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Afrikkalainen historiankirjoitus ja euroafrikkalaiset identiteetit
Kultarannikolla
Patrik Hettula
Kultarannikolla eli nykyisessä Ghanassa oli 1800-luvun lopulla hyvin paljon länsimaisia
vaikutteita.

Kaupungeissa

näki

lontoolaista

muotia,

silinteri- tai

alppihatuin

pukeutuneita miehiä siisteine viiksineen ja kävelykeppeineen. Hienostonaiset käyttivät
ainoastaan eurooppalaisia vaatteita ja kutsuivat itseään nimellä "frock ladies" viitaten
frakkipukuun, kun taas kouluttautumattomia naisia kutsuttiin nimellä "cloth ladies"
viitaten heidän käyttämiin perinteisiin kangasvaatteisiin.

1

Katukuvassa erottuva

yläluokka kävi esiintymässä ja esittelemässä itseään ja vaurauttaan. Samalla he
ylläpitivät tärkeitä sosiaalisia yhteyksiä tapaamalla toisia yläluokkaisia kävellessään
kaupungilla

tai

vierailemalla

yllättäen

heidän

kotonaan.

Kutsuja

ja

muita

kerhotapaamisia järjestettiin yläluokan kesken jatkuvasti. Cocktailtilaisuudessa
puheenaiheeksi olisi sopinut Euroopan historia, politiikka, maantiede tai periaatteessa
mikä tahansa ajankohtainen länsimainen uutinen. Kultarannikolla yläluokka luki, tai
heille luettiin lehdistä Englantia ja muuta Eurooppaa koskevia uutisia. 2 Ennen brittien
siirtomaa-aikaa Kultarannikolla oli ollut myös muita eurooppalaisia joiden vaikutteiden
alla Kultarannikon yhteisöt olivat risteytyneet muodostaakseen euroafrikkalaisen
yhteiskunnan. Tätä historiaa avataakseen C.C. Reindorf alkoi 1800-luvun puolivälissä
kerätä aineistoa kirjaan The History of the Gold Coast and Ashanti.
Tämän luvun tarkoituksena on valottaa euroafrikkalaisten suhdetta omaan
historiaansa ja Kultarannikon afrikkalaisiin ja eurooppalaisiin yhteisöihin. Mikä johti
heidät omaksumaan tanskalaisia ja myöhemmin englantilaisia kulttuurisia tapoja ja
mitkä syyt johtivat siihen, että näitä alettiin vieroksua ja vastustamaan brittiläisen
siirtomaahallinnon vakiintuessa? J. T. Lever on huomauttanut, etteivät Kultarannikon
euroafrikkalaiset koskaan kehittyneet omaksi selvästi erottautuvaksi ryhmäksi. Tällä hän
viittaa 1700- ja 1800-luvun vaihteen Kultarannikon linnakkeiden välittömässä
läheisyydessä eläneisiin mulatteihin ja arvioi heidän lukumääränsä kuuden- ja
1
2

Luokkaeroista, ks. esim. Parker 2000a, 136.
Kultarannikon lehdistöstä ks. Jenkins 1985, Gadzekpo 2001 ja Jones-Quartey 1968.
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kahdeksansadan välille. Mary MacCarthy on myös arvioinut, Leveriin viitaten, etteivät
euroafrikkalaiset muodostaneet keskenään yhteisöä. 3 Tarkkaavainen lukija kuitenkin
huomaa Leverin tehneen suuria olettamuksia tuntiessaan ainoastaan hollantilaisten
palkkaamien mulattisotilaiden

4

määrän, joka oli sadan ja sadanviidenkymmenen

paikkeilla.5 Tämä kirjoitus väittää euroafrikkalaisten käsittäneen poikkeavansa muista
Kultarannikolla eläneistä. Varsinkin koulutetun euroafrikkalaisen eliitin piireissä
vakiintui tapakulttuuri, jonka merkitys oli yhteisöllisesti tärkeä. Etnisesti katsoen
euroafrikkalaisiin saattoi lukeutua ”puhdasverisiä” afrikkalaisia ja eurooppalaisia, mutta
yhteisön enemmistö koostui kuitenkin sekaliittojen hybridijälkeläisistä, jotka myös
ulkonäöltään erottuivat muista. Esittelen kirjoituksessa Carl Reindorfin historiateosta
syvemmin, koska sillä oli keskeinen rooli monen euroafrikkalaisen identiteetin
kehittymisessä ja se oli inspiraation lähde monelle sitä seuranneille teoksille Afrikan
historiasta ja kulttuureista. 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun euroafrikkalaisuutta
esittelen James Hutton Brewin, Joseph Ephraim Casely-Hayfordin ja Kobina Sekyin
kautta. He personifioivat sen ajan siirtomaavastaisia poliittisia suuntauksia ja
euroafrikkalaisen identiteetin kehityskulkua, jota sävytti afrikkalaistumista korostanut
aate.

The History of the Gold Coast and Ashanti – tanskalaissukuinen katekeetta
Kultarannikon historiantutkimuksen edelläkävijänä
Carl Christian Reindorf eli vuosina 1834–1917. Hän syntyi ja eli nuoruutensa Tanskan
hallitsemalla Kultarannikon kaistaleella ja koki näin ollen silminnäkijänä Tanskan
siirtomaavallan ehtymisen ja brittiläisen siirtomaan kasvun ja kehittymisen. Tanskalla6
oli ollut vuodesta 1658 alkaen Kultarannikolla siirtomaalinnoituksia, jotka he olivat
anastaneet ruotsalaisilta. Valtakausi kesti aina vuoteen 1850, jolloin linnoitukset
maatiluksineen myytiin briteille. Carl Reindorf oli suoraa sukua tanskalaiselle vuosina

Macarthy 1983, 30.
Mulatti on seka-avioliiton jälkeläinen. Viittaa usein ensimmäiseen sukupolveen.
5 Lever 1970, 1.
6 On huomioitava, että Tanska muodosti Norjan kanssa yhteisen valtion, Tanska-Norjan, vuosina
1536-1814. Tanskalaisiin saattoi norjalaisten lisäksi kuulua muiden valtioiden kansalaisia jotka
olivat tanskalaisten palkkalistoilla. Ks. Holger Weissin luku tässä teoksessa..
3
4
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1751–1760

7

Kultarannikolla toimineelle kauppiaalle ja sotilaalle Johan Friderich

Reindorfille.8
Carl Reindorfin nuoruudessa tanskalaisten kulttuurinen vaikutus Osussa, Accran
tanskalaisessa kaupunginosassa, oli vielä elinvoimainen ja siellä asui laaja tanskalaisafrikkalainen yhteisö. Reindorfin tarina kertoo ja vahvistaa käsitystä siitä, että
Kultarannikolla vallitsi prosessi monen kulttuurin ja kansan jatkuvasta sekoittumisesta.
Tanskalaisten päälinnoitus Christiansborg oli pitkään toiminut euroafrikkalaisten lasten
koulutuksen keskuksena. Myös Reindorf kävi alkujaan koulua Christiansborgissa, mutta
hän ei innostunut tanskan kielen opiskelusta, jolle ei ollut hänen mielestään käyttöä
Kultarannikolla. Yhdessä vanhemman veljensä kanssa hän siirtyi Baselin lähetysaseman
oppiin Osussa, jossa käytettiin englantia tanskan sijaan.9
Nuoren Carlin harmiksi saksalaisen Johannes Zimmermannin johtamassa
koulussa opetettiin ensimmäisenä Kultarannikolla ga-kieltä, joka koitui Reindorfin
kompastuskiveksi. Ga-kielen kanssa aikansa kamppailtuaan hän jätti opinnot kesken ja
muutti kauppiaaksi itään, Ningon alueelle, missä hän oli syntynyt.

10

Reindorfin

vanhemmat olivat kauppiaita, joten osin tästä syystä hän itsekin taipui sille saralle ja piti
liiketoimia yllä suurimman osan elämästään muiden töidensä ohessa. Ymmärtääkseen
Reindorfin moninaista identiteettiä on katsottava hänen sukuyhteyksiään, jota myös
hänen oma kirjallinen tuotanto jonkin verran valottaa. Ensinnäkin hänellä oli vahvat
yhteydet Osuun, Asante Blohum –kaupunkikortteliin (akutso) ja Dutch Townin Gbese- ja
Asere-yhteisöihin vanhempiensa kautta. 11 Toiseksi hän oli euroafrikkalaista sukua ja
näin ollen hänelle aukesi helpommin kaupankäynnin ja kristillisen yhteisön
mahdollisuudet.
Baselin lähetyskirkon työn ohella Reindorf muistetaan parhaiten hänen
kirjoittamastaan Kultarannikon historiasta. The History of the Gold Coast and Ashanti,

Holger Weiss tietokanta (julkaisematon).
Isaac Ephson mainitsee virheellisesti Johan Frederick Reindorfin olleen kuvernööri 1700luvulla. Erehdys saattaa johtua siitä että Ephson on sekoittanut Johan Friderichin hänen
serkuunsa August Frederik Hackenburgiin, joka toimi kuvernöörinä vuosina 1745-46. Ephson
1969, 56.
9 Parker 2000b, 38. Baselin lähetystö perustettiin 1815. Ensimmäiset Osuun lähetetyt
lähetyssaarnaajat saapuivat vuonna 1828, mutta vasta 1843 Akropongin koulun valmistuttua
varsinainen koulutyö saattoi alkaa. Kimble 1963, 64; Reindorf 1895, 226−227.
10 Ephson, s. 56.
11 Akutso (mon. akutsei) tarkoittaa kaupunkikorttelia tai yhteisöä. Akutseiyhteisöistä ja niiden
synnystä Accrassa, katso Osei-Tutu 2000, 27−35.
7
8
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based on traditions and historical facts, comprising a period of more than three centuries
from about 1500 to 1860, on merkittävä teos, josta tästä lähtien käytän nimitystä
"History". Se ilmestyi ensin ga-kielelle, mutta 1895 englanninkielinen versio julkaistiin
Sveitsissä.12 Se on tiettävästi ensimmäinen länsi-afrikkalaisen kirjoittama historianteos
ja se avasi uusia näkemyksiä Kultarannikon monikulttuurisuuteen – puhumattakaan
Reindorfin henkilöhahmon moninaisuuteen. On ilmeistä, että kirja syntyi Reindorfin
halusta tuoda Kultarannikon afrikkalaisten omien kokemusten ja muistojen kautta
periytynyttä kansantarinaa tieteellisen historiankirjoituksen muotoon. History väittää
olevan yli kahdensadan tuntemattomiksi jääneiden miesten ja naisten haastattelun
lopputulos. Reindorf kirjoittaa itse alkusanoissaan saaneensa nuorena katekeettana
tehtävän kerätä perimätietoa isoäidiltään Okako Asaselta. Isoäiti ehti kuitenkin
menehtyä ennen kuin Reindorf ehti haastattelemaan häntä ja muut kylän vanhemmat
pidättäytyivät välittämästä tietoa. Tämän takaiskun seurauksena Reindorf päätti 1860luvun

alussa

kerätä

suuremmassa

mittakaavassa

vanhemmalta

sukupolvelta

kansantarinoita ja koota niistä mittavan teoksen.13 Hän oli näin ollen yli kaksikymmentä
vuotta edellä Western Echo –lehden ”Folklore” sarjaa, jossa James Hutton Brew, Timothy
Laing ja Casely-Hayford julkaisivat kansantarinoita.14
History-teoksella oli myös toissijainen selkeä tavoite olla ensimmäinen
afrikkalaisen,

tai

pikemmin

euroafrikkalaisen

kirjoittama,

tieteellinen

ja

vaikutusvaltainen historiankirja. Tätä korostaa kirjan ensimmäisellä aukeamalla oleva
vinjetti

15

Carl

Reindorfista,

jossa

hän

esiintyy

pastorinpuvussa

ylpeänä

euroafrikkalaisena auktoriteettina. Sitä paitsi kirjassa on J.G. Christallerin16 kirjoittama
esipuhe, jossa hän ylistää kirjan olevan ainutlaatuinen teos, joka on omistettu
afrikkalaisille, mutta myös eurooppalaisille Afrikasta kiinnostuneille henkilöille:

Parker 2000b, 31. Käsikirjoitus valmistui jo vuonna 1889: Jenkins 1985, 295.
Reindorf 1895, IV.
14 Jenkins 1985, 295. Western Echo ilmestyi vuosina 1885-1887.
15 Vinjetti oli erittäin yleinen ja suosittu muotokuvatyyli 1890-luvulla. Accrassa on vielä tänäkin
päivänä monta vinjettiä, jotka ovat säästyneet 1800- ja 1900-luvun vaihteesta. Ks. Haney 2004,
32.
16 Johann Gottlieb Christaller oli Winnendenissä Saksassa syntynyt lähetyssaarnaaja, jonka
lingvistinen työ vakiinnutti twin Kultarannikon pääasialliseksi kirjakieleksi. Hän asui pariin
otteeseen Kultarannikolla, ensin 1853–1858 ja myöhemmin vuosina 1862–1868. Baselin
lähetystön toimeksiannosta Christaller alkoi kääntää raamattua twi-kielelle ensimmäisen
oleskelunsa aikana. Tätä ennen twi-kielellä ei ollut yhtenäistä kirjakieltä eikä siten juuri mitään
kirjallista tuotantoa. Christallerin käytössä oli vain muutama kirjoitus, jonka hänen twi-kielen
opettaja Hans Nicolai Riis oli tuottanut 1840-luvulla. Eichholzer 2012, 86.
12
13
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Tämä julkaisu ansaitsee Kultarannikon syntyperäisen väestön, jolle se on omistettu, sekä
englantilaisten

ja

muiden

Afrikasta

kiinnostuneiden

eurooppalaisten

tervetulotoivotuksen. Se on Afrikan tärkeän osan ensimmäinen kattava historia, jonka on
kirjoittanut syntyperäinen afrikkalainen syntyperäisen väestön näkökulmasta.17
Julkaisemalla Historyn englanniksi Reindorf halusi tavoittaa Kultarannikon
koulutetut yhteisöt, mutta myös siirtomaan uudet englantilaiset isännät. 18 Reindorfin
näkökulmasta katsottuna, euroafrikkalaisuus, ja monikulttuurisuus oli vain yksi osa
länsiafrikkalaisuutta. Hän itse koki olevansa vastuussa kirjoittaa Kultarannikon
historiasta, eli omasta ja muiden kaltaistensa menneisyydestä. Historiatieteen
näkökulmasta teos ilmestyi samoihin aikoihin, kun kansallisia historianteoksia alkoi
ilmestyä ympäri maailman. Niillä oli tietoinen tehtävä luoda kansakunnille traditiot ja
juuret pohjautuen yhteiseen historiankertomukseen ja alkuperään.

19

Reindorf ei

kuitenkaan rajoittanut teostaan käsittelemään ainoastaan Kultarannikkoa, vaan näki
pohjoisen ašantin kansan olevan keskeisesti kietoutunut oman kansansa historiaan ja
niin ollen tärkeä osa kansallishistorian yhtälöä.
Akira Iriye kuvaa nationalististen historioitsijoiden tavoitteiden olleen kuvata
poliittisten, perustuslaillisten ja oikeuskäytäntöjen kehittymistä, mutta myös tavallisten
ihmisten

elämää

ja

toimintaa

sekä

heidän

unelmiaan

kansallismielisessä

asiayhteydessä. 20 Reindorf halusi luoda Kultarannikon ga-kansalle alkuperän ja näin
ollen hän myös löysi yhteiset tarinat tukemaan yhteistä historiaa. Aikaansa edustavana
historioitsijana hän edellytti Historyn tarvitsevan lähtöpisteen, selkeän ja vakuuttavan
kertomuksen luomiseksi:
Minun on lyhyesti mainittava tavoitteeni Asanten historian liittämisessä
Kultarannikon historian. Kansakunnan historiankirjoittamisella on oltava
alkupiste. Mikäli Akran kuningaskunta, joka vaikuttaa ensimmäiseltä
Kultarannikolla perustetulta kuningaskunnalta, olisi jatkunut ja sulattanut
fantejen kuningaskunnan itseensä tai tullut tämän jälkimmäisen valtaamaksi,
olisin saattanut helposti löytää alkupisteen.21

Reindorf 1895, X-XI.
Jenkins 1985, 300.
19 Olstein 2015, 4.
20 Iriye 2013, 2.
21 Reindorf 1895, V.
17
18
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Hän pyrki hyödyntämään historiallisia lähteitä kirjoittaessaan History-kirjaansa ja
pahoitteli, ettei päässyt käsiksi siirtomaahallinnon arkistoon tarkistamaan käyttämiensä
päivämäärien paikkansapitävyyttä. Sen sijaan hän sai käsiinsä primaarilähteitä, joista
saksankieliset lähteet hänelle käänsi englanniksi pastori P. Steiner. Primaarilähteistä
suuri osa oli Kultarannikolla käyneiden tai eläneiden henkilöiden omia muistelmia.22
Monikulttuurisuutta, euroafrikkalaisuutta ja Reindorfin omaa identiteettiä
tutkiessa History-teos vaikuttaa rakenteeltaan melko suoraviivaiselta kronologiselta
teokselta. Hän toteaa historian olevan ”tapahtumien järjestelmällistä kerrontaa siinä
järjestyksessä kuin ne tapahtuivat.” 23 Kappaleet eivät kuitenkaan koko ajan seuraa
kronologista jaksotusta. Ne käsittelevät eri kansanryhmien syntyessä vallinneita
olosuhteita varhaisimmista alkaen, mutta syntyhistoriat poikkeavat annetusta
kolmesataavuotisesta ajanjaksosta. Reindorf turvautuu tässä yhteydessä paljon
perimätietoon ja suullisen historian lähteisiin, luoden joitakin alaryhmiä kronologian
ulkopuolelle.
Reindorf näki suurta vaivaa tyydyttääkseen lukijansa, joilla saattoi olla
ortografisia vastaväitteitä hänen käyttämilleen paikkanimille. Tämä oli myös tärkeää
kirjan kustantajalle Christallerille, joka käytti esipuheessaan pari sivua asian
kommentoimiseen. Christaller oli yhtenäistänyt twi-kielen käytön kielioppikirjansa ja
sanakirjansa avulla,24 ja tämän johdosta Reindorf hyväksyi täysin hänen paikannimien
tavaamiseen

liittyvät

ohjeistukset.

Christaller

näki

puolestaan

Reindorfissa

länsiafrikkalaisen koulutetun henkilön perikuvan ja antoi tälle hänen ansaitsemansa
akateemisen tunnustuksen kirjoittamassaan esipuheessa. Thomas Bearthin mukaan
Reindorf oli Christallerin tavoitteleman afrikkalaisen tulevaisuuden prototyyppi, joka

Reindorf 1895, VI. Primäärilähteiksi Reindorf mainitsee W. J. Müllerin, Ferdinand Rømerin, P.E.
Isertin, H.C. Monradin. Sen lisäksi Reindorf käytti lähteinä teoksia jotka käsittelivät Afrikkaa,
kuten Olfert Dapperin "Description of Africa" vuodelta 1668 ja Willem Bosmanin "A New and
Accurate Description of the Coast of Guinea, Divided Into the Gold, the Slave, and the Ivory Coasts"
vuodelta 1705, Thomas E. Bowdich "Mission from Cape Coast Castle to Ashantee, with a
descriptive account of that kingdom" julkaisu vuodelta 1873, Brodie Cruickshank "Eighteen Years
on the Gold Coast" vuodelta 1853, William Foxin "A brief history of the Wesleyan Missions on the
Western Coast of Africa" vuodelta 1851, sekä teokset "The Report of the Basel Mission for 1879"
ja "The Gold Coast Almanack" vuosilta 1842 ja 1843. Tämän lisäksi Reindorf käytti James ja
Charles Bannermanin käsikirjoituksia sekä Edmund Bannermanilta saamaansa tietoa kuvernööri
MacCarthyn sodasta Asantea vastaan.
23 Reindorf 1895, iii.
24 A Grammar of the Asante and Fante Language Called Tshi, 1875 ja A dictionary of the Asante and
Fante language called Tshi 1881.
22
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työnsä avulla ruumiillisti Christallerin ajatukset kristinuskon, monikielisyyden ja
afrikkalaisen kulttuurin integroimisesta.25

Osun pommitus
History –kirjan tyyli on lähdetiedoiltaan vakuuttavampi Reindorfin käsitellessä oman
elinaikansa tapahtumia. Kappale Osun pommituksesta on Reindorfille erityisen tärkeä,
koska hän oli itse todistamassa tapahtumia ja hänen mentorinsa Johann Zimmermann oli
myös avaintodistajana tapahtumien kululle. Zimmermann oli jo 1858 koonnut
muistelmia tapahtumista omaan kirjaansa "A grammatical sketch of the Akra- or Gã language". Molempien versioissa Osussa ja Christiansborgissa syntyi aseistettu kapina
vuonna 1854 brittejä ja heidän asettamia veroja vastaan. Tapahtumien kehittyessä osa
asukkaista, varsinkin euroafrikkalaiset, ottivat etäisyyttä paikallisiin ja yrittivät toimia
rauhanvälittäjinä:
Mulatit, jotkut Christiansborgin lähetyssaarnaajat sekä kuningas Takin
nimeämä lähetystö hollantilaisesta Akrasta kokoontuivat omaksi ryhmäkseen
yrittääkseen tehdä jotain rauhan hyväksi. (…) kaikki paitsi rauhantekijät ovat
aseistautuneita.26

Reindorf kirjoittaa kapinan kärjistymiseen liittyvistä taustoista. Tanskalaiset jättivät
Kultarannikon 1850. Ilmassa oli tällöin aluksi toivoa, sillä kaikkien tuntema ja arvostettu
James Bannerman27, joka oli anglo-afrikkalaista sukua ja kotoisin Accrasta, ylennettiin
brittien juuri ostaman maaomaisuuden komendantiksi. Reindorfin versio tapahtumista
on Zimmermannin kertomusta yksityiskohtaisempi ja antaa ymmärtää, että vaikka
paikallisten valitus verotuksesta oli aiheellista, niin heidän kapinointinsa eurooppalaista
auktoriteettia vastaan oli virhe. Reindorf myös arvostelee kapinallisia mellakoinnista ja

Bearth 2000, 88.
Zimmermann 1858, 190; Reindorf tähdentää tietoja sovittelijoista seuraavasti: “The educated
native community, some Basel missionaries of Christiansborg, viz. Revs. John Stanger, C. W.
Locher, John Zimmermann and August Steinhauser, a deputation from king Taki of Akra and
Kwame Mienya, an influential man of Cape Coast, assembled in a group of their own to try
whether they could make peace. Mr. Julius Briandt of Christiansborg was the interpreter for the
educated community.””
27 Bannermanin suvusta, ks. esim. Kimble 1963, 65−69; Ephson 1969, 35−37; Doortmont 2005,
64, 119, 261, 262, 268, 269.
25
26
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suitsuttaa brittejä pitkämielisyydestä. Esimerkkinä hän mainitsee, että britit hillitsivät
itsensä

ampumasta

nelituhatpäistä

kapinallisjoukkoa

näiden

marssiessa

Christiansborgin ohi: ”Ladatut tykit olisivat hyvin voineet tulittaa väkijoukkoa tämän
ohittaessa linnan; kuitenkin hallinto pysyi kärsivällisenä tämän hullutuksen suhteen.”28
Tarinan

urheimpia

sankareita

olivat

kuitenkin

Reindorfin

mukaan

euroafrikkalaiset ja muut rauhanvälittäjät, jotka yhteisvoimin yrittivät sovitella rauhaa
vallanpitäjien ja paikallisten välille. Hänen tulkintansa mukaan tilanteessa ongelmana ei
ollut paikallisten lojaalius brittejä kohtaan vaan verotus itsessään. Monen asukkaan
väitettiin joutuneen panttaamaan lapsensa maksaakseen brittien vaatiman veron. 29
Paikalliset kuninkaat lupasivat olla jatkossa kuuliaisia englantilaiselle hallitukselle, jos
verotus

peruttaisiin.

30

Brittihallituksen

voimakas

esiintulo

ja

voimannäyttö

Christiansborgissa oli suuri käänne entisestä yhteiselosta. Reindorf kirjoittaa
Christiansborgin olleen paljon vapaampi Tanskan vaikutuksen alla. Tämä vapaus oli
osaltaan iskostunut paikalliseen kulttuuriin. Eurooppalaiset eivät ennen brittien
valtaantuloa olleet heille merkittävä päänvaiva ja tämä vaikeutti yhteisymmärrykseen
pääsemistä. Komendantti Bannerman oli aluksi pyrkinyt maltilliseen vallankäyttöön
tietäen, että tanskalaiset olivat olleet armeliaita paikallisia kohtaan. 31 Englantilainen
hallinto ja laki kuitenkin pyrki määrätietoisesti ajamaan omia intressejään
Kultarannikolle ja tätä eivät maltillisetkaan tahot pystyneet pysäyttämään. Mellakoiden
alkaessa tammikuussa 1854 kuvernööri Hill riensi Cape Coastista Accraan ja näki
kapinallisten joukon liputtavan Dannebrogenia uhkaavaan sävyyn. 32 Tämä ei välttämättä
tarkoita sitä, että tanskalaisia olisi toivottu takaisin Kultarannikolle, vaan pikemminkin
että eräät yhteisöt olivat omaksuneet Tanskan lipun ja sovelsivat sen käyttämistä omiin
tarkoituksiinsa. Tätä esimerkkiä kulttuurien sekoittumisesta ja eri symbolien
uusiokäytöstä Gerhard Christian Schiönning kuvaa tanskalaisten joukkojen vetäytyessä
rannikolta: ”Tanskan lippu tulee edelleen olemaan käytössä, sillä asukkaiden mielestä se
on hienompi ja he ovat tottuneita käyttämään sitä kaikissa soveliaissa tilaisuuksissa.”33

Reindorf 1895, 334.
Reindorf 1895, 331.
30 Reindorf 1895, 333.
31 Reindorf 1895, 331.
32 Kimble 1963, 176.
33 Storsveen 2009, 370 viite 267. Sitaatti on Storsveenin englanninkielinen käännös tanskan
kielestä.
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Euroafrikkalaiset, tai pikemminkin tanskalais-afrikkalaiset, jotka olivat kaikki
eläneet Tanskan vallan alla ja hyötyneet kukin omalla tavallaan asemastaan, saivat
mahdollisuuden tyydyttää uusia hallitsijoitaan puoltamalla verotusta. Britit ottivat
mielellään heidän kannatuksen vastaan ja kutsuivat tanskanafrikkalaisista kauppiaista
koostuvan delegaation sovittelijoiksi kapinallisten suuntaan. Delegaatio – johon kuului
William Lutterodt, John Richter, Hans Svanikier, Lebrecht Hesse, Kobert Richter, Julius
Briandt, Valdemar Magnusen, Philipp Lutterodt, Neils Holm ja Joseph Fleischer –
kuitenkin

epäonnistui

tehtävässään.

Osapuolet

solmivat

väliaikaisen

rauhan

Christiansborgissa vasta kuvernööri Brodie Cruikshankin päätettyä asevoimien käytöstä
kapinallisia vastaan. Kapinallisille määrättiin 250 punnan sakko ja kuvernööri luuli asian
olleen järjestyksessä. Ilmeisesti kapinan vakavuutta ja sen yhteyttä verotukseen ei
ymmärretty oikein, sillä muutaman kuukauden kuluttua vastarinta nousi uudelleen. Tällä
kertaa brittihallinnon kärsivällisyys loppui. 34 Christiansborgissa ja Osussa toimineet
Baselin lähetystötyöntekijät kutsuttiin linnan suojaan vastaiskujen välttämiseksi. He
kieltäytyivät

ollen

varmoja

puolueettomuutensa

takaavan

turvallisuutensa.

Euroafrikkalaiset kauppiaat saivat briteiltä tietää pommituksen uhasta ja monet siirsivät
arvotavaroitaan Osusta suojaan.35
Pommittaminen alkoi kapinallisten viettäessä Homowo-juhlaa. Kuvernööri Hill
pyysi lisäjoukkoja kukistaakseen 4000 henkilön kapinajoukon. Lisävoimien saapuessa
Hill pommitti uudelleen Osua ja määräsi sotilaansa hyökkäämään kaupunkiin. Tuhot
asukkaiden rakennuksille ja omaisuudelle olivat mittavia. 36 Vastaiskut tukahduttivat
kapinan. Kaupunkilaisia muutti maaseudulle ja kaupunkikuva muuttui perusteellisesti.
Baselin lähetystö vaurioitui pahasti pommitusten ja ryöstelyn myötä. Zimmermann
muutti lähetystönsä kauemmaksi Abokobiin, jossa hän jatkoi lähetystyötään.37

Historyn vaikutus
History-teosta käytettiin jo ennen sen julkaisua todisteena eri kansojen maakiistojen
selvittämiseen. Kirjaa myytiin Baselissa, Lontoossa, Cape Coastissa ja Christiansborgissa.
Kimble 1963, 178.
Reindorf 1895, 337.
36 Kimble 1963, 179.
37 Reindorf 1895, 340.
34
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Se löysi tiensä myös siirtomaahallinnon ylimpään johtoon, mikä oli ollut julkaisun
alkuperäinen tavoite. Muutaman vuoden kuluessa, sitä käytettiin yleisesti poliitikoiden,
juristien ja virkamiesten keskuudessa selittämään paikallishistoriaa ja tapoja
siirtomaahallituksen tai oikeuden istunnoissa. Varsinkin maarajojen kiistakysymyksissä
teosta käytettiin usein ja Reindorf joutui itse todistusaitioon selvittelemään näitä asioita.
Tämä osoittaa puolestaan brittihallinnon tuoman tiukemman sääntelyn yhteisöjen
omistusalueista, jotka aiemmin olivat olleet siirtomaahallinnon mielestä jotakuinkin
umpimähkäisiä ja epäselviä.38
Kafi Baku painottaa Historyn tärkeyttä Ghanan historiantutkimuksen kannalta ja
tähdentää, että teos oli varsinkin Accralle erityinen, sillä koulutettujen euroafrikkalaisten
älyllinen toiminta miellettiin sitä ennen kuuluvan Cape Coastille.39 Jenkins päättelee, että
Reindorf halusi kertoa oman länsiafrikkalaisen sukunsa synnystä ja esi-isiensä aseman
vakiintumisesta Kultarannikolla, sekä päättää tarinan tanskalaisten lähtöön ja sen
tuomiin dramaattisiin muutoksiin hänen sukunsa ja omakohtaiseen elämään.40 Väitettä
tukee myös se, että Reindorf päätti kirjan käännekohtaan, jossa perinteinen
länsiafrikkalainen elämä tuli erään tien päähän ja joutui taipumaan uuden
eurooppalaisen imperiumin käskyihin. Suopea yhteiselo loppui ja tulevaisuutta tahditti
uusi isäntä, Britannia, joka oli tuleva tutuksi kaikille. Reindorf ei ehkä itse katsonut
suopeasti brittien tekoja, mutta uusi kristitty aikakausi ja tulevaisuuden Kultarannan
rakentuminen alkoi näiden tapahtumien myötä.
Teos on kieltämättä afrikkalaiseen elämään perehtyneen, itsekin monta
identiteettiä omaavan henkilön kirjoittama, mutta kirjoitustyyli, jaksotus ja sommittelu
myötäili historiantieteen näkökulmasta eurosentristä tapaa käsitellä kronologiaa ja
tärkeitä tapahtumia. Eurooppa-keskeisyyteen viittaa myös se, että Reindorfin
käsittelemä aika osuu suurimmaksi osaksi yksiin Afrikan kehityskulkuun vaikuttaneen

Parker 2000b, 41. Muun muassa pitkään jatkunut oikeusjuttu La ja Osun naapurikylien
rajakiistasta vaati Reindorfin todistajakseen. Katso PRAAD SCT 2/6/2 High Court Records, Accra,
Judgement Book, Vol.2 Part 1, Labadi v. Christiansborg, 1902, sivut 41−52.
39 Baku 1987, 11.
40 Jenkins 1985, 325.
38
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eurooppalaisten läsnäolon kanssa. 41 Monet Reindorfia tutkineet eurooppalaiset ovat
siten myös löytäneet History-teoksesta omakohtaisia lähtökohtia omiin tutkimuksiinsa.42
History vaikutti ja muokkasi käsityksiä länsiafrikkalaisten ja eurooppalaisten
välisistä suhteista.

Esimerkiksi perimätietoon nojautuva tarina, jossa tanskalaisia

suojellut paikallinen kuningas Firempong kohtasi valkoihoisen miehen ensimmäisen
kerran, levisi yleiseen tietoisuuteen. Firempong oli vastuussa tanskalaisten kanssa
tehtävistä kaupoista, mutta ei ollut ikinä nähnyt valkoihoista miestä. Tämän takia
tanskalainen kirjanpitäjä Nicolas Kamp lähetettiin tapaamaan kuningasta, jotta hän saisi
tutustua valkoisiin ihmisiin.
Nähdessään poninhännän, toisin sanoen pitkän häntämäisen hiuskiehkuran
roikkuvan herra Kampin selässä (kuten siihen aikaan oli tapana ja kuten
kiinalaiset tekevät nykyään), hän sanoi: ‘Herranen aika, kaikilla eläimillä on
häntä ruumiinsa takaosassa, mutta eurooppalaisilla se on pään takana!’

Reindorfin kuvailema kohtaaminen on kiinnostava esimerkki siitä millainen kokemus eri
ihovärisen ensinäkeminen saattoi olla afrikkalaisesta näkökulmasta. Erikoisen tarinasta
tekee myös se, että poikkeuksellisesti valkoihoinen edustaa toiseutta ja on tilanteessa
muukalainen:
Aterian aikana kuninkaan vaimot tuijottivat häntä; jotkut sanoivat, että “hän
syö kuin ihminen, todellakin hän on ihmisolento!” Herra Kamp otti vaatteensa
pois vanhan Firempongin edessä, joka pystyi nyt koskettamaan häntä, sanoen:
“Olet todellakin ihminen, ainoastaan liian valkoinen, kuten paholainen!”43

Ensikohtaamisen päätteeksi kuningas oli tyytyväinen ja kauppasuhteet tanskalaisten ja
Da- sekä Akem-kansojen välillä lähtivät käyntiin. He maksoivat puhtaalla kullalla ja
ostivat aseita Tanskasta, Hollannista ja Englannista. 44 Tarina ei välttämättä perustu
tositapahtumaan vaan toimi pääasiassa Reindorfin välineenä osoittamaan, että
valkoihoisten ja afrikkalaisten versiot kohtaamistarinoista riippuivat näkökulmasta ja
siitä, kenen osana oli edustaa tilanteessa muukalaista ja niin ollen toiseutta.

Eurosentrisyyden menneisyydestä historiantieteissä, ks. Iriye 2013, 28−34.
Esimerkiksi Hauser-Renner pitää teosta Sveitsin näkökulmasta tärkeänä, sillä monet
Kultarannikolla olleet lähetystötyöntekijät olivat Sveitsistä kotoisin ja jättivät niin ollen jälkensä
Ghanan historiaan. Hauser-Renner 2009, 69.
43 Reindorf 1895, 83.
44 Reindorf 1895, 83.
41
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Reindorfin History ja euroafrikkalaisuus
Tutkiessani

afroeurooppalaista

suhdetta

ja

euroafrikkalaisten

sijoittumista

Kultarannikolla olen havainnut Historyssä toistuvan kuvion. Kaikissa Reindorfin
käsittelemissä tapahtumissa (esihistoriaa lukuun ottamatta) eurooppalainen läsnäolo on
ollut joko tausta- tai päätekijänä tapahtumien kehittymiselle. Maantieteellisesti
Reindorfin kirja käsittelee suurimmaksi osaksi Tanskan vaikutusalueen historiaa ja jättää
muun muassa fante-kansan pienempään rooliin. Osasyynä tähän saattoi olla lähteiden
vähyys, mutta myös halu luoda hänen ga-sukujuurilleen oma historiakertomus. Fante
kuului enemmän englantilaiseen vaikutusalueeseen eikä ehkä siitä syystä ollut
Reindorfin ensisijainen kiinnostuksen kohde. Kysymys ga-identiteetistä ja sen
autenttisuudesta tuli vaikeasti käsiteltäväksi, sillä siihen kuului pitkään kehittynyt
urbaanisuus ja eri kulttuureista lainatut perinteet ja tavat. Ga-kansojen yhteisöt elivät
Accran läheisyydessä ja olivat näin ollen kehittyneet eurooppalaisten ja akan-kansojen
keskuudessa.45
Reindorf nosti eurooppalaisuuden ja koulutuksen merkityksen esiin aikaisessa
vaiheessa, sillä se oli hänen mielestään edellytys sivilisaation kehittymiseen
Kultarannikolla.

Tämä

tukee

hänen

puolueellisuuttaan

euroafrikkalaisena

historioitsijana ja myös puoltaa Jenkinsin ajatusta siitä, että Baselin lähetystyöntekijät
olivat 1860-luvulta lähtien systemaattisesti tutkineet ga- ja twi-kansoja rakentaakseen
heille historiaa ja paikkaa Kultarannikolla kilpailussa muiden lähetysseurojen
aikaansaamien tutkimuksien kanssa. 46 Euroafrikkalaiset olivat afrikkalaista perimää
kantavista ensimmäisiä jotka saivat tilaisuuden käyttää koulutustaan maansa
sivistämiseksi, mutta eurooppalaisuus oli Reindorfin mukaan itsessään jo hyvä
erikoispiirre. Jotkut euroafrikkalaiset mulatit olivat jääneet ilman koulutusta ja elivät
täysin integroituneina afrikkalaisiin ga-yhteisöihin. Tästä huolimatta monet heistä olivat

Ga-kansoihin kuuluivat Ga, Shai (tai Adangbe), Ada ja Krobo. Akan-kansoihin kuuluivat Asante,
Fante, Ahanta, Guan, Bono, Akyem, Akwamu, Kwahu, Akuapem, Sefwi ja Nzema. Sen lisäksi
Kultarannikolla eli Ewe-kieltä puhuva kansa. Boahen 1975, 1.
46 Jenkins 1985, 121.
45
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Reindorfin kirjassa kansansa vapauttajia. 47 Näin ollen Reindorf näki suurtekojen ja
eurooppalaisuuden välillä yhteyden.
Paikalliset kansat joutuivat usein käymään sotia eurooppalaisten liittoutuneina
näiden selvitellessä välejään. Liittoutuma ei kuitenkaan ollut aina yhtä syvälle iskostunut
käsite, joten joskus paikalliset päälliköt sopivat rauhasta keskenään ennen kohtaamista
taistelussa. Esimerkiksi 1777 käydyn, Tanskan ja Hollanin välisen, Kotoku ja Twerebo48
–”sisällissodan” aikana paikalliset kuninkaat ja päälliköt päättivät olla sotimatta toisiaan
vastaan. Reindorf kertoo heidän tavanneen ja sanoneen:
Emme näe mitään syytä, miksi meidän tulisi tappaa toisiamme kahden
ulkomaalaisen välisissä kiistoissa! Te tanskalaiset liittolaiset olette täysin
tietoisia ettette ikinä pärjäisi meille, joten ehdotamme, että meidän kaikkien
tulee ampua ilman luoteja, ja että pakenette meidän edellämme
Christiansborgiin jotta asia jätettäisiin sikseen.49

Kultarannikko ei kuitenkaan säästynyt menetyksiltä ja taloudellisilta tappioilta, mikä
närkästytti Reindorfia. Mielipahan kohteena oli nimenomaan sisäisesti käydyt sodat ja
kiistat, joissa eri eurooppalaiset toimijat ja paikalliset kansat olivat osallisina. Ulkoisen
vihollisen ollessa kyseessä Reindorf näki Accran alueen kansojen ja eurooppalaisten
yhteisrintaman rauhan takaavana liittoutumana.50
Monista

Christiansborgin

mulattilapsista tuli

sotilaita tai

tanskalaisten

palvelijoita. Ajan myötä heistä kehkeytyi omaa euroafrikkalaista identiteettiä tunnustava
yhteisö, joita kutsuttiin yleisesti nimellä Christiansborg mulattos. 51 Reindorf kertoo
tämän tanskalaisafrikkalaisen yhteisön surreen tanskalaisten lähtöä Christiansborgista
siirtomaansa myynnin jälkeen.
6.3.1850 luutnantti Stocksin johtama 1. Länsi-Intian rykmentti marssi
linnoitukseen, laski Tanskan lipun ja nosti tilalle Yhdistyneen kuningaskunnan
lipun. Tanskalaiset sotilaat marssivat tämän jälkeen luutnantti Larsenin johdolla

Reindorf 1895, 97. Hän mainitsi nimeltä seuraavat miehet: Tete Tshuru, Ayikai Tshuru, A-kotia
Owoshika ja Kodsho Saul.
48 Reindorf 1895, 101. Kotoku oli paikallisten antama nimi Tanskan kuvernööri Niels U.
Aarestrupille (1772−1777) ja tarkoitti pussia. Twerebo tarkoitti puolestaan piikiveä ja oli
Hollannin kuvernööri Pieter Woortmanille (1767−1780) annettu nimitys.
49 Reindorf 1895, 101.
50 Reindorf 1895, 118.
51 Parker 2000b, 34.
47
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ulos kyynelten saattelemana. Koulutettujen yhteisö ja kaikki oikein ajattelevat ja
kiitolliset asukkaat kyynelehtivät, kun taas loput iloitsivat!52

Reindorf ylistää tanskalaisia aikaansaannoksia Kultarannikolla ja toteaa heidän
panoksensa vauhdittaneen kehitystä ja mahdollistaneen kaupan ja suurempien
kaupunkien kukoistuksen rannikolla.

53

Christiansborgin mulatit, jotka kuuluivat

Reindorfin mainitsemaan koulutettuun yhteisöön, itkivät tanskalaisten lähtöpäivänä
todennäköisesti siksi, että he olivat epätietoisia oman erityisasemansa tulevaisuudesta
Kultarannikolla. Tanskanafrikkalaiset joutuivat brittihallinnon aikana tekemään
kiireisesti töitä sulautuakseen uuteen eliittiin. Tanskan vetäytyessä Kultarannikolta
jälkeen jäi 18 eläkeläistä jotka siirtyivät brittien huoleksi. 54 Tanskalaiseurooppalaisen
yhteisön lukumäärää vuonna 1850 ei tiedetä tarkalleen, mutta yhteisön vaikutus näkyy
vielä nykyäänkin näiden Ghanassa elävien

jälkeläisten sukunimissä.

55

Viitteen

tanskalaisafrikkalaisten sulautumisesta uuteen siirtomaayhteisöön saa eri lehtijutuista,
joissa heidän nimiään esiintyy satunnaisesti. Esimerkiksi vuonna 1881 Gold Coast Times
lehti julkaisi tuloksia Accran ja Christiansborgin välillä pidetyistä krikettiotteluista. Niistä
ilmenee, että englantilaisten lisäksi molemmissa joukkueissa esiintyi Kultarannikon
eliittiin kuuluvia euroafrikkalaisia, joiden seurassa oli myös tanskansukuisia.56
Tanskalaisten lähdettyä Kultarannikolta ja englantilaisten tullessa valtaan alkoi
myös angloafrikkalainen yhteisö kasvaa. Reindorf osoittaa kirjassaan, että tämä johti ajan
myötä

fante-

ja

twi-kansojen

englantilaismyönteiseen

suuntautumiseen.

Sivuvaikutuksena perinteet muuttuivat ja patriarkaatti alkoi syrjäyttää matriarkaatin.57
Tämä oli kuitenkin kehitys, joka ei vienyt itseään loppuun asti sillä euroafrikkalaiset
näkivät usein molemmissa perinteissä omat hyvät puolensa. Esimerkiksi James Hutton
Brew,

joka

vaikutti

1800-luvun

loppupuolella,

korosti

patrilineaarista

perimysjärjestelmää, joka akan-yhteisössä rikkoi matrilineaarista perinnettä. Hän
haastoi isänsä Samuel Collins Brewin testamentin monessa oikeudenkäynnissä
Reindorf 1985, 328.
Reindorf 1895, 327-328.
54 Carstensen 1850, Storsveen 2010, 377.
55 Henningsen on väittänyt yli 70 eri tanskalaisnimisen suvun eläneen Ghanassa 1960-luvun
loppupuolella, mutta luku perustuu lähinnä arvaukseen. Henningsen 1970, 116.
56 Gold Coast Times 13.8.1881. Kuudes elokuuta pelatussa ottelussa Christiansborgin
joukkueeseen kuului: E. Bannerman, E. Richter, T. Cochrane, E. Bannerman, W.G. Hesse, W.
Bannerman, T.H. Mills, J. Wulff, J. Quablar. Accran joukkueeseen: J. Gallie, R. Richter, F. Grant, G.
Carter, A. Daniel, H. Sage, H. Lewis, G. Lutterodt, L. Van Lare.
57 Reindorf 1895, 114−115.
52
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päästääkseen käsiksi perintöön. Mielenkiintoinen havainto oikeuskäsittelyistä oli se, että
Brew muutti kantaansa patrialineaarisen ja matrilineaarisen välillä riippuen siitä, missä
oikeusistuimessa asiaa puitiin ja mitkä olivat hänelle suotuisimmat seuraukset.58 Tämä
tarkoittaa sitä, että hybridi- ja sekakulttuurin edustajat käyttivät tilaisuuden tullen
hyödykseen monia eri identiteettejä.
Frederick Noi Dowuona lukeutuu niihin puhdasverisiin afrikkalaisiin, joita ei pidä
unohtaa

keskustellessa

euroafrikkalaisista.

Hän

oli

koulutettu

ja

kristitty

länsiafrikkalainen, joka oli Osun pommituksen johtaneen kapinan aattona ollut ehdolla
Osun pälliköksi (mantsemei). Hän oli myös kääntynyt kristinuskoon. Hänen roolinsa
kapinassa

oli

hankala,

sillä

puhdasverisenä

afrikkalaisena

ja

valtaistuimen

perijäehdokkaana hänellä oli selvä eturistiriita, koska hän oli myös asunut
Kööpenhaminassa pitkään. Eurooppalaisen koulutuksen, kristinuskon ja kulttuurin
omaksuvana hän ei ehkä nähnyt rooliaan kapinallisten joukoissa sopivana. Reindorf
mainitsee Noi Dowuonan tarjoutuneen menemään Christiansborgiin selvittämään
kiistaa, mutta ilman varsinaista sananvaltaa paikalliset estivät hänet menemästä. 59 Heti
rauhan tullen Noi Duwouna kuitenkin asetettiin brittien suostumuksella valtaistuimelle.
Tämä osoittaa miten länsiafrikkalaisilla henkilöillä saattoi olla monimutkaisia
identiteettejä ja vaikeuksia valita kenen puolelle asettuisivat konfliktitilanteissa.
Kristinusko ei kuitenkaan ollut afrikkalaiselle este päästä korkeisiin asemiin
perinteisessä ga-yhteiskunnassa. Euroafrikkalaisilla oli sen sijaan paljon vaikeampaa
edetä

korkeisiin

virka-asemiin

sekä

perinteisessä

että

eurooppalaisessa

yhteiskunnassa.60
Tanskan viimeinen kuvernööri Edward Carstensen kommentoi supistunutta
eurooppalaisuutta viimeisessä raportissaan Kultarannikolta ja ennusti paikallisten
kauppiaiden

ja

oppineiden

syöksevän

eurooppalaiset

kaikilta

Kultarannikon

toimialoilta.61 Tämä ei kuitenkaan käynyt toteen vielä yli sataan vuoteen. Brittien tullessa
valtaan oli euroafrikkalaisilla monella osa-alueella hyvät edellytykset toimia
brittihallinnon alaisina – komendanttina ja varakuvernöörinä toiminut James
Bannerman hyvänä esimerkkinä. Ajan myötä siirtomaahallinto alkoi kuitenkin syrjiä

Gocking 1999, 65−66.
Reindorf 1895, 334−335.
60 Parker 2000b, 39-40.
61 Storsveen 2010, 386−387.
58
59
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euroafrikkalaisia nojautuen tieteelliseen rasismiin. Ato Quayson sanoo avoimen
rasistisen suhtautumisen alkaneen kuvernööri Benjamine Pinen astuessa virkaan vuonna
1857 ja jatkuneen 1900-luvulle asti.62 Käsite eurooppalaisesta yhteisöstä eli ja muuttui
monesti

1800-

ja

1900-luvun

aikana.

Eurooppalainen

yhteisö

ei

kaikkien

euroafrikkalaisten mukaan koostunut yksinomaan etnisesti eurooppalaisista, vaan
avautui myös niille, jotka omaksuivat sosio-poliittisesti eurooppalaiset tavat tai tunsivat
euroafrikkalaisuudestaan huolimatta kuuluvansa samalle tasolle eurooppalaisten
kanssa. Näin kuvittelivat varsinkin anglofiilit, vaikka eurooppalaiset osoittivat
ylläpitävänsä selviä eroja itsensä ja siirtomaakansojen välillä. Moni euroafrikkalainen
havahtuikin kaunistelemattomaan todellisuuteen vasta jonkin järkyttävänä kokemansa
tapahtuman yhteydessä, jolloin he käsittivät eurooppalaisuuden olevan heille
saavuttamaton

tila.

Carstensenin

pelkäämä

eurooppalaisen

sosiaalisen

vuorovaikutuksen loppuminen ei sekään osoittautunut käyvän toteen brittihallinnon
alla. Esimerkiksi vuonna 1928, kun Cape Coastissa poliisituomarina (Police Magistrate)
toiminut Woolhouse Bannerman63 sai kieltävän vastauksen hakemaansa korkeampaan
virkaan ja palkkaan, hän kirjoitti pettyneenä vastalauseen kuvernööri Slaterille. Tämä
vastalause on ymmärrettävä reaktiona hänen saamaansa palautteeseen hakemuksen
hylkäykseen johtuneista syistä. Korkeamman viran yksi edellytys olisi nimittäin ollut
Bannermanin aikomusten vastaisesti muuttaminen Kultarannikolta johonkin toiseen
Britannian siirtomaahan. Bannerman vastasi:
Eurooppalaisen ollessa kyseessä tämän asema olisi hyvin erilainen: hän
kantaisi mukanaan valkoiselle miehelle suotua arvostusta ja kaikkea mitä
siihen liittyy, ja hän voisi aina laskea eurooppalaisen yhteisön moraalisen tuen
varaan, joka viime kädessä tekee elämästä elämisen arvoista tällä
taivaankappaleella.

Tämä lausuma osoittaa, että Bannerman, joka tunsi itsensä arvostetuksi kotonaan Cape
Coastissa,

ei

uskonut

saman

arvostuksen

toteutuvan

toisessa

siirtomaassa

euroafrikkalaisuutensa vuoksi. Hän jatkaa:

Quayson 2014, 121.
Charles Edward Woolhouse Bannerman (1884-1942). Hänen isoisoisänsä oli varakuvernööri
James Bannerman. Ks. Doortmont 2005, 114−117.
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Paikallinen väestö pitäisi minua epäilemättä aina tungettelijana ja katsoisi
minua epäillen ja vastenmielisyydellä, ja asemani eurooppalaisessa yhteisössä
olisi kiusallinen.64

Eurooppalainen yhteisö oli toisin sanoen Bannermanille paikkasidonnainen yhteisö,
jossa hän euroafrikkalaisena edusti korkea-arvoista paikallista asukasta ja sai niin ollen
eurooppalaisten arvostusta. Uudella paikkakunnalla hänen afrikkalainen arvoasemansa
olisi ollut olematon, mikä Bannermanin käsityksen mukaan vaikeuttaisi hänen
sulautumistaan eurooppalaiseen yhteisöön. Ihonväri oli tässä hänelle keskeinen tekijä,
sillä valkoinen iho ei edellyttänyt aikaisempia kytköksiä paikallisiin arvoaseman
saavuttamiseksi. Eurooppalainen yhteisö ei ollut yksinomaan värikoodattu, vaan
hierarkkinen ja siihen pääsi osalliseksi ylitettyään sosiaalisessa luokkahierarkiassa
näkymättömän kynnyksen.
Afrikkalaisen identiteetin ja yhteisön hyväksynnän saaminen saattoi joskus olla
euroafrikkalaisille vaikeaa, minkä myös Reindorf sai kokea. Hän joutui monesti kiistellyn
kysymyksen eteen siitä, oliko hän oikeutettu kirjoittamaan historiaa Afrikasta, kun hän
itse ei ollut puhdasverinen afrikkalainen, vaan käytännössä mulatti. Kysymys oli varsin
ajankohtainen, kun Asafo Blohum yhteisö Osussa etsi uutta seuraajaa valtaistuimelleen.
Euroafrikkalaisten vastustajat pitivät Reindorfia ja muita hänen kaltaisiaan ulkopuolisina
eikä kelpuuttanut heitä afrikkalaisiksi. Heillä ei siten saanut olla mielipidettä asiaan
liittyen.

65

Reindorf itse kuitenkin näki identiteettinsä moninaisena. Hän katsoi

kuuluvansa suurempaan ga-yhteisöön, ja sen sisällä hänellä oli monta afrikkalaista
identiteettiä Osun pienemmissä yhteisöissä. Samalla hän kuitenkin korosti omaa mulattitaustaansa ja Baselin lähetyssaarnaajilta saamaansa länsimaista koulutusta. John Parker
väittää Reindorfin olleen poliittinen eläin, joka aktiivisesti käytti omia näkemyksiään
tulkitessaan historiaa ja tavoitellessaan omia päämääriään.66 Sinänsä väite on Reindorfin
kohdalla oikea, sillä hänen euroafrikkalainen identiteettinsä muovautui dynaamisesti
vallitseviin olosuhteisiin. Jenkins painottaa myös 1870-luvun loppupuolelta 1880-luvun
läpi vallinneen poliittisen epätietoisuuden ilmapiirin vaikuttaneen suoraan Historykirjaan

ja

Reindorfin

pyrkimyksiin

vaikuttaa

siirtomaavallan

virkailijoiden

PRAAD ADM 12/5/100 Miscellaneous Correspondence.
Parker 2000b, 31−32.
66 Parker 2000b, 32. Tämän Parker tekee oikaistaakseen Ephsonin virheellistä käsitystä
Reindorfista epäpoliittisena toimijana.
64
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päätöksentekoon. Tästä kertoo englanniksi julkaiseminen ja kirjakappaleiden
levittäminen suoraan siirtomaahallinnon korkeimpiin elimiin.67
Luku- ja kirjoitustaidon sekä koulutuksen lisääntyessä 1800-luvulla syntyi myös
uusia pyrkimyksiä, elintapoja ja identiteettejä tavoittelevia nuoria euroafrikkalaisia
yhteisöjä. Näistä yhteisöistä välittyi uusi länsimaistuminen ja länsiafrikkalaisista
perinteistä vieraantuminen. Varsinkin tämä näkyi Euroopassa opiskelleiden joukossa.
Näkyvimmin tämän osoitti pukeutumistyyli, euroafrikkalaisten alkaessa suosia
viktoriaanisia frakkeja kangaskaapujen sijaan.68
Tätä uutta euroafrikkalaista eliittiä, jota afrikkalaiset kutsuivat nimityksellä owula
(mon. owulai) ja joihin myös laskettiin eurooppalaiset, ei välttämättä kiinnostanut
kristillinen elämä, vaikka heidät sitä uskoa tunnustaviin laskettiinkin. Reindorf ja moni
muu kritisoi heitä siveettömästä ja sopimattomasta käytöksestä kaupungeissa, missä
owulat syyllistyivät liialliseen juomiseen, uhkapeliin ja joskus jopa väkivaltaan. Parempi
eliitin mittari olikin koulutus ja virallinen tutkinto, ei kristillisyys. Brittien
siirtomaavallan kehittyessä koulutukselle tuli suurta kysyntää ja työpaikkoja ilmaantui
suurelle osalle ga-kansan koulutetuista euroafrikkalaisista. Tätä vauhdittivat myös britit
siirrettyään

päämajansa

Cape

Coastista

Accraan.

Siirtomaan

vahvistumista

Kultarannikolla lujitti aluksi euroafrikkalaisten suuri anglofilia ja viktoriaanisen
sivilisaation ihannointi sekä taloudelliset hyödyt, mutta tähän tuli muutos 1800-luvun
loppupuolella, kun rasistiset asenteet alkoivat vakiintua myös Kultarannikon hallinnossa.
Tähän vallitsevaan ilmapiiriin Reindorf halusi todennäköisesti vaikuttaa kirjoittamalla ja
kiinnittämällä huomiota kansansa historiaan.69

Kultarannikon lehdistön synty ja euroafrikkalaisen opposition järjestäytyminen
Cape Coastissa oli Accraan verrattuna hieman erilainen historiankulku, jonka johdosta
kaupungissa

oli

vakiintunut

poliittinen

traditio,

joka

huomioi

paremmin

euroafrikkalaisten valituksia siirtomaan päätöksistä. Euroafrikkalaisten poliittisesta
aktiivisuudesta Cape Coastissa vihjaa kaupungissa kehittynyt lehdistö, jonka

Jenkins 1985, 305.
Parker 2000b, 35.
69 Parker 2000b, 37.
67
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päätoimittajat olivat tunnetuimpia koulutetun euroafrikkalaisen yhteisön edustajia.
Näistä henkilöistä varsinkin James Hutton Brew ja J. E. Casely Hayford erottuvat joukosta.
Molemmat kuuluivat niihin euroafrikkalaisiin, jotka pyrkivät eurooppalaisten kanssa
yhteistyöhön ja sitä mukaa parantamaan paikallisten afrikkalaisten ja euroafrikkalaisten
elinoloja. Heitä ei yhteistyöhalustaan huolimatta pelottanut esittää kärkeviä mielipiteitä
siirtomaahallintoa

vastaan.

Lehdistö

kehittyi

siihen

tehtävään

1800-luvun

loppupuoliskolla ja sai ehkä hieman yllättäenkin toimia melko vapaasti Kultarannikolla
brittien vihaisten katseiden alla..
James Hutton Brew syntyi vuonna 1844 ja sai käydä koulua Englannissa
kahdeksanvuotiaasta lähtien. Cape Coastiin hän palasi 1860-luvulla toimiakseen
lakimiehenä, mutta ajautui nopeasti politiikkaan Kultarannikolla tapahtuneiden
valtasuhteiden muututtua. 70 Brew oli innovaattori siinä mielessä, että hän tajusi
journalistiikan ja valtuutettujen delegaatioiden hyödyntämisen taidon uuden politiikan
ajamiseksi. Tätä periaatetta hänen jälkeensä tulleet euroafrikkalaiset hyödynsivät
useamman kerran välittääkseen yhtenäistä poliittista sanomaa siirtomaahallinnolle ja
maailmalle. Brew oli osallisena järjestämässä kahta vaikutusvaltaista ja merkittävää
euroafrikkalaista vastavoimaa brittihallinnolle: Fantekonfederaatiota ja Aborigines'
Rights Protection Society eli ARPS:ia.
Fantekonfederaatio syntyi fantejen tarpeesta järjestää puolustus uhkaavaa
Ashantikuningaskuntaa vastaan, mutta myös tarpeesta järjestää puolustus brittien
mahdollisen Kultarannikolta vetäytymisen takia. Britit järjestivät 1860-luvun lopulla
hollantilaisten

kanssa

linnoitusten

keskinäisen

vaihdon

71

rationalisoidakseen

Kultarannikolla olevien siirtomaiden hallitsemista. Tästä järjestelystä ei käyty
paikallisten kanssa neuvotteluja, mistä fantepäälliköt suuttuivat, sillä hollantilaiset olivat
perinteisesti olleet Ashantin liittolaisia.

72

Brew oli itse mukana valmistelemassa

konfederaatiolle perustuslakia yhdessä päälliköiden ja koulutettujen euroafrikkalaisten
kanssa

Mankessimissa

vuonna

1871.

Hänet

valittiin

alivaltiosihteeriksi

toimeenpanevaan elimeen. Asemansa vuoksi hän esiintyi konfederaation edustajana
Cape Coast –linnoituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa, ja sai huonon maineen

Priestley 1969, 164; Doortmond 2005, 137.
Tämä järjestely epäonnistui ja edelsi Alankomaiden lopullista vetäytymistä Kultarannikolta
vuonna 1872, jolloin he myivät linnoituksensa briteille. Boahen 1996, 5.
72 Boahen 1975, 48−50.
70
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brittihallinnon keskuudessa. Varakuvernööri Charles Salmon kirjoitti hänestä kärkevästi
ja tuomitsi kaikki mukana olleet juonittelijat juopuneiksi roistoiksi.73
Fantekonfederaatioon osallistuneet saivat siten siirtomaahallinnon vihat
niskaansa ja heitä pidettiin salaliittolaisina ja rikollisina. Jäseniä vangittiin
siirtomaahallinnon

toimesta,

mutta

tuomioita

ei

luettu,

sillä

Lontoon

siirtomaaministeriöstä (Colonial Office) tuli vastalauseita virkailijoiden käyttämästä
väkivallasta konfederaation jäseniä kohtaan. Vuonna 1872 ministeriöön lähetetty
delegaatio sai kuitenkin kylmän vastaanoton ja konfederaatio tuomittiin kovin sanoin.
Siirtomaahallinnon näkemyksen mukaan koko juoni oli koulutettujen euroafrikkalaisten
aikaansaannosta ja heihin ei tullut vastedes luottaa. Tämän mielipiteen ja näkemyksen
seurauksena on päätelty, että britit tekivät toimintapoliittisen päätöksen ja vastustivat
Kultarannikon

modernisoimista

paikallisten

päälliköiden

ja

euroafrikkalaisten

yhteistyönä. Sen sijaan he valitsivat päälliköt tulevaisuuden yhteistyökumppaneikseen,
mikä muutti valtasuhteita Kultarannikolla seuraavien vuosikymmenien ajaksi.

74

Euroafrikkalaisten vastareaktio tähän johti kulttuuriseen ja poliittiseen heräämiseen,
joka loi järjestäytyneen liikkeen siirtomaavaltaa vastaan. Reindorfin History voidaan
myös nähdä reaktiona brittien käänteentekevään politiikkaan.
Brew on esimerkki henkilöstä, joka parhaan mahdollisen koulutuksen avulla
pystyi haastamaan ja jopa rikkomaan perinteisiä vakiintuneita tapoja. Tämä mahdollisti
uusien yhteisöjen ja tapakulttuurien muotoutumisen kahden eri maailman sekoittuessa
Kultarannikolla. Kuten jo aiemmin mainitsin, niin Brew korosti angloafrikkalaisena
patrilineaarista perimysjärjestelmää, joka akan-yhteisössä rikkoi matrilineaarista
perinnettä. Haastamalla isänsä Samuel Collins Brewin testamentin hän oli sen ajan
tyypillinen euroafrikkalainen sekakulttuurin edustaja, jonka identiteetti heilahteli
monen eri yhteisön tapojen ja normien välillä riippuen tilanteesta. Brew ei ollut tässä
asiassa yksin. Anglofiilit olivat ennen 1870-lukua varsin tavallinen näky Kultarannikolla
ja Brew kuului todennäköisesti niihin, jotka näkivät todellisia hyötyjä englantilaisissa
tavoissa ja sivistyksessä. Hän kohtasi, monen muun tapaan, hyvin erilaista brittiläistä
kohtelua siirtomaan vakiintumisen ja toimintapoliittisen käänteen jälkeen. Tämä johti
siihen, että Brew alkoi puhua myönteisemmin afrikkalaisuudesta ja sen tuomista

73
74

Kimble 1963, 252.
Priestley 1969, 164−166.
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hyödyistä, suosien muun muassa afrikkalaisia kieliä ja tapoja sekä paikallisia vaatteita
englantilaisten sijaan.75
Brew otti lehtimiehen roolin pian fantekonfederaation hajottua ja julkaisi
Kultarannikolla sarjan lehtiä, joista tuli tärkeä osa poliittista siirtomaaoppositiota.
Lehdissään Brew kritisoi hallintoa ja sen puutteita samalla kun hän ylisti Kultarannikon
omaleimaista afrikkalaista kulttuuria. Varsinkin Brewin kolumneista, jotka hän julkaisi
nimikirjoituksella The Owl, tuli erittäin tunnettuja ja suosittuja. 76 Lehtikirjoitukset
pohjustivat hänen ideoimaansa ja toivomaansa poliittista liikettä modernisoimaan
Kultarannikkoa yhtenäisen afrikkalaisen yhteisön voimin.

77

Tästä ideasta kasvoi

yhtenäinen visio, josta John Mensah Sarbah kehitti vuonna 1887 Mfantsi Amanbuhu
Fekuw78 –liikkeen. Siitä kehittyi 1890-luvun lopulla erinäisten tapahtumien kautta ARPS,
joka

oli

Kultarannikon

siirtomaahallinnolle.
muistuttamaan

79

siihen

menneessä

voimakkain

vastarintaliike

Vielä 1900-luvun alussa Fekuw putkahti uudestaan esiin

liikkeen

tavoitteista:

“Haluamme

koulutettuja

fanteja,

emme

eurooppalaistunutta paikallisväestöä. Haluamme yksinkertaisesti koulutuksemme
mahdollistavan kehityksemme ja parantavan kotoperäisiä ajatuksiamme, tapojamme ja
instituutioitamme, ei tuhoavan niitä.”80
ARPS vastusti brittien suunnittelemaa maanomistuslakia, jonka seurauksena
siirtomaan maita olisi siirtynyt brittien omistukseen. Legislative Council, siirtomaavallan
lakiasäätävän neuvosto, jossa myös toimi afrikkalaisia jäseniä, käsittelivät lakia pitkän
aikaa. Reindorfin History nousi myös esille neuvoston keskusteluissa selittämään
maaomistukseen liittyvää historiaa. 81 Sekä euroafrikkalaiset että paikalliset päälliköt
liittoutuivat vastustamaan lakiehdotusta lähettäen Brewin Lontooseen adressein ja
vastalausein. ARPS sai päättäjät vakuutettua lain hylkäämisestä, mutta James Hutton

Priestley 1969, 190.
Gadzekpo 2001, 155.
77 Priestley 1969, 168.
78 Käännettynä suomeksi ”Mfantsi Amanbuhu Fekuw” tarkoittaa ”Fanten poliittinen seura”.
Gocking 1984, 606.
79 Boahen 1996, 61.
80 Gold Coast Aborigines 8.2.1902.
81 Gold Coast Methodist Times lehti käsitteli 15.10.1897 Legislative Councilin 29.6.1897 käymää
istuntopöytäkirjaa. Seuraava huomautus nostettiin esiin pöytäkirjasta Reindorfin Historyyn
liittyen: “the survey, which he gives, leaves upon the mind an impression of a number of tribes,
more or less migratory, which have really only settled down in a quiet way and have abandoned
war and tumult under the influence of European Governments.” Tämä osoituksena, että
neuvostossa etsitiin keskustelulle alustaa historiankirjasta.
75
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Brew joutui kovan kritiikin kohteeksi ja hänet leimattiin sekasorron aikaansaajaksi
Kultarannikolla fantekonfederaation ajoilta asti. Tämä leima ei kuitenkaan estänyt hänen
maineensa leviämistä Kultarannikolla ja Länsi-Afrikassa. Myöhemmin hänen ollessaan
National Congress of British West Africa -liikkeen alullepanija uusi poliittinen
suuntautuminen sai myötätuulta. Ajatuksena oli euroafrikkalaisten tulevaisuus
Kultarannikon oikeutettuina johtajina. Tämä liike kuitenkin pahensi jännitteitä
päälliköiden ja euroafrikkalaisten välillä.82
ARPS:in levittämä käsite afrikkalaistumisesta paisui niin suureksi, että sitä
pidettiin villityksenä, jota eurooppalaiset Kultarannikolla arkisesti kutsuivat "Gone
Fantee" liikkeeksi. 83 Tätä länsimaistumisen vastakohtana toimivaa suuntausta edisti
ARPS:in työ kulttuurin ja koulutuksen puolesta. Varsinkin kritiikki eurooppalaisten
matkimisesta sai suurta vastakaikua ja johti siihen, että monet ottivat itselleen
afrikkalaisen nimen ja alkoivat käyttää afrikkalaisia vaatteita eurooppalaisten sijaan.
Sekä Casely Hayford että samaan aikaan politiikassa vaikuttanut Kobina Sekyi näkivät
afrikkalaistumisen

kulttuurisena

vastaliikkeenä,

joka

sai

innoituksen

heidän

ihannoimastaan japanilaisesta Meiji-kulttuurista.84 Japanilaiset olivat heidän mukaansa
pystyneet säilyttämään omat perinteiset instituutionsa ja tapansa antaen samalla tilaa
uusille länsimaisille rakenteille ja keksinnöille. Tämä ei-länsimainen moderni valtio oli
syntynyt Meiji-restauraation aikana kun japanilainen yhteiskunta palautti keisarille
maallisen vallan ja avasi maan ovet ympäröivälle maailmalle 1860-luvulla. 85 Langleyn
mukaan Sekyin kannattama ideologia perustui Kokutain eli Japanin perustuslain
periaatteisiin, jotka takasivat että uskonto, koulutus, yhteisö ja perhe olivat
käytännöllisistä ja luonnollisista syistä osa valtiota, joka sen tähden pystyi huomioimaan
kansalaisiaan samalla kun maa kehittyi. Tämä perhe- ja kulttuuripainotteinen traditio
määräsi että taloudellisen hyvinvoinnin kasvaessa kulttuurisesti tärkeät perinteet ja
tavat eivät saaneet vaarantua.86
Myös Sekyi näki tämän mallin toteutumisen mahdollisuuden Afrikassa, mutta
päinvastoin kuin Hayford, hän ei hyväksynyt siirtomaavallan uudistuksia ja toimia, joilla
euroafrikkalaisten valtaa mitätöitiin. Näiden molempien miesten ollessa ARPS:in jäseniä
Priestley 1969, 171−173.
Boahen 1996, 61.
84 Hayford 1911, 170; Baku 1987, 37-40.
85 Korang 2003, 128−129.
86 Langley 1971, 7−8.
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kehittyi liikkeen sisälle jännityksiä poliittisten suuntautumisten kärjistyessä. Hayfordin
maltillinen ja Sekyin radikaali ryhmittymä veivät Kultarannikon euroafrikkalaista
politiikkaa eri suuntiin 1900-luvun alkupuolella.

Viimeiset euroafrikkalaiset vaikuttajat Hayford ja Sekyi
Joseph Ephraim Casely Hayford syntyi Anomabussa 1866 Joseph de Graft Hayfordille ja
Mary Brewille euroafrikkalaiseen perheeseen. Hän kävi Cape Coastissa koulua Wesleyan
Boys High Schoolissa ja myöhemmin Fourah Bay Collegessa Sierra Leonen Freetownissa,
ennen kuin muutti Englantiin opiskelemaan oikeustiedettä. Hayford toimi asianajajana
Kultarannikolla saatuaan toimilupansa 1896. 87 Hayfordin tärkeimpinä saavutuksina
pidetään kuitenkin hänen Kultarannikosta kirjoittamiaan historianteoksia ja LänsiAfrikan kulttuurista kertovia elämänkerrallisia romaaneja. Näistä teoksista kuuluisin on
Ethiopia Unbound, joka romantisoi afrikkalaista kulttuuriperintöä. James Hutton Brewin
sisarenpoikana Hayford sai tältä paljon vaikutteita, varsinkin työskennellessään enonsa
The Gold Coast Echo -lehdessä ja myöhemmin toimittaessaan samaista lehteä, jonka
käyttämistä Brew jatkoi julkaistessaan omia artikkeleitaan. Tämän vuoksi ei ole
yllättävää, että miehillä oli samoja poliittisia päämääriä Kultarannikon suhteen.
Kobina Sekyi syntyi William Essuman Gwira Skyinä Cape Coastissa vuonna 1892.
Hänen euroafrikkalaiset vanhempansa olivat John Gladstone Sackey ja Wilhelmina
Pietersen. Sekyi toimi urallaan virkamiehenä, asianajajana, näytelmänkirjoittajana,
filosofina, kouluttajana ja lehtimiehenä. Parhaiten hänet muistetaan siirtomaavallan
suurimpana vastustajana ja ARPS:in pitkäaikaisena johtajana. 88 Sekyin haaveena oli
kouluttautua Euroopassa ja jatkaa menestyksellistä kaupankäynnin perinnettä
Kultarannikolla. Opiskeluvuodet ulkomailla ja hänen siellä kohtaamansa tapahtumat
sekä kotimaassa sattuneet välikohtaukset saivat hänet kuitenkin toisiin ajatuksiin.89
Reindorfin pioneerityö jätti jälkensä myös Sekyiin, joka jatkoi kansanviisauksien ja
tarinoiden keräämistä omassa tutkimustyössään. Sekyin mukaan ne paljastivat runsaasti

Doortmond 2005, 245.
Doortmond 2005, 394.
89 Sekyin elämää valottavat hänen kuuluisimmat teoksensa The Blinkards, a Comedy ja The AngloFanti, a Short Story joissa anglofiiliset henkilöhahmot kääntyvät kritisoimaan aiemmin
ihannoimiaan brittejä.
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tietoa sosiaalisista rakenteista, mutta myös talouden, oikeuden ja politiikan historiasta.
Työllään hän pyrki vesittämään vastustajansa väitteitä perinteisistä yhteisöistä ja heidän
tapakulttuureistaan. Sekyi aloitti tiedon keruun jo vuonna 1918 haastatellen suullisesti
ihmisiä eri fante-yhteisöissä. Hän käytti kerättyä aineistoa myöhemmin kirjoittaessaan
maisterintutkintoa

ihmisen

mukautumisesta

luontoon.

90

Sekyille

itselleen

tutkimustulokset olivat suunnattoman tärkeitä ja vahvistivat hänen uskoaan
afrikkalaisiin. Hän huomasi, että afrikkalaisissa kulttuureissa oli merkittävää sivistystä ja
rikkautta, jonka ansiosta heidän asemansa tulisi kohota ennakko-otaksumasta, että he
olivat alhaisessa kulttuurisessa tilassa. Tutkimustuloksissa häneen teki vaikutuksen se,
että vaikka ihmiset olivat olleet siirtomaavallan alaisina, paikallinen kulttuuri oli siitä
huolimatta kukoistanut. Sekyi innostui tästä ja alkoi edistää afrikkalaisuutta ja
mainostamaan perinteisiä instituutioita joissain asioissa parempina kuin länsimaiset.
Yksi näistä oli hänen löytämänsä todiste naisten paremmasta asemasta afrikkalaisissa
yhteisöissä. Naisilla oli vahva perinteinen valta-asema ja heillä oli mahdollisuuksia edetä
yhteisöissään korkeampiin asemiin, mikä oli eurooppalaisille naisille paljon
haasteellisempaa.91
Filosofina Sekyi oli varma, että kielillä oli suuri rooli yhteiskunnissa, joissa ne
toimivat ihmisten luonteen, psykologian, käytösten ja tapojen selittäjinä. Tämän hän toi
esille teoksessaan Thinking in English, 92 jossa hän varoitti vieraan kielen tuomista
harhakäsityksistä ja ennakkoluuloista, jotka olivat sisäänrakennettuja sen rakenteeseen.
Sekyi näki yhteneväisyyksiä englannin kielen omaksumisessa ja afrikkalaisen
yhteiskunnan moraalisessa rappeutumisessa. Hän oli alkanut vakuuttua englantilaisen
kulttuurin

halventavasta

vaikutuksesta

ollessaan

toista

kertaa

Englannissa

opiskelemassa. Hayford painotti puolestaan kotimaisen kielen tärkeyttä, eikä niinkään
pitänyt englanninkieltä syynä kulttuurin rappeutumiseen.93
Kultarannikolla Sekyi kritisoi ihmisiä heidän hyväksyessään eurooppalaisen
arkkitehtuurin ja muodin sekä heidän muuttaessa nimiään eurooppalaisiksi. Tästä
pelosta ja englantilaisuuden vastustamisesta syntyi kirjoitusten ohella myös näytelmä
The Blinkards, joka parodioi Kultarannikon anglo-fanteja ja heidän elämäänsä, joka
Kobina Sekyi, The Relations Between the State and the Individual Considered in the Light of its
Bearing on the Conception of Duty. Lontoo, 1918.
91 Baku 1987, 258. Naisten asemasta, ks. Gadzekpo 2001, Kaplow 1978 ja Ipsen 2015.
92 Kobina Sekyi, The meaning of the expression "Thinking in English".
93 Hayford 1911, 176.
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jäljitteli englantilaisuutta. Sekyi esitti kritisoidessaan maamiestensä englantilaisten
tapojen matkintaa, että korvike ei koskaan saisi aidon asemaa ja pyrki itse noudattamaan
afrikkalaisuutta

sekä

sisäisesti

että

ulkoisesti.

94

Sekyi

pyrki

korostamaan

euroafrikkalaisia Kultarannikon tulevina johtajina ja vieroksui heidän käyttäytymistään
brittien nuoleskelijoina.
Hayfordilla, monen muun euroafrikkalaisen tapaan, oli moninainen identiteetti.
Kuten Osei-Nyame toteaa, Hayford oli suurvallan ajan kasvattina osin sopeutunut
porvarilliseen ja länsimaiseen elämään, mutta myös hyvin perehtynyt Kultarannikon
perinteisiin ja kulttuuriin. Tämän takia Hayfordin oli,vaikea samastua tiettyjen ryhmien
menettelytapoihin, kun ne riitelivät hänen muita identiteettejään vastaan. 95 Hayford
puhui kriittisistä kirjoituksistaan huolimatta monesti eurooppalaisen kulttuurin puolesta
kuitenkin painottaen, että afrikkalainen kehittää sitä itselleen parhaaksi näkemällään
tavalla. Varsinkin eurooppalaisen teknologian ja tieteen taso innosti Hayfordin kaltaisia
koulutettuja haaveilemaan afrikkalaisesta moderniudesta.
brittiläisten

instituutioiden

matkiminen,

joita

Hayford

96

Siihen kuului myös

havitteli

afrikkalaisille

toimielimille, jotta paikalliset saisivat paremman infrastruktuurin ja paremmat
edistymismahdollisuudet.97
Hayford oli jo tunnettu lehtimies ja asianajaja, kun hän pyrki vakavasti
politiikkaan mukaan. ARPS oli hänelle portti Kultarannikon tapahtumiin jonka kautta hän
pääsi Legislative Councilin jäseneksi, jossa hän toimi vuodesta 1916 kuolemaansa asti.
Poliitikkona Hayford sai joukon vihollisia, jotka vastustivat hänen toiveikkaita
panafrikkalaisia

tulevaisuudenhaaveitaan

ja

vieroksuivat

hänen

kritiikkiään

länsimaisuudesta. 98 Hän ei aina tullut toimeen maanmiestensä kanssa, mutta tämä
saattoi johtua siitä, että häntä pidettiin hieman ulkopuolisena vietettyään monta vuotta
ulkomailla ja kierrettyään työnsä puolesta Kultarannikkoa kauttaaltaan. Ylirajaiset
vaikutteet saattoivat myös vaikuttaa hänen poliittiseen työhönsä painottaen
kansainvälisiä suhteita Kultarannikon sisäisten suhteiden sijaan.99

Baku 1987, 287.
Osei-Nyame 1999, 144.
96 Korang 2003, 32−34. Myös Kobina Sekyi peräänkuulutti eurooppalaisen tieteen ja teknologian
sopeuttamista afrikkalaisille sopivaksi ja heidän hyödykseen, katso Langley 1971, 22.
97 Korang 2003, 206.
98 Jenkins 1985, 476.
99 Jenkins 1985, 510−514
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Kuvernööri Clifford näki Hayfordissa miehen, johon oli parempi suhtautua
varauksella. Hänen mielestään oli viisaampaa antaa Hayfordille parempi asema
siirtomaavallan sisältä kuin antaa hänen levittää näkemyksiään sen ulkopuolella.
Pitäessään vihollisensa lähellä kuvernööri huomasi myös, ettei kaikki euroafrikkalaisten
esittämä kritiikki ollut merkki epälojaaliudesta siirtomaata vastaan. 100 Tämän vuoksi
Hayford

kumppaneineen

onnistui

vakuuttamaan

kuvernöörin

uudistamaan

lakiasäätävää neuvostoa siten, että afrikkalaisten jäsenten osuus kasvoi. Ilo oli kuitenkin
varsin lyhytaikainen Hayfordille, sillä kuvernööri Guggisbergin tultua valtaan, ryhtyi hän
uudistustyöhön, jonka tarkoituksena oli vähentää euroafrikkalaisten vaikutusvaltaa
lisäämällä paikallisten päälliköiden määrää ja vähentämällä euroafrikkalaisten määrää
lakiasäätävässä neuvostossa. Tämä oli tietenkin kolaus euroafrikkalaisille ja heidän
toiveilleen

nousta

tulevaisuudessa

Kultarannikon

johtajiksi.

Myös

muualla

yhteiskunnassa suoritettiin kuvernöörin ansiosta euroafrikkalaista eliittiä heikentäviä
toimenpiteitä brittien suosiessa paikallisia päälliköitä tehtäviin, joissa koulutetut
euroafrikkalaiset olivat aiemmin toimineet. Guggisbergin uudistukset 1924 loukkasivat
Hayfordia suuresti, mutta hän hyväksyi lopulta muutokset siinä toivossa, että päälliköt
pysyisivät euroafrikkalaisille uskollisina. Euroafrikkalaisten ja päälliköiden suhteet
kuitenkin huonontuivat ja kamppailu Kultarannikon johtajuudesta kärjistyi.101
Kobina Sekyi oli puolestaan reippaasti päälle kaksikymppinen, kun hänestä tuli
poliittisesti aktiivinen ARPS:in riveissä. Sitä ennen hän oli opiskellut lakia ja filosofiaa
Englannissa saavuttaen koulutetun miehen maineen. Esikuvinaan Sekyillä oli monet
aiemmat siirtomaavastaiset koulutetut afrikkalaiset, joiden harjoittamaan politiikkaan
myös hän turvautui. Erittäin tavallista euroafrikkalaisille lakia lukeneille poliitikoille oli
käyttää asiapapereita ja sopimuksia todisteina väittämilleen. Tätä perinnettä olivat olleet
luomassa Bannermanin veljekset Edmund ja Charles kyseenalaistaessaan brittien
toimivaltaa Kultarannikolla.102 Yhtä sopimusta kierrätettiin useammin kuin muita tässä
yhteydessä, nimittäin sitoumusta brittien ja fante-kuninkaiden välillä vallitsevasta
liitosta, niin kutsutusta The Bond of 1844:sta. Kultarannikon lehdistö oli löytänyt tämän
asiakirjan ja he viittasivat siihen toistuvasti 1800-luvun lopulla. Sopimus totesi, etteivät
fante-kuninkaat ja -päälliköt olleet luovuttaneet poliittista valtaansa briteille ja että

Wrangham 1999, 244.
Gocking 1984, 617.
102 Jenkins 1985, 188.
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Fantemaa ja Kultarannikko olivat brittien protektoraatteja erillään Asantesta ja
pohjoisista maa-alueista. Kaikkein tärkeimpänä kohtana pidettiin todistetta siitä, että
fanteilla oli täysi itsemääräämisoikeus ja että britit olivat saaneet maavuokraa vastaan
pitää linnoituksensa. Heidän valtansa ei näin ollen ulottunut linnoituksen muuria
pidemmälle ilman erillisiä neuvotteluja ja sopimuksia fantien kanssa. 103 Sekyi oli
luultavasti viimeinen, joka käytti vuoden 1844 sopimusta kyseenalaistaakseen brittien
valtaa Kultarannikolla. Hän pyrki todistamaan sen avulla, että britit olivat loukanneet
sopimusta ainakin vuosina 1874 ja 1901 siirtomaansa laillistamisprosessin aikana, kun
heidän olisi pitänyt neuvotella asiasta fantien kanssa. 104 Monet historioitsijat ovat
jälkeenpäin tutkineet sopimuksen sisältöä ja vaikutusta ja tulleet siihen tulokseen, ettei
se ollut läheskään niin merkittävä kuin Sekyi ja muut aikalaiset väittivät.105
Sekyi piti koko poliittisen uransa aikana tärkeänä korostaa, että kolonialismi oli
verrattavissa feodalismiin siinä, että systeemi oli käytännössä absoluuttinen. Suurin ero
englantilaisen ja afrikkalaisen yhteiskunnan välillä oli hänen mukaansa kysymys
kuninkaan ja hänen alamaistensa välisestä suhteesta. Englannissa kuningas ei ollut
alamainen eikä täysivaltainen parlamentin olemassaolon takia. Afrikassa sen sijaan
kuningas oli alamainen hänen kansansa ollessa täysivaltainen. Tämä oli kanta, jonka
Sekyi säilytti koko elämänsä. Tällä esimerkillä hän yritti selittää afrikkalaista perinnettä,
jossa kuninkaalla ei ollut absoluuttista valtaa, vaan sen sijaan he olivat valtionsa
palvelijoita jotka saivat määräysvaltansa valtiolta, eivätkä sen takia esiintyessään
julkisesti

vaikuttaneet

itsenäisesti

vaan

adjutanttiensa

ja

valtuutettujen

yhteisymmärryksessä.106

Johtopäätökset
Euroafrikkalainen kirjallinen tuotanto ja poliittiset manifestit alkoivat esiintyä runsaasti
1800-luvun lopussa. Sitä ennen poliittisesti aktivoituneet euroafrikkalaiset olivat
levittäneet sanomaansa lehdistön välityksellä. Reindorfin, Brewin, Hayfordin ja Sekyin
tuotantoa sävyttivät ajankohtaiset keskustelut Kultarannikolla, joilla oli myös ylirajaiset
Baku 1987, 227−228.
Baku 1987, 236.
105 Boahen 1975, 41.
106 Baku 1987, 268.
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ja atlanttiset vaikutteensa. Atlanttisessa ympäristössä viestintämahdollisuuksien
parantuessa myös aatteet siirtyivät ihmisten, yhteisöiden, maiden ja mantereiden välillä.
Suhdeverkostojensa avulla varsinkin euroafrikkalaiset pystyivät kommunikoimaan
toisilleen maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Reindorfin History mukautui eurooppalaisten
toimittajien käsissä kuvastamaan sen ajan tieteellistä historiantutkimusta ja toimi heti
ilmestyttyään poliittisena apuvälineenä Kultarannikolla. Myös Gone Fantee liike syntyi
samoihin aikoihin kun kansallismieliset liikkeet heräsivät ympäri maailman. Vaikutteet
Japanista luovat myös edellytykset tutkimukselle, joka keskittyisi sen ajan globaalin
verkoston kartoittamiseen eikä vain Atlantin välittömässä läheisyydessä olleisiin maihin.
Tämä kaikki osoittaa että euroafrikkalaiset mukautuivat nopeasti maailmalla leviävien
aatteiden ja suuntausten mukaan. Ajan tasalla pysyminen oli euroafrikkalaisten
olemassaolon edellytys.
Tanskalaisten vielä vaikuttaessa Kultarannikolla he loivat yhdessä paikallisten
asukkaiden

kanssa

ainutlaatuisen

tilan, jossa

vapaampi

kanssakäyminen

loi

euroafrikkalaisen yhteisön, joka vaurastui ensin orjakaupasta ja myöhemmin muista
tulonlähteistä. Brittien tulessa valtaan siirtomaavalta alkoi vähitellen rajoittaa
euroafrikkalaisten toimitilaa sekä kulttuurisesti että poliittisesti. Koulutus ja selkeä visio
paremmasta tulevaisuudesta kannusti kuitenkin euroafrikkalaisia järjestäytymään
vastustamaan siirtomaavaltaa. Tämän tärkeyttä Ghanan itsenäistymiseen johtaneessa
kansannousussa ei kansallinen historiankirjoitus ole liiemmin huomioinut, sillä toisen
maailmansodan jälkeiset tapahtumat on nähty erillisenä ilmiönä. ARPSissa vaikuttaneet
henkilöt ja sitä ennen käydyt keskustelut ja poliittiset toimenpiteet kuitenkin loivat
perustan Britannian ja Kultarannan välillä vallinneeseen ilmapiiriin, joka myöhemmin
edesauttoi Kwame Nkrumahin ja hänen kannattajiaan itsenäisyysponnisteluissa.
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