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Fantazja w rzeczywistości. 
Listy z Afryki Sienkiewicza 

i Marocco De Amicisa 

Dwie podróże do Afryki – przedsięwzięte i opisane przed końcem XIX 
wieku, w kilkunastoletnim odstępie czasu. Odbywają je pisarze urodze-
ni w tym samym roku (1846), cieszący się uznaniem publiczności, cho-
ciaż jeszcze przed osiągnięciem największego rozgłosu (De Amicisowi 
zagwarantowało go wydanie Serca w 1886, Sienkiewiczowi – publikacja 
Quo vadis w 1895 roku i późniejsza Nagroda Nobla). Pierwszy – zna-
ny odbiorcom jako autor poczytnych reportaży z Londynu i Holandii 
(1874) – wyrusza do Afryki służbowo, odgrywa rolę sekretarza pierw-
szej misji dyplomatycznej zjednoczonych Włoch1. Celem wyprawy jest 
Maroko. De Amicis powierzoną sobie funkcję pełni z dumą obywatela 
nowo ukonstytuowanego i rozpoznawanego w świecie państwa, któ-
re rozbudowuje sieć kontaktów międzynarodowych (chodzi wówczas 
o nawiązanie relacji handlowych i podniesienie własnej pozycji poli-
tycznej; Italia rozpocznie działalność kolonizatorską w 1882 roku od 
zajęcia Asabu w Erytrei)2. Drugi autor – wsławiwszy się cyklem kore-

1  Por. C. Damari, Altri costumi. Marocco, w: eadem, Tra Occidente e Oriente. De Amicis 
e l’arte del viaggio, Milano 2012, s. 85–108.
2  Później kolonie włoskie objęły cztery kraje afrykańskie: Erytreę, Somalię, Libię i Etio-
pię. David Van Reybrouck uważał, że XIX-wieczną gorączkę kolonialną podsycał godzony 
z merkantylizmem patriotyzm poszczególnych państw europejskich, chcących przez uzy-
skanie terytoriów zamorskich wzmocnić swój status polityczny. Por. D. Van Reybrouck, 
Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, przeł. J. Jędryas, Warszawa 2016, s. 54–57. 
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spondencji z Ameryki (1880) – podróżuje z własnej inicjatywy, choć 
na koszt „Słowa”, które zobowiązało się notarialnie do subsydiowania 
wyprawy3. Zgodnie z przypuszczeniami prasy, napisze nie tylko zamó-
wioną relację, ale również – po latach – powieść orientalną4, czyli W pu-
styni i w puszczy (1912). Trasa wyprawy, pomyślanej jako ekspedycja 
myśliws ka, a z różnych powodów zrealizowanej w postaci kilkunasto-
dniowej wycieczki5, nie ogranicza się do krajów Afryki Północnej, ale, 
w myśl naukowych i podróżniczych fascynacji epoki6, zahacza o „czarną 
Afrykę” – Afrykę Wschodnią z Zanzibarem. Odbywający ją Sienkiewicz 
– inaczej niż De Amicis, wielokrotnie podkreślający swoją tożsamość 
narodową7 – występuje po prostu jako przedstawiciel grona dobrze 
sytuowanych Europejczyków8, poszukujących emocjonalnych, intelek-
tualnych i estetycznych podniet w egzotycznej przestrzeni i kulturze. 

3  Por. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1981, s. 137.
4  Por. ibidem, s. 137. Tadeusz Bujnicki sugeruje, że Sienkiewicz mógł zamyślać o wzięciu 
udziału w papieskim konkursie na dzieło o tematyce niewolniczej. Por. T. Bujnicki, Glo-
sy, w: Wokół W pustyni i w puszczy. W stulecie pierwodruku powieści, red. J. Axer, T. Buj-
nicki, Kraków 2012, s. 455–456.
5  Por. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. 
M. Bokszczanin, Warszawa 2012, s. 188–190; Z. Najder, O Listach z Afryki Henryka 
Sienkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 47 (1956), z. 4, s. 335–343; J. Krzyżanowski, Henry-
ka Sienkiewicza żywot i sprawy…, s. 138–139; J. Sztachelska, Petroniusz patrzy na Afrykę. 
O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza, w: Wokół W pustyni i w puszczy..., s. 253–270. 
Te ekspansywne aspiracje, jakie dostrzega w postawie pozującego na zdobywcę Afryki 
Sienkiewicza Hanna Witek (H. Witek, Wizerunek obcego. Kultury afrykańskie w relacjach 
Henryka Sienkiewicza, Mariana Brandysa i Marcina Kydryńskiego, Warszawa 2009, s. 20–
21), sam narrator z humorem ocenia jako nierealne i przesadzone [(...) gdybym był tak 
zręcznym myśliwym, jak jestem zapalonym (...)], ponieważ nawet na terenach uchodzą-
cych za myśliwskie najłatwiej było mu upolować febrę. Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, 
oprac. D. Stępniewska, Warszawa 1956, s. 142.
6  Por. D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 50, 57–59 nn. 
7  To spowodowało, że jego podróż uchodzi dziś często za champion du nationalisme mo-
raliste et paternaliste [próbkę moralizatorskiego i paternalistycznego nacjonalizmu]. Por. 
V. Vittorini, Littérature de voyage et réalité: le cas de Marocco, de E. De Amicis, paru dans 
Loxias-Colloques, 2. Littérature et réalité, Littérature de voyage et réalité: le cas de Marocco, 
de E. De Amicis, mis en ligne le 30 janvier 2013, http://revel.unice.fr/symposia/actel/
index.html?id=335 [dostęp: 25.10.2016]. 
8  Niewygodną (ideowo) sytuację wybierającego się do Afryki pisarza wyjaśnia Jolanta 
Sztachelska w pracy Petroniusz patrzy na Afrykę…, s. 267–268. Warto dodać, że jako Polak 
będzie wędrował przez Afrykę Sienkiewiczowski Staś Tarkowski, którego przymioty –
odpowiedzialność, odwaga, wytrwałość, wiara (oraz wady – chełpliwość), ukazywane są 
jako cechy narodowe.
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Oba teksty mają zaspokoić ciekawość spragnionego egzotyki czytel-
nika i współgrać z jego wyobrażeniami na temat kształtu gatunkowego 
opowieści o wyprawie do Afryki9: zbudowane są zgodnie z konwencją 
podróży literackiej, w której nierozerwalnie stapiają się elementy do-
kumentarne i powieściowe10. W obu przypadkach wyprawa do Afry-
ki traktowana jest jako wariant podróży na Wschód, jest to jednak 
Wschód rozumiany kulturowo (Maroko De Amicisa jest „wschodnie” 
ze względu na dominację kultury muzułmańskiej), a niekoniecznie 
geografi cznie11. Należy zatem mieć świadomość, że charakterystyczne 
dla Sienkiewicza i De Amicisa orientalizowanie Afryki wynika z dwóch 
przyczyn: oczywistego oddziaływania na ich fantazję twórczą tradycji 
literackiej (z wielkimi voyages en Orient romantyzmu europejskiego 
oraz – w przypadku autora Listów… – polskimi realizacjami nurtu12) 

9  Stawia to przed Polakiem i Włochem niełatwe zadanie, gdyż dzienniki i wspomienia 
Davida Livingstone’a (jak jego Missionary Travels and Researches in South Africa, 1857, 
czy współredagowana z bratem Narrative of an Expedition to the Zambesi and its Tributar-
ies, 1865) i Henry’ego Mortona Stanleya (jak How I Found Livingstone, 1872, i późniejsza 
niż podróż De Amicisa Th rough the Dark Continent, 1878), a także relacje innych eks-
ploratorów, niezależnie od stopnia ich wiarygodności, stają się na długie lata wzorca-
mi stylistycznymi i tematycznymi podróżopisarstwa tropikalnego, ukierunkowując też 
potrzeby odbiorców gatunku. Por. T. Youngs, Africa/Th e Congo: the politics of darkness,
w: Th e Cambridge Companion to Travel Writing, red. P. Hulme, T. Youngs, Cambridge 
2007, s. 163.
10  Por. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, 
Kraków 2003, s. 39.
11  Por. C. Damari, Altri costumi..., s. 83–84. 
12  Obok Ducha chrześcijaństwa Chateaubrianda i jego Podróży z Paryża do Jerozolimy 
pamiętać należy Podróż na Wschód Lamartine’a. Ciekawe, czy – wśród innych tekstów 
XVIII- i XIX-wiecznych – De Amicis znał relację z podróży do Maroka Jana Potockie-
go (Voyage dans l’empire de Maroc fait en année 1791)? Sienkiewiczowskie Listy z Afryki 
można uznać za kontynuację polskiej tradycji odkrywania Orientu, zgodnie z paradyg-
matem Le génie de l’Orient (L.L. Sawaszkiewicz, Bruxelles 1846), zapoczątkowanej przez 
Wacława Seweryna Rzewuskiego, zwanego Emirem (por. M. Mann, Podróż na Wschód, 
t. 3, Kraków 1855, s. 186–191), a rozwijanej przez takie postaci, jak Leon Cienkowski, 
który dotarł jako pierwszy z Polaków do Nubii i Sudanu (relacja z wyprawy ukazywała 
się na łamach „Gazety Warszawskiej” w 1853 roku), czy Zygmunt Skórzewski (znany 
m.in. z opisu targu niewolników w Kairze). Por. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo ro-
mantyczne, Warszawa 1988, s. 21–30, 94–96nn. Wymienione teksty to jednak materiał 
na osobne studium, poświęcone „aparatowi polskiej literatury podróżniczej”, z jakiego 
twórczo mógł korzystać Sienkiewicz.
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i ich własnych podróży do Konstantynopola13 (Sienkiewicz odbył ją 
w 1886 roku, natomiast De Amicis w 1874, w ramach tej samej misji 
dyplomatycznej, z której pochodzi relacja z Maroka, wydana rok przed 
wspomnieniami stambulskimi). 

Narracja obu utworów podporządkowana jest kryterium chrono-
logiczno-topografi cznemu, tekst gęsto przeplatany jest orientalizma-
mi (a w przypadku De Amicisa – także dialektyzmami zaczerpniętymi 
z bogactwa języka włoskiego14). 

Opublikowany w 1876 roku wojaż De Amicisa składa się z 14 
rozdziałów o rozmaitej objętości, przy czym tytuł każdego odpowia-
da nazwie miejsca postoju. Rozdziały dłuższe – dotyczące pobytów 
w większych ośrodkach miejskich (Tanger, Fez) – zbudowane są z nie-
zależnych od siebie, oddzielonych grafi cznie urywków, stylizowanych 
na obrębne „obrazki” z podróży odbytej dwa lata wcześniej. Obserwacje 
etnografi czne i antropologiczne urozmaica humorystyczna refl eksja na 
temat relacji panujących między członkami włoskiej karawany. Narra-
tor, korzystając z przywilejów najmłodszego uczestnika wyprawy, nie 
stroni od żartów (których bywa również ofi arą – np. jako towarzysz 
noclegu „uzbrojonego lunatyka”, sam oskarżany o niebezpieczny som-
nambulizm15) i podejmuje działania, które nie przystoją utytułowanym 
przedstawicielom korpusu dyplomatycznego (podglądanie tarasów ha-
remu i pojawiających się na nich kobiet16), ale uchodzą kronikarzowi 
i zaprzyjaźnionym z nim malarzom. Interpretowane jako wyraz mło-
dzieńczej niefrasobliwości łamanie konwencji obyczajowych stanowi 
w relacji De Amicisa narracyjny pretekst do podjęcia stereotypowego 

13  Sposobom postrzegania Orientu w kontekście XIX-wiecznych podróży Polaków do 
Stambułu poświęca wiele uwagi Tadeusz Budrewicz, Oko w oko z islamem. Europejska 
tożsamość turysty, w: Europejczyk w podróży 1850–1939, red. E. Ihnatowicz, S. Ciara, 
Warszawa 2010, s. 15–35.
14  Niektórzy z interpretatorów zwracają uwagę, że w podróży De Amicisa pierwiastek 
włoski bierze górę nad orientalnym, gdyż pisarz świadomie kreuje swoją wizję Maroka 
jako małego światka (mondicino) wytworzonego na użytek Włochów i po włosku przema-
wiającego. Por. G. Scarcia, Sul „Marocco” di Edmondo De Amicis (1876), w: La conoscenza 
dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX, red. U. Marazzi, Napoli 1984, t. 1, 
s. 1058.
15  Por. E. De Amicis, Marocco, Gallarate 2005, s. 68–72 (E. De Amicis, Marokko. Wspom-
nienia z podróży, przeł. M. z Siemiradzkich Obrąpalska, Warszawa 1881, s. 93–103, dalej 
jako POL).
16  Por. ibidem, s. 189–191 (POL, s. 296–301). 
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wątku literatury orientalizującej, czyli rozważań na temat warunków 
i reguł życia obowiązujących muzułmanki. Na marginesie dodać moż-
na, że u Sienkiewicza do spotkania z haremem dochodzi w niekon-
wencjonalnych okolicznościach – na pokładzie statku płynącego do 
Zanzibaru (Rety! harem! Można dziesięć lat mieszkać na Wschodzie i nie 
widzieć z tak bliska haremu!17), a w relacji ze spotkania z podróżującymi 
kobietami przeplatać się będzie komizm (jedna para nóżek okazuje się 
tak gruba w kostkach, że mogłaby zadowolić wielkiego muftego”18; kapitan 
i europejscy pasażerowie zabawiają się kosztem zamkniętych w kajucie 
niewiast19) i typowa dla podróżopisarstwa „wschodniego” atmosfera 
tajemnicy oraz łamanego tabu20. 

Wydana w 1892 roku relacja Sienkiewicza stanowi świadomą do 
pewnego stopnia mistyfi kację, gdyż jedynie dwa z 23 fragmentów skła-
dających się na Listy z Afryki powstały podczas wyprawy, natomiast 
kolejne są spisanymi później reminiscencjami21. W jej poszczególnych 
partiach wyróżniają się (szczegółowo wskazywane na początku każde-
go rozdziału) cząstki tematyczne, odpowiadające głównym obszarom 
zainteresowań pisarza. Oprócz konwencjonalnych refl eksji na temat 
itinerarium, środków transportu i doznanych przygód (w tym ma-
skowanych ironią myśliwskich rozczarowań22), przedmiotem opisu są 
17  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, oprac. D. Stępniewska, Warszawa 1956, s. 72. Jeśli 
założyć, że Sienkiewicz znał Podróż na Wschód Maurycego Manna, to można doszukać 
się tu wniosku z tej (choć nie jedynej) XIX-wiecznej lektury, gdzie powraca obiegowa 
prawda, że kobiet nie widzi się wcale – por. M. Mann, Podróż na Wschód, t. 1, Kraków 
1854, s. 155. Stanowisko Sienkiewicza jest po prostu zgodne z XIX-wiecznym wzorcem 
opisywania Orientu przez pryzmat odmienności kultury islamu, której szczególnym ob-
jawem jest stosunek do kobiet, zgodnie z Koranem zajmujących „podrzędną rolę” w spo-
łeczeństwie – por. T. Budrewicz, Oko w oko z islamem…, s. 29.
18  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 72.
19  Bywało, że bawiliśmy się spuszczając na sznurku z pokładu pomarańcze i butelki z wodą 
sodową, naprzeciw okienka kabinki zajmowanej przez harem. Okienko otwierało się wów-
czas, przez otwór wysuwały się białe lub czarne ramiona i chwytały kołyszący się przedmiot 
z pewną zwierzęcą skwapliwością. Kapitan był niestrudzony w tej zabawie; pewnego razu 
chciał spuścić w ten sposób doktora, który się mocno o to obraził. Ibidem, s. 80.
20  [...] widywaliśmy czasem przez uchylone drzwi białe giezła innych odalisek. Raz nawet 
ujrzałem twarzyczkę, raczej maseczkę, na wpół jeszcze dziecinną, mocno uróżowaną, z uczer-
nionymi brwiami i z wielkimi, smutnymi oczyma gazeli. Dla kogo był róż i te uczernione brwi? 
Chyba dla oceanu, na który te panie spoglądały przez okrągłe okienko statku. Ibidem, s. 80.
21  Por. Z. Najder, O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza…, s. 338. 
22  Z polowania odnieśliśmy w tym dniu tę tylko korzyść, iż naprzód widzieliśmy antylopy, bez 
których Afryka nie przedstawia się we właściwym charakterze, a po wtóre, że idąc naprzełaj 
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zjawiska meteorologiczne i klimat, przyroda nieożywiona i ożywiona 
(obserwowana ze względu na malowniczość, a także jako potencjalny 
obiekt polowania), obyczaje rdzennych i napływowych mieszkańców 
Afryki (z uwzględnieniem nawyków i upodobań konkretnych postaci), 
ich wierzenia, stosunki z Europejczykami (bezpośrednie i regulowane 
politycznie), jak również doznania somatyczne narratora związane 
z podróżowaniem po krajach tropikalnych (szczególną uwagę poświęca 
narrator febrze). 

Podobne motywy przewijają się na kartach Maroka De Amicisa. Wy-
jątek stanowi kwestia samopoczucia, szczegółowo analizowana przez 
chorującego i źle znoszącego afrykańskie upały Sienkiewicza23, a zale-
dwie sygnalizowana przez Włocha (nie odczuwającego niedogodności 
podróży tak intensywnie, jak podróżujący w bardziej zaawansowanym 
wieku Sienkiewicz). Charakterystyczny jest także sposób pojmowa-
nia malowniczości poznawanego kontynentu przez obu twórców. Dla 
Amicisa atrakcyjna jako przedmiot opisu jest przede wszystkim jej 
odmiana, wynikająca nie tylko z różnorodności narodowej i etnicznej 
(z jej zewnętrznymi przejawami, takimi jak strój, upodobania kuli-
narne, język)24, ale również z osobniczych cech poszczególnych posta-
ci, zarówno należących do wyprawy, jak i przygodnie napotykanych, 
które pisarz traktuje jako przedmiot studiów i tworzywo planowanej 
książki25. Przykładowo, wśród przedstawianych przez De Amicisa osób 
wyróżnia się kucharz rodem z Turynu, mówiący wyłącznie dialektem 

ku M’Pongwe, i idąc szalenie, zrobiliśmy ogromny kawał drogi równający się przynajmniej 
dwom zwykłym pochodom. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 278.
23  Por. J. Sztachelska, Petroniusz patrzy na Afrykę…, s. 257–261. Prowadzoną autoana-
lizę somatyczną Sienkiewicz mógłby zaopatrzyć Conradowskim mottem: I felt I was be-
coming scientifi cally interesting [Czułem, że staję się interesujący dla nauki]. Por. J. Conrad, 
Th e Heart of Darkness, w: idem, Youth. Heart of Darkness. Th e End of the Tether, red. R. 
Kimbrough, Oxford – New York 1984, s. 72 (J. Conrad, Jądro ciemności, w: Młodość i inne 
opowiadania, przeł. A. Zagórska, Warszawa 1956, s. 93. Ten i dalsze cytaty z utworu 
Conrada celowo w przekładzie z epoki). 
24  Por. E. De Amicis, Marocco..., s. 68 (POL, s. 96–97).
25  [...] tutte persone [...] che io mi preparavo a studiare sin da quel momento, ad uno ad uno, 
per farli un giorno movere e parlare nel libro che avevo in testa, ibidem, s. 66 [(...) sami ludzie 
(...), których postanowiłem badać pilnie, każdego z osobna, począwszy od tej chwili, aby kiedyś 
kazać im się poruszać i mówić w owej książce, która wówczas, co prawda, tylko w mojej głowie 
istniała, POL, s. 94]. Z podobną deklaracją zetkną się także czytelnicy jego późniejszego 
Omnibusu – powieści, której zamiarem będzie przekrojowe przedstawienie społeczności 
Turynu.
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piemonckim i traktujący swoje miasto jako nieporównywalne z niczym 
centrum świata i miarę wszechrzeczy. Ta komiczna postać (łącznik 
narracyjny między poszczególnymi częściami utworu) pełni funkcję 
obserwatora naiwnego, który czuje się rzucony N mes ai sarvaj!26 i nie 
podziela zainteresowania swoich mocodawców krajem, w którym non 
si trovano due foglie d’insalata!27, ponadto stanowi przedmiot zaintere-
sowania narratora, nie tylko stale obserwującego nieszczęsnego cuoco 
(którego prymitywizm stanowi przeciwwagę dla negatywnych charak-
terystyk przedstawicieli świata arabskiego), ale również świadomie 
prowokującego go do wypowiedzi i komentowania podróży.

Sienkiewicz, w którego twórczości wyraźniej niż u De Amicisa ob-
serwacje fi zjognomiczne splatają się z charakterologicznymi28, na ich 
rzecz ogranicza swoje uwagi metakrytyczne, defi niując na wstępie Li-
sty… jako zbiór osobistych wrażeń i zaznaczając, że są to niedokończo-
ne notatki z podróży29, nie wspomina w nich jednak o ewentualnym 
traktowaniu towarzyszy podróży i napotykanych ludzi jako przed-
miotu studiów. Zdaje sobie sprawę, że taka ich rola zakodowana jest 
w uprawianym gatunku literackim, podobnie jak składnikiem gatunko-
wym podróży są unaoczniające impresje na temat odkrywanego świa-
ta, doprowadzone przezeń do poziomu écriture artiste30. Listy z Afryki 
Sienkiewicza cieszą się sławą utworu obfi tującego w niezwykle udane 
z narracyjnego punktu widzenia opisy krajobrazu31, takie jak nokturn 
z widokiem Sfi nksa na tle piramid i Beduinami, atrakcyjny ze względu 
na zawartą w nim refl eksję historiozofi czną w duchu Chateaubrianda 
i naśladowców32, albo wizja pustyni33. Nie umniejszając wartości tego 
26  Ibidem, s. 75 (Pośród dzikich ludzi! POL, s. 108).
27  Ibidem, s. 76 (POL, s. 108).
28  Por. E. Skorupa, Twarze. Emocje. Charaktery. Literacka przygoda z wiedzą o wyglądzie 
człowieka, Kraków 2013, s. 481–484.
29  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 19 i 330.
30  Termin J. Sztachelskiej, por. eadem, Petroniusz patrzy na Afrykę…, s. 263.
31  Por. J. Weyssenhoff , Henryk Sienkiewicz. Listy z Afryki. 2 tomy. Warszawa. Nakładem 
redakcyi „Słowa”, 1893, „Biblioteka Warszawska” 1893, t. 1, z. 1, s. 376–379 nn.
32  I patrzą tak obaj na siebie w srebrnym świetle wśród śpiącej pustyni. Płowe jej piaski 
stają się teraz jasnozielone; opodal błyszczą się piramidy, za nimi przestrzeń pusta bez końca. 
W stosunku rzeczy ze sobą istnieje zgoda lub niezgoda. Tu wszystko dobrane. Ogrom, tajem-
nica, samotność i wielkie groby, a prócz nich naokół nic – żadnej rozmaitości przedmiotów, 
żadnej możności porównań, jeno w krąg pustynia zalana blaskiem uroczystym i ogromnie 
smutnym, H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 42.
33  Por. ibidem, s. 34–35.
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i innych fragmentów, można zastanawiać się, w jakim stopniu obfi -
tość partii opisowych w Listach… wynika z tego, że Sienkiewiczowska 
relacja nie powstawała in loco, ale już po powrocie pisarza z Afryki, 
i w znacznej mierze stanowi zapis wspomnień krajobrazów i wywoły-
wanych przez nie wrażeń, nie zaś narrację reportażową sensu stricto. 
W programowo kronikarskiej opowieści De Amicisa takich fragmentów 
jest mniej (przeważają w niej sceny rodzajowe i rozważania o spotka-
niach z ludźmi), w dodatku Włoch wydaje się świadomie rezygnować 
z unaocznień przestrzeni naturalnej, zastępując je wzmianką o tym, 
że poszczególne widoki mogłyby stać się tworzywem artystycznym 
dla towarzyszących poselstwu malarzy – fl orentczyka Stefana Ussiego 
(1822–1901), odbywającego w 1875 roku drugą już podróż artystycz-
ną na Wschód34, i rzymianina Cesarego Biseo (1843–1909), ilustratora 
Maroka35. Także Sienkiewiczowi zdarza się ogólne odwołanie do auto-
rytetu oczu malarza (synestezyjnie wzmocnione odniesieniem do zmy-
słu smaku), kiedy wspomina kolorowe targowiska na Zanzibarze i sta-
łym lądzie36. Chociaż, jak zauważał współczesny recenzent, De Amicis 
umie kreślić krajobraz37, to bardziej niż natura intryguje go pejzaż miej-

34  Por. N. Tarchiani, Ussi, Stefano, w: Enciclopedia italiana Treccani (1937), http://
www.treccani.it/enciclopedia/stefano–ussi_%28Enciclopedia–Italiana%29/ [dostęp: 
20.10.2016].
35  Por. M. Abbruzzese, Biseo, Cesare, w: Dizionario Biografi co degli italiani, vol. 10 (1968), 
http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare–biseo_(Dizionario–Biografi co)/ [dostęp: 
20.10.2016].
36  Oczy malarza, zakochanego w barwach, znalazłyby na owych targowiskach rozkosz 
prawdziwą. Co za rozmaitość kolorów! Obok brunatnych, kosmatych kokosów pełnych 
świeżej, słodkiej wody, objętej w śmietanowym pokrowcu, leżą potężne pęki jasnożółtych 
bananów; to połyskują fi oletowe ciała oberżyn, tam kosze czerwonych jak korale pomidorów, 
nie większych od śliwek, o smaku wytwornym, kwaskowatym; dalej, na palmowej macie, cały 
stos złotych mandarynek, które gąbkowatą swą skórą zdają się wsiąkać światło słoneczne. 
Gdzie spojrzysz, wszędy coś nowego: to złoto-siwe ananasy, ogromne, niemal jak głowy, a ta-
nie tak, że za lichego miedziaka kilka ich dostać można; to zielone, łuskowate annony, pełne we 
środku jakby ubitej z cukrem śmietanki; to wreszcie olbrzymie owoce, zwane małpim chlebem, 
w których ognistym wnętrzu siedzą czarne ziarnka jak potępieńcy w piekle, H. Sienkiewicz, 
Listy z Afryki…, s. 108–109. Odwołanie do sztuki malarskiej nie wydaje się w tym frag-
mencie dowodem na to, by pisarz poczytywał malarstwo za sztukę bardziej przemawiającą 
do odbiorcy niż literatura (K. Widerman, Sienkiewicz – kolorysta czy rysownik?, „Poradnik 
Językowy” 1969, nr 9, s. 526), ale jest raczej świadomie zastosowanym chwytem styli-
stycznym, za pomocą paradoksu dowodzącym równorzędności obu dyscyplin.
37  Por. H. Sienkiewicz, Edmunda de Amicis Maroko. Przekład Marii z Siemiradzkich Obrą-
palskiej, nakład F. Sulimierskiego, w: idem, Dzieła, t. 50: Mieszaniny literacko-artystyczne, 
red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1950, s. 230.
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ski, odbierany przezeń jako feeria kolorów z pozorną przewagą barwy 
białej38, jednak podobne do opisu Tangeru z początku relacji urywki 
rzedną w dalszej części podróży. W Maroku De Amicisa stopniowo do-
chodzi do tego, że malarski pejzaż i veduta prezentowane są jako dzie-
dziny sztuki, w których obraz okazuje się narzędziem ekspresji sku-
teczniejszym niż słowo. Nie oznacza to, że pisarz rezygnuje z opisu, 
obawiając się własnej nieudolności artystycznej – oddaje po prostu 
sprawiedliwość towarzyszom podróży, którzy zresztą wsławili się jako 
orientaliści39. Dowodem umiejętności opisowych De Amicisa może być 
choćby fragment, w którym pisarz kreśli panoramę arabskiego miasta, 
widzianego jednak przez pryzmat obyczajów. Jednym z podstawowych 
jej elementów jest refl eksja nad tym, co europejscy wojażerowie epoki 
Grand Tour nazywali sztuką dolce far niente, typową dla mieszkańców 
włoskiego Południa:

In angoli dove noi ci troveremmo imbarazzati a mettere un sacco di cenci o un fa-
stello di paglia, essi trovano il modo di adagiarsi come sopra un letto di piume. Si 
arrotondano intorno a tutte le sporgenze, riempiono tutte le cavità, si appiccicano 
ai muri come bassorilievi, si allungano e si schiacciano sul terreno in maniera da 
non parer più che cappe bianche distese ad asciugare, si attorcigliano, piglian la 
forma di palle, di cubi, di mostri senza braccia, senza gambe, senza testa; così che le 

38  La città [...] è tutta un labirinto inestricabile di stradicciuole tortuose, o piuttosto di 
corridoi, fi ancheggiati da piccole case quadrate, bianchissime, senza fi nestre, con porticine 
per le quali passa a stento una persona: case che paiono fatte per nascondervisi più che per 
abitarvi, ed hanno un aspetto tra di prigione e di convento. In molte strade non si vede che il 
bianco dei muri e l’azzurro del cielo; di quando in quando, qualche archetto moresco, qualche 
fi nestra arabescata, qualche striscia di rosso ai piedi dei muri, qualche mano dipinta in nero 
accanto a una porta, che serve a scongiurare gl’infl ussi maligni, E. De Amicis, Marocco...,
s. 17. [Mias to (...) jest to niedający się opisać labirynt krętych uliczek albo raczej korytarzy, opa-
sanych małymi, białymi, czworobocznymi domkami bez okien, o drzwiach tak wąskich, iż przez 
nie ledwie jeden człowiek przecisnąć się może; domkami, które zdają się być stawiane raczej po 
to, aby służyć za jakieś kryjówki niż za zwyczajne mieszkania i które wyglądają jak więzienie 
lub klasztor. Na wielu ulicach, oprócz białości domów i lazuru nieba, nic innego nie widać; tylko 
od czasu do czasu oko nasze natrafi a na jakiś luk mauretański, na wzorzyste okien ko, na pas 
czerwony u spodu na murze lub na czarną rękę namalowaną obok jakichś drzwi a namalowaną 
po to, by bronić mieszkańców domów od mocy i wpływu złych duchów, POL, s. 9].
39  Por. S. Notarfonso, Ritratto di un «mondicino africano»: testo e immagini in Marocco di 
De Amicis, „Il Capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage” 13 (2016), 
s. 562–573, http://dx.doi.org/10.13138/2039–2362/1460 [dostęp: 22.03.2017].
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strade e le piazze della città paiono seminate di cadaveri e di tronchi umani, come 
dopo una strage40.

Miasto rozumiane jako struktura architektoniczna zostaje zredu-
kowane tutaj do wzmianki o placach i ulicach, natomiast głównym 
przedmiotem zainteresowania narratora są jego mieszkańcy, poddani 
swoistej reifi kacji. Wszystkie podejmowane przez postaci czynności 
prowadzą do metamorfozy człowieka w rzecz (pęk szmat, stertę sło-
my, co najwyżej – płaskorzeźbę), natomiast sceneria, w której docho-
dzi do przemiany, kojarzy się z pobojowiskiem (tak jakby odzyskanie 
cech ludzkich było tożsame ze śmiercią41). Rozleniwieni tangerczycy 
okazują się elementem krajobrazu o takim samym znaczeniu jak bu-
dynki i elementy ich wyposażenia. Nietrudno zauważyć, że zapropono-
wana przez De Amicisa charakterystyka Arabów przypomina portrety 
neapolitańskich lazzaronów, stanowiące wątek obiegowy europejskiej 
literatury podróżniczej XIX wieku. W dodatku prowadzona jest tym sa-
mym, protekcjonalnym stylem, sugerującym cywilizacyjne opóźnienie 
w rozwoju obserwowanej społeczności, które Edward Said uzna później 
za cechę zachodniego orientalizmu42. Tymczasem w kontekście wcześ-

40  E. De Amicis, Marocco..., s. 26–27. [W takim kątku, na przykład, w którym dla nas 
umiesz czenie worka łachmanów lub wiązki słomy zdawałoby się nie lada trudnością, oni 
potrafi ą położyć się tak wygodnie jakby na piernacie. Owijając się dokoła każdej wystającej 
części jakiegoś budynku, wypełniają sobą wszystkie zagłębienia, przylepiają się, że tak po-
wiem, do murów jakby płaskorzeźby, wydłużają się, spłaszczają do ziemi w taki sposób, że 
wziąć ich można za białe płachty rozesłane dla wysuszenia na słońcu; zwijają się w kłębek, 
przybierają kształt kul, sześcianów, potworów bez rąk, nóg i głowy, wskutek tego płace i ulice 
miasta wyglądają niby usiane trupami i tułowiami ludzi wymordowanych w jakiejś wielkiej 
rzezi, POL, s. 25–26].
41  Warto zwrócić uwagę, iż tego rodzaju urzeczowienie istot ludzkich w pejzażu śmier-
ci wywołuje natychmiastowe skojarzenia z wydanym ćwierć wieku później niż Marocco 
De Amicisa Jądrem ciemności Conrada, gdzie odpoczywający Murzyni również ulegają 
metamorfozie w przedmioty: Marlow obserwuje bundles of acute angles [wiązki kątów 
ostrych] albo zjawy, scattered in every pose of contorted collapse, as in some picture of a mas-
sacre or a pestilence [rozrzucone wokoło, poskręcane we wszelkich możliwych pozach, pełnych 
wyczerpania, jak na obrazie rzezi lub moru]. Chociaż Conrad nie ukazuje, jak De Amicis, 
beztroskiego (na pozór) lenistwa, lecz skrajne wycieńczenie, uderza podobieństwo obu 
wizji, w których bezruch postrzegany jest jako coś tak nieludzkiego, jak stan masowego 
braku życia. Por. J. Conrad, Th e Heart of Darkness…, s. 67 (J. Conrad, Jądro ciemności…, 
s. 88).
42  Por. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Warwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 289–
290. Wychodząc od pokrewnych Saidowi tez, Nassih Redouan (italianista z Casablanki) 
traktuje relację De Amicisa jako manifest „świadomości kolonialnej”, jakiej nie mieli opi-
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niejszych niż Marocco i Listy z Afryki podróży po Europie ta cecha (w po-
łączeniu z manierą stylistyczną) okazuje się wyrazem zdumienia zwy-
czajami i zachowaniami nieprzystającymi do obowiązującego (rzecz 
jasna, w sferach społecznych, z jakich mógł się wówczas wywodzić po-
dróżny) kodu towarzyskiego. Dodać należy, że w relacji De Amicisa pro-
tekcjonalność przytoczonego fragmentu złagodzona zostaje wzmian-
ką o wrodzonej u Arabów godności ruchów i gestów oraz o wdzięku, 
z jakim noszą swoje stroje43: przebrani w nie Europejczycy wyglądają 
sztucznie i nie umieją się poruszać44. W dodatku zbudowany z niezna-
czących i programowo nieestetycznych fragmentów pejzaż okazuje się 
piękny45 jako reprezentacja artystyczna.

Realia Listów z Afryki to jednak nie tylko realia płowych jak lew pia-
sków pustyni egipskiej46 i stepu, gdzie trawy, krzaki, drzewa i sterczące tu 
i ówdzie kopce termitów są jakby pociągnięte przeźroczystą, bursztynową 
powłoką47, ale przede wszystkim rzeczywistość napotykanych ludzi, 
przedstawicieli różnych ras i narodów. Niektórzy z nich (o czym wiele 
pisano48) są – jak we wskazywanym przez Saida paradygmacie zacofa-
nia, degeneracji i niższości przedstawicieli Orientu w stosunku do Euro-
pejczyków49 – naiwni50 i zmysłowi51, z natury pogodni52, inni – prze-

sujący ówczesne Włochy dyplomaci arabscy, jak Driss Jaiidi, oczarowani Italią i niewyra-
żający na temat tego kraju sądów negatywnych. Por. N. Redouan, Lo sguardo illuminista 
di Edmondo De Amicis sul Marocco, „Dialoghi Mediterranei”, n.18, marzo 2016 http://
www.istitutoeuroarabo.it/DM/lo-sguardo-illuminista-di-edmondo-de-amicis-sul-ma-
rocco-3/ [dostęp: 25.10.16].
43  Tutti hanno nel loro modo di camminare qualcosa della compostezza d’un sacerdote, della 
maestà d’un re e della disinvoltura d’un soldato. E. De Amicis, Marocco..., s. 27 [W ich chodzie 
jest skromność i powaga kapłana, majestat króla, zręczność i zwinność żołnierza, POL, s. 26]. 
Jako ciekawostkę dodać można, że podobny, po lamartine’owsku „wschodni” wdzięk 
przypisywał Beduinom w połowie XIX wieku Polak w podróży do Ziemi Świętej. Por.
M. Mann, Podróż na Wschód, t. 2, Kraków 1855, s. 40. 
44  Por. ibidem, s. 28 (POL, s. 27).
45  Valerio Vittorini podkreśla zdolność De Amicisa do przemieniania wartości estetycz-
nej przedmiotów nieznaczących, por. V. Vittorini, Littérature de voyage et réalité…
46  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 330.
47  Por. ibidem, s. 237.
48  Zob., m. in. H. Witek, Wizerunek obcego…, i prace zawarte w tomie Wokół W pustyni 
i w puszczy…
49  E.W. Said, Orientalizm…, s. 291–292.
50  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 178.
51  Por. ibidem, s. 112.
52  Por. ibidem, s. 243.
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biegli i obdarzeni zmysłem handlu (jak Indianie Banyana – zanzibarscy 
Hindusi53), jeszcze inni – śmieszni, bo jakby rozdarci pomiędzy etnicz-
ną przynależnością do Europy a cywilizacyjnym zanurzeniem w świat 
afrykański (jak poliglotka Klara, córka pewnego Słowianina wyznania 
mojżeszowego, która co niedziela chodzi na mszę do misji katolickiej, nie dla-
tego, żeby była ochrzczona, ale że w Zanzibarze uważa się to za dowód przy-
należności do wyższego towarzystwa54, lub smakowita pani Jameson55, 
dementująca krążące po świecie pogłoski o akcie kanibalizmu rzeko-
mo sprowokowanym przez jej męża56), inni – jak Arabowie – natrętni 
i drapieżni w bezpośrednich kontaktach57, a groźni jako wyznawcy de-
moralizującego islamu58, albo po prostu piękni, jak tańczące na statku 
Kreolki, które choć nie słyszały o zasadzie, że dobry gorset więcej jest wart 
od dobrej fi gury, to mają w sobie coś egzotycznego, coś z gibkości lianów59, 
a narratorowi kojarzą się z powieściami francuskich pisarzy XVIII i XIX 
stulecia – Bernardina de Saint-Pierre, Chateaubrianda i Lamartine’a60. 
Przywoływane lektury wyjaśniają, dlaczego Sienkiewiczowska Afry-
ka tak bardzo przypomina wyobrażenia tego terytorium zakodowane 
w tradycji romantycznej61. Na malowniczym tle stałych mieszkańców 

53  Por. ibidem, s. 104–106.
54  Por. ibidem, s. 93.
55  Por. ibidem, s. 123–126.
56  Aby oczyścić pamięć męża, Jameson wydała jego wspomnienia z wyprawy, podczas 
której miało dojść do znanego Sienkiewiczowi epizodu. Zob. Story of the Rear Column of 
the Emin Pasha Relief Expedition by the Late James S. Jameson, red. Mrs. J.S. Jameson, 
R.H. Porter, London 1890, por. T. Youngs, Africa/Th e Congo: the politics of darkness…,
s. 163.
57  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 32–33.
58  Por. ibidem, s. 115.
59  Por. ibidem, s. 320.
60  Por. ibidem, s. 319–320. Na intertekstualność podróży Sienkiewicza, nawiązujące-
go również do powieści Pierre’a Loti i relacji z wypraw wielkich podróżników, zwraca 
uwagę już w połowie XX wieku Z. Najder, por. Z. Najder, O Listach z Afryki Henryka 
Sienkiewicza…, s. 334–335, 337. Józef Weyssenhoff , porównujący manierę stylistycz-
ną Sienkiewicza z manierą Loti, przypisuje Polakowi bardziej męski talent i umiejętność 
unikania narracyjnej monotonii, por. Por. J. Weyssenhoff , Henryk Sienkiewicz…, s. 378.
61  Przez niektórych interpretatorów wymienione lektury opatrywane są etykietką 
„literatury kolonialnej” (defi niowanej, jak w szkicu Anny Cichoń, niezależnie od kon-
tekstu historycznoliterackiego, a zgodnie z narzuconym kryterium ideologicznym, por. 
A.  Cichoń, W kręgu zagadnień literatury kolonialnej – W pustyni i w puszczy Henryka 
Sienkiewicza, „Er(r)go. Teoria – Literatura – Kultura” [Postkolonializm i okolice] 2004, 
nr 8, s. 91); też H. Witek, Wizerunek obcego…, s. 24 nn.), mimo że historycznie przyna-
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Afryki szkicuje Sienkiewicz sylwetki przybyszów z najróżniejszych za-
kątków Europy, począwszy od szlachetnych francuskich misjonarzy, 
po oryginałów, takich jak genueński profesor – badacz nietoperzy62, 
czy niemiecka załoga „Bundesrathu”. Pisarza interesują jednak przede 
wszystkim rdzenni Afrykańczycy, czyli należący do różnych plemion 
(Suahilisi, Somalisi, Buntu, Masajowie i inni) i wyznający rozmaite reli-
gie Murzyni. 

Sienkiewicz, choć podróżuje po innym niż De Amicis terytorium, 
jednak spotyka się również ze społecznością arabską Afryki Subsaha-
ryjskiej. Należy pamiętać, że za jego czasów zaczynały docierać tam 
arabskie karawany, a wraz z nimi handel, rzemiosło oraz religia – is-
lam63. Sam Zanzibar mniej więcej od połowy XIX wieku był punktem 
przerzutowym kości słoniowej i niewolników na skalę światową, a pocho-
dzący z wyspy zarabizowani kupcy docierali w głąb kontynentu dalej 
niż udało się to Europejczykom od strony zachodniej64. Uwagę Polaka 
przykuwa jednak głównie obyczajowość, psychika i losy czarnoskórych 
podlegających wpływowi chrześcijan. Poczynania i zwyczaje arabskie 
Sienkiewicz komentuje właściwie jednym zdaniem: Arab do dziś dnia 
ma urok w całej Afryce, wszędzie bowiem aż do ostatnich czasów on był 
M’buana kuba, tj. „panem wielkim”, a Murzyni jego niewolnikami65. Autor 
Listów… prowadzenie handlu ludźmi przypisuje więc Arabom (pomi-
jając całkowicie udział białego człowieka w tym procederze66, co, jak 
wnioskuje Jolanta Sztachelska, w połączeniu z dystansem wobec nie-
cywilizowanej społeczności Afryki, odebrało mu szansę na odegranie 
roli literackiego sumienia epoki67). Sienkiewicz utożsamia islam z hand-
lem ludźmi, stwierdzając ponadto, że niewolnictwo [...] to wojna, dzikie 
napady, zaniechanie pracy, morze krwi, morze łez, zastój i bezład68, czy-

leżą do epoki prekolonialnej. Pisarz i archeolog belgijski David Van Reybrouck w opisu-
jącej dzieje Konga książce za symboliczny początek ery kolonialnej uznaje poświęconą 
zagadnieniom wolnego handlu i cywilizowania Afryki konferencję w Berlinie na przeło-
mie lat 1884 i 1885, por. D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 20, 72–74.
62  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 96.
63  Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000, s. 220.
64  Por. D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 47–48.
65  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 115.
66  Por. H. Witek, Wizerunek obcego…, s. 27.
67  J. Sztachelska, Petroniusz patrzy na Afrykę…, s. 270.
68  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 169.
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li zaprzeczenie wartości, jakie w świadomości europejskiej kojarzą się 
z kulturą chrześcijańską. Traktując religię muzułmańską jako instytu-
cję alternatywną wobec prowadzonej przez chrześcijańskich misjona-
rzy ewangelizacji, nie dostrzegał – lub, w myśl hasła O Arabach nie ma 
co i mówić69, świadomie nie eksponował – „przyziemnych” przejawów 
rozwijającego się konfl iktu wielkich systemów religijnych, jakie szoko-
wały De Amicisa w wielonarodowym i wieloetnicznym Maroku. Nale-
żały do nich takie zachowania, jak manifestowana słowem i czynem 
wrogość wobec chrześcijan, postrzeganych nie jako „biali”, „obcy” albo 
„Europejczycy”, ale jako niewierni. Na kartach podróży De Amicisa wie-
lokrotnie przytaczane są obelgi, jakimi muzułmańskie kobiety, dzieci 
i lokalni prorocy (a więc wszystkie pokolenia i klasy społeczne) obsy-
pują przybyszów z Europy. Są to na ogół rozbudowane i fantazyjne klą-
twy dotyczące życia pozagrobowego przodków wędrowców (Dio faccia 
arrostire tuo nonno, maledetto Cristiano!, brzmi odpowiedź dziecka na 
pieszczotę70, Dio faccia arrostire i vostri bisnonni!, krzyczą mieszkańcy 
Mechinez71) lub inne przekleństwa (Maledetto il padre tuo! – Sia ster-
minata la vostra razza!72), wrogie spojrzenia i gesty (wywoływane na 
pozór niewinną omyłką obyczajową, jak próba zajrzenia do meczetu, 
praktyka dopuszczalna w znanym narratorowi Stambule73, lecz zakaza-
na w Maroku74). Te bezinteresowne objawy niechęci przeradzającej się 
w nienawiść składają się na obraz tego skrawka Afryki jako terytorium, 
na którym rozgrywa się nie tylko starcie sąsiadujących ze sobą etni, 

69  Ibidem, s. 116.
70  Por. E. De Amicis, Marocco..., s. 30 [Niech Bóg rozkaże upiec cień twego dziadka, 
przeklęty chrześcijaninie!, POL, s. 31]. 
71  Por. ibidem, s. 266 (POL, s. 447).
72  Por. ibidem.
73  Nb. z relacją De Amicisa po Stambule (E. de Amicis, Konstantynopol. Wspomnienia 
z podróży. Z piątej edycyi oryginału włoskiego, przeł. M. Siemiradzka, Warszawa 1879) 
polemizował Sienkiewicz, zwiedzając świątynię Hagia Sophia, por. H. Sienkiewicz, List 
26 – Bebek, 28 X 1886, w: idem, Listy, oprac. M. Bokszczanin, t. 2, cz. 1, Warszawa 1996, 
s. 215.
74  Mentre stavo là guardando nel cortile, una donna, di dietro alla fontana delle abluzioni, 
mi fece un atto colla mano. Potrei lasciar credere che fosse un bacio; ma era un pugno, E. De 
Amicis, Marocco..., s. 37–38 [Podczas gdy stałem tak, patrząc na dziedziniec meczetu, jakaś 
kobieta spoza fontanny ablucji uczyniła mi pewien znak ręką. Ten znak... ten ruch... Ah! Jakże 
wielką miałbym ochotę powiedzieć tym, którzy będą czytali te karty, że był to całus przesłany 
mi przez piękną Mauretankę. Niestety, miłość prawdy nakazuje mi wyznać, że była to pięść 
zaciśnięta!, POL, s. 44].



~  211  ~

ale również wyznań. Skrupulatna relacja na temat zaobserwowanych 
podczas podróży po Maroku postaw wyznawców islamu potwierdza 
jedną z tez sformułowanych przez De Amicisa na pierwszych stronach 
książki:

A tre ore di là, il nome del nostro continente suona quasi come un nome favoloso; 
c r i s t i a n o  s i g n i f i c a  n e m i c o, la nostra civiltà è ignorata o temuta o deri-
sa; tutto, dai primi fondamenti della vita sociale fi no ai più insignifi canti particolari 
della vita privata, è cambiato; è scomparso fi n anche ogni indizio della vicinanza 
d’Europa75.

Rzecz jasna, można w przytoczonym ustępie zauważyć zarówno ton 
uprzedzenia, jak i symptomy lęku wynikającego z konfrontacji obser-
watora z nieznanym (wszystko w tym świecie jest inne, więc unheimilch, 
należałoby rzec), ale zamiast protekcjonalnego tonu, który mógłby 
wyrażać – zgodnie z koncepcjami (post)colonial studies76 – europejskie 
poczucie wyższości, pojawia się tutaj refl eksja nad własną („oswojo-
ną”) kulturą, która z przyjętej na moment perspektywy arabskiej jest 
w najlepszym razie nieznana. Z tą kulturą, której zasady regulujące 
życie społeczne oraz prywatne wynikają i ściśle wiążą się z doktryną 
chrześcijańską, utożsamia się narrator. Na marginesie dodać wypada, 
że do tych zasad należy również prawo gościnności (w najłagodniejszej 
formie łamane słowem) i szacunek dla przedstawicieli mniej uprzy-
wilejowanych warstw i społeczności77. Stereotypowo brzmiąca fraza 
chrześcijanin znaczy wróg nie jest sfi ngowanym cytatem z muzułmań-

75 Ibidem, s. 15 [Tu, nie dalej jak o trzy godziny drogi od Gibraltaru, sama już nazwa naszego 
lądu brzmi jakby jakaś nazwa bajeczna; c h r z e ś c i j a n i n  z n a c z y  w r ó g, nasza cywilizacja 
nieznana i wzgardzona śmiech wzbudza lub strachem przejmuje; tu wszystko, od najdrob-
niejszych podwalin życia społecznego do najdrobniejszych szczegółów życia domowego jest 
inne niż u nas, POL, s. 5, podkr. O.P.]
76  Por. T. Youngs, Africa/Th e Congo: the politics of darkness…, s. 157.
77  W Maroku De Amicisa jedną z najbardziej prześladowanych ras – obok czarnoskórych 
niewolników i służących – są opisywani zgodnie z fi zjognomicznym kluczem Lavatera 
i poszukujący wsparcia w stosownym przedstawicielstwie dyplomatycznym Żydzi (por. 
E. De Amicis, Marocco..., s. 28–29, 107–108; POL, s. 28–29, 159–160), którzy wykonują 
w Afryce te same, co w Europie prace, czyli prowadzą gospody i zajazdy (jak komiczna 
rodzina Lazarewiczów u Sienkiewicza – por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 92–94), 
zajmują się handlem, drobną bankowością i rzemiosłem, lecz na znacznie gorszych niż 
Arabowie warunkach ekonomicznych. Informacje te potwierdzają historycy wyjaśniają-
cy, że w drugiej połowie XIX wieku przy europejskich konsulatach i przedsiębiorstwach 
kupieckich w Tangerze działało co najmniej kilkuset Żydów, podlegających jurysdyk-
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skich deklaracji ideowych, lecz kluczem interpretacyjnym do ujętych 
w przygodową formę rozważań De Amicisa o nieprzystawalności kul-
tur. Dla pisarza chrześcijaństwo jest synonimem cywilizacji europej-
skiej, islam – jej totalnym zaprzeczeniem. 

O ile utkana przykładami potwierdzającymi tę tezę opowieść De 
Amicisa wyjaśnia, czym wspomniana nieprzystawalność kultur się ob-
jawia, o tyle w narracji Sienkiewicza akcent pada nie na wrogość islamu 
w stosunku do innych wyznań, ale na kulturotwórczą wartość chrześ-
cijaństwa jako modelu pedagogicznego. Wątek islamu wrogiego i groź-
nego dla cywilizacji pojawi się u Sienkiewicza dopiero we W pustyni 
i w puszczy. Wyrażona w Listach… ocena muzułmanizmu (mimo nega-
tywnej oceny arabskiego „orientu” jako pierwiastka obcego Afryce i Eu-
ropie78) wydaje się potwierdzać tezy o sprawiedliwości Sienkiewicza jako 
twórcy poszukującego jak najpełniejszej motywacji tego, co przedstawio-
ne i uwzględniającego pozytywne strony faktów i zjawisk powszechnie 
odbieranych jako złe79. Na kartach relacji Polaka nie pojawiają się tezy 
o fanatyzmie wyznawców islamu80, podobne do tych, jakimi szafuje De 
Amicis. Dając upust niechęci do Arabów w korespondencji prywatnej81, 
Sienkiewicz koryguje opinie w tekście przeznaczonym do druku. To-

cji państwa, dla którego przedstawicieli pracowali. Por. A. Dziubiński, Historia Maroka, 
Wrocław 1983, s. 349.
78  Por. T. Bujnicki, Glosy…, s. 462.
79  Tezę taką sformułował Andrzej Stoff  w artykule poświęconym powieściom histo-
rycznym Sienkiewicza. Por. A. Stoff , Sienkiewicz – pisarz sprawiedliwy. Rzecz o Trylogii, 
w: Sienkiewicz dzisiaj. Formy (nie)obecności, red. B. Burdziej, E. Owczarz, Toruń 2010, 
s. 28–29 i nn. 
80  Wbrew koncepcjom Hanny Witek, Wizerunek obcego…, s. 27.
81  Wspomnianą przez Najdera (O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza…, s. 340) anty-
patię Sienkiewicz w liście do Jadwigi Janczewskiej wyjaśnia z zaskakującą szczerością, 
odwołując się do psychologii, gdyż irytację obyczajami tych małp arabskich i swoje wo-
bec nich nieprzyjazne gesty uzasadnia złym nastrojem związanym z chorobą: Arabów 
nie lubię rzeczywiście, ale te zaręczenia w ostatnim liście [...] płynęły tylko z rozdrażnienia 
i tłumionej ochoty połamania kości komukolwiek w Kairze lub Afryce w ogóle. Por. H. Sien-
kiewicz, List 227 – Kair, 19 stycznia 1891, w: idem, Listy, oprac. M. Bokszczanin, t. 2, 
cz. 2, Warszawa 1996, s. 407 i 409. Sienkiewicz praktycznie realizuje w tym miejscu 
sugestię Conradowskiego lekarza z Jądra ciemności: It would be interesting for science to 
watch the mental changes of individuals, on the spot [Z punktu widzenia nauki byłoby ciekawe 
śledzić na miejscu zmiany psychiczne zachodzące w jednostkach], J. Conrad, Th e Heart of 
Darkness…, s. 58 i 72 (J. Conrad, Jądro ciemności…, s. 77 i 93).
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lerancja religijna wielka, zawiści i rozdrażnień wyznaniowych żadnych82, 
stwierdza na podstawie obserwacji stosunków panujących w Zanziba-
rze, przypisując jednocześnie skłonność do działania propagandowego 
instytucjom chrześcijańskim (to przekonanie zweryfi kowali dopiero 
po latach historycy religii, odkrywając, że w zawłaszczaniu religijnym 
Afryki często skuteczniejsi okazywali się muzułmanie83). Pisarz, widząc 
w obu religiach konkurujące ze sobą w staraniach o wiernych systemy 
wyznaniowe, które dążą do zastąpienia wierzeń pierwotnych84, zwraca 
uwagę na konsekwencje płynące z przyjęcia jednej lub drugiej ideologii 
napływowej przez miejscową ludność. Wierzenia pierwotne Afryka-
nów pisarz, co prawda, deprecjonuje, nie znając złożoności ich systemu 
ani nie doszukując się w nich potwierdzających istnienie Boga elemen-
tów religii naturalnej85, jednak z zainteresowaniem przygląda się zwią-
zanym z nimi praktykom i obyczajom, zaspokajając własną i odbiorcy 
potrzebę egzotyczności. W Listach... „murzyńskie” obrządki religijne 
jawią się jako przejawy braku cywilizacji, któremu zapobieganie jest 
moralnym obowiązkiem światłej części ludzkości. Właśnie chrześci-
jaństwo i islam oprócz głoszonych koncepcji teologicznych proponują 
określone wzorce kultury. Przyszły autor Quo vadis nie zastanawia się 
nad religijnymi skutkami konwersji Afrykanów na jedno lub drugie wy-
znanie, ale ocenia wartość każdego z nich, biorąc pod uwagę ich oddzia-
ływanie wychowawcze i pedagogiczne. Głosi więc tezy zbieżne z poli-
tyką Rzymu, który podkreślał cywilizującą rolę procesu chrystianizacji 
Afryki86. Misje więc są – konstatuje – poza swą działalnością duchową, 
potężnym czynnikiem cywilizacyjnym, podnoszącym wytwórczość kraju87. 
Poza tym faktem, mającym konsekwencje ekonomiczne, zwraca uwa-
gę Sienkiewicz na jeszcze inny aspekt ewangelizacji: Co do duchowego 
82  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 113. Nie widziałem nigdzie objawów mahometańskiego 
fanatyzmu, chociaż wsie w Zanzibarze, do których wpływ misji nie zdołał dotąd dotrzeć, 
wyznają przeważnie islam. Ibidem, s. 151.
83  Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki…, s. 220–223.
84  Problem reedukacji religijnej Afrykanów, którzy znaleźli się pod wpływem islamu, 
jest zjawiskiem późniejszym, słusznie więc Budrewicz omawia je w kontekście W pusty-
ni i w puszczy, por. T. Budrewicz, Uwolnić Murzynka! Misjonarski kontekst W pustyni 
i w puszczy, w: Wokół W pustyni i w puszczy…, s. 83–86.
85  Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki…, s. 41–43.
86  Por. A. Kurek OMI, Wybrane problemy inkulturacyjne misji czarnoafrykańskiej, w: Kul-
tury i religie Afryki a ewangelizacja, red. H. Zimoń SVD, Lublin 1995, s. 210. 
87  H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 170.
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wpływu ich na czarnych, powiem tylko to, że Murzyna-zwierzę zmieniają 
w Murzyna-człowieka, posiadającego czasem bardzo wysokie przymioty 
społeczne88. Powyższe stwierdzenie – w niedopuszczalnej dziś ze wzglę-
du na polityczną poprawność formie89 – dotyka sedna sprawy: Sienkie-
wicz przypisuje chrześcijaństwu zdolność przywracania człowiekowi 
godności (tej zdolności nie ma cywilizacja w jej odmianie „przemysło-
wej”, którą pisarz, posługując się niemal leksyką De Amicisa socjalisty, 
nazywa chorą na gorączkę zysku, na rozpustę, pijaństwo, chęć używania 
i niesumienność90). W Listach... przypisywana Afrykanom „zwierzęcość” 
(czyli osiągnięcie najprymitywniejszego stopnia rozwoju91) postrzega-
na jest jako przyczyna ich podatności na zniewolenie, natomiast z god-
nością ludzką wiąże się zdolność do bycia wolnym. Chrystianizm zatem 
– przynosząc inny niż islam i religie pierwotne model życia – uzdatnia 
do wolności. Z tego powodu okazuje się również najskuteczniejszym 
sposobem walki z niewolnictwem, gdyż uczy Afrykanina nieprzymu-
sowej, lecz wykonywanej dobrowolnie (w trosce o własne zbawienie 
i dobro rodziny) pracy92. Wyrażane w Listach... poglądy korespondują 
więc ze stanowiskiem Kościoła, w drugiej połowie XIX wieku reaktywu-
jącego aktywność misyjną i antyniewolniczą w Afryce93. Można potrak-

88  Ibidem, s. 170.
89  Por. H. Witek, Wizerunek obcego…, s. 122–123.
90  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 173.
91  Por. T. Youngs, Africa/Th e Congo: the politics of darkness…, s. 157.
92  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 168–169. Na temat wolności i godno-
ści jako wartości nierozerwalnie ze sobą związanych (a niemożliwych do pogodzenia 
w islamskim rozumieniu równości) snuł rozważania M. Mann, Podróż na Wschód…, t. 1, 
s. 258–262. 
93  Podobną politykę prowadzą także protestanci. Kiedy Sienkiewicz wyrusza do Afryki, 
działają tam stowarzyszenia misyjne różnych wyznań, wywodzące się z krajów euro-
pejskich i ze Stanów Zjednoczonych (D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 65–67). Trwa też, 
pod egidą Leona XIII, zainicjowana w 1888 roku przez kardynała Charlesa-Maritiala-Al-
lemanda Lavigerie (założyciela opisywanego w Listach… zgromadzenia misyjnego, któ-
re zyskało sławę jako Pères Blancs – Ojcowie Biali) krucjata przeciwko niewolnictwu 
w Afryce. Dzięki osobistemu zaangażowaniu duchownego i jego akcji (m.in. wykładom 
prowadzonym w Paryżu, Londynie, Brukseli i Rzymie) pomoc w walce z niewolnictwem 
w Afryce zadeklarowały rządy europejskie (wykorzystując, dodać należy, tę ideę jako 
pretekst w swojej polityce „zamorskiej” – por. A. Kurek OMI, Wybrane problemy inkul-
turacyjne…, s. 210; zob. też A. Halka [M.T. Ledóchowska], Il cardinale Lavigerie, gran-
de apostolo nei Negri nel XIX secolo e l’Opera Antischiavista (1891), http://www.missio-
narieclaveriane.org/fra/confmissionarie/1891.pdf [dostęp: 29.11.2016], J. Message, 
Evangelisation de l’Afrique, Alger – Paris 1914; P. Gheddo, Processo alle missioni, Milano 
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tować je też jako jedną z bezpośrednich reakcji na encyklikę Leona XIII 
In plurimis (O niewolnictwie, 1888). Za pierwszą zasadę walki z handlem 
ludźmi uznaje się w niej troskę o zbawienie i wolność niewolników, pole-
gającą na rozkrzewianiu naszej najświętszej wiary i dbałość o jej rozwój94. 

Listy z Afryki powstają niemal w tym samym momencie, kiedy w ca-
łej Europie rodzą się różnego rodzaju i wyznania „towarzystwa afry-
kańskie”, zakony misyjne i pisma, o których – jako o kontekście do 
W pustyni i w puszczy – pisze szczegółowo Tadeusz Budrewicz95. Tym-
czasem obserwowane w latach 1888–1893 ożywienie misyjne jest kon-
tekstem dla Listów... i być może wyjaśnia, dlaczego w tym cyklu wypo-
wiedzi krucjatowy (militarny) aspekt obecności chrześcijan w Afryce 
schodzi na dalszy plan. 

Szczególnie cenioną przez Sienkiewicza zaletą chrześcijaństwa jest 
jego humanitaryzm, kontrastujący – ze względu na skutki społeczne – 
z islamem, który choć (inaczej niż u De Amicisa) tolerancyjny, jednak 
wychowuje do bierności lub okrucieństwa oraz zagraża moralnej i fi zy-
cznej kondycji Afrykanów96. Na marginesie tych spostrzeżeń dodać 

1971), a głęboko poruszona opinia publiczna (także kobiety) angażowała się w różne 
formy pomocy misjom, traktowanym jako bezpośrednie narzędzie wyzwolenia Afryka-
nów z niewoli. Z inspiracji kardynała Lavigerie w pracy na rzecz misji odnajduje po-
wołanie (najpierw świeckie, w komitetach antyniewolniczych, a potem zakonne) Maria 
Teresa Ledóchowska, która nie tylko redaguje i wydaje „Echo z Afryki. Katolickie pismo 
miesięczne dla poparcia działalności misyjnej” – od 1892 roku także w polskiej wersji 
językowej – ale również zakłada Sodalicję św. Piotra Klawera). Jak stwierdza omawia-
jący działalność kardynała Lavigerie i Ledóchowskiej Budrewicz, prawdopodobnie jej 
pośrednictwu zawdzięczał Sienkiewicz listy kardynała, które ułatwiły mu kontakty z za-
konnikami i zwiedzanie prowadzonych przez nich ośrodków. Por. T. Budrewicz, Uwolnić 
Murzynka!..., s. 66–76. W pismach tych przedstawiano go – co Sienkiewicza bardzo 
cieszyło – jako un des écrivains contemporains les plus illustres d e  l a  n o b l e  e t  c h è r e 
Po l o g n e” (jednego z najznakomiszych pisarzy współczesnych, r o d e m  z e  s z l a c h e t n e j 
i  d r o g i e j  Po l s k i), por. H. Sienkiewicz, List 270 – Rzym, [16] grudnia 1890, w: idem, 
Listy…, t. 2, cz. 2, s. 392, 293.
94  Por. Leon XIII [Gioachimo Pecci], In plurimis (O niewolnictwie, 5 maja 1888), http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/leon_xiii/encykliki/in_plurimis_05051888.
html [dostęp: 31.10.2016]; tekst w wersji włoskiej: http://w2.vatican.va/content/
leo–xiii/it/encyclicals/documents/hf_l–xiii_enc_05051888_in–plurimis.html [dostęp: 
22.11.2016].
95  Por. T. Budrewicz, Uwolnić Murzynka!…, s. 65–90.
96  [...] Murzyn mahometanin przy pierwszej lepszej sposobności rad porzuca łopatę dla 
strzelby i dobrawszy towarzyszów idzie w głąb kraju, by tam napadać na wioski rolnicze 
lub pasterskie, wycinać ludność męską, uprowadzać w niewolę kobiety i dzieci lub zagarniać 
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należy, iż Sienkiewicz, opisując działalność misyjną Ojców Białych na 
Zanzibarze i w Bagamoyo97, ma świadomość, że obserwowana przezeń 
ewangeliczna sielanka98 stanowi pedagogiczny eksperyment, którego 
efekty będzie można poznać po latach. Nie przewiduje jednak, że misje, 
czyniąc z Murzyna [...] evolué, przygotowywały go w pierwszej kolejno-
ści do pracy dla białych99, nie zaś dla własnej społeczności, a także oka-
zywały się fi liami Kościołów poszczególnych państw europejskich, słu-
żąc za narzędzie wspomagające rozszerzanie ich kolonii outre-mer100. 
Mimo to w świetle analizowanego przez Sienkiewicza eksperymentu 
chrześcijaństwo, oglądane przez pryzmat osiedla świeżo ochrzczonych 
Afrykanów101, założonego przez misjonarzy w myśl zasady nowego Je-
ruzalem102, jawi się nie tylko jako kolejna fantazja w rzeczywistości, lecz 
także jako idealne (w warunkach XIX wieku) narzędzie cywilizowania 
czarnoskórych przez bezpośredni przykład (czyli zgodnie z ewangelicz-
nym modelem imitatio). Właśnie praca misjonarzy, obejmująca, poza 
posługą duszpasterską, również uprawę roli, hodowlę bydła, prowadze-
nie gospodarstwa – z perspektywy pisarza wręcz niegodna europejskich 
duchownych103 – zdumiewa autora Listów z Afryki bardziej niż oglądane 
krajobrazy i egzotyczne obyczaje, gdyż dowodzi, że religia może kształ-
tować świat, z dziczy zupełnej tworząc ucywilizowane społeczeństwo104. 

stada. [...] Gdzie nowe żądze zrodzone z portowego zepsucia dołączą się do dawnych żądz 
i namiętności, których islam jest bądź co bądź piastunem, tam czarny spada na ostatni stopień 
zezwierzęcenia. Islam nie broni go nawet od pijaństwa, ponieważ Koran nie przewidział 
wódki. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 168, 173. Podobnie oceniali islam inni polscy 
podróżni XIX wieku, którzy – obserwując go w wydaniu tureckim – uznawali go za dok-
trynę daleką od ogólnej idei postępu cywilizacyjnego i społecznego, por. T. Budrewicz, Oko 
w oko z islamem…, s. 30–31.
97  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 134–141.
98  Por. ibidem, s. 167.
99  Por. A. Kurek OMI, Wybrane problemy inkulturacyjne…, s. 210.
100  Por. ibidem, s. 211.
101  Por. S. Piłaszewicz, Religie Afryki…, s. 248.
102  Por. A. Kurek OMI, Wybrane problemy inkulturacyjne…, s. 211.
103  Ci ludzie pracują w owych śmiertelnych krainach nie tylko jako przewodnicy duchowi, 
ale po prostu jak chłopi, to jest tak, jak nie przywykli pracować nawet w naszych klimatach. 
H. Sienkiewicz, Listy z Afryki, s. 166–167.
104  Por. ibidem, s. 167. Na szczególną w twórczości Sienkiewicza rolę chrystianizmu 
jako zasady europejskości zwraca uwagę, w innym kontekście, Andrzej Bielat OP, Ocalić 
Europę. Henryk Sienkiewicz – apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej, San-
domierz 2012.
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Potrzeba sprawiedliwości wobec opisywanego świata każe Sienkie-
wiczowi pozostawić bez odpowiedzi pytania o przyczynę, która taki 
proces czyni możliwm (wiara? poczucie obowiązku? egzaltacja?). Ta-
kich pytań nie stawia De Amicis, który chłonie obrazy Afryki i rejestru-
je emocje, jakie poszczególne wizje i spotkania w nim wywołują. Pa-
radoksalnie jednak, mówiąc o nieprzystawalności kultury europejskiej 
i islamu, zdeklarowany w niedalekiej przyszłości socjalista De Amicis 
identyfi kuje się ze światem wartości chrześcijańskich105, a katolik Sien-
kiewicz – eksponuje świecki humanitaryzm chrystianizmu.

Pytanie, czy Sienkiewicz znał Maroko De Amicisa, gdy podróżował 
po Afryce, jest, oczywiście, retoryczne. Znał. Cenił jego podróżopisar-
stwo, zaskakujące barwnością i jasnością opowiadania106, choć nieko-
niecznie zgadzał się z poglądami i tezami pisarza, zawartymi na przy-
kład w jego wspomnieniach ze Stambułu107. Na początku 1882 roku 
na łamach „Słowa”, omawiając w swoich Mieszaninach artystycznych 
i literackich świeżo wydany polski przekład Maroka108 De Amicisa, wy-
raził ryzykowną (biorąc pod uwagę późniejsze Listy z Afryki) opinię na 
temat techniki pisania podróży, które ze względu na pożądaną świe-
żość sądów powinny powstawać „na gorąco”, tak jak dzieło Włocha. 
W szkicu chwalił piemonckiego twórcę za umiejętność plastycznego 
opisu terytorium, którego czytelnik bezpośrednio nie zna109, a także za 
ukazanie nieprzystawalności kultury europejskiej i arabskiej, tak bar-
dzo do siebie niepodobnych, jak niepodobne pod względem kolorytu 

105  Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że współczesny arabski interpretator Maroka 
uważa, iż obraz proponowany przez De Amicisa przeciwstawia kulturę arabską („wy-
znaniową” i „obskurancką”) oświeconej, laickiej kulturze Zachodu, por. N. Redouan, 
Lo sguardo illuminista di Edmondo De Amicis sul Marocco...
106  Por. H. Sienkiewicz, Edmunda de Amicis Maroko…, s. 227.
107  E. de Amicis, Konstantynopol. Wspomnienia z podróży. Z piątej edycyi oryginału 
włoskiego, przeł. M. Siemiradzka, Warszawa 1879. Na temat recepcji De Amicisa w Pol-
sce zob. O. Płaszczewska, Literatura, etyka, przekład – przypadek Edmonda De Amicisa, 
w: eadem, Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Kraków 2017, s. 57–94.
108  H. Sienkiewicz, Edmunda de Amicis Marokko, 15 marca 1882; idem, Dzieła, t. 50, 
s. 227–235.
109  [...] Widzi się to Maroko czytając książkę: jego faliste wzgórza i doliny wypalone słońcem, 
pola posiane kukurydzą, białe „kuby”, czyli domki „świętych”, i „duary”, czyli wioski, z których 
tłumy brązowych dzieci wybiegają patrzyć na podróżników i życzyć im wszystkiego złego. Ibi-
dem, s. 230.
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i organizacji przestrzennej są arabskie i europejskie miasta110. Zgodnie 
z wyznawaną historiozofi ą odczytywał w nakreślonej przez De Amicisa 
wizji zapowiedź upadku Maroka, podobnie jak inne orientalne państwa 
trwającego siłą inercji, a staczającego się ku barbarzyństwu111. Barwną, 
przygodową relację De Amicisa Sienkiewicz interpretował alegorycz-
nie, jako ilustrację przekonania o wartości kultury europejskiej, której 
zasadą jest praca dla przyszłych pokoleń112. Prawdopodobnie w katego-
riach pracy dla przyszłych pokoleń oceniał później działania Białych 
Ojców i Sióstr ewangelizujących i europeizujących pogan i muzułma-
nów w Zanzibarze113, kiedy już na własne oczy zobaczył cząstkę znanej 
wcześniej wyłącznie z literatury Afryki i kiedy turystycznej w gruncie 
rzeczy autopsji nadał w Listach… artystyczny kształt.

 Podróże De Amicisa i Sienkiewicza są wyprawami dobrze sytuowa-
nych dżentelmentów, jeżdżących i pływających „pierwszą klasą”, trak-
tujących wędrówkę i opowiadanie o niej jako sztukę114. Ich wojażom 
po różnych częściach Afryki przyświeca podwójny cel – estetyczne za-
dowolenie115 odkrywaną przestrzenią i jej krajobrazami oraz refl eksja 
nad szansami współistnienia kultur. Dla obu pisarzy Barbarie africana 
(Afrykańskie barbarzyństwo)116 oznacza bowiem nie tylko zapóźnienie 
cywilizacji Afryki w porównaniu z ówczesnym stanem rozwoju prze-
mysłowego i ekonomicznego Europy, ale również stosunek dominują-
cej grupy etnicznej i religijnej (zarówno wyznających islam Arabów, jak 
i Europejczyków szerzących chrystianizm) do przedstawicieli innych 
ras i wyznań (czarnoskórych rdzennych mieszkańców Afryki, Hindu-
sów oraz napływowych Żydów). Dodać trzeba, że u żadnego z nich re-
lacja z wyprawy nie staje się, jak u Conrada, próbą wyrażenia zdoby-

110  Por. ibidem, s. 228.
111  Por. ibidem, s. 231.
112  Por. ibidem.
113  Nie bez kozery więc w pisanych z inspiracji konserwatywnego „Słowa” Listach z Af-
ryki dochodzi do głosu Sienkiewiczowska strategia łączenia założeń pozytywistycznych 
z chrześcijańskimi, na jaką zwracał uwagę Tadeusz Bujnicki, por. idem, Sienkiewiczowski 
pozytywizm. Presja idei i artystyczny obraz świata, w: Henryk Sienkiewicz w stulecie Na-
grody Nobla, red. T. Lewandowski, W. Maciejewski, Poznań 2006, s. 21–22, 30–31.
114  Por. C. Damari, Altri costumi…, s. 179.
115  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 132.
116  Por. E. De Amicis, Marocco..., s. 18 (POL, s. 11). 
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wanej stopniowo świadomości Innego w sobie117, gdyż nie tego poszukują 
na Czarnym Lądzie, odmienność traktując jako kategorię zewnętrzną, 
a autoanalizę redukując do spostrzeżeń na temat swego stanu fi zycz-
nego.

Sposób, w jaki obaj pisarze defi niują odmienność cywilizacji euro-
pejskiej i złożonych kultur Afryki, kusi, by czytać ich utwory zgodnie 
z kluczem interpretacyjnym, jaki podsuwają studia (post)kolonialne. 
Nie ulega wątpliwości, że „Maroko” i „Zanzibar” są bytami literacki-
mi, powołanymi do istnienia przez europejskich pisarzy, świadomych, 
że postrzegają i opisują Orient przez pryzmat zachodniej literatury 
i sztuki (u Sienkiewicza zanzibarscy notable kroczą z powagą egipskich 
kapłanów w „Aidzie” Verdiego118 a zapracowane misjonarki wydają się 
postaciami z obrazów Fra Angelico119). Jednak nie sposób charaktery-
stycznej dla De Amicisa i Sienkiewicza maniery poznawczej i podaw-
czej, sugerującej patriarchalny stosunek do wszelkich przejawów kultu-
ry niekompatybilnej z europejską120, uznać wyłącznie za objaw postawy 
kolonizatorskiej, tożsamej z brakiem poszanowania dla stojącego niżej 
w hierarchii społecznej bliźniego, czyli przysłowiowo pozbawionego 
głosu „subalterna”121. Język, którym obaj pisarze się w odniesieniu do 
Afryki posługują, odbierany dziś jako egzaltowany, mentorski i pater-
nalistyczny122, jest językiem epoki123, stanowiącym wówczas skuteczne 
narzędzie perswazji społecznej. Jest to język „fazy przechodniej” po-
dróżopisarstwa, kiedy relacja z wojażu – prowadzona nie przez natura-
listę-badacza, ale podejmującego egzotyczną wyprawę literata – usiłuje 
pogodzić dążenie do obiektywizmu z potrzebą indywidualnej ekspre-

117  M. Heydel, Do kresu doświadczenia. O czytaniu „Jądra ciemności”, w: J. Conrad, Jądro 
ciemności, przeł. M. Heydel, Kraków 2011, s. 113.
118  Por. H. Sienkiewicz, Listy z Afryki…, s. 131.
119  Por. ibidem, s. 301–302.
120  Por. H. Witek, Wizerunek obcego…, s. 26.
121  Zob. G. Ch. Spivak, Can the Subaltern speak?, Basingstoke 1988. Pamiętać należy, 
że w chwili, gdy Sienkiewicz odbywał swoją podróż, w Afryce Wschodniej dopiero za-
czynały się kolonizatorskie działania, por. Z. Najder, O Listach z Afryki Henryka Sien-
kiewicza…, s. 344–345. Trafnie zauważył Jan Kieniewicz: Odczytywanie powieści wedle 
współczesnych nam norm czy poglądów prowadzi do zafałszowania przekazu, J. Kieniewicz, 
Chłopcy w opałach. Studium spotkania w sytuacji kolonialnej, w: Wokół W pustyni i w pusz-
czy..., s. 347.
122  Por. H. Witek, Wizerunek obcego…, s. 27.
123  Por. D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 67.
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sji, poczucie misji wychowawczej z chęcią utrwalania wrażeń i uczuć, 
oscylując między formą przewodnikową a pamiętnikarsko-wspomnie-
niową124. De Amicis i Sienkiewicz poznają i opisują świat w kategoriach 
dostępnych dla swoich czasów, zgodnie ze świadomością125 i przyzwy-
czajeniami Europejczyków XIX-wiecznych126. Nie wiedzą jeszcze (nie 
mogą wiedzieć) na przykład, że w głębi Afryki niewolnictwo było rozu-
miane nie jako stan pozbawienia wolności, ale [...] jako wykorzenienie ze 
środowiska społecznego127. Przypuszczać można, że głosy obu pisarzy 
przemawiały prawdopodobnie do grona czytelników nieco innego niż 
przeciętni odbiorcy ckliwych powiastek o „biednych Murzynkach” z ła-
mów „Misyj Katolickich” albo założonego i redagowanego przez Ma-
rię Teresę Ledóchowską „Echa z Afryki”, dla którego misyjne felietony 
przesyłał także opisywany w Listach… ojciec Alexandre Le Roy128. Za-
pewne brzmiały od nich inaczej, skoro współczesny recenzent utworu 
Sienkiewicza, Józef Weyssenhoff , zwracał uwagę, że nie ma w nim ani 
echa kaznodziejskiego tonu, ani szczypty retoryki, a oddziaływanie teks-

124  Por. H. Carr, Modernism and travel (1880–1940), w: Th e Cambridge Companion to 
Travel Writing…, s. 73–74.
125  Warto przytoczyć w tym miejscu głos Zdzisława Najdera, za Bertrandem Russelem 
zwracającego uwagę, że w epoce Sienkiewicza przeciętny mieszkaniec Europy dostrzegał 
z daleka przez wiele lat tylko misję cywilizacyjną, paciorki, nawróconych Murzynów wyku-
pionych z niewoli arabskiej, egzotyczne owoce i piękne wyroby z białej, twardej kości. 
Przerażające okrucieństwa, jakie popełniano zwłaszcza w Kongo [...] i we Francuskiej Afryce 
Równikowej pozostawały w ukryciu, Z. Najder, O Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza…, 
s. 334. Kilka jeszcze lat poczekać trzeba było na Jądro ciemności Josepha Conrada i inne 
głosy podważające politykę Leopolda II. Por. B. Czarnecka, Niderlandzki Conrad. Henri 
van Booven, Tropenwee (1904) i obraz Konga Belgijskiego w kolonialnej literaturze nider-
landzkiej przełomu XIX i XX wieku, w: Wokół W pustyni i w puszczy…, s. 131–136, i J. Ry-
bicki, Conrad i Sienkiewicz: polska zmiana warty na Czarnym Lądzie, w: Wokół W pustyni 
i w puszczy…, s. 112–117.
126  Na zakorzenienie twórczości i ideologii De Amicisa i Sienkiewicza w kulturze i oby-
czajowości XIX stulecia zwracał uwagę Emilio Checchi, włoski krytyk, który w przeni-
kliwy sposób analizując ich popularność, przepowiedział już w 1899 roku, że żadnemu 
z nich – mimo niewątpliwej popularności i międzynarodowej sławy – nie przypadnie 
w udziale tytuł „Goethego literatury XX wieku”. Por. E. Checchi, Conversazioni letterarie. 
Dal De Amicis al Sienkiewicz, „Natura e arte” 9 (1899–1900), N. 5, febbraio, s. 410–412.
127  D. Van Reybrouck, Kongo…, s. 63.
128  Zob. np. A. Le Roy, Historia niewolnika murzyńskiego Bilali, „Echo z Afryki” 1893, 
nr 6, s. 54–56. Sienkiewicz doskonale umie te opowiastki wykorzystać w powieści dla 
dzieci (por. T. Budrewicz, Uwolnić Murzynka!..., s. 79–80, 84–86) – na przykład w epizo-
dzie katechizowania Bilalego i rozmowy o tym, ile Pan Bóg ma oczu, można dopatrzeć się 
inspiracji dla sceny przygotowywania do chrztu Kalego we W pustyni i w puszczy (s. 56).
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tu polega nie tyle na wywoływaniu wzruszenia, ile na przekonywaniu 
relacjonowanym wzruszeniem129. Obie omawiane podróże wymaga-
ły więc czytelnika, który chciałby się takiemu oddziaływaniu poddać, 
obdarzonego wyobraźnią i intelektem130 umożliwiającym akceptację 
umowności ukazywanego świata. 

Parafrazując opinię Weyssenhoff a, można też uznać, że urok i ar-
tystyczna wartość zarówno relacji Sienkiewicza, jak De Amicisa tkwi 
nie w obserwacjach naukowych, ale w zapisie wrażeń i malarskich opi-
sach wspominanego terytorium131. Refl eksyjną, saturniczną, jak mówi 
Sztachelska132, podróż Sienkiewicza i operującą humorem, miejscami
naiwną relację De Amicisa należy zatem czytać, uwzględniając kontekst 
literacki oraz okoliczności historyczne, w jakich te dwie fantazje z ma-
lowniczą Afryką w tle powstały. Bo każda książka to nie tylko czyn133, ale 
również zmyślenie. 

129  Por. J. Weyssenhoff , Henryk Sienkiewicz…, s. 380.
130  Por. C. Damari, Altri costumi…, s. 178.
131  Por. J. Weyssenhoff , Henryk Sienkiewicz…, s. 376.
132  J. Sztachelska, Petroniusz patrzy na Afrykę…, s. 261.
133  Por. H. Sienkiewicz, Listy o Zoli (Le docteur Pascal), w: idem, Dzieła, t. 45: Szkice 
literackie, Warszawa 1951, s. 127.
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