce) pióra Nasrin Siege g³ówn¹ postaci¹ jest dziewczyna Somo, za której
porednictwem dowiadujemy siê wiele na temat ¿ycia
afrykañskiej wioski w Zambii. Somo chodzi w³asnymi
cie¿kami, nie wystarcza jej rola przypisana przez
tradycjê i walczy o swoje, gdy jest to konieczne. Autorka przyjê³a funkcjê porednika pomiêdzy czytelnikiem a obc¹ kultur¹.
Ostatnio wzros³o zainteresowanie ksi¹¿kami
z Afryki. Dziêki wsparciu Fundacji Ksi¹¿ki Dzieciêcej Baobab w Bernie ukaza³a siê du¿a liczba
fascynuj¹cych i czêsto pe³nych humoru utworów
ukazuj¹cych autentyczne ¿ycie w rozmaitych krajach afrykañskich. Niestety, ci¹gle jeszcze spotkaæ
mo¿na w literaturze dla dzieci ukryty lub jawny
rasizm. Czarni  ludzie pozbawieni indywidualnych rysów twarzy, bez w³asnej historii i kultury
 spe³niaj¹ czêsto jedynie rolê sztafa¿u i lokalnego
kolorytu, na którego tle rozgrywaj¹ siê przygody
bia³ych. W dalszym ci¹gu natrafiamy na ogólne
okrelenie Afryka, nie pozwalaj¹ce poznaæ konkretnego miejsca akcji. Podobnie rzecz siê ma
z b³êdnymi nazwami plemion i jêzyków plemiennych, które w rzeczywistej Afryce w ogóle mog¹
nie istnieæ. S³owo plemiê wyzwala skojarzenia
z dzikoci¹ i pierwotnoci¹.
Pozornie apolityczne ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y odzwierciedlaj¹ wartoci ka¿dego spo³eczeñstwa. I w³anie to jest istotne: Jakie przes³anie,
wiadomie czy niewiadomie, zostaje przekazane? Europejskie wartoci i kryteria, wyobra¿enia
postêpu i rozwoju czy te¿ autentyczny obraz,
prezentuj¹cy odmienne wartoci i normy jako
równoprawne z naszymi?
T³umaczenie ZBIGNIEW MICHALCZYK
Przypisy
*
Jest to ksi¹¿ka szwedzka, ale bardzo zakorzeniona
w niemieckojêzycznej literaturze dzieciêcej.
1
Lud zamieszka³y w Namibii, Angoli, Botswanie i RPA.

