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Rafał Smoleń

Gorączka afrykańska Ryszarda Kapuścińskiego
Zapiski o uczestnictwie i rewolucji oraz o tym, jak fascynowały 
i zawodziły

„Ja nie wierzę w możliwość zupeł-
nie chłodnego opisywania spraw, które się 
dzieją, bez osobistego w nich udziału, bez 
wewnętrznego przekonania, że tym opi-
sywaniem coś próbuję zmieniać”1. Czas, 
w jakim Ryszard Kapuściński pisał te sło-
wa, doznał po II wojnie światowej nagłego 
przyspieszenia. Dwie trzecie ludności globu 
wychodziło z wielowiekowej dominacji kolo-
nialnej. Rodził się Trzeci Świat, kształtując 
oblicze najkrótszego wieku w dziejach. 
Dwie natury reportera – ofiary zniewolenia 
przez totalitaryzm i świadka wyzwolenia 
z kolonializmu – stapiały się w fizjologicznej 
potrzebie zmiany. W dorosłe życie wkraczał 
z żarliwą wiarą w rewolucję – tak w Polsce, 
jak i w Trzecim Świecie – by w wieku dojrza-
łym ujrzeć utopię swych marzeń. Świadek 
dwudziestu siedmiu rewolucji, siedmiokrotnie 
na frontach wojskowych (nieraz na pierw-
szej linii ognia), czterokrotnie stawał przed 
plutonem egzekucyjnym. Reporter z takim 
bagażem nie mógł być zwykłym kronikarzem 
kolejnych puczów, neutralnym depeszowcem 
z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej. Zauroczony 
określonym modelem rozwoju, w upadku ko-
lonializmu widział rehabilitację idei rewolucji 
socjalistycznej, której po klęsce polskiego 
Października poszukiwał w najdalszych za-
kątkach globu.

Pierwszych dowodów fascynacji so-
cjalizmem dostarcza zetempowska działal-
ność reportera. W wieku 16 lat, po krótkim 
członkostwie w Związku Walki Młodych, 
przyszły pisarz zapisuje się do Związku 
Młodzieży Polskiej, gdzie w kolejnych latach 
sprawować będzie funkcje kierownicze na 
niższych szczeblach. Debiutuje jako poeta 
w wieku 17 lat. Ówczesna twórczość Ka-
puścińskiego wzorowo wpisuje się masową 
produkcję poetycką młodych wyznawców 
socjalizmu, operuje tematyką i stylistyką 
pożądana przez Partię. Młody poeta opie-
wa rewolucyjne zmiany w mieście i na wsi, 
zachwala życie w kolektywie, cieszy się 
z narodzin nowego człowieka, swoje wier-
sze dedykuje „zetempowskim brygadom 
traktorowym”. Niezbyt oryginalnie zachwyca 
się „gołębiem pokoju, który unosi w dziobie 
skrawek czerwonego płótna”, dziećmi wcią-
gającymi „na maszt czerwoną flagę rączkami 
ciepłymi od ufności”2. Zaraz po zdaniu matury 
rozpoczyna pracę w „Sztandarze Młodych”, 
gdzie jako recenzent wytyka niedostateczną 
czystość ideologiczną, przestrzega przed 
„burżuazyjną szmirą”, „brudnym i jawnym 
kosmopolityzmem”3.

W ówczesną propagandę socjali-
styczną najpełniej wpisuje się opublikowany 
w sierpniu 1950 r. Poemat o Nowej Hucie. 

1 Czterokrotnie rozstrzelany, z R. Kapuścińskim rozmawia W. Giełżyński, [w:] Wojna futbolowa. Postscriptum 
red. B. Dudko, M. Szczygieł, Warszawa 2008, s. 38.
2 R. Kapuściński, Różowe jabłka, [w:] http://www.kapuscinski.info/page/zyciorys/7, dostęp 2.02.2008.
3 Zob. B. Nowacka, Z. Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008, s. 38.
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W utworze dedykowanym „Zetempowcom 
Nowej Huty” reporter podziwia miasto, które 
„wyrosło szybciej od żyta”, miasto-„ceglany 
sad”, „miasto na fundamentach młodości”. 
Tekst kończy się wezwaniem: „Żeby / bły-
skiem i mocą / potężniał socjalizmu ogrom”.

Kapuściński dziękował później Bogu, 
iż pisanych wtedy wierszy nikt nie złożył w ja-
kiś tomik. Do „Sztandaru Młodych” wrócił do-
piero po ukończeniu studiów historycznych 
w 1955 r. Jego pisarski talent nie mógł więc 
służyć władzy w najczarniejszych latach sta-
linizmu. Uniknął być może zaangażowania, 
z jakiego po latach inni pisarze będą się tłu-
maczyć w rozrachunkowych wspomnieniach. 
Udziału w budowie nowej Polski nie porzucił 
jednak całkowicie. W 1952 r. Kapuściński 
wstępuje do PZPR, następnie zostaje prze-
wodniczącym wydziałowej organizacji par-
tyjnej. Jako zetempowiec jest zobowiązany 
do osiągania najlepszych wyników w nauce, 
znajduje jednak czas na wizytacje kopalń, 
budów i skupów rolnych.

„Sztandar”, do jakiego wracał Ka-
puściński, był już gazetą nową, a jego rolę 
przyrównać można do tygodnika „Po prostu”. 
Z chwilą wymiany kierownictwa w połowie 
1955 r. dziennik przestał być narzędziem 
w rękach stalinowskiej propagandy, stając 
się uczestnikiem walki o przemiany demokra-
tyczne rozbudzone przez Październik. Pismo 
odchodziło od naśladowania „Komsomolskiej 
Prawdy”, stopniowo uniezależniało się także 
od ZMP, które na fali odwilży zostało rozwią-
zane. 

To też jest prawda o Nowej Hucie

„Sztandar Młodych” był pierwszym 
obok „Po prostu” miejscem dla ambitnego 
młodego reportażu. W takim piśmie Ryszard 
Kapuściński publikuje swój drugi tekst o No-
wej Hucie – prawdziwy kamień milowy w ży-
ciu i karierze zawodowej. Reportaż To też 

jest prawda o Nowej Hucie był bezpośrednią 
odpowiedzią na opublikowany w sierpniu 
1955 r. Poemat dla dorosłych Adama Waży-
ka4. Ogłoszony na łamach „Nowej Kultury” 
utwór niedawnego apologety reżimu wstrzą-
snął opinią publiczną, a partyjną wierchuszkę 
wprawił w stan histerii. Jacek Kuroń porów-
nywał dzieło Ważyka do wystąpienia Nikity 
Chruszczowa na XX Zjeździe KC KPZR 
w październiku następnego roku.

Obowiązująca interpretacja Poema-
tu… pojawia się szybko: Partia uznaje utwór 
za antyhumanistyczny, antyludowy, antyrobot-
niczy, no i, rzecz jasna, antypartyjny. O tym, 
jak się należy doń odnosić, obywatele zostają 
poinstruowani na specjalnych spotkaniach 
w lokalnych ośrodkach kultury. W zakładach 
pracy odbywają się potępiające Ważyka 
masówki. Wkrótce do kontrofensywy zostaje 
zaangażowana prasa – tak centralna, jak 
lokalna. Z ramienia „Sztandaru Młodych” do 
Nowej Huty udaje się Ryszard Kapuściński.

Poemat Ważyka przedstawia Nową 
Hutę – tę chlubę Polski Ludowej, nowocze-
sne miasto robotnicze wznoszone przeciw 
burżuazyjnemu, konserwatywnemu Krako-
wowi, spontaniczne dzieło chłopów z wiosek 
całej Polski, którzy marzą o awansie do klasy 
robotniczej, miasto powstałe od zera, pierw-
sze w Polsce miasto bez kościoła – to „nowe 
Eldorado” − jako brudne i dzikie zbiegowisko 
bezrozumnej masy robotniczej. Kolektyw 
w tekście Ważyka to klnąca, pijąca, gwałcą-
ca „zbierana hałastra”, „dusza nieufna, spod 
miedzy wyrwana, / wpół rozbudzona i wpół 
obłąkana / [...] wypchnięta nagle z mroków 
średniowiecza / masa wędrowna, Polska 
nieczłowiecza”5.

W miesiąc po Poemacie…, we wrze-
śniu 1955 r., „Sztandar Młodych” publikuje na 
pierwszej stronie tekst Kapuścińskiego To też 
jest prawda o Nowej Hucie. Młody reporter 
idzie śladem wątków poruszonych przez Wa-
żyka, potwierdza skandaliczne warunki pracy 

4 Informacje na temat odbioru Poematu… przez elitę partyjną i opinię społeczną pochodzą z: A. Bikont, 
J.  Szczęsna, O Nowej to Hucie poemat, „Gazeta Wyborcza”, 26.02.2000, [w:] http://niniwa2.cba.pl/towarzysze_
nieudanej_podrozy_06.htm, dostęp 2.02.2008.
5 A. Ważyk, Poemat dla dorosłych, [w:] http://www.kapuscinski.info/page/zyciorys/7, dostęp 2.02.2009.
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budowlańców i jałowość ich życia, widzi Hutę 
„krzywd, draństw, bezduszności, zakłamania. 
Ludzi pozostawionych samych sobie, ran 
przez nikogo nie uleczonych”. Pisze o prosty-
tuujących się dzieciach, kaprysach bezdusz-
nej biurokracji, pieniądzach wyrzucanych 
w obiekty zaraz rozbierane (zmieniły się pla-
ny), o obezwładniającej nudzie robotników, 
którzy po skończonej pracy nie mają co ze 
sobą zrobić: „[…] siedzą. Właściwie jest to 
jedyna czynność, jaką wykonują: siedzą. Co 
czynniejsi wałęsają się bez celu ulicami”6.

Z niejaką nieśmiałością reporter 
stwierdza: „Myślę, że ludzie mają prawo py-
tać”, bowiem „żadne pytanie człowieka pracy 
nie może pozostać w naszym ustroju bez od-
powiedzi”. I wzywa do ukarania tych, którzy 
żyją „nie z robotnikami, ale na robotnikach”, 
przyzywa do porządku „lokalnego kacyka”, 
dyskretnie prosi Warszawę o reakcję. Ton po-
ematu Ważyka jest jednak dla reportera nie 
do zaakceptowania. Kapuściński nie godzi 
się na przezywanie nowohuckich robotników 
„masą średniowieczną” – to ludzie „uczciwi, 
pracowici i wytrwali”.

Młody reporter jest przekonany, iż 
demoralizacja robotników nie wynika z ich 
błędów: „nie daliśmy im wychowawcy, suro-
wej opinii kolektywu, żywej ludzkiej tradycji”. 
Kapuściński wpisuje się w pewien rytuał, 
wzywając do narad, komisji i kontroli partyj-
nej. Ale nie kończy swego tekstu zdaniem 
„Nowa Huta czeka na socjalizm”7:

W Nowej Hucie ludzie czekają na spra-
wiedliwość. Nie mogą czekać długo. […] 
Będziemy do tej walki wracać, będzie-
my o niej pisać. Pisać, tzn. także brać 
w niej udział – większy i pełniejszy niż 
dotychczas.

Burza, jaką wywołał reportaż, prze-
szła najśmielsze przewidywania redakcji. 
W trybie natychmiastowym zwolnieni zostali 

redaktor naczelna „Sztandaru” i zaprzyjaź-
niony cenzor, który dopuścił tekst do druku. 
Chęć odbycia rozmowy z zespołem zapo-
wiedział sam Berman. Kapuściński, któremu 
groziło zwolnienie z pracy, całe zamieszanie 
przeczekał z wdzięcznymi mu robotnikami 
w Nowej Hucie, gdzie właśnie wybuchły 
zamieszki. Na skutek interwencji Jerzego 
Morawskiego, jednego z puławian, Komitet 
Centralny powołał specjalną komisję, która 
sprawę Huty ma zbadać na miejscu. Raport 
komisji przyczynił się do dymisji dyrekcji za-
kładu i inwestycji w urządzenia kulturalne dla 
robotników. W kilka miesięcy później 23-letni 
Kapuściński otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, 
po czym zostaje wysłany w swoją pierwszą 
daleką podróż. 

Wyróżnienie pisarza trudno traktować 
jako nagrodę za dobry warsztat dziennikarski 
i walkę o odnowę życia publicznego. Był to 
raczej pretekst do odsunięcia niewygodnego 
reportera od spraw krajowych. Kapuściński 
nigdy specjalnie nie interesował się spra-
wami międzynarodowymi, nie znał języków 
obcych, wiedzę o świecie czerpał ze stali-
nowskich podręczników. Trzeci Świat był dla 
niego egzotyką. 

Stacja donikąd

Największym pragnieniem Kapuściń-
skiego w owym czasie było przekroczenie 
granicy. Wszystko jedno jakiej – chodziło 
o sam psychologiczny, transcendentalny 
akt przekroczenia granicy, choćby się miało 
zaraz wracać. Myślał o Czechosłowacji. We 
wrześniu 1956 r. leci do Indii.

Głód, nędza i system kastowy, jakie 
spotyka w Indiach, wyprowadzają pisarza 
z równowagi. To miał być przecież kraj postę-
pu – wzorzec i wyzwanie dla Zachodu. 

Wychowałem się w przekonaniu, że wol-
ność, równość i braterstwo to wartości 

6 Wszystkie cytaty z utworu To też jest prawda o Nowej Hucie pochodzą ze strony http://www.kapuscinski.info/
page/po_smierci/jezyk/1/kat/2/txt/36, dostęp 2.02.2009.
7 Zdaniem „Zambrów czeka na socjalizm” kończył się głośny reportaż J. Ambroziewicza i R. Wiśniowskiego 
z kombinatu bawełnianego w Zambrowie z 1955 r. Zob. B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cit., s. 44.
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najwyższe. A nawet, że równość zajmu-
je miejsce naczelne, że jej zwycięstwu 
mają być podporządkowane i wolność, 
i braterstwo. […] Znalazłem się w świe-
cie, w którym nierówność nie tylko 
była stanem powszechnym, ale – co 
najbardziej uderzało – pożądanym, i to 
właśnie przez tych, którzy według moich 
naiwnych przekonań powinni prowadzić 
z ową niesprawiedliwością walkę8.

Rozczarowanie wpajaną wizją jedno-
ści postępowego świata nie pozostawiło po 
sobie żadnych tekstów – wątpliwe zresztą, 
by takich w Partii potrzebowano. Reportaże, 
które opublikowano, przypominały pisarstwo 
podróżnicze, z rzadka tylko krytykujące an-
gielski kolonializm (Stacja donikąd).

Stosunkowo najpewniej reporter czuł 
się w Kabulu, dokąd trafił przez przypadek, 
od razu zresztą do więzienia. Kapuściński 
pisze o państwie feudalnym, którego rozwój 
zatrzymał się w XIV w., o kraju ludzi apa-
tycznych, ślepo poddanych fanatycznym 
mułłom, kraju zakwefionych kobiet, które za 
najbłahszy kontakt z mężczyzną zakopuje 
się po głowę w piasku. Afganistan jest dla 
Kapuścińskiego wielkim wyzwaniem dzie-
jowym, polem doświadczalnym nowej walki 
o naprawę świata: „[…] gdyby nawodnić pu-
stynię, gdyby oddać ludziom ziemię, gdyby 
wybudować więcej fabryk, gdyby pić więcej 
herbaty, jeść więcej szaszłyku, placków, 
ryżu…”9. Gdyby to wszystko zrobić teraz, 
a nie – jak chcą mułłowie – w siódmym 
niebie.

Po krótkim pobycie na Festiwalu Mło-
dzieży i Studentów w Moskwie Kapuściński 
jedzie do Chin, gdzie Przewodniczący Mao 
ogłosił właśnie Rewolucję Stu Kwiatów. 
W ramach polityki otwartości na świat repor-
ter z Polski ma nawiązać kontakt z chińską 
młodzieżową prasą komunistyczną. Nie 

dociera nawet do Pekinu, gdy Przewod-
niczący inauguruje kolejną politykę – tym 
razem Wielkiego Skoku, co oznacza, że 
współpraca jest już niepotrzebna. Po raz 
kolejny idea jedności, w szczególności zaś 
międzynarodowej jedności młodzieży, której 
doświadczał tak żarliwie na kolejnych Festi-
walach Młodzieży, nie może pokazać swej 
prawdziwej twarzy. Kapuściński wraca przed 
czasem koleją transsyberyjską w geście 
solidarności z rozwiązaną właśnie redak-
cją „Sztandaru Młodych”. Po przybyciu do 
Warszawy dostaje roczny zakaz druku. Ko-
lejne rozczarowania reportera podsumowują  
B. Nowacka i Z. Ziątek:

Pierwsze zagraniczne reportaże Kapu-
ścińskiego pokazują, że w zderzeniu 
z innością zainteresowała go nie tyle 
odmienność, ile możliwość odnalezie-
nia w niej miejsca dla własnego zaan-
gażowania się, utożsamienia z czyjąś 
sprawą, dla której to pasji zaczynało 
brakować mu już miejsca w kraju. Bo 
jego własna sprawa – »sprawa młodego 
pokolenia rewolucjonistów« – poniosła 
klęskę10.

Silna identyfikacja pokoleniowa była 
tym, co podtrzymywało wiarę Kapuścińskie-
go w możliwość historycznej zmiany. Repor-
ter czuł się członkiem pokolenia, od którego 
– jak pisał Tadeusz Konwicki – „zacznie się 
prawdziwy świat, […] prawdziwa ludzkość, 
[…] era boskości na ziemi”11. Kapuściński 
chce uczestniczyć, chce być zaangażowany, 
a wszystko to chce czynić poprzez bycie czę-
ścią. Sam jest częścią generacji „dzieci woj-
ny” – ludzi, którzy określają siebie poprzez 
związek z rówieśnikami, dla których „my” 
brzmi pełniej niż „ja”. Takie usytuowanie jed-
nostki współgra ze światem Kapuścińskiemu 
najbliższym – Afryką: „Człowiek, poszcze-

8 Tamże, s. 53.
9 Tamże, s. 56. Zob. także: K. Mroziewicz, Afganistan według Kapuścińskiego, „Polityka”, 21.06.2008, [w:] http://
www.polityka.pl/afganistan-wedlug-kapuscinskiego/Text01,934,259003,18/, dostęp 8.02.2009.
10 B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 56.
11 Tamże, s. 49.
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gólny, odrębny człowiek nie istnieje, liczy się 
tylko jako cząstka tego lub innego rodu”12.

Po upadku Października wielu rówie-
śników reportera ogłaszało, że na zawsze 
wyzwoliło się ze złudzeń młodości, trwale 
uodporniło na kłamliwą ideologię. Bagaż wy-
zwań i doświadczeń, jakie przyniósł z Azji, jak 
również nieobecność w kraju w kluczowych 
chwilach polskiej historii, uchroniły Kapuściń-
skiego przed historiozoficznym pesymizmem. 
Dla reportera walka o nowy świat dopiero się 
zaczynała. Perspektywa polonocentryczna 
zaczynała być mu obca:

Wiek XX jest wiekiem świata i mierzyć 
go doświadczeniem jednego kraju (za-
wsze zresztą w historii bitego po ple-
cach) jest to próbować łyżką wysączyć 
morze. […] Należy podejmować dalej 
i od nowa dzieło wyzwolenia świata, 
choćby się upadało dziesiątki razy po 
drodze i choćby wszystko dobre wyda-
wało się leżeć zawsze tak niezmiernie 
daleko13.

Gdyby cała Afryka…

Nieumiejętność stania z boku pchnęła 
w końcu 1959 r. reportera do Afryki. „Rodziła 
się nowa Afryka i nie była to przenośnia, nie 
był to ogólnik z artykułu wstępnego”14. Na 
jego oczach powstawał kontynent 280 milio-
nów ludzi, którzy nie chcieli być dłużej przed-
miotami historii. Niepodległością cieszyły się 
jedynie kraje arabskie na północy kontynen-
tu – Maroko (1956), Tunezja (1956), Libia 
(1951), Egipt (1922), Sudan (1956), a także 
Związek Południowej Afryki (1931), Liberia 
(1847) i cesarstwo etiopskie (od czasów 
starożytnych). Swój kulminacyjny moment 
dekolonizacja Afryki osiągnie w roku 1960 – 
Roku Afryki, kiedy na niepodległość wybije 
się jednocześnie 17 państw. „To był obszar 
świata naładowany jakąś dziwną elektrycz-
nością” – napisze Kapuściński. Pierwszym 

wyzwolonym państwem na południe od Sa-
hary była Ghana (1957) – jest to też pierwszy 
przystanek reportera w kilkuletniej odysei 
afrykańskiej. 

Afryka była wówczas jednością. Przy-
wódcy poszczególnych krajów – Gamal 
Abdel Naser, Kwame Nkrumah, Patrice 
Lumumba, Sekou Touré – byli przywód-
cami wyróżniającymi się w skali Afryki, jej 
pierwszymi obywatelami. Ich nazwiska były 
pierwszymi imionami afrykańskimi znanymi 
światu, co więcej – pierwszymi, jakie znali 
wszyscy Afrykanie. Idea jedności czarnych 
była wspierana przez ruch międzynarodowej 
lewicy, która widziała w kontynencie kolejny 
front światowej rewolucji. Marzenie o jedno-
ści widoczne jest także w postawie Kapuściń-
skiego, o czym świadczy tytuł jego trzeciej 
książki – Gdyby cała Afryka… (1969). Było 
to marzenie wspólnej walki z kolonializmem, 
a po jej wygraniu – wspólnoty walki o nową 
gospodarkę i pozycję w świecie, marzenie 
podtrzymywania krajów biednych przez bo-
gatsze – solidarności Trzeciego Świata.

Początki były obiecujące. W maju 
1963 r. król królów Hajle Sellasje zwołuje 
w Addis Abebie pierwszą konferencję państw 
afrykańskich. Mimo malarii mózgowej i gruź-
licy, których pisarz omal nie przypłacił życiem, 
Kapuściński udaje się do Etiopii. Reporter 
nie mógłby sobie wybaczyć nieobecności na 
tak doniosłej uroczystości – wszak powstała 
Organizacja Jedności Afrykańskiej. O tym 
wszystkim Kapuściński pisał szczegółowo 
i patetycznie. 

W tekstach dla „Polityki” reporter cha-
rakteryzuje 28 spośród 32 przywódców no-
wych państw afrykańskich, ich kolejne wystą-
pienia i detale biografii. To jest jego metoda: 
opisać kontynent poprzez jego przywódców, 
poprzez Nkrumaha, Nasera i Cesarza, dla 
których panafrykanizm jest kluczem do pełnej 
podmiotowości na arenie międzynarodowej. 
Pisarz nie mógł się nie zgadzać ze słowami 
Nkrumaha, który twierdził, iż „niepodległość 

12 R. Kapuściński, Heban, Warszawa 2007, s. 217.
13 B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 57.
14 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, Warszawa 2003, s. 14.
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Ghany jest frazesem, dopóki nie jest powią-
zana ze sprawą całkowitego wyzwolenia kon-
tynentu”15. Kapuściński pilnie śledzi wszelkie 
tendencje zjednoczeniowe w Afryce: grupę 
„Brazzaville”, „Casablanki” i „Monrowii”, które 
utorowały drogę OJA, ale i ujawniły pierwsze 
podziały, oraz późniejsze regionalne projekty 
integracyjne w ramach samej Organizacji. 
Rychło okazuje się jednak, iż dobre intencje 
wykształconych na Zachodzie przywódców 
nie wystarczają. Organizacja staje się coraz 
mniej efektywna – nie potrafi zapobiec woj-
nom między swoimi członkami i uzależnieniu 
od wpływów obcych mocarstw. Od początku 
w jej pracach nie uczestniczy rasistowska 
RPA. 

Już pierwsza konferencja w Etiopii 
przynosi Kapuścińskiemu zwątpienie. Oto 
reporter jest świadkiem dwóch uczt. Pierw-
sza odbywa się w Wielkiej Sali Cesarza – 
są tam „spiętrzone góry mięsa i owoców”, 
„wielokondygnacyjne torty”, pomieszczenie 
ocieka złotem i srebrem, krzyczy aksamitem 
i purpurą, pachnie różą i kadzidłem. „Fajnie 
było” – stwierdza pisarz. Ale jest i druga 
uczta. Tam, za pałacem, bosy żebracy stoją 
w błocie, a „pomywacze rzucają im resztki 
z półmisków” – wszystko to, czego nie dojedli 
Naser, Nkrumah i Lew Judy: „kości, ogryzki, 
rybie łby i mięsne ochłapy”16. 

Rewolucja afrykańska ulega degene-
racji. Znakomita większość nowych krajów 
uzyskuje podmiotowość po raz pierwszy 
w dziejach. Pozbawione tradycji państwo-
wych i elit intelektualnych, importują one 
wzorce zagraniczne, które okazują się zupeł-
nie nie przystawać do nowej rzeczywistości. 
Odrzucając te wzorce, nowe państwa tworzą 
pustkę, bowiem własnych nie zdążyły jesz-

cze wykształcić. Ruch niepodległościowy był 
przede wszystkim ruchem antyeuropejskim – 
wraz z niepodległością rozsypuje się antyko-
lonialna jedność narodowa. Afryka dziedziczy 
wyznaczone arbitralnie granice, a wraz z nimi 
– zarzewie konfliktów etnicznych, społecz-
nych i religijnych. Wyzwolenie polityczne nie 
pociąga za sobą samodzielności ekonomicz-
nej – nowe państwa są zależne od dawnych 
metropolii i popadają w neokolonializm. Jest 
to neokolonializm nie tylko materialny, ale 
także kulturowy i mentalny, przejawiający się 
w kompleksie niższości wobec bogatej Pół-
nocy17. Część Afryki pogrąża się w chaosie, 
inna część – w marazmie.

Szybko okazuje się, że niepodległość, 
owszem, została zdobyta – ale głównie przez 
tych, których wyniosła do władzy. Ster rzą-
dów obejmują politycy w większości posłusz-
ni dawnym metropoliom lub starannie przez 
nie wyselekcjonowani. Liczni z nielicznych 
niepokornych stają się tyranami18. Tłumiona 
przez lata energia społeczeństwa zostaje 
uwolniona i eksploduje z wielką siłą – po-
wstają dziesiątki partii (w wyborach 1960 r. 
w Kongo-Léopoldville startuje ich ponad 
200) i samozwańcze republiki, wybuchają 
pogromy i wojny domowe. Kolejni dyktatorzy 
prześcigają się w torturach i luksusach – bu-
dowa pałacu prezydenckiego w Dahomeju 
pochłania wszystkie pieniądze z trzyletniego 
planu rozwoju kraju. Korupcja, anarchia, 
ekstrawagancja i bezplanowa gospodarka 
to – zdaniem pisarza – największe choroby 
nowej Afryki. Przewroty nigdy nie wychodzą 
z mody. „Rządzący uczą się rządzić, rządzeni 
uczą się być rządzeni – wszyscy się uczą”19 
– konstatuje Kapuściński.

15 Tamże, s. 27.
16 Zob. R. Kapuściński, Cesarz, Warszawa 2003, s. 23-24. Tekst ten znajdował się pierwotnie w wydanej 
w 1969 r. książce Gdyby cała Afryka….
17 Kapuściński twierdzi, że dekolonizacja mentalna, która nie dotrzymywała kroku rozpadowi politycznemu 
kolonializmu, zaczęła się w latach 90. XX w. Por. Wiosna ludów latynoskich, z R. Kapuścińskim rozmawia 
A. Domosławski, „Gazeta Wyborcza”, 7.04.2001, [w:] R. Kapuściński, Wojna futbolowa. Postscriptum, Warszawa 
2008, s. 66-67.
18 W. Jagielski, Wstęp, [w]: P. Curtin, S. Feierman, L. Thompson, J. Vansina, Historia Afryki, Gdańsk 2003, 
s. 7.
19 Czterokrotnie rozstrzelany, dz. cyt., s. 29.
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Pierwsza rewolucja afrykańska, po-
legająca na zrzuceniu jarzma białego czło-
wieka i odzyskaniu elementarnego poczucia 
godności, stopniowo wygasała. Niewiele było 
już europejskich kolonii – ostatnie z nich, 
portugalskie Angola i Mozambik – zostaną 
wyzwolone w 1975 r. Mijający etap był szcze-
gólnie kosztowny – tylko w wojnie o niepod-
ległość Algierii „wyginęła jedna dziesiąta 
społeczeństwa – ponad milion ludzi”20. Teraz 
zaczynała się druga rewolucja, o której mówił 
Nkrumah: bitwa o „zbudowanie gospodarki 
i wyzwolenie ekonomiczne”, rewolucja dużo 
dłuższa i trudniejsza, wymagająca większe-
go wysiłku, ofiarności i dyscypliny21. Ale ta 
bitwa wymagała dopuszczenia do władzy 
całego społeczeństwa, co dla wielu przy-
wódców nie było oczywiste. Kapuściński bez 
skutku poszukiwał prawdziwych rewolucji 
społecznych, z łatwością znajdywał zaś pu-
cze i zamachy stanu.

Uznanie klęski rewolucji afrykańskiej 
przychodziło pisarzowi z nadzwyczajnym 
trudem. W obaleniu sułtanatu Zanzibaru 
w 1964 r. dopatruje się on antykolonialnej 
rewolucji ludowej, tymczasem były to szcze-
gólnie krwawe zatargi rasowe i religijne nie 
bez udziału państw nieafrykańskich22. Repor-
ter nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie 
– szybko ucieka z wyspy, bowiem w regionie 
dzieją się równocześnie trzy inne przewroty.

Wraca do Dar es-Salaam, stolicy 
wolnej już Tanganiki, gdzie obsługuje pierw-
szą w Czarnej Afryce – i mającą zbierać 
informacje o cały kontynencie! – placówkę 
Polskiej Agencji Prasowej. Godzinami prze-
siaduje w barze „Uhuru” („Niepodległość”) 
należącym do Pana Subotnika z Łodzi. To 
część jego obowiązków: w barze zbierają 
się przywódcy rewolucji z Namibii i Rodezji, 
Niasy i Basuto, z Botswany i Swazilandu, 

przyszli prezydenci i premierzy, ścierają się 
idee i godzą stronnictwa23.

Ci przywódcy, gdy już zajmą miejsce 
białych oprawców, szybko zrozumieją, że 
wolność nigdy więcej nie będzie obiektem 
pożądania, ale brzemieniem, wolnością 
w rozumieniu bliskiego reporterowi egzysten-
cjalizmu. Sartre uważał, że człowiek rodzi 
się wolny niezależnie czy tego chce, czy nie. 
Człowiek z wolnością nie potrafi sobie pora-
dzić – wolność go przytłacza, jest słaby, nie 
dość doświadczony, brakuje mu autorytetów 
(nie ma Boga), reguł i nakazów. Człowiek nie 
chce, ale musi dokonywać wyborów. Wol-
ność w ujęciu egzystencjalistów jest „ciężką 
koniecznością”24 – twierdzi Władysław Tatar-
kiewicz.

Porażka rewolucji to wynik metod, któ-
re rozmijają się z celem. Kapuściński spotyka 
trzyosobową partię kongijskich socjalistów 
(tak, trzech ludzi w Kongu to już partia), któ-
rzy proszą o wsparcie finansowe: 

– Chcemy, żeby w Kasai zwyciężył so-
cjalizm. A w tym celu musimy przekupić 
przywódców naszej prowincji. 
Wszyscy byli młodymi ludźmi, a mło-
dości trzeba wybaczyć. Jarda bodaj 
powiedział, że ten ustrój nie zwycięża 
przy pomocy pieniędzy. I dodał coś 
o masach. Przede wszystkim masy – 
taka była myśl Jardy. Socjaliści siedzieli 
strapieni. Dla nich masa nie była taka 
ważna. Czy myśmy widzieli, żeby tu 
poruszyły się miliony? Miliony są bierne, 
niegramotne i rozproszone. Cała gra 
toczy się w kręgu wodzów. Maksimum 
pięćset nazwisk. I właśnie te nazwiska 
trzeba kupować. Jak się kupi kilka – to 
można już stworzyć rząd i jakąś republi-
kę. Kierunek nada ten, który płaci. Tak 
powstał rząd Czombego, Kalondżiego 

20 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, dz. cyt., s. 101.
21 Tamże, s. 27–28.
22 Zob. B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 102.
23 Zob. R. Kapuściński, Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa 2007, s. 151-152.
24 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. III: Filozofia XIX wieku i współczesna, Warszawa 1958, s. 484. Zob. także: 
K. Wolny-Zmorzyński, Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Kraków 2004, s. 138-139.
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i Bolikango. Ale jeszcze są duże moż-
liwości. Jeszcze są niewykorzystane 
rezerwy25.

Trudności komunikacyjne są główną 
przeszkodą w organizacji masowych rewolucji 
w Afryce. Ale istotna jest także nieświadomość 
mas. Masy są podatne na wszelkie obietnice – 
mogą się zbuntować, gdy ktoś rozpali choćby 
iskierkę nadziei. Ale wielka nadzieja rozbudza 
wielkie oczekiwania, które później tym trudniej 
spełnić26. Te oczekiwania są tym większe, im 
większe było zaangażowanie – nieraz zbrojne 
– każdego z uczestników zmiany. Jeśli zaś 
masom nic z pozoru nie zagraża, jeżeli mają 
co jeść i gdzie mieszkać – swoje położenie 
uważają za dane raz na zawsze i niezmienne. 
Ich postawa jest bierna, niechętna zmianom:

Nędza się nie buntuje. Z buntem bie-
daków spotkacie się tylko wtedy, gdy 
żywią oni jakieś nadzieje – buntują się, 
kiedy wiedzą, że uda się coś poprawić. 
Na ogół się mylą, lecz tylko nadzieja jest 
w stanie poderwać ludzi do działania. 
A główną cechą świata, w którym od za-
wsze panuje nędza, jest brak nadziei27.

Ja go znam – to Afrykańczyk

Rewolucja sama w sobie nie była jedy-
nym obiektem poszukiwań pisarza na Czar-
nym Lądzie. Kapuściński poszukiwał więzi 
ideowej i pokoleniowej, dla której w kraju 
zabrakło już miejsca. Szukał młodych Afryka-
nów, którzy – tak jak on – są gotowi budować 
nowy i lepszy świat, przy czym patos nie jest 
tu tylko ozdobnikiem.

Takim człowiekiem mógł być Kofi  
Baako, 32-letni minister oświaty i informacji 

rządu w Akrze, zabawny sportowiec i fotograf- 
-amator. Jako najmłodszy minister Wspólnoty 
Brytyjskiej jest on przedstawicielem nowej eli-
ty łudząco podobnej do pokolenia zetempow-
ców. Mimo najszczerszych chęci, Kapuściński 
nie może się z Kofim w pełni utożsamić. Choć 
jest od niego młodszy, wie więcej i więcej 
doświadczył – widzi, jak w zapale tworzenia 
nowego państwa rodzą się zaczątki tyranii.

W tym samym kraju pisarz spotyka 
Dede, działacza młodzieżówki jednej z ghań-
skich partii politycznych, który w obawie 
przed zarażeniem imperializmem odmawia 
wyjazdu na stypendium Forda do Stanów 
Zjednoczonych, a samego Nkrumaha uwa-
ża za nie dość rewolucyjnego. Swoją na-
rzeczoną chce poślubić nie po to, by wejść 
z nią w intymniejszą relację, ale po to, by 
wspólnie wykorzeniać kolonializm. „Kogoś 
mi przypomina i czegoś mu zazdroszczę”28 – 
pisze Kapuściński. Dede może przypominać 
polskich „pryszczatych”, czyli najmłodszych 
i najbardziej pryncypialnych redaktorów 
„Sztandaru Młodych” i „Nowej Kultury”, dla 
których marksistowska „Kuźnica” była już nie 
dość marksistowska.

Identyfikacja z Innym, jakim jest 
przecież Afrykanin, napotyka rozmaite 
przeszkody. Największą z nich jest skóra: 
„Pytają, za co w Kongu biją białych. Jak to 
za co? Za to, że biali bili czarnych. Oto za-
mknięte koło odwetu”29. W ojczyźnie pisarz 
nie zwracał na nią uwagi, dopiero w Kongu 
uświadamia sobie, że jest biała. „Od razu ta 
skóra swędzi. Albo razi, albo wywyższa”30. 
Kapuściński jest biały, a jedynym białym, 
jakiego ci ludzie znali, był kolonizator. 
Kapuściński jest Belgiem! Pisarz staje się 
przedstawicielem handlarzy niewolników, 
siepaczy króla Leopolda, dozorców plantacji 

25 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, dz. cyt., s. 44.
26 R. Kapuściński, Lapidaria, Warszawa 2003, s. 223–224.
27 R. Kapuściński, Autoportret reportera, wybór i wstęp K. Strączek, Kraków 2003, s. 23. Ostatnia książka 
Kapuścińskiego – Dałem głos ubogim – jest zapiskiem rozmów z młodzieżą w Bolzano, jakie pisarz odbył na 
trzy miesiące przed śmiercią.
28 R. Kapuściński, Czarne gwiazdy, Warszawa 1963, s. 83. Zob. B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 70.
29 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, dz. cyt., s. 48.
30 Tamże.
31 R. Kapuściński, Podróże z Herodotem, Kraków 2004, s. 158.
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bawełny i cukru31. Reporter wkracza w świat 
zero-jedynkowy, gdzie dobre jest czarne. To 
on podbił Tanganikę i Burundi, to on gwał-
cił matkę tego, który przed nim stoi. A stoi 
przed nim kongijski żandarm, który ma krew 
w oczach. Mimo wilczego biletu, jakim jest 
kolor skóry, Kapuściński usiłuje nawiązać 
z nim jakąś więź:

Musiałem pójść i wytłumaczyć: jestem 
z Polski. Mając szesnaście lat wstąpiłem 
do organizacji młodzieżowej. Na sztan-
darach tej organizacji wypisano hasło 
braterstwa ras i wspólnej walki z kolo-
nializmem. Byłem aktywistą. Robiłem 
wiece solidarności z ludem Korei, Wiet-
namu i Algierii, ze wszystkimi ludami 
świata. Poświęciłem niejedną noc, żeby 
malować transparenty. Wyście nawet 
nie widzieli naszych transparentów: były 
wspaniałe, ogromne, od razu rzucały się 
w oczy. Byłem z wami całym sercem, 
w każdej chwili mojego życia. Zawsze 
uważałem kolonistów za skończonych 
drani. Jestem z wami i chcę tego do-
wieść czynem32.

Kapuściński pochodzi z Polski. Nikt 
w Kongu nie wie, czym jest Polska. Czym 
jest Belgia – to ludzie wiedzieli. Pierwsze 
pytanie, jakie słyszy od naczelnika wioski, 
brzmi: „Gdzie leżą wasze kolonie?”33. Re-
porter tłumaczy, że jest na świecie taki kraj, 
który nigdy nie miał kolonii, że ten kraj padł 
ofiarą najgorszego kolonializmu – rozbioru 
i nawet zniknął z mapy. Tłumaczy, że tak jak 
Anglicy mieli w Ghanie własne kluby, ulice, 
dziwki i baseny, tak i w Polsce były tram-
waje i dzielnice „tylko dla Niemców”. Że ten 
kraj dopiero niedawno zaczął się odradzać 
i doświadczać tego, co dziś przechodzą 
Afrykanie: 

– Nana, a potem byliśmy wolni. Budo-
waliśmy miasta, do wsi przychodziło 
światło. Kto nie umiał, uczył się czytać. 
Nana wstał i uścisnął mi rękę. Reszta 
starców tak samo. Teraz byliśmy friends, 
druzja, amigos. Chciało mi się jeść. 
W powietrzu pachniało mięsem. Żadną 
dżunglą, palmą czy kokosem, tylko na-
szym schabowym za 11,60 w gospodzie 
na Mazurach. I duże piwo34.

Wspólnota doświadczeń historycz-
nych jest dla reportera możliwą płaszczyzną 
porozumienia. Ale to doświadczenie okazuje 
się nieprzekazywalne. Jako Polak Kapuściń-
ski jest obiektem obcym i podejrzanym, „dzi-
wolągiem, takim zrzutkiem z innej planety, że 
można na niego patrzeć z ciekawością, wła-
ściwie bez końca”35. Jego przyjaciel – Kofi, 
wspomniany minister Ghany – mówi o re-
porterze: „Ja go znam – to Afrykańczyk”36. 
Ale samo – nieduże przecież – podobieństwo 
społeczno-ekonomiczne, historyczno-poli-
tyczne, nawet ideologiczne, nie wystarcza. 
Kapuściński czuje, że to, co najważniejsze, 
jest niewyrażalne. Klucz do rozszyfrowania 
Innego jest głęboko schowany: „Wozimy go 
zawsze do obcych krajów, w świat, do innych 
ludzi, i jest to klucz naszej dumy i naszej 
bezsiły. Znamy jego schemat, ale nie sposób 
uprzystępnić go drugim”37.

O nieprzekazywalności własnych 
przeżyć świadczy samo usytuowanie po-
wyższego fragmentu w reportażu Busz 
po polsku. Mimo iż użyczył tytułu całemu 
zbiorowi tekstów krajowych, tematycznie roz-
dział ten do książki nie przystaje. Uwypukla 
raczej problem zderzenia kultur i trudności 
w nawiązaniu dialogu międzykulturowego. 
Umieszczenie go na końcu cyklu reportaży 
z kraju jest też swoistym pożegnaniem pi-
sarza z tą tematyką – wbrew oczekiwaniom 

32 R. Kapuściński, Wojna futbolowa, dz. cyt., s. 49.
33 R. Kapuściński, Busz po polsku, Warszawa 2008, s. 127.
34 Tamże, s. 129.
35 R. Kapuściński, Heban, Warszawa 2007, s. 224.
36 R. Kapuściński, Busz po polsku, dz. cyt., s. 126.
37 Tamże, s. 130.
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wielu czytelników Busz… pozostanie jedyną 
książką Kapuścińskiego o Polsce. 

Skaza, jaką była nieprzekazywalność 
własnego doświadczenia, przesadnie pisarza 
nie martwiła. Nie miała czasu się martwić – 
zbyt dużo się wokół działo. W latach 1965–66 
ognisko zmian przenosi się do Afryki Zachod-
niej, a Kapuściński wraz z nim. Reporter nie 
opisze więc nieefektownej podróży ciężarów-
ką transsaharyjską ani dziesięciodniowej wę-
drówki z mauretańskimi koczownikami, nie 
opowie o dwóch dniach na Saharze prawie 
bez wody. Pisarz nie miał już czasu na jakąś 
głębszą refleksję antropologiczną38 – pełniej 
będzie mógł się jej poświęcić dopiero pod ko-
niec pobytu w Ameryce Łacińskiej. Nieprze-
kazywalność była ponadto tłamszona przez 
filozofię Kapuścińskiego – egzystencjalizm, 
który podkreślał niemożność wyjścia poza 
własną podmiotowość.

Doświadczenia z trzech tuzinów 
państw, jakie pisarz odwiedził, stały w jawnej 
sprzeczności z jego wyobrażeniami. Mimo 
tragicznych obrazów Afryka zachowa dla 
Kapuścińskiego coś swojskiego, stanie się 
jego drugą ojczyzną. To w Europie będzie się 
czuć coraz bardziej obco39.

Łatwości, z jaką reporter zadomawia 
się w Afryce, należy szukać w Pińsku. Pińsk 
(dzisiejsza Białoruś), w którym Ryszard Ka-
puściński przyszedł na świat w 1932 r., był 
prawdziwą mieszanka etniczną i religijną – 
przyszły pisarz chodził do szkoły z Ormiana-
mi, Rosjanami, Polakami i Poleszukami, tzw. 
„tutejszymi”. Jednocześnie było to miasto 
o najwyższym odsetku ludności żydowskiej 
w Polsce (72 proc.), a tym samym jedno 
z najbardziej żydowskich miast świata. Sie-
dem lat, jakie tam przeżył, wywarły niezatarty 
wpływ na pełen szacunku i podziwu stosunek 

do Innego. Pińsk „to była taka przedwojenna 
Afryka Polski, ci, którzy wyprawiali się na 
Polesie pisali o tym książki”40. Kapuściński 
wiedział, czym jest głód i nędza, bo sam cho-
dził głodny i bosy. Wiedział, czym jest wyko-
rzenienie, bo sam był uchodźcą. Znalezienie 
wewnętrznego pokrewieństwa w Trzecim 
Świecie okazywało się tym łatwiejsze. 

Pogranicze może kształtować dwa 
rodzaje ludzi. Jednych pogranicze zamy-
ka. Tacy ludzie są nieufni i butni, myślą 
dwuwymiarowo i stereotypowo, wznoszą 
okopy Świętej Trójcy. Drugich, przeciwnie, 
pogranicze otwiera. Dla takiego człowieka 
Inny jest lustrem, w którym sam może się 
przeglądać, kimś ani lepszym, ani gorszym, 
ale po prostu – innym. Taka postawa znajdzie 
wyraz w zbiorze esejów Kapuścińskiego Ten 
Inny, ale nade wszystko uwidoczni się w jego 
życiu. 

Reporter nie może być cynikiem41 
– musi być tolerancyjny, ale i zwyczajnie 
sympatyczny. Z człowiekiem wyrachowa-
nym nikt nie będzie chciał rozmawiać – taki 
człowiek nie zdobędzie żadnego materiału. 
Reporter musi czuć pokrewieństwo ze swoim 
bohaterem – inaczej nie stworzy reportażu 
wcieleniowego. Należy ufać ludziom, ufać 
bezgranicznie42 – twierdzi Kapuściński. 
W człowieku istnieją dwie natury: dobra i zła. 
Jeśli zaapelujemy do tej dobrej, wówczas 
i my zostaniemy obdarzeni dobrocią. Ta 
zasada odnosi się także do ludzi najbardziej 
zdemoralizowanych – dobroć ich wtedy 
neutralizuje. Reportaż ma wielu autorów, 
reporter tylko porządkuje dane – jego nazwi-
sko firmuje książkę tylko dla uproszczenia, 
z wygody43. Praca korespondenta – także 
wojennego – jest misją. Siebie samego 
Kapuściński określał jako tłumacza kultur, 

38 B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 72.
39 Zob. R. Kapuściński, Wojna futbolowa, dz. cyt., s. 64
40 R. Kapuściński, Autoportret reportera, dz. cyt., s. 56. Książka o Pińsku pozostała kolejnym niezrealizowanym 
planem Kapuścińskiego.
41 Jedna z książek-zbiorów wypowiedzi Kapuścińskiego, wydana we Włoszech i Hiszpanii, nosi tytuł Il cinico 
non è adatto a questo mestiere. Conversazioni sul buon giornalismo (To nie jest zawód dla cyników. Rozmowy 
o dobrym dziennikarstwie).
42 Zob. Czterokrotnie rozstrzelany, dz .cyt., s. 34.
43 Zob. R. Kapuściński, Dałem głos ubogim, Kraków 2008, s. 72.
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a zawód ten uważał za największe wyzwanie 
XXI w.44 Wojciech Jagielski nazywał go „kimś 
pomiędzy”45.

Afryka źle wystartowała

Lata 70. i 80. przeszły do historii Afry-
ki jako tzw. stracone dekady. „Zdobądźcie 
królestwo polityczne, a reszta sama będzie 
wam dana” – te słowa Nkrumaha uśpiły 
czujność i okazały się ułudą. Nowe państwa 
musiały teraz dbać nie tylko o rozwój, ale 
i zachowanie integralności terytorialnej. 
W dyskursie politycznym ujawnił się pogląd 
o przedwczesnej dekolonizacji kontynentu. 
Kapuściński pisał, iż w ciągu 30 lat Afryka 
musiała dokonać tego, na co Indie miały trzy 
stulecia. Niewiele nowych państw kontynentu 
mogło się wyzwalać stopniowo. Brytyjskie 
Tanganika, Nigeria, Uganda i Ghana, która 
otrzymała autonomię na sześć lat przed 
państwowością, były na tym tle wyjątkiem. 
Subsaharyjskie kolonie francuskie uzyskały 
ograniczoną autonomię na dwa lata przed 
niepodległością (poza Gwineą). Gdy w 1955 
r. jeden z ekspertów, rozważając ewentualny 
termin uniezależnienia się Konga Belgijskie-
go, podał trzydzieści lat, wariant ten politycy 
uznali za zbyt optymistyczny46. Niepodle-
głość przychodziła z dnia na dzień, dla wielu 
nowych państw była zaskoczeniem. 

Optymizm Kapuścińskiego nie był 
odosobniony. W owym czasie największe 
autorytety uważały, iż tylko kwestią czasu jest 
to, czy Afryka stanie się drugą Szwajcarią. 
Walter Rostow, wybitny ekonomista amery-
kański, przekonywał, że rozwój Czarnej Afry-
ki jest nieunikniony i wystarczy sześćdziesiąt 
lat, by kontynent zbliżył się do poziomu Euro-
py Zachodniej. Z tezą Rostowa polemizował 

René Dumont, autor fundamentalnej książki 
Czarna Afryka źle wystartowała, który twier-
dził, że wystarczą dwie dekady. „Chcę wam 
uzmysłowić, jak strasznie się wszyscy mylili-
śmy! Jeżeli sięgnąć po inne książki z tamtego 
okresu, to dyskusja dotyczyła tylko kwestii, 
czy to będzie dwadzieścia […]czy sześć-
dziesiąt lat. Tylko ta różnica”47 – przyznaje 
Kapuściński.

Część badaczy zwraca uwagę, iż 
przyznanie niepodległości kilkanaście lat 
później uchroniłoby nowe państwa przed 
popełnionymi błędami – długofalowe skutki 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej były już 
wówczas dobrze widoczne. Przeciwnicy tej 
tezy przytaczają przykłady najmłodszych kra-
jów kontynentu, w szczególności Zimbabwe, 
które uzyskało niepodległość w 1980 r.

Zwątpienia i fascynacje Kapuścińskie-
go pokrywały się ze zmianami w terminologii 
nauk politycznych specjalizujących się w sto-
sunkach pozaeuropejskich. W latach 50. blok 
państw niezaangażowanych określany był 
mianem Trzeciego Świata. Ukuty we Fran-
cji (Alfred Sauvy 1952), termin ten wyrażał 
analogię sytuacji krajów o niskim poziomie 
rozwoju do pozycji stanu trzeciego przed 
rewolucją. Negatywne konotacje tego poję-
cia utorowały drogę do określenia „krajów 
rozwijających się”, które zdominowało całą 
dekadę lat 60. Termin ten został wprowadzo-
ny w 1956 r. przez organizacje systemu Na-
rodów Zjednoczonych na wyraźne żądanie 
zainteresowanych państw i zastąpił uważane 
za pejoratywne określenie „kraje słabo rozwi-
nięte”48. Oznaczało to odejście od czysto po-
litycznego opisu podziału i skoncentrowanie 
na kwestiach barier rozwojowych49. Rozwój 
był przy tym zwykle rozumiany jako rozwój 
ku socjalizmowi. 

44 R. Kapuściński, Tłumacz – postać XXI wieku, [w:] red. B. Dudko, Podróże z Ryszardem Kapuścińskim – 
opowieści trzynastu tłumaczy, Kraków 2007, s. 7-16.
45 Zob. R. Kapuściński, Wojna futbolowa. Postscriptum, Warszawa 2008, s. 60.
46 Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, red. P. Ostaszewski, Warszawa 2006, 
s. 411.
47 Kapuściński: nie ogarniam świata, z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Burnetko, 
Warszawa 2007, s. 78.
48 Pod red. G. Michałowskiej, Mały słownik stosunków międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 104.
49 Zob. J. Kieniewicz, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa 2003, s. 324.
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Rozczarowanie pierwszym okresem 
niepodległości lat 60. zrodziło nowy opis 
podziału świata na bogatą Północ i biedne 
Południe. Zamazaniu różnicy między komu-
nistycznym Wschodem a kapitalistycznym 
Zachodem sprzyjał zapoczątkowany przez 
Nixona okres odprężenia (détente) z lat 
1969–1979. Termin globalnego Południa 
zyskał szczególną popularność na fali kryzy-
su naftowego w 1973 r. wywołanego przez 
OPEC (a więc Południe) i negocjacji wokół 
Deklaracji na rzecz Stworzenia Nowego 
Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego 
w 1974 r.50.

Początek lat 70. wyraźne pokazał, iż 
mówienie o wspólnocie Trzeciego Świata jest 
ułudą. Kraje postkolonialne wybrały różne 
drogi rozwoju – jedne korzystały z koniunk-
tury, inne pogrążały się chaosie. Nie istniała 
żadna wspólnota polityczna Malezji i Malawi, 
Boliwii i Botswany. Termin „Trzeci Świat”, jaki 
wciąż jeszcze pokutował w mediach i polity-
ce, nie odnosił się już do całości politycznej 
lub odmiennego stanu rozwoju, ale do opisu 
okoliczności, pewnego stanu świadomości – 
przekonuje Jan Kieniewicz51. Jednocześnie 
samo pojęcie zyskiwało wydźwięk negatyw-
ny, kojarzony z biedą i zacofaniem.

Fragmentacja i odwrót Trzeciego 
Świata nie pozostawiały wyboru: Kapuściń-
ski musiał uznać klęskę rewolucji. Marzenia 
reportera zginęły na froncie kolejnych brato-
bójczych wojen, a sama Afryka znalazła się 
w defensywie i jest w niej poniekąd do dziś, 
uważana przez Zachód za żebraczkę i awan-
turnicę, która przepuściła swoją historyczną 
okazję52. Afryka nie mogła być bodźcem 
odnowy dla innych – zbyt dużo „płonących 
barier” stało na jej drodze. Rewolucja miała 
wprowadzić kontynent na arenę światowej 

polityki, a wprowadziła najwyżej do ONZ53. 
Finansowana i zbrojona przez zagraniczne 
mocarstwa, łatwo wygrywające jej wewnętrz-
ne problemy, Afryka wkraczała w próżnię 
historyczną. Nie nawykły do bezczynności 
pisarz musiał gdzieś indziej poszukać swo-
jego ideału rewolucji.

Kształtował czy objaśniał?

Nazywają go kronikarzem rewolucji. 
To nie jest cała prawda. Pełna nazwa powin-
na brzmieć: „nieuleczalny romantyk, który 
szukał po świecie swojego ideału dobrej re-
wolucji”54. Pragnienie przedłużenia postawy 
czynnej pchało go w najdalsze zakątki globu 
– nie cierpiał stabilizacji, spokoju, ciepła. 
„W cieple czuję się jak zamrożony, jakbym 
był w stanie hibernacji”55. „Nie potrafię pi-
sać o sytuacjach unormowanych”56 – mówił 
w 1978 r., nie przewidując jeszcze lirycznych 
wątków Hebanu. Europa, w której podział na 
dwa bloki był co do centymetra wymierzony, 
nie stanowiła dlań wyzwania. Mógł zostać 
akademikiem, skończył przecież studia 
historyczne, ale wolał historię żywą, taką, 
którą sam może tworzyć. Na jego oczach 
tworzył się nowy, Trzeci Świat – narodził się 
w Bandungu, na I Konferencji Solidarności 
Azji i Afryki w 1955 r., w tym samym roku, 
w którym pisarz kończył studia.

Kapuściński bywał samotny. Samot-
ność jest częścią tego zawodu – kore-
spondenta wojennego, ale jego dotyczyła 
w sposób szczególny. W mijanych krajach 
poszukiwał więzi ideowej – i nie zawsze ją 
znajdował. Ale szczególne były także me-
tody, jakimi z samotnością walczył – była to 
pasja przeobrażania, zaangażowanie:

50 Zob. więcej: M.W. Solarz, Północ-Południe: wprowadzenie do burzliwej biografii pozornie prostych pojęć, [w:] 
Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, Warszawa 2008, t. 84, s.13-29.
51 Zob. J. Kieniewicz, dz. cyt., s. 323-324.
52 W. Jagielski, Kapuściński już wszystko opisał, opowiedział, wytłumaczył, [w:] R. Kapuściński, Wojna futbolowa. 
Postscriptum, Warszawa 2008, s. 62.
53 Por. B. Nowacka, Z. Ziątek, dz. cyt., s. 103.
54 W. Jagielski, dz cyt., s. 62.
55 Czterokrotnie rozstrzelany, dz cyt., s. 10.
56 Tamże, s. 7.
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Ja nie wierzę w możliwość zupełnie 
chłodnego opisywania spraw, które się 
dzieją, bez osobistego w nich udziału, 
bez wewnętrznego przekonania, że tym 
opisywaniem coś próbuję zmieniać.

Kapuściński ubolewał, że na kartach 
podręczników tak wiele pisze się o dwóch 
wojnach światowych, stosunkowo niewiele 
zaś o narodzinach świata niezaangażowa-
nego. Duch rewolucji, jaki owładnął ten świat, 
uważał za jeden z najistotniejszych duchów 
XX wieku57. Z poznawania jego owoców czer-
pał autentyczną satysfakcję odkrywcy. Pisał 
z powodów ideowych i etycznych. „Pisać 
to znaczy brać udział” – głosił w reportażu 
o Nowej Hucie. 

„Reporter zmienia się tak, jak się 
zmienia świat. Trajektoria historii pokrywa 
się z trajektorią życia reportera”58 – piszą B. 
Nowacka i Z. Ziątek. Pierwsza dekada nie-
podległości Afryki to oczywiście nie koniec 
spotkań Kapuścińskiego z rewolucją, co 
więcej – nie są to spotkania najbardziej zna-

ne. W roku 1967 reporter wyrusza do Ame-
ryki Łacińskiej, gdzie odzyskuje młodzieńczą 
wiarę w rewolucję (Chrystus z karabinem 
na ramieniu, 1975). Gorzka lekcja Afryki i tu 
się jednak powtarza – guerrilla okazuje się 
niegroźnym ruchem oczyszczenia moralne-
go, modą, zwykłą potrzebą ruchu. Powrót 
do Afryki osiem lat później pogłębia zawód 
pisarza. Wojna o wyzwolenie Angoli (Jeszcze 
dzień życia, 1976) rychło okazuje się star-
ciem dwóch mocarstw światowych, a sam 
reporter koncentruje się na opisie jednostki-
ofiary gierek historii. 

Kolejne relacje z rewolucji w Cesarzu 
(1978) i Szachinszachu (1982) będą już 
pisane z zupełnie innej perspektywy – nieza-
angażowanej, niemal eksperckiej. To będzie 
po prostu solidne studium mechanizmu 
i struktury przewrotu spajane niepowtarzal-
ną stylistyką i metaforą. Zanim to nastąpi 
możemy śledzić oryginalny proces fascyna-
cji i zawodów – rewolucją, misją pokolenia 
i szansami Trzeciego Świata.

57 B. Nowacka, Z. Ziatek, dz cyt., s. 109.
58 Tamże, s. 11.


