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ΚΕΦΆΛΆΙO 1

H «λευκή» ιστορία: Γιοχάνεσµπουργκ

ΧΡOΝOΛOΓΙO

1488 O Bαρθολοµαίος Nτιάζ περνά το Aκρωτήριο της 

Kαλής Eλπίδας.

6 Aπρ. 1652 O Γιαν βαν Pίµπεκ αποβιβάζεται κοντά στο Aκρω

τήριο. Eκπροσωπεί την Oλλανδική Eταιρεία των 

Aνατολικών Iνδιών.

1658 Kαταφθάνουν οι πρώτοι σκλάβοι από την Aνγκόλα.

1685 Aνακαλείται το Έδικτο της Nάντης: οι Γάλλοι Oυγε

νότοι µεταναστεύουν.

18ος αιώνας Aρχίζει η σύγκρουση των Μπόερς µε τους Ξόζα, 

τους Ζουλού και κατόπιν µε τις υπόλοιπες φυλές 

των Μπαντού.

1795 Διαλύεται η Eταιρεία των Aνατολικών Iνδιών. Δη

µιουρ γείται η Δηµοκρατία της Mπατάβιας. Oι Άγγλοι 

καταλαµβάνουν το Aκρωτήριο της Kαλής Eλπίδας.

18061814 H Nότια Aφρική γίνεται αγγλική.

1833 Oι Άγγλοι καταργούν τη δουλεία.

18371854 H Mεγάλη Έξοδος (Voortrek) των Μπόερς υπό την 

ηγεσία του A. Πρετόριους. Oι Μπόερς νικούν τους 

Ζουλού στη µάχη του ποταµού Μπλαντ.

1839 Διακηρύσσεται η ίδρυση της Δηµοκρατίας του Nατάλ.

1843 Oι Άγγλοι προσαρτούν τη Δηµοκρατία του Nατάλ.
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1852 Iδρύεται η Δηµοκρατία του Tρανσβάαλ.

1877 Πρώτη προσάρτηση. Tο Tρανσβάαλ προσαρτάται 

από τους Άγγλους για πρώτη φορά.

1879 Διαλύεται το Bασίλειο των Ζουλού.

1880 περ. Aνακαλύπτονται στο Kίµπερλι διαµάντια και στο 

Γιοχάνεσµπουργκ χρυσός.

1881 Πρώτος πόλεµος του Tρανσβάαλ για την ανεξαρτη

σία. O Kρούγκερ νικάει τους Άγγλους στον λόφο 

Mαγιούµπα.

1885 Aνακαλύπτεται χρυσός στο Γουιτγουώτερσραντ· 

µαζικές αφίξεις άγγλων µεταναστών, των Oυιτλά

ντερς.

 O Σέσιλ Pόουντς, πρώτος κυβερνήτης της Aποικίας 

του Aκρωτηρίου και πρόεδρος της Eταιρείας ντε 

Mπέερς, ένθερµος υπέρµαχος της βρετανικής αποι

κιοκρατίας, θέλει να υποτάξει το Tρανσβάαλ του 

Kρούγκερ.

1887 O Σέσιλ Pόουντς προσαρτά τη Xώρα των Zουλού.

18991902 Δεύτερος πόλεµος των Μπόερς. O λόρδος Kίτσνερ 

και ο λόρδος Pόµπερτς υπερισχύουν µετά από τρία 

χρόνια συγκρούσεων.

1910 Γεννιέται η Nοτιοαφρικανική Ένωση, βρετανική 

αποικία.

19131926 H Native Land Act (Nόµος περί των Περιοχών των 

Αυτοχθόνων) απαγορεύει στους µαύρους να απο

κτούν γαίες έξω από τα παραχωρηµένα σε αυτούς 

εδάφη.

 H Colour Bar Act (Nόµος περί του περιορισµού των 

Eγχρώµων) τους αποκλείει από τις ειδικευµένες 

εργασίες.
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1925 H ολλανδική γλώσσα (τα αφρικάανερ) γίνεται επί

σηµη γλώσσα, παράλληλα µε τα αγγλικά.

1931 Aνεξαρτητοποιείται η Nότια Aφρική.

1948 O δόκτωρ Mαλάν διακηρύσσει το πρόγραµµα του 

Απαρτχάιντ. H ανάπτυξη των φυλών διαχωρίζεται.

1959 Συστήνονται οι εννιά αυτόνοµες περιοχές των Μπα

ντού.

 Γεννιέται το Παναφρικανικό Kογκρέσο.

1960 Πρώτες µεγάλες εξεγέρσεις των νέγρων στο Γιοχά

νεσµπουργκ· η καταστολή τους προκαλεί 69 νε

κρούς.

1975 Eξεγέρσεις στο Σοβέτο, οι οποίες καταστέλονται 

βίαια.

 O OHE επεµβαίνει καταδικάζοντας το Aπαρτχάιντ.

1990 Πρώτα µέτρα µε στόχο τη σταδιακή κατάργηση του 

Aπαρτχάιντ.
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H «λευκή» ιστορία πέθανε, η «λευκή» ιστορία ζει.

O Pόι Πρέισβερκ και η Nτοµινίκ Περό, µελετώντας συστηµατικά 

τα σχολικά εγχειρίδια πολλών ευρωπαϊκών εθνών, συγκρότησαν 

τον κατάλογο των στερεοτύπων της «λευκής» ιστορίας: τις αρχές στις 

οποίες θεµελιώνεται η περιοδολόγησή της, τις βασικές αρχές που 

τηρούνται στη σχέση των λευκών µε τον υπόλοιπο κόσµο. Tέτοιες 

είναι ο σεβασµός της τάξης και του νόµου, η εθνική ενότητα, η έννοια 

της οργάνωσης, ο µονοθεϊσµός, η δηµοκρατία, η µόνιµη εγκατάστα

ση, η εκβιοµηχάνιση, η πορεία προς την πρόοδο κ.λπ. Σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες συναντάµε τις ίδιες περίπου αξίες.

Εδώ και µισό αιώνα όµως η ιστορία αυτή βρίσκεται σε καθεστώς 

επιτήρησης. Βεβαίως, οι κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον της 

ήταν επίσης «λευκές», αλλά παρ’ όλα αυτά ο αγώνας των αποικιο

κρατούµενων λαών για την ανεξαρτησία τους υπήρξε καταφανώς 

παράγοντας πρωταρχικής σηµασίας για την αναθεώρηση αυτή. H 

«λευκή» ιστορία εγκατέλειψε το πεδίο της µάχης κάτω από το γιγάντιο 

βάρος της ζωντανής ιστορίας· αυτό όµως έγινε µε βήµα σηµειωτόν 

και στον ρυθµό που υπαγόρευε η αποαποικιοποίηση.

Στη δεκαετία του πενήντα, για παράδειγµα, όπως σηµειώνει η 

Nτενίζ Mπους σχετικά µε την ιστορία της Mαύρης Aφρικής, παρα

τηρεί κανείς στα σχολικά εγχειρίδια ορισµένες ασήµαντες υποχω

ρήσεις: οι Τουκουλέρ του Eλ Xατζ Oµάρ, οι οποίοι το 1870 είχαν 

αντισταθεί στους γάλλους κατακτητές, δεν αποκαλούνται πια «φανα

τικοί µουσουλµάνοι» και ο Oµάρ δεν «λεηλατεί» πια το Mπαµπούκ, 

απλώς το «κατακτά»...

Oι αναγκαιότητες της διπλωµατίας και οι τρέχουσες ευαισθη

σίες απαιτούσαν κάποια διακριτική διευθέτηση ακόµη και στις 

παλιές µητροπόλεις. Για παράδειγµα, το 1980 εξαφανίστηκε από 

το εγχειρίδιο της τρίτης τάξης, των εκδόσεων Hatier, µια απεικό

νιση του 1907, η οποία έδειχνε πτώµατα Μαροκινών στην Kα
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ζαµπλάνκα: η εικόνα αυτή είχε ως υπότιτλο: «Δρόµος από όπου 

πέρασαν οι Γάλλοι».

Στα δυτικά κράτη, πάντως, ακόµη και αν η ιστορία αυτή εκπίπτει 

από τα γραπτά κείµενα, παραµένει ζωντανή στη συλλογική συνείδη

ση. Θα µας δοθούν πολλές ευκαιρίες, στη συνέχεια, για να το επα

ληθεύσουµε αυτό.

Πάντως, εξαιρώντας τη Nότια Aφρική, είναι αυτονόητο ότι δεν 

υπάρχει πια πουθενά µια «λευκή» ιστορία άθικτη· ούτε στην Eυρώπη 

ούτε, πολύ περισσότερο, σε χώρες εκτός Eυρώπης. Στον εκτός Eυ

ρώπης κόσµο, ο οποίος αποβλέπει στην αναζωογόνηση του πολι

τισµικού παρελθόντος του, δεν επιβιώνει πια παρά µόνο µία «λευκή» 

ιστορία ακόµη παρθένα: είναι εκείνη που διδάσκουν στα λευκά παι

διά του Γιοχάνεσµπουργκ, στις χώρες του Απαρτχάιντ.

Στην Aφρική των Αφρικάανερ η ιστορία δεν αναφέρεται µόνο στις 

«λευκές» καταβολές της, οι οποίες, σύµφωνα µε τη διατύπωση του 

Φρανς Φανόν, «έτσι καθίστανται ιστορία του λευκού ανθρώπου και 

όχι ιστορία εκείνων που αυτός καταπιέζει, βιάζει, λεηλατεί και σκο

τώνει». H ιστορία αυτή αντλεί εξίσου από τη «χριστιανική» παράδο

ση: στις απέραντες εκτάσεις της χώρας αυτής, η Bίβλος και το του

φέκι συντρόφευαν πάντοτε τον Μπόερ στον φόβο και στη µοναξιά.

Ένα εδάφιο του Instituut vur Christelike-nasionale Oudewys (ICNO) 

προσδιορίζει µε ακρίβεια τον «χριστιανικό» και ταυτόχρονα ρατσι

στικό στόχο της ιστορικής διδασκαλίας. Tο κείµενο αυτό χρονολο

γείται από το 1948 και επαναλαµβάνει διατυπώσεις και θέµατα τα 

οποία είχαν ήδη διαµορφωθεί την επαύριο της Γαλλικής Επανάστα

σης, όταν το 1804 ο Tζ.A. Mιστ επιχείρησε, µάταια, να εκλαϊκεύσει 

την εκπαίδευση, αφού τα µεταρρυθµιστικά του µέτρα πρώτα κατηγο

ρήθηκαν και κατόπιν ακυρώθηκαν. Έχει ως εξής:
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H διδασκαλία και η µόρφωση των παιδιών µε λευκούς γονείς πρέπει 

να πραγµατοποιούνται µε βάση τις αντιλήψεις των γονέων τους, δηλα

δή να θεµελιώνονται στην Aγία Γραφή..., στην αγάπη για όσα αποτελούν 

την πατρίδα µας, τη γλώσσα της και την ιστορία της.

H ιστορία πρέπει να διδάσκεται από την προοπτική της αποκαλύ

ψεως και να γίνεται αντιληπτή ως εκπλήρωση της θείας βούλησης 

(Raadsplan) για τον κόσµο και την ανθρωπότητα. Πιστεύουµε ότι η 

Δηµιουργία, η Πτώση, η Aνάσταση του Iησού Xριστού αποτελούν ιστο

ρικά γεγονότα κεφαλαιώδους σηµασίας και ότι η ενσάρκωση του Iησού 

Xριστού αποτελεί τη µεγάλη καµπή στην παγκόσµια ιστορία.

Θεωρούµε ότι ο Θεός θέλησε τον διαχωρισµό των εθνών, τον δια

χωρισµό των λαών, και ότι έδωσε στον καθένα από αυτούς τη δική του 

κλίση, τους στόχους του, τα χαρίσµατά του. Μόνο εάν η νεότης µάθει 

ιστορία, δηλαδή αν αποκτήσει σαφή θεώρηση του έθνους και της κλη

ρονοµιάς της, µπορεί να αναλάβει τα σχέδια των µεγαλύτερών της µε 

πίστη. Πιστεύουµε ότι, µετά τη µητρική µας γλώσσα, η πατριωτική ιστο

ρία του έθνους µας είναι ο µόνος τρόπος για να αγαπήσουµε ο ένας τον 

άλλον.

AΠO ΤΗ MΕΓΆΛΗ ΕΞOΔO ΣΤOΝ MΆΡΚO ΠOΛO

Το γεγονός που θεµελιώνει την ιστορία των Αφρικάανερ, πέρα από 

την άφιξη των πρώτων αποίκων, είναι η Mεγάλη Έξοδος του 1838. 

H Mεγάλη Έξοδος είναι η απόφαση ενός ολόκληρου λαού να µετα

κινηθεί, διασχίζοντας τη χώρα και ψάχνοντας µια άλλη γη, όπου θα 

κατέφευγε για να γλιτώσει από τους νόµους των Άγγλων, οι οποίοι 

από το 1815 κυβερνούσαν το Aκρωτήριο.

Oι Mπόερς ήθελαν έτσι να διατηρήσουν την πίστη τους, να δια

φυλάξουν τα αφρικάανερ ως επίσηµη γλώσσα, να διατηρήσουν τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής τους και τις «παραδοσιακές» σχέσεις τους 



H «λευκή» ιστορία: Γιοχάνεσµπουργκ  |  37

µε τους µαύρους, τις οποίες οι Άγγλοι επιδίωκαν να µεταβάλουν, 

παραχωρώντας στους Oτεντότους τα ίδια δικαιώµατα µε τους λευ

κούς: «Kάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στον Θείο Nόµο και εναντιωνόταν 

στη φυσική διαφορά της φυλής και της θρησκείας. Kανένας καλός 

χριστιανός δεν θα µπορούσε να ανεχτεί µια τέτοια ταπείνωση. Για 

τον λόγο αυτό προτιµήσαµε να αποµακρυνθούµε, έτσι ώστε να δια

τηρήσουµε τα δόγµατά µας στην πλήρη καθαρότητά τους».

Aυτή η αντίληψη για τις σχέσεις λευκών και µαύρων ενσωµατώ

θηκε στο Σύνταγµα της πρώτης Δηµοκρατίας των Aφρικάανερ του 

Tρανσβάαλ, η οποία ιδρύθηκε το 1858: «Δεν τίθεται ζήτηµα ισότητας 

µεταξύ λευκών και µη λευκών, ούτε όσον αφορά την Eκκλησία ούτε 

όσον αφορά το Kράτος».

H Mεγάλη Έξοδος, αυτή η πολυετής ανάβαση, στάθηκε για τους 

Mπόερς, σύµφωνα µε τη διατύπωση της Mαριάν Kορνεβέν, ακριβές 

ισοδύναµο της Eξόδου του Mωυσή, µια αναζήτηση της Γης της Eπαγ

γελίας. H διαδροµή που ακολουθήθηκε είναι ιερή, όπως είναι ιερές 

επίσης οι στιγµές και οι τόποι που τη σηµατοδοτούν· και επίσης είναι 

ιερή η ηµέρα εκείνη που ο Aντριές Πρετόριους απηύθυνε έκκληση 

στον Παντοδύναµο, στον Geloftedag, όταν ο λαός των Mπόερς υπέ

γραψε τη συµφωνία του µε τον Θεό. Εµπνεόµενοι από τον όρκο 

αυτό, οι Μπόερς κατήγαγαν συντριπτική νίκη σε βάρος των Ζουλού, 

στον ποταµό Mπλαντ, και τριάντα χρόνια αργότερα αναστήλωσαν το 

στρατόπεδο (laager) που είχαν χρησιµοποιήσει ως ορµητήριο της 

νίκης. Μετά από αυτό αποκατέστησαν επίσης την τοποθεσία όπου 

το 1880 διεξήγαγαν τον πρώτο τους πόλεµο για την ανεξαρτησία 

ενάντια στους Άγγλους, που ήθελαν να πατήσουν το πόδι τους στο 

Tρανσβάαλ. O λόρδος Mίλνερ*, ο οποίος πρωτοστάτησε στη συµφι

* Άλφρεντ Μίλνερ (18541925), βρετανός κυβερνήτης στη Νότια Αφρική από το 

1902 έως το 1905. (Σ.τ.Μ.)
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λίωση των Άγγλων µε τους Μπόερς και αντιλαµβανόταν τη σηµασία 

των συµβόλων, είχε διατάξει να πετάξουν στον Iνδικό Ωκεανό όσα 

την υπενθύµιζαν.

Έτσι, οι τόποι, οι πέτρες, τα αντικείµενα αποτελούν σηµεία ανα

φοράς για την ιστορία των Αφρικάανερ· στα εγχειρίδια ιστορίας που 

προορίζονται για τα παιδιά, η απαρίθµησή τους αποτελεί θέµα ιδιαί

τερου κεφαλαίου. Πρόκειται για µοναδικό παράδειγµα. H ιστορία 

στη Nότια Aφρική αποτελεί εξίσου µορφή γνώσης και προσκύνηµα.

Η Mεγάλη Έξοδος, η απόφαση να αποχωρήσουν, την οποία έλα

βαν µε πλήρη ελευθερία, τεκµηριώνει την επιθυµία των Μπόερς να 

µην υποταχθούν ποτέ σε νόµους και έθιµα αντίθετα µε τις πεποιθή

σεις τους.

Oι συµβολισµοί της διαποτίζουν ολόκληρη την ιστορία.

Aυτό µαρτυρεί η ίδια η επιλογή του εισαγωγικού µαθήµατος στο 

πρόγραµµα της τετάρτης τάξης: ίσως ξαφνιάζει κάπως, καθώς ανα

φέρεται στον... Mάρκο Πόλο. H προφανής λειτουργία του κεφαλαίου 

αυτού είναι να εντοπιστεί η Nότια Aφρική, οι µεγάλες διαδροµές των 

ανακαλύψεων κ.λπ. Tα δεδοµένα όµως που προηγούνται επιτρέπουν 

να καταλάβει κανείς γιατί ο Mάρκο Πόλο παρεισφρέει έτσι στο Γιο

χάνεσµπουργκ· επιτρέπουν µια διαφορετική ανάγνωση του κεφα

λαίου αυτού, ώστε να το θεωρήσει κανείς προείκασµα των γεγονότων 

που θα ακολουθήσουν...

Θα θέλατε να εγκαταλείψετε τη χώρα σας σε ηλικία δεκαεννιά ετών και 

να ξεκινήσετε ένα ταξίδι που θα διαρκούσε είκοσι τέσσερα χρόνια;

Θα θέλατε ποτέ να επισκεφθείτε µια µυστηριώδη χώρα και να απο

κτήσετε πλούτη;

Θα θέλατε να αντικρίσετε πράγµατα παράξενα, που ποτέ προηγουµέ

νως δεν είχατε δει;

H ιστορία µας αρχίζει στα παλιά χρόνια, στα πολύ παλιά χρόνια, 

χίλια κι ακόµη περισσότερα χρόνια προτού γεννηθούν οι προπαππού
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δες σας. Tην εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν αποµακρύνονταν από το 

γενέθλιο χωριό τους, επειδή τα ταξίδια ήταν υπερβολικά δαπανηρά ή 

υπερβολικά επικίνδυνα.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έφευγαν σε µακρινά 

ταξίδια, στα προσκυνήµατα· πήγαιναν στους Αγίους Tόπους και το 

δηµοφιλέστερο, µολονότι ήταν και το δυσκολότερο από όλα τα προσκυ

νήµατα, ήταν εκείνο στην Παλαιστίνη. Eκεί οι προσκυνητές συναντού

σαν τους Άραβες, που κοιµούνταν πάνω σε στρώµατα, χωρίς άχυρο· 

που έτρωγαν νόστιµες τροφές, επειδή είχαν πολλά µπαχαρικά, και που 

χρησιµοποιούσαν κάθε είδους πολύτιµα αντικείµενα, όπως µετάξια, 

βελούδα, χαλιά και αρώµατα. Φανταστείτε τι διηγούνταν οι προσκυνη

τές αυτοί όταν επέστρεφαν στη χώρα τους. Tο 1071 ένας λαός πολεµι

κός, που ονοµαζόταν Τούρκοι, πήρε την Iερουσαλήµ, τους Αγίους Tό

πους, από τους Άραβες. Πλήθος στρατιωτών συµµετείχε στους ιερούς 

αυτούς πολέµους ή σταυροφορίες ενάντια στους Τούρκους και οι σταυ

ροφόροι γνώρισαν µε τη σειρά τους τα πλούτη της Aνατολής.

Oι έµποροι της Eυρώπης, ιδίως από τις ιταλικές πόλεις της Γένοβας 

και της Bενετίας, πίστευαν ότι στην Eυρώπη υπήρχε έντονη ζήτηση 

προϊόντων πολυτελείας, ιδίως µπαχαρικών και µεταξιού. Tα προϊόντα 

αυτά στοίχιζαν ακριβά, διότι οι κίνδυνοι ήταν µεγάλοι και συχνά οι 

έµποροι δέχονταν επιθέσεις από άγρια ζώα ή ακόµη από αιµοχαρείς 

φυλές, τους Τατάρους.

Tότε, λοιπόν, έκανε το µεγάλο ταξίδι του ο Mάρκο Πόλο.

O Mάρκο Πόλο ζούσε στη Bενετία, η οποία δεν ήταν διόλου συνη

θισµένη πόλη, διότι αντί για δρόµους είχε κανάλια. O κόσµος την 

εποχή αυτή θα σας φαινόταν πάρα πολύ παράξενος, γιατί δεν υπήρχαν 

ακόµη ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα ούτε ατµόπλοια, και κανείς 

στην Eυρώπη δεν είχε ακόµη ακούσει για τη Nότια Aφρική. Τότε, ακόµη 

κι αν ζούσατε στην Aγγλία, δεν θα καταλαβαίνατε τη γλώσσα.

Mια µέρα, ο πατέρας του Mάρκο Πόλο και ο θείος του, που ήταν 

έµποροι, ξεκίνησαν ένα µακρύ ταξίδι για δουλειές. Kαθώς τα χρόνια 

περνούσαν και εκείνοι δεν επέστρεφαν, τους πίστεψαν για πεθαµένους. 
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Kι όµως, εννιά χρόνια αργότερα, ξαναφάνηκαν άξαφνα στη Bενετία και 

είπαν ότι επέστρεφαν από µια θαυµαστή χώρα, που την ονόµαζαν Kα

θάη. Φανταστείτε πόσο πρέπει να θαµπώθηκε ο Mάρκο Πόλο, όταν του 

διηγήθηκαν τα θαύµατα που είχαν δει. Πρέπει να ενθουσιάστηκε ακόµη 

περισσότερο, όταν έµαθε ότι ο Kουµπλάι Xαν, ο ηγεµόνας της Kαθάης, 

είχε προσκαλέσει τον πατέρα του και τον θείο του να επιστρέψουν στη 

χώρα του. Ίσως εκείνοι να του επέτρεπαν να τους συνοδέψει...

Δύο χρόνια αργότερα, ο Μάρκο Πόλο έφυγε µαζί τους.

(...) Πόσες εκπλήξεις περίµεναν τον Mάρκο Πόλο µε την άφιξή τους 

στην Kαθάη! H πρώτη έκπληξη ήταν ότι αντί για νοµίσµατα εκεί χρη

σιµοποιούσαν χαρτιά. Στην Eυρώπη κανείς δεν είχε ακούσει να µιλούν 

για παρόµοια χρήση του χαρτιού, καθώς την εποχή εκείνη δεν είχε 

ακόµη εφευρεθεί η τυπογραφία, ενώ οι Κινέζοι τη γνώριζαν εκατοντά

δες χρόνια νωρίτερα... Ένα άλλο παράξενο έθιµο ήταν ότι κάθε βράδυ 

χτυπούσαν σιωπητήριο. Στο παλάτι του Kουµπλάι Xαν είχαν κάνει τα 

πάντα για να γίνει το πιο όµορφο παλάτι του κόσµου. Tι θαυµαστά 

πράγµατα... άγρια ζώα, τραπέζια στολισµένα µε χιλιάδες λευκά άτια. 

Παντού τεχνίτες έφτιαχναν µετάξια, χαλιά· και εκεί, να, ένας αλχηµιστής 

που προσπαθούσε να µετατρέψει το απλό µέταλλο σε χρυσάφι και να 

ανακαλύψει το ελιξίριο της νεότητας. Μεγάλα επίσηµα γεύµατα και 

γιορτές διαδέχονταν το ένα το άλλο ασταµάτητα. (...)

Aφού επισκέφθηκε την Kαµπάλου, την πρωτεύουσα, για κάποιο 

διάστηµα, ρώτησαν τον Mάρκο Πόλο τι τον είχε εντυπωσιάσει περισ

σότερο στην Kίνα. Ξέρετε τι απάντησε;

H απάντησή του ήταν απροσδόκητη.

O Mάρκο, ο οποίος ερχόταν από µια χώρα, τη Bενετία, όπου υπήρ

χε µία µόνο θρησκεία, ένιωσε κατάπληξη βλέποντας ότι ο βασιλιάς 

επέτρεπε στους υπηκόους του να ασκούν διαφορετικές θρησκείες... 

Aνάµεσα στους φρουρούς του Xαν υπήρχαν χριστιανοί, βουδιστές, 

ιουδαίοι, ινδουιστές, µουσουλµάνοι...
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OΙ ΆΡΕΤΕΣ ΚΆΙ ΤO ΘΆΡΡOΣ ΤΩΝ ΜΠOΕΡΣ

Nότια Aφρική, χώρα της ελευθερίας και της ανεξιθρησκίας. Aυτό 

είναι λοιπόν το πρώτο βάπτισµα των µικρών παιδιών της χώρας 

αυτής. Mια τέτοια εισαγωγή στην ιστορία, µε την απάντηση αυτή του 

Mάρκο Πόλο, ενισχύεται µε ορισµένα επιπλέον δεδοµένα: την άφι

ξη των ουγενότων προσφύγων, οι οποίοι έτσι γλίτωσαν από την 

καταδίωξη του Λουδοβίκου IΔ’, του βασιλιά της Γαλλίας, και επίσης 

την άφιξη πολιτών από άλλες χώρες, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να 

βρουν την ελευθερία τους. Aυτοί οι ελεύθεροι πολίτες συναπάρτισαν 

το έθνος και αργότερα, στον αγώνα τους εναντίον των Άγγλων, απέ

δωσαν λιγότερη σηµασία στο χρυσάφι και στα πλούτη απ’ όσο στις 

ευγενέστερες αξίες της θρησκευτικής πίστης...

Xώρα της ανεκτικότητας και χώρα της φιλοξενίας, η Nότια Aφρι

κή υπήρξε επίσης κόρη της αναγκαιότητας.

Kαθώς οι Τούρκοι έκλειναν τους δρόµους προς την Aνατολή, οι έµπο

ροι από τη Δύση χρειάστηκε να αναζητήσουν άλλο δροµολόγιο προς 

την Aσία. Oι Πορτογάλοι, παραπλέοντας τις αφρικανικές ακτές, έφτασαν 

πρώτοι στις Iνδίες ακολουθώντας νοτιοδυτική κατεύθυνση: «Nα γιατί 

στη χώρα αυτή ορισµένα λιµάνια έχουν πορτογαλικά ονόµατα». Ωστό

σο, δεν παρέµειναν εκεί, «γιατί, καθώς είχε ξεσπάσει διαµάχη µε τους 

Oτεντότους, ο κυβερνήτης Aλµέιντα και εξήντα πέντε άνδρες του σκο

τώθηκαν σε µια συµπλοκή, προσπαθώντας να πάρουν πίσω τα πλοία 

τους, που ήταν αγκυροβοληµένα κατά µήκος της ακτής». 

Aπό τότε άρχισε να φθίνει η δύναµη των Πορτογάλων, ενώ οι 

Άγγλοι και οι Oλλανδοί χρησιµοποιούσαν την ίδια διαδροµή.

Mέχρι τότε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι είχαν γίνει πάµπλουτοι από το 

εµπόριο µε τις Iνδίες, κρατούσαν όλα τα οφέλη για τους εαυτούς τους 

και η διαδροµή του Δρόµου των Iνδιών ήταν µυστικό ζηλότυπα φυ

λαγµένο. Oι Oλλανδοί έπρεπε να µένουν ικανοποιηµένοι κάνοντας τους 
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µεταπράτες. Για τους Oλλανδούς ήταν σκληρό χτύπηµα το ότι το 1580 

ο Φίλιππος B’, ο βασιλιάς της Iσπανίας και της Πορτογαλίας, τους απέ

κλεισε από το λιµάνι της Λισσαβώνας, γιατί εκείνοι ζούσαν από το 

εµπόριο αυτό. Έτσι, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν µόνοι τους τον Δρόµο 

των Iνδιών. Kαθώς ήταν σκληροτράχηλοι ναυτικοί, το κατάφεραν.

Ύστερα από τον θάνατο του Aλµέιντα οι Πορτογάλοι, εξαιτίας των 

Oτεντότων, φοβούνταν να εγκατασταθούν στη Nότια Aφρική και ο τόπος 

ήταν διαθέσιµος· οι Oλλανδοί έκριναν ότι οι Oτεντότοι ήταν απολύτως 

διατεθειµένοι να κάνουν εµπορικές ανταλλαγές µαζί τους, ιδίως να 

ανταλλάξουν κοπάδια ζώων. Παρ’ όλη την καχυποψία των Oτεντότων, 

οι Oλλανδοί εγκαταστάθηκαν εκεί. Kάποιες δεκαετίες αργότερα, το 1652, 

διακόσιοι Oλλανδοί οδηγηµένοι από τον Γιαν βαν Pίµπεκ, τον πατέρα 

της πατρίδας, ίδρυσαν την πρώτη µόνιµη εγκατάσταση στη Nότια Aφρι

κή. Nα γιατί η 6η Aπριλίου είναι ηµέρα εθνικής γιορτής.

H ΔΥΣΤΥΧΙΆ ΤOΥ ΝΆ ΕΙΣΆΙ ΆΠOΙΚOΣ

O Bαν Pίµπεκ επιθυµούσε θερµά να αποκτήσει σχέσεις µε τους Oτεντό

τους, οι οποίοι κατείχαν µεγάλα κοπάδια. Aρχικά, µόνο κάποιοι καρ

ποσυλλέκτες έρχονταν να επισκεφθούν τους αποίκους. Ένας από αυτούς 

λεγόταν Eρί. Xάρη σε αυτόν κατόρθωσαν να αρχίσουν τις ανταλλαγές 

µε τις φυλές των Oτεντότων.

13 Aπριλίου. Mια αγελάδα και ένα βόδι ανταλλάχτηκαν για τρία 

χάλκινα πιάτα και χάλκινο σύρµα.

6 Iουνίου. H αρρώστια κερδίζει καθηµερινά έδαφος. Aπό τους 113 

παρόντες άνδρες µόνο οι 60 µπορούν να δουλέψουν.

4 Σεπτεµβρίου. Φύτρωσαν τα πρώτα µπιζέλια, το ίδιο και τα καρότα.

Oι άνδρες του Bαν Pίµπεκ ήταν δυσαρεστηµένοι· είχαν πολλή δου

λειά και λίγο φαγητό. Mια νύχτα, τέσσερις από αυτούς προσπάθησαν 

να το σκάσουν. Eπέστρεψαν, όµως, και τιµωρήθηκαν να περάσουν δύο 

χρόνια στα ορυχεία σιδηροδέσµιοι.
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Δυστυχώς, και οι Oτεντότοι τούς προκαλούσαν έγνοιες. Aντάλλασ

σαν βοοειδή µε διάφορα αντικείµενα και κατόπιν επέστρεφαν και έκλε

βαν τα ζώα που είχαν δώσει ως αντάλλαγµα. Oι άποικοι δεν µπορούσαν 

πια να βασίζονται στον Eρί. Mια ωραία ηµέρα, όλα τα βοοειδή, που 

είχαν ανταλλάξει µε αυτό τον τρόπο, εξαφανίστηκαν. Tα τρόφιµα ήταν 

λειψά: οι άποικοι έφτασαν να τρώνε πιθήκους· τόσο τους έλειπε το 

κρέας.

Oι Oτεντότοι έκλεβαν τις αγελάδες, τα πρόβατα. Διεκδικούσαν τα 

λιβάδια που είχε στην κατοχή της η Eταιρεία και, για να διαµαρτυρη

θούν, έκαιγαν τα βοσκοτόπια. O Bαν Pίµπεκ, για να λύσει το πρόβληµα 

αυτό, έχτισε έναν φράχτη, σαν ένα είδος συνόρων. Επειδή στη συνέχεια 

οι Oλλανδοί εξέτρεφαν τα δικά τους κοπάδια, οι Oτεντότοι διαµαρτύ

ρονταν ότι τους είχαν πάρει τα χωράφια τους. Oι καβγάδες ήταν αδιά

κοποι. Ξέσπασε πόλεµος· οι Oτεντότοι έχασαν τη γη που κατείχαν κοντά 

στο Aκρωτήριο. Όσο για τους αποίκους, τώρα παραπονούνταν ότι δεν 

µπορούσαν πια να κάνουν εµπορικές συναλλαγές µε τους Oτεντότους.

O Bαν Pίµπεκ πρότεινε να εισάγουν σκλάβους, ώστε οι άποικοι να 

έχουν εργάτες, µια και οι Oτεντότοι ήταν ακατάλληλοι γι’ αυτό.

28 Mαρτίου 1658. Eκατόν εβδοµήντα σκλάβοι φτάνουν από την 

Aνγκόλα. Στην πλειοψηφία τους είναι άρρωστοι, οι ογδόντα πέθαναν 

µέσα στο καράβι. Oι περισσότεροι είναι κορίτσια ή µικρά αγόρια, από 

τα οποία δεν µπορεί να περιµένει κανείς τίποτα προτού περάσουν τέσ

σερα ή πέντε χρόνια.

17 Aπριλίου. Αρχίζει η λειτουργία ενός σχολείου για τους σκλάβους, 

που προµηθεύτηκε η Eταιρεία από έναν πορτογάλο έµπορο (...) Για να 

παροτρύνουν τους σκλάβους να γίνουν χριστιανοί και να πηγαίνουν 

στη λειτουργία, δόθηκε εντολή να τους µοιράζουν ένα ποτηράκι µπρά

ντι και δύο πρέζες ταµπάκο ύστερα από κάθε λειτουργία.

Η εισαγωγή των σκλάβων στην αποικία του Ακρωτηρίου υπήρξε 

µεγάλο δυστύχηµα. Oι άποικοι είχαν την τάση να τους αναθέτουν τις 

σκληρότερες δουλειές. Oι νεαροί άποικοι δεν ασκούσαν πια τεχνικά 

επαγγέλµατα, γιατί υπήρχαν σκλάβοι για τις δουλειές αυτές. Πάντως η 
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εισαγωγή σκλάβων βοήθησε την ανάπτυξη της αποικίας. Oι χτίστες που 

οικοδόµησαν τις περισσότερες από τις ωραίες αγροικίες της χώρας ήταν 

σκλάβοι. (...)

O Mέντζελ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Nότια Aφρική στις αρχές του 

δέκατου όγδοου αιώνα, περιέγραψε τα ήθη της εποχής αυτής. Oι άποικοι 

και οι υπάλληλοι της Eταιρείας αντάλλασσαν ανεπιτήδευτα επισκέψεις 

και πρόσφεραν στους καλεσµένους κρασί ή τσάι, ενώ οι σκλάβοι πρό

σφεραν στον καθένα µια καλογεµισµένη πίπα και φωτιά για να την ανά

ψει. Κοινωνικοί περιορισµοί οι οποίοι να εµποδίζουν τους γάµους ανάµε

σα στους υπαλλήλους της Eταιρείας και στους αποίκους δεν υπήρχαν· 

τουλάχιστον δεν ήταν εντονότεροι από εκείνους που αφορούσαν τους 

κατώτερους στρατιωτικούς και τα κορίτσια της ανώτερης τάξης.

Eκτός από τους ιδιωτικούς σκλάβους, οι οποίοι καλλιεργούσαν τους 

κήπους και µετέφεραν τα προϊόντα στην πόλη, υπήρχαν εκατοντάδες 

άλλοι σκλάβοι, οι οποίοι ανήκαν στην Eταιρεία και κατοικούσαν σε 

ξεχωριστά κτίρια. Δυστυχώς δεν µεταχειρίζονταν πολύ καλά τους σκλά

βους αυτούς: οι νόµοι ήταν αυστηροί και οι τιµωρίες φριχτές. Η τιµω

ρία των σκλάβων για την κλοπή ήταν ο δηµόσιος απαγχονισµός, το 

παλούκωµα ή ακόµη και ο ακρωτηριασµός. O κυβερνήτης Tουλµπάχ 

ρύθµισε καλύτερα τους νόµους για τη µεταχείριση των σκλάβων· παρ’ 

όλα αυτά, οι νόµοι παρέµειναν αυστηροί. O κυβερνήτης έδειξε τα αν

θρωπιστικά του αισθήµατα µε τον τρόπο που µεταχειριζόταν τους δικούς 

του σκλάβους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν µετά τον θάνατό του.

Aυτή η «ειδυλλιακή» εποχή έληξε µε την ίδρυση της Δηµοκρα

τίας της Mπατάβιας, η οποία, ως «αδελφή» της γαλλικής δηµοκρατίας, 

επιχείρησε να εκλαϊκεύσει τους θεσµούς και αναδιαρθρώθηκε εντε

λώς όταν η Μεγάλη Βρετανία προσάρτησε τη Νότια Αφρική, σύµφω

να µε τις αποφάσεις του Συνεδρίου της Bιέννης (1815).

O αποικιοκράτης Μπόερ γινόταν τώρα αποικιοκρατούµενος της 

Aγγλίας.
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Tα µέτρα που έλαβε το βρετανικό Στέµµα για τους µαύρους απο

τέλεσαν, όπως είδαµε, το έναυσµα για τη Mεγάλη Έξοδο του 1838 

και για την εγκατάσταση των Μπόερς πέρα από τον Oράγγη, και στη 

συνέχεια για την ίδρυση της Δηµοκρατίας του Tρανσβάαλ το 1852. 

H κατάκτηση αυτή συνοδεύτηκε από την καταστροφή των φυλών 

Ξόζα και του βασιλείου των Ζουλού.

Eίκοσι χρόνια αργότερα, η ανακάλυψη διαµαντιών και χρυσού στο 

Tρανσβάαλ επρόκειτο να ασκήσει ακατανίκητη έλξη στους τυχοδιώκτες 

και ένας από αυτούς, ο Σέσιλ Pόουντς, κατόρθωσε να συνδυάσει τις 

κατακτητικές του επιχειρήσεις µε τη διακυβέρνηση της βασίλισσας 

Bικτωρίας. H προσπάθεια των Άγγλων να ιδιοποιηθούν το Tραν

σβάαλ στάθηκε αιτία για πολλούς πολέµους ανάµεσα στον πρόεδρο 

Kρούγκερ και τους Bρετανούς, οι οποίοι επικράτησαν οριστικά το 

1902. H Nότια Aφρική γινόταν τώρα βρετανική αποικία, αλλά η ανε

ξαρτησία της αναγνωρίστηκε αργότερα, το 1947.

Oι Μπόερς, οι οποίοι στο εξής αποκαλούνταν Αφρικάανερ, κυ

ρίαρχοι στις υποθέσεις της χώρας, κατόρθωσαν να θριαµβεύσουν 

και πάλι µε τις αντιλήψεις τους για το Aπαρτχάιντ. Έτσι, οι φυλές των 

Μπαντού συγκεντρώθηκαν στα Homelands, τα µαύρα κρατίδια, τα 

οποία αποτελούσαν εδαφικές περιφέρειες µε σύνορα καθορισµένα 

από το Γιοχάνεσµπουργκ.

TO ΠΡOΒΛΗΜΆ ΤΩΝ ΜΆΥΡΩΝ ΚΡΆΤΙΔΙΩΝ 
ΚΆΙ Η ΝOΜΙΜOΠOΙΗΣΗ ΤOΥ AΠΆΡΤΧΆΪΝΤ

Σύµφωνα µε την ιστορία που διδάσκονταν τα παιδιά, όπως επίσης 

σύµφωνα µε τη «λευκή» µνήµη, οι Μπαντού παρουσιάζονταν να 

εγκαταλείπουν τις περιοχές των Mεγάλων Λιµνών και την κεντρική 

Aφρική, για να προχωρήσουν προς τη Nότια Aφρική, την ίδια επο
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χή κατά την οποία οι λευκοί κατευθύνονταν προς τον βορρά. H κά

θοδος λοιπόν των µαύρων είχε προσκρούσει στην άνοδο των Μπόερς 

και συνεπώς οι άποικοι προέλαυναν, υποτίθεται, µέσα σε περιοχές 

έρηµες και αδέσποτες, µετά τις σφαγές που είχαν διαπράξει οι Ζου

λού και οι Ματαµπέλε.

Κατά τη Μεγάλη Έξοδο οι απεσταλµένοι τους οποίους είχαν στείλει 

αναγνωριστικά, το 1834, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά 

µε τις περιοχές που εκτείνονταν εκείθεν του ποταµού Oράγγη, επαινού

σαν τη γονιµότητα των εδαφών και την ποιότητα των βοσκοτόπων. 

Επίσης, οι περιοχές αυτές ήταν σχεδόν έρηµες από κατοίκους, όπως 

φαινόταν, κι αυτό επειδή οι ιθαγενείς είχαν σφαγιαστεί µαζικά από τους 

Ζουλού και τους Ματαµπέλε, ενώ όσοι είχαν επιζήσει κρύβονταν.

Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, ο ερχοµός των λευκών διέσωσε τους 

µαύρους από την εξόντωση...

Oι άποικοι κατέβαλαν την ισχύ των Ματαµπέλε και των Ζουλού. Aυτό 

δεν σήµαινε µόνο ότι οι περιοχές αυτές έµεναν τώρα διαθέσιµες για 

τους λευκούς πληθυσµούς, αλλά επίσης το τέλος των φοβερών πολέµων, 

που είχαν ερηµώσει τη χώρα και είχαν καταστρέψει τις µικρότερες 

φυλές. Aκόµη, είχε ως αποτέλεσµα το ότι οι άποικοι, χωρίς να το επιδι-

ώκουν, έσωσαν από την εξαφάνιση τις µικρές φυλές, εξουδετερώνοντας 

τη δύναµη εκείνων που µέχρι τότε τις τροµοκρατούσαν.

Η έµφαση είναι δική µου και υπογραµµίζει ότι τα σχολικά βιβλία 

διαθέτουν περισσότερες αποχρώσεις από τον καθιερωµένο λόγο των 

πολιτικών ανδρών. Aναντίρρητα, οι τελευταίοι υποστηρίζουν την 

άποψη της ταυτόχρονης άφιξης των λευκών και των µαύρων εκείθεν 

του Oράγγη, και µε τον τρόπο αυτό επιδιώκουν να νοµιµοποιήσουν 

ως δικό τους το δικαίωµα του πρώτου συγκυρίαρχου. H Mαριάν 



H «λευκή» ιστορία: Γιοχάνεσµπουργκ  |  47

Kορβενέν, χωρίς καµιά προκατάληψη για το κύρος και την αποτε

λεσµατικότητα µιας νοµιµοποίησης τέτοιου είδους, καταδεικνύει µε 

ισχυρά επιχειρήµατα ότι οι απόψεις αυτές αποτελούν µύθο. Τις ανα

σκευάζει τη µία µετά την άλλη, θεµελιώνοντας τα επιχειρήµατά της 

σε ανθρωπολογικές και αρχαιολογικές µελέτες της τελευταίας δεκα

πενταετίας. Oι µελέτες αυτές τεκµηριώνουν ότι προηγήθηκαν η εγκα

τάσταση των Μπαντού και η εξάπλωσή τους εξαιτίας των εσωτερικών 

πολέµων και κατόπιν εξαιτίας των πολέµων των Άγγλων και των 

Μπόερς. Kυρίως, οι µελέτες αυτές καταδεικνύουν ότι η σύγχρονη 

διασπορά των περιφερειών των µαύρων υπήρξε αποτέλεσµα της 

πολιτικής βίας που εφάρµοσαν οι λευκοί ιθύνοντες, η οποία έδιωξε 

τους µαύρους από τα ευφορότερα εδάφη. Απολύτως ανακριβής είναι 

η άποψη ότι οι µαύροι παραµένουν ως σήµερα στις περιοχές που 

αποτέλεσαν τις αρχικές κοιτίδες των φυλών τους, όπως διαβεβαιώ

νει η τρέχουσα αντίληψη.

H ΚΆΛΗ ΡΆΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Θα θέλατε να ζείτε ανάµεσα σε ανθρώπους που δεν πλένονται ποτέ;

Θα θέλατε να φοράτε κατάσαρκα µια απλή κελεµπία;

Θα θέλατε να περνάτε τη ζωή σας στην έρηµο και να µην πηγαίνε

τε σχολείο;

Ξέρετε για ποιον λόγο στο εξωτερικό σοφοί και σπουδαστές ενδια

φέρονται περισσότερο για τους Βουσµάνους παρά για τους λευκούς που 

ζουν εδώ; Eπειδή οι Βουσµάνοι βρίσκονται σήµερα στο στάδιο που 

βρίσκονταν οι Ευρωπαίοι πριν από χιλιάδες χρόνια. H µελέτη των 

Βουσµάνων µάς βοηθά να καταλάβουµε πώς ζούσαν οι πρόγονοί µας, 

όταν βρίσκονταν ακόµη στη λίθινη εποχή. (...)

Kαλοί κυνηγοί, µεταµορφώνονται µόνοι τους σε στρουθοκαµήλους, 
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µιµούνται τις φωνές των πουλιών, ακούραστοι µέχρι το σηµείο να 

φτάνουν τον λαγό στο τρέξιµο, καταλήγουν να καταβροχθίζουν το ζώο 

που πέφτει στα χέρια τους. Eπίσης, χρησιµοποιούν δηλητηριώδη βέλη, 

ακολουθούν τα ίχνη των ζώων, αποθηκεύουν νερό µέσα σε αυγά στρου

θοκαµήλων και ρουφάνε τους χυµούς των φυτών µε µακριά καλάµια. 

Ένα βέλος µπηγµένο στο χώµα δείχνει τα σηµεία µε νερό που κατέχει 

ο καθένας και απαγορεύεται στους υπόλοιπους να τα αγγίζουν.

Mια µέρα προσκάλεσαν έναν Βουσµάνο να επισκεφτεί το Aκρωτή

ριο· του έδειξαν όλα τα θαυµαστά πράγµατα για τα οποία νιώθει περή

φανη µια πόλη. Όταν τον ρώτησαν τι τον είχε εντυπωσιάσει περισσό

τερο, εκείνος έδειξε µια απλή βρύση. Eκείνο που του φάνηκε πραγµα

τικά αξιοθαύµαστο ήταν ότι µπορούσε κανείς απλώς να ανοίξει τη 

βρύση και να έχει όσο νερό ήθελε. (...)

Oι Βουσµάνοι έχουν παράξενες απόψεις για τη θρησκεία. Έχουν 

πολυάριθµους θεούς κι ανάµεσά τους το φεγγάρι, τη βροχή, ακόµη και 

το αλογάκι της Παναγίας...

Δεν εκτρέφουν ζώα, καθώς δεν έχουν φτάσει ακόµη σε αυτό το 

στάδιο. Όταν βλέπουν κοπάδια που ανήκουν σε λευκούς ή σε Μπαντού, 

τα κυνηγούν σαν να ήταν άγρια ζώα. Oι ιδιοκτήτες, φυσικά, θέλουν να 

προστατεύσουν τα ζώα τους και έτσι σκοτώθηκαν πολλοί Βουσµάνοι. 

Σε µια ορισµένη στιγµή έγιναν τόσο επικίνδυνοι, ώστε τους κυνηγούσαν 

σαν να ήταν ακρίδες. Aπλούστατα, δεν µπορούσαν να καταλάβουν ότι 

τα ζώα αυτά ανήκαν σε άλλους, και έτσι, για τον λόγο αυτό, η φυλή τους 

εξαφανίστηκε σχεδόν εντελώς.

Oρίστε και οι ερωτήσεις που προτείνονται για εξάσκηση στο τέλος 

του κεφαλαίου:

«  Σε ποιο στάδιο είχαν φτάσει οι Oτεντότοι;» 

(Aπάντηση: Στο κτηνοτροφικό στάδιο.)

«Σε τι έµοιαζαν µε τους Βουσµάνους;»

(Στις µεθόδους κυνηγιού.)
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«Tι είδους ζώα εκτρέφουν τώρα;»

(Αιγοπρόβατα.)

«Γιατί ρίχνουν τους θεραπευτές τους σε παγωµένο νερό;»

(Για να τους κάνουν να χάσουν το χάρισµά τους, στην περίπτωση 

που συµπεριφέρονται άσχηµα.)

«Tι σηµαίνει η λέξη Oτεντότος;»

(Προέρχεται από το ολλανδικό Huttentut, που θα πει τραυλός.)

«Nα αναφέρετε τέσσερις οµάδες κατοίκων µε αίµα Oτεντότων».

(Oι Κοράνα, οι Κρίκας, οι Όρλαµ και οι έγχρωµοι του Aκρωτηρίου, 

οι οποίοι έχουν αίµα Oτεντότων, σκλάβων (sic) και λευκών.)

Tα ερωτηµατολόγια αυτά ενσαρκώνουν τη βιολογιστική και, ταυ

τόχρονα, φυλετική θεώρηση, την οποία υιοθετεί ένας συγκεκριµένος 

τύπος «λευκής» ιστορίας, που συντηρείται ανοιχτά µόνο στη Nότια 

Aφρική. H «λευκή» ιστορία όµως θριάµβευε παλαιότερα –και δεν 

έχει περάσει πολύς καιρός από τότε– στα πονήµατα των µεγάλων 

«αποικιοκρατικών εθνών». O Nτοµινίκ Mαινγκενώ εξέτασε από την 

άποψη αυτή τα σχολικά βιβλία της Tρίτης Γαλλικής Δηµοκρατίας και 

έδειξε µε µια αυστηρά γλωσσική ανάλυση ότι η ιεράρχηση των φυλών 

και των λαών του κόσµου αποτελεί µία από τις αρχές στις οποίες 

θεµελιώνονται τα κείµενα αυτά· κι αυτό ισχύει εξίσου για το Δύο 

παιδιά στον γύρο της Γαλλίας (Le tour de France par deux enfants), το 

οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1877, επανεκδόθηκε πολλές 

φορές µέχρι το 1914, ενώ πολύ πρόσφατα ανατυπώθηκε µε µεγάλη 

επιτυχία, όσο και για τα βιβλία γεωγραφίας ή ιστορίας. Παραθέτοντας 

ως παράδειγµα το εγχειρίδιο γεωγραφίας του Π. Φονσέν, ο µελετη

τής σηµειώνει ότι οι Βουσµάνοι, στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στις 

φυλές της Aφρικής, περιγράφονται ως εξής: «Χωρίς να έχουν καν 

φτάσει στο σηµείο να συγκροτούν φυλή (...) ρίχτηκαν µε πάθος σε 

έναν χονδροειδή φετιχισµό (...), είναι µικροκαµωµένοι και πιο 
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βρόµικοι από τις µαϊµούδες (...). Oι Oτεντότοι βρίσκονται µια βαθµί

δα πιο πάνω» κ.λπ. Τα πονήµατα αυτά παρατηρούν µια γενική πρόο

δο από τον έναν λαό στον άλλον, µε αφετηρία µια ολόκληρη κλίµα

κα κριτηρίων: οι δραστηριότητες, η κατοικία, η κοινωνική οργάνω

ση κ.λπ. περιγράφουν τους Άραβες, τους Βερβερίνους και τους 

Μαυριτανούς, προκειµένου να τους τοποθετήσουν στην κορωνίδα 

αυτής της ιεράρχησης.

Κάποια κεφάλαια γενικής ιστορίας ολοκληρώνουν το εγχειρίδιο της 

τρίτης τάξης, αποσυνδεµένα από την ιστορία της Nότιας Aφρικής, 

αποτελώντας όµως άµεση συνέχειά της. Tα κεφάλαια αυτά εξετάζουν 

τις προόδους του πολιτισµού και της τεχνικής από τη φαραωνική 

Aίγυπτο έως τους αντιδραστήρες του εικοστού αιώνα· η ένταξη της 

Nότιας Aφρικής στο πλαίσιο της µεγάλης δυτικής ιστορίας συνιστά 

αναγκαιότητα, διότι η γενική προσέγγιση, όπως είδαµε, εκπροσωπού

σε τη θεώρηση των αποίκων, δηλαδή την ιστορία των αποίκων σύµφω

να µε εκείνους που την έζησαν και τη δηµιούργησαν. H ιστορία αυτή 

δεν µοιάζει καθόλου µε την εκδοχή της, όπως παρουσιάζεται αυτή από 

την ευρωπαϊκή σκοπιά, δηλαδή δεν παρουσιάζεται ως έκφανση της 

ευρωπαϊκής επέκτασης, ως πρώτη φάση του ιµπεριαλισµού.

Στο σηµείο αυτό, όπως θα έχουµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε 

παρακάτω, οι Αφρικανοί υιοθετούν την παραδοσιακή οπτική της 

ιστορίας από την ευρωπαϊκή σκοπιά, αντιστρέφοντας εντούτοις τους 

συµβολισµούς της. Tο ίδιο πρόβληµα επανεµφανίζεται, ακόµη κι αν 

τα δεδοµένα δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα, από τη στιγµή που οι 

Άραβες διαµφισβητούν την ισραηλινή παρουσία στην Παλαιστίνη.

Ωστόσο, το πλέον αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό είναι, όπως 

νοµίζουµε, το τελευταίο κεφάλαιο του πονήµατος αυτού. Παραθέτει 

τον κατάλογο των ιστορικών τοποθεσιών της Aφρικής των Αφρικάα

νερ· πενήντα τοποθεσίες, τις οποίες πρέπει να επισκεφθεί ο νοτιοα
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φρικανός πολίτης για να ριζώσει βαθύτερα σε µια γη που θα µπο

ρούσαν να του την αµφισβητήσουν.

Ένα παρόµοιο φαινόµενο βρίσκουµε µόνο στις Hνωµένες Πολι

τείες και στον Kαναδά, όπου όµως δεν επικρέµαται καµιά απειλή, 

καθώς οι Ινδιάνοι είτε περιχαρακώθηκαν είτε εξολοθρεύτηκαν. Έτσι, 

µε τούτο το προσκύνηµα, οι πολίτες εγκολπώνονται µια γη στην 

οποία οι πρόγονοί τους βρέθηκαν µόλις λίγες γενιές νωρίτερα· η 

ιστορία, όταν ασκείται ως πεζή περιπλάνηση, αποκτά τη λειτουργία 

του συµβολικού εξορκισµού.

MΙΆ ΜΆΥΡΗ ΆΝΤΙ-ΙΣΤOΡΙΆ; O KΡΕΝΤO MOΥΤΒΆ

Η παράδοση των Μπαντού, ωστόσο, µας προσφέρει ορισµένες δια

φορετικές εκδοχές της «λευκής» ιστορίας. O Κρέντο Μούτβα, ένας 

µάγος θεραπευτής, συγκέντρωσε ορισµένα στοιχεία της ιστορίας 

αυτής, τα οποία παρέλαβε από τον παππού του και από µακρινότερους 

προγόνους. «Oι Πρόγονοι διηγούνταν στα παιδιά τις ιστορίες αυτές· 

τις διηγούνταν τα βράδια σε αγόρια και κορίτσια καθισµένα γύρω 

από τη φωτιά, που τις άκουγαν µε ανοικτό το στόµα. Το βλέµµα τους 

δεν το έχει σηµαδέψει ακόµη το µέλλον που θα συναντήσουν, δη

λαδή η κακή υγεία, η πικρία, ο θυµός».

O Κρέντο Μούτβα διάβασε τη «λευκή» ιστορία. Δεν αµφισβητεί 

την αλήθεια της, αλλά την τυφλή υπεροψία της:

«Oι “προλήψεις”, οι οποίες χαρακτηρίζονται “παράξενες”, καθιστούν 

τους Aφρικανούς ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας: όποιος συµφωνεί 

µε την άποψη αυτή µάλλον δεν έχει φανταστεί ποτέ τι θα γινόταν εάν 

έµπαινε ένα γουρούνι σε κάποιο τζαµί του Νταρ ες Σαλάµ ή αν προσπα

θούσε κάποιος να παραµορφώσει το άγαλµα της Παρθένου Μαρίας την 

ώρα που θα περνούσε µπροστά του µια λιτανεία Σικελών».



52

O Μπαντού, βεβαίως, ορισµένες φορές αγνοεί ακόµη, εξαιτίας 

της λειψής εκπαίδευσης, τα χαρακτηριστικά των τεχνικών εφευρέ

σεων· αποφεύγει, λόγου χάρη, να κατοικεί κοντά στους τηλεγραφι

κούς στύλους, επειδή φοβάται ότι αυτοί θα µεταδώσουν στην αστυ

νοµία τα λόγια του. Oι φωτογραφικοί µηχανισµοί, όπως και η λήψη 

δακτυλικών αποτυπωµάτων, του φαίνεται ότι κρύβουν διαδικασίες 

µυστηριώδεις, των οποίων τα µυστικά κατέχει µόνο ο λευκός. Oι 

Μπαντού και οι Βουσµάνοι, όµως, κατέχουν γνώσεις για τις οποίες 

δεν έχουν ιδέα οι λευκοί, ούτε και θα τις αποκτήσουν ποτέ, όπως 

φαίνεται. (…) «Πολύ προτού αποκτήσουν οι λευκοί ακριβή αντίληψη 

του ηλιακού συστήµατος, οι Βουσµάνοι γνώριζαν τη φύση µε µεγα

λύτερη αποτελεσµατικότητα από τους λευκούς, οι οποίοι έχουν χάσει 

κάθε επικοινωνία µε αυτήν. Επίσης, διαθέτουν το δικό τους δίκαιο, 

ιδιαίτερα λεπτοµερές, το οποίο όµως οι Πορτογάλοι και οι Oλλανδοί 

αγνοούσαν παντελώς και, κυρίως, δεν µπορούσαν καν να φαντα

στούν την ύπαρξή του».

Από τη σκοπιά αυτή, οι πόλεµοι των λευκών εναντίον των µαύρων 

ερµηνεύονται µε τρόπο εντελώς διαφορετικό από εκείνον που θα 

υπέθετε κάποιος, αν ακολουθούσε τη «λευκή» ιστορία.

Oι Ξόζα νικήθηκαν δυσκολότερα από όλους. Πραγµατικό έθνος, 

το οποίο συγκροτήθηκε παλαιότερα και από τους Ζουλού, οι Ξόζα 

είχαν µεταναστεύσει προς τον νότο µετά την καταστροφή της Αυτο

κρατορίας του Μουνουµουτάπα (Μονοµοτόπα). Oι Ξόζα αναµείχθη

καν µε τους Oτεντότους και τους Μπετσουάνα. Αντίθετα από τους 

Ζουλού, µάχονταν σώµα µε σώµα και όχι από απόσταση, καθώς δεν 

είχαν κατορθώσει να κατασκευάσουν αρκετά εξελιγµένα ακόντια· 

επίσης χρησιµοποιούσαν ρόπαλα και όπλα άµεσης κρούσης, αχρη

στεύοντας τις ασπίδες. Κατείχαν την τέχνη να χρησιµοποιούν ένα 

είδος σφεντόνας, την οποία επικάλυπταν µε µια ουσία που, µόλις 

χτυπούσε τον εχθρό, τον τύφλωνε.




