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WPROWADZENIE

O kontynencie afrykańskim najczęściej myśli się przy okazji informacji 
o kolejnych konfliktach zbrojnych lub klęskach głodu. Ludobójstwo, wojna 
domowa, zamach stanu, wojskowa dyktatura, czystki etniczne, umierające 
z głodu dzieci, ofiary epidemii licznych chorób w tym dżumy XX w., czyli 
AIDS – te elementy dominują w medialnym przekazie na temat tego jakże 
zróżnicowanego i wymykającego się prostym opisom miejsca na Ziemi. 
A przecież ten drugi co do wielkości kontynent świata jest kolebką ludz-
kości i ojczyzną wielkich, nie tylko starożytnych cywilizacji. Dlatego wciąż 
odkrywana historia Afryki zaskakuje i na pewno jeszcze nie raz zaskoczy 
archeologów i historyków. To tu można spotkać jedne z ostatnich na świecie 
pierwotne kultury i tradycje, które przetrwały liczne zawirowania historycz-
ne i są łącznikiem między mieszkańcami dzisiejszej Afryki, a ich przodkami. 
To także region o różnorodnej faunie i florze o ogromnych możliwościach 
w zakresie produkcji żywności i niespotykanych gdzie indziej możliwościach 
rozwoju turystyki. Jednocześnie Afryka jest „najmłodszym” kontynentem 
świata, ponieważ połowę populacji stanowią dzieci i młodzież, co może być 
jej ogromnym atutem w świecie starzejących się społeczeństw i szukających 
młodej siły roboczej inwestorów.

Niniejszy tom stanowi zwieńczenie naukowych dyskusji na II Kongresie 
Afrykanistycznym w Obrze (17–19.09.2010 r.) i po jego zakończeniu. Wpisuje 
się on także w debatę, która została zapoczątkowana na I Kongresie Afrykani-
stycznym w Pieniężnie (18–20.06.2007). Problematyka tomu obejmuje zagad-
nienia słabo zbadane, także w nauce światowej, a zarazem nośne poznawczo 
oraz istotne z punktu widzenia eksplikacji szerszych problemów. Składają się 
one na tom pierwszy pt. Afryka między tradycją a współczesnością. Wybrane 
przykłady kontynuacji i zmian w historii, polityce, gospodarce i społeczeństwie, 
którego dopełnieniem jest tom drugi pt. Afryka między tradycją a współcze-
snością. Wybrane przykłady kontynuacji i zmian w języku, stylu życia, sztuce 
i religii pod redakcją Hanny Rubinkowskiej-Anioł i ks. Jarosława Różańskiego. 

Na niniejszy tom składają się teksty kilkunastu autorów z różnych krajo-
wych ośrodków akademickich i naukowych. Reprezentują oni cały przekrój 
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pokoleniowy polskich afrykanistów. Zdecydowana większość z nich prowadzi 
systematyczne badania terenowe w Afryce.

Afryka jest najbiedniejszym spośród wszystkich kontynentów, a jej miesz-
kańcy żyją najkrócej na świecie. Wciąż boryka się też z problemami mającymi 
swój początek w epoce kolonialnej. Nadal nie wyeliminowano problemu gło-
du i niedożywienia, który trapi ten kontynent od dawna. Pisze o tym Marek 
Pawełczak w eseju Głód i jego skutki społeczne w Sułtanacie Zanzibarskim i na 
jego peryferiach w XIX wieku. Autor przypomina, że niedostatek żywności był 
nieodłącznym elementem życia w Afryce, a wyniszczające populacje klęski 
głodu zdarzały się nawet co dziesięć lat. Tak było zarówno w czasach przed-
kolonialnych, jak i kolonialnych. Nie zmieniło się to również po odzyskaniu 
niepodległości, choć Marek Pawełczak przekonuje, że współcześnie, dzięki 
postępowi technicznemu, bezpieczeństwo żywnościowe Afrykanów zdecy-
dowanie się poprawiło. Niemniej, konsekwencje klęski głodu zależą w dużej 
mierze od organizacji życia społecznego i działających instytucji. Tam, gdzie 
są one słabe lub nie funkcjonują, głód najczęściej oznacza śmierć.

Z głodem i klęskami żywiołowymi, takimi jak np. susza, wiąże się problem 
tzw. uchodźców środowiskowych. Są to osoby zmuszone do opuszczania swojego 
domu, regionu czy kraju z powodu znacznego zaburzenia środowiska, zarówno 
spowodowanego przez naturę, jak i człowieka. Wraz z ocieplaniem się klimatu 
i nasilającymi się nieprzewidywalnymi zdarzeniami pogodowymi podobnych 
uchodźców będzie przybywać. Afryka jest kontynentem, który według naukow-
ców najbardziej odczuje zmiany klimatu. Do skutków tych zdarzeń należy się 
przygotowywać już dziś. Niestety tak się nie dzieje, co potwierdza Gaweł Wal-
czak w tekście Uchodźcy środowiskowi – Hiszpania Afryce czy Afryka Hiszpanii?

Wracając do historii, a przede wszystkim okresu kolonialnego, warto 
przypomnieć, że Afryka była ostatnim skolonizowanym kontynentem, a proces 
kolonizacji na dobre zaczął się dopiero w drugiej połowie XIX w., ostateczny 
kształt zyskując w latach 1884–85 podczas konferencji berlińskiej. Z dziedzic-
twem kolonializmu Afryka boryka się do dziś, choć wbrew powszechnej opinii 
nie jest ono wyłącznie negatywne. Istnieje wiele przykładów wykorzystywania 
mocarstw kolonialnych w wewnętrznych rozgrywkach miejscowych władców 
i plemion. Przykładem może być tu władca państwa Basuto, Moshweshwe I, 
o którym opowiada Michał Leśniewski w eseju Moshweshwe. Słów kilka o sztuce 
przetrwania w okresie kolonialnym. Historia rządów władcy Basuto, interesująca 
sama w sobie, przyczyniła się do narodzin nowoczesnej tożsamości i więzi 
narodowej. I choć ostatecznie kraj nie uniknął kolonialnej okupacji, poczucie 
wspólnoty przetrwało na tyle, że później mógł się odrodzić i uzyskać niepod-
ległość jako dzisiejsze Lesotho.

Wprowadzenie
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Nie tylko przykład Moshweshwe świadczy o tym, że kontakty Afrykanów 
z Europejczykami bywały korzystne dla obu stron. Robert Piętek w tekście 
Kapucyni w kongijskich prowincjach w drugiej połowie XVII wieku przekonuje, 
że do lokalnych rozgrywek wykorzystywane były nie tylko europejskie mocar-
stwa i ich przedstawiciele, ale także chrześcijaństwo. Nowa, głoszona przez 
misjonarzy religia była na rękę wielu władcom, ponieważ ograniczała wpływy 
miejscowych kultów i ich kapłanów. 

Na tym tle bardzo ciekawa jest kwestia obecności (a właściwie jej braku) 
Niemiec wśród znaczących mocarstw kolonialnych Afryki. Można zgodzić 
się z Anną Marią Bytyń, autorką tekstu Fort Gross-Friedrichsburg – początek 
niemieckiej polityki kolonialnej w Afryce, że ostatecznie Niemcy przegrały 
rywalizację o kontynent afrykański. Być może ta porażka w walce o nowe, 
zamorskie terytoria w jakiś sposób wpłynęła na to, że nieuchronny stał się 
wielki europejski konflikt, czyli I wojna światowa. 

Konsekwencje okresu kolonialnego opisuje również Kamil Michta. W tekście 
Apartheid a afrykanerskość: kulturowa definicja tożsamości Burów podejmuje 
m.in. trudny temat narodzin apartheidu w południowej Afryce. Jak twierdzi, 
twórcy i zwolennicy segregacji rasowej jako jeden z argumentów na jej rzecz 
przywoływali m.in. lenistwo afrykańskich mieszkańców. Tymczasem donie-
sienia o niechęci do pracy i lenistwie Afrykanów pojawiły się dopiero wraz 
z napływem białych osadników. Wcześniej w relacjach podróżników z okresu 
przedkolonialnego problem ten praktycznie nie występuje. 

Nie ulega wątpliwości, że okres kolonialny i jego konsekwencje miały 
ogromny wpływ na afrykańską gospodarkę. Ostatnie dekady przyniosły jednak 
pewne zmiany. Na kontynencie pojawiły się obszary wzrostu i intensywnego 
rozwoju. Co zaskakujące, nie chodzi tu wcale o kraje najbogatsze w ropę naf-
tową, stanowiącą naturalne bogactwo kontynentu. Wręcz przeciwnie, często 
to właśnie kraje opierające swój przemysł na ropie są najbardziej narażone na 
konflikty zbrojne i religijne. Rosną też nowe potęgi turystyczne, jednak nadal 
podstawą afrykańskiej gospodarki jest sprzedaż surowców i płodów rolnych. 
Większość z nich trafia na eksport (przez wiele lat odbiorcami były głównie 
kraje Europy i Stany Zjednoczone), co bardzo uzależnia gospodarkę od wahań 
koniunktury międzynarodowej – pisze o tym Paweł Górzny w tekście Zmiany 
w dywersyfikacji handlu i inwestycji międzynarodowych w Afryce Subsaharyjskiej 
w ostatnim półwieczu a rozwój ekonomiczny regionu. Jednak w ostatnich latach 
coraz bardziej aktywne w tym regionie świata są Chiny. Państwo Środka wy-
rasta na coraz ważniejszego partnera Afryki, wypierając z tego obszaru Unię 
Europejską i USA. Widać to zwłaszcza teraz, po zakończeniu kryzysu, który 
Chiny wykorzystały do ugruntowania swojej pozycji na tym kontynencie.

Wprowadzenie
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Dla Afryki zmiany te, przynajmniej na razie, są korzystne ze względu na 
możliwość poszerzenia kręgu partnerów handlowych i uniezależnienie się od 
borykającej się z kryzysem Europy czy wycofujących się powoli z tego obszaru 
Stanów Zjednoczonych. Jednak dla UE i USA (a także Rosji) stanowią one 
zagrożenie ich wpływów i ograniczają rynki zbytu produktów, o czym możemy 
przeczytać w eseju Andrzeja Gąsowskiego Formalne uwarunkowania relacji Unia 
Europejska – Afryka. Wynika z niego, że kontakty te, mimo licznych deklaracji 
i umów, napotykają wiele barier. Jedną z nich są partykularne i często wza-
jemnie sprzeczne interesy poszczególnych państw członkowskich UE. Niestety, 
bez realnej, szeroko zakrojonej współpracy Europa nie ma co liczyć na to, że 
utrzyma swoje znaczenie na afrykańskim kontynencie. A to z kolei odbije się 
negatywnie na jej gospodarce i interesach politycznych.

Pojawiające się możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego w Afryce 
napotykają wciąż liczne bariery. Jedną z nich jest neopatrymonializm, o którym 
pisze Anna Radłowska w tekście Neopatrymonializm w państwach Afryki subsa-
haryjskiej. System ten, charakterystyczny dla państw niedemokratycznych, to 
spadek po okresie kolonializmu i dyktaturach. Wielu ekspertów wskazuje go 
jako jedną z przyczyn niepowodzeń w demokratyzacji kontynentu i rozwoju 
gospodarczym.

Pisząc o Afryce nie można pominąć wydarzeń, jakie na przełomie 2010 
i 2011 r. rozegrały się na północy kontynentu. Do sukcesu „Arabskiego prze-
budzenia” przyczynił się m.in. rozwój internetu i portali społecznościowych, 
o czym przekonuje Rafał Wiśniewski w tekście Web 2.0 i jego wrogowie: zmiany 
społeczno-kulturowe w Afryce Północnej. Nowe technologie stały się zapalnikiem 
ruchów społecznych i po raz pierwszy w historii umożliwiły na taką skalę 
porozumiewanie się obcych i oddalonych od siebie osób. Przyczyniło się do 
tego upowszechnienie dostępu do Internetu, zwłaszcza wśród wykształconej, 
wielkomiejskiej młodzieży. 

Jednak nie tylko na północy kontynentu przemiany polityczne przybierają 
nową formę. W Afryce zanika powoli zjawisko zamachu stanu. Pisze o tym 
Jędrzej Czerep w eseju Demokratyczny przewrót w Afryce – szansa czy zagro-
żenie. Klasyczny zamach jest zastępowany „demokratycznym przewrotem”, 
czego przykładem mogą być wydarzenia w Egipcie w 2013 r. Celem takiego 
przewrotu jest ochrona obywateli przed nadużyciami władzy (w przypadku 
Egiptu tymi obywatelami byli islamiści), jednak jego skutki często trudno 
odróżnić od skutków „tradycyjnego” zamachu stanu. 

Afryka się zmienia w każdym aspekcie swego funkcjonowania. Przykładem 
może być rozwój miast i przenoszenie się do nich mieszkańców wsi. Malwina 
Bakalarska (Zmiany społecznej świadomości czasu w Afryce współczesnej w świe-

Wprowadzenie
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tle procesów urbanizacyjnych) wskazuje na konsekwencje tego trendu. Choć 
lokalne warunki i dziedzictwo historyczne nie pozwalają na to, by w Afryce 
powtórzyły się procesy urbanizacyjne znane ze świata zachodniego, to nie 
ulega wątpliwości, że miasta zmienią społeczeństwo, również wiejskie. In-
nych przykładów na to dostarcza Marta Tobota w tekście Rola społeczeństwa 
muzułmańskiego w walce o niepodległość Ghany analizując strukturę społeczną, 
etniczną i religijną oraz ukazując jej ponadjednostkowe konsekwencje. 

Lucjan Buchalik w eseju Archeologia i tradycja ustna. Próba rekonstrukcji 
historii regionu na przykładzie królestw Kurumbów (Burkina Faso) przypomina 
z kolei, że w Afryce brakuje pisanych źródeł historycznych. Dlatego tak ważna 
jest tradycja ustna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Niestety procesy 
urbanizacyjne mogą spowodować, że historia ustna zostanie zapomniana, 
a tym samym będzie stracona dla historyków. Inne ujęcie odnajdujemy w pracy 
Ryszarda Vorbricha, który w interesujący i komplementarny sposób ukazuje 
dynamikę społeczno-kulturową Kamerunu. Autor wskazuje na złożoność 
procesów wynikających ze specyfiki geopolitycznej lat ubiegłych i mających 
ważkie konsekwencje dla współczesności. 

Na koniec warto wspomnieć o tekście Elżbiety Budakowskiej Imigranci 
afrykańscy w Polsce. Przegląd problematyki. Jej wnioski nie przynoszą Polakom 
chluby. Polskie społeczeństwo nadal bowiem nie jest skłonne akceptować 
ludzi o ciemniejszym kolorze skóry. Dotyczy to zarówno osób o pochodzeniu 
arabskim, jak i mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej. Dlatego przedstawicieli 
tych nacji jest w naszym kraju nadal niewielu i nie kultywują oni swoich 
tradycji. Jednak, jak twierdzi autorka, wraz ze wzrostem liczby imigrantów 
będą oni coraz bardziej zaznaczać swoją odrębność. Trudno powiedzieć, czy 
Polacy będą na to gotowi.

Redaktorzy tomu i autorzy poszczególnych artykułów żywią nadzieję, że 
jego treść przybliży i wyjaśni złożoną problematykę afrykańską, a tym samym 
będzie wkładem w jej naukowe poznanie. Serdecznie dziękują też recenzen-
tom tomu: ks. prof. Jarosławowi Różańskiemu i prof. Maciejowi Ząbkowi za 
celne uwagi i sugestie, które miały istotny wpływ na jego ostateczny kształt. 

Rafał Wiśniewski, Arkadiusz Żukowski
Warszawa – Olsztyn, październik 2013 

Wprowadzenie





RYSZARD VORBRICH

PAŃSTWO KOLONIALNE I POSTKOLONIALNE – 
AEVUM VERSUS RUPTORIS

Przykład Kamerunu

Gdy jako młody antropolog, wraz z kolegami ze studiów, rozpoczynałem 
przed ponad trzydziestu laty badania terenowe w Kamerunie, zgodzony przez nas 
tłumacz zapytał nas: w jakim języku chcecie rozmawiać, po francusku, angielsku 
czy niemiecku? W ten sposób ten młody człowiek z górskiej wioski, a zarazem 
uczeń liceum w pobliskim mieście, zwrócił naszą uwagę na niezwykły status 
językowy kraju, wynikający z jego złożonej historii kolonialnej. Współczesny, 
niepodległy Kamerun miał bowiem swego antenata – państwo kolonialne.

Wśród pięćdziesięciu z górą państw afrykańskich tylko nieliczne stanowią 
w jakimś sensie1 kontynuację przedkolonialnych struktur politycznych. Więk-
szość jest bezpośrednią kontynuacją państw kolonialnych, czyli terytoriów 
kolonialnych: obszarów zależnych (kolonii, protektoratów) lub obszarów 
powierniczych. 

Dziewiętnastowieczna praktyka europejskich mocarstw kolonialnych 
dążących do zinstytucjonalizowania kolonii sprawiła, że stały się one insty-
tucją prawa publicznego Europy, a nie podmiotem międzynarodowego prawa 
publicznego2. W ten sposób poszczególne terytoria kolonialne zyskały wiele 
atrybutów państwa, takich jak terytorium (o określonych granicach, uzna-
wanych przez inne podmioty prawa międzynarodowego), stała ludność oraz 
zhierarchizowana i scentralizowana struktura władzy. 

Od zwykłych suwerennych państw różnił je jednak podrzędny charak-
ter władzy. Nie była ona suwerenna, lecz podporządkowana zewnętrznemu 

1 Niektóre (np. Lesoto i Uganda) są bezpośrednimi sukcesorami przekolonuialnych państw 
Basoto i Buganda. Inne (np. Mali oraz Ghana) przybrały nazwy dawnych organizmów politycz-
nych, zaledwie częściowo pokrywając się z ich terytorium (Mali) lub w ogóle nie mając z nimi 
nic wspólnego (Ghana).

2 Choć pojęcie kolonii występowało w licznych dziewiętnastowiecznych traktatach, a nawet 
w Pakcie Ligii Narodów, nie zostało zdefiniowane prawnie.
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centrum, leżącemu w odległej europejskiej metropolii. Państwa kolonialne 
pojawiły się w Afryce w XIX wieku zarówno na terytoriach posiadających jak 
i nieposiadających tradycji własnej państwowości. Bywało, że – jak na przykład 
w górnym i środkowym dorzeczu Nigru – powstawały na gruzach wcześniejszych 
przedkolonialnych formacji państwowych, które ulegały rozpadowi lub znisz-
czeniu jeszcze przed pojawieniem się Europejczyków. Te tradycyjne państwa 
afrykańskie, które dotrwały do epoki europejskiego podboju, zostały rozbite, 
a ich terytoria włączone do większych jednostek terytorialno-administracyjnych, 
jak to miało miejsce z państwem Samoriego. Niekiedy taka aneksja dotyczyła 
całości terytorium państwa, jak stało się w przypadku Bugandy, wcielonej 
w całości (a nawet z powiększonym terytorium) do protektoratu Ugandy. 
Częściej, jak to miało miejsce w przypadku emiratu Adamawa, nowe granice 
państw kolonialnych przerywały ciągłość terytorialną tradycyjnego państwa, 
a jego rozdzielone człony egzystowały (w ramach Nigerii i Kamerunu) jako 
odrębne jednostki administracyjne, korzystające w różnym stopniu z namiastek 
samodzielności, jaką gotowi im byli przyznać Brytyjczycy, Niemcy lub Francuzi. 
Zdarzało się również, że przedkolonialne państwa, tracąc swą suwerenność na 
rzecz jednego z europejskich mocarstw, zachowywały terytorialną integralność 
przez cały okres kolonialny. Tak było w przypadku Zanzibaru, Rwandy, Burundi, 
Lesoto i Suazi, a także Maroka, Tunezji i Egiptu w Afryce Północnej3.

Choć w Afryce, w przeciwieństwie do innych obszarów pozaeuropejskich 
o znaczącym osadnictwie europejskim (np. Australii), zdecydowanie rzadziej 
znajdowała zastosowanie doktryna zajmowania ziem niczyich (tzw. res nul-
lius), to należy pamiętać, że proces tworzenia struktur terytorialnych państw 
kolonialnych dokonywał się tu często na obszarach pozbawionych wcześniej 
rodzimych formacji państwowych. Tam, gdzie takowe istniały, nie były one 
traktowane przez Europejczyków jako podmioty prawa międzynarodowego 
(prawa narodów – ang. law of nations, fr. droit de gens), choć dla celów prak-
tycznych, a także w celu międzynarodowej legitymizacji roszczeń terytorial-
nych metropolii, dochodziło do zawierania traktatów protekcjonistycznych 
z lokalnymi władcami. Stosunki między metropolią a kolonią nie były jednak 
regulowane przez prawo międzynarodowe4, a mieszkańców kolonii reprezen-
towały w przestrzeni międzynarodowej państwa kolonizujące. 

W efekcie to rywalizacja europejskich metropolii decydowała o kształcie 
terytorialnym i wewnętrznej strukturze państw kolonialnych. Granice kolonii 

3 Zob.: M. Fe r ro, Historia kolonizacji, Warszawa 1997.
4 Jak przyznał Carl Peters, który zdobył dla Niemiec Tanganikę, „Wiem, że te umowy są 

fikcyjne, ale czy inni działali inaczej?”, M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 97.
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wyznaczały w dużej mierze arbitralne decyzje metropolii, będące niekiedy 
wypadkową ścierania się interesów mocarstw kolonialnych w zupełnie innych 
regionach. Za jaskrawy przykład tego rodzaju polityki („handlu Niderlan-
dami”) może być uznane zrzeczenie się przez Niemcy roszczeń do Ugandy 
i Zanzibaru w zamian za otrzymaną od Wielkiej Brytanii wyspę Helgoland 
na Morzu Północnym5.

W rezultacie to państwa metropolitarne zawierały między sobą umowy 
określające kształt państw kolonialnych6, a specjalne klauzule kolonialne tych 
umów rozszerzały stosowanie traktatów dotyczących handlu, żeglugi lub osie-
dlania się na terytoriach zależnych lub mandatowych. Włączenie afrykańskich 
państw kolonialnych w ogólnoświatowy obieg gospodarczy i społeczny ozna-
czało de facto uczynienie z nich przedłużenia gospodarki i polityki społecznej 
metropolii. Rzutowało to na układ miejscowej infrastruktury materialnej 
i symbolicznej: dróg, barier administracyjnych itd. Często oznaczało zerwanie 
dawnych, przedkolonialnych relacji społecznych i gospodarczych, przerwanie 
tradycyjnych łańcuchów społecznych, wytyczenie na nowo przestrzeni wymia-
ny, polityki, kultury i języka. 

W ten sposób sztucznie (w cieniu dyplomatycznych targów mocarstw ko-
lonialnych) wytyczane granice trwale uformowały obraz współczesnej Afryki. 
Niepodległe obecnie państwa afrykańskie są w swej zdecydowanej większości 
przedłużeniem struktur kolonialnych. W efekcie wśród afrykańskich państw 
postkolonialnych dominuje model oparty nie na wspólnocie historii i kultury, 
lecz na kolonialnych strukturach polityczno-terytorialnych.

Jednym z najciekawszych pod tym względem współczesnych państw 
afrykańskich jest Kamerun. Stanowi on sztuczny twór polityczny, w którym 
nakładają się i mieszają zaszłości trzech państw kolonialnych (związanych 
z niemiecką, francuską i brytyjską tradycją kolonialną) oraz kilku państw 
przedkolonialnych. Kraj ten wielokrotnie zmieniał granice, posiada dwa języ-
ki oficjalne (angielski i francuski), jest zamieszkany przez mozaikę ludności 
mówiącą ponad dwustu językami lokalnymi i odwołuje się do dwóch uniwer-
salnych religii (islamu i chrześcijaństwa). Przy tym, jak żadne inne z państw 
afrykańskich, jest przykładem niezwykle silnego przemieszania dwóch ten-

5 Co niemieccy krytycy polityki własnego rządu (C. Peters) skwitowali hasłem: „trzy kró-
lestwa za wannę”. Kanclerz Georg Leo von Caprivi odpowiedział celną uwagą, oddającą istotę 
„handlu Niderlandami”: „Królestwa trzeba było dopiero zdobyć, a wannę można było już wstawić 
do łazienki”, M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 90.

6 Tylko Wielka Brytania podpisała w ciągu trzech kluczowych dekad „rozbioru Afryki” 
(1885–1914) 30 traktatów z Portugalią, 25 z Niemcami i 149 ze swą główną rywalką – Francją. 
Por. M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 89.

Prawo kolonialne i postkolonialne – „aevum versus ruptoris”...
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dencji: zrywania ciągłości z jednej strony oraz trwałości struktur społecznych 
i świadomości wspólnoty dziejów z drugiej.

Warto przyjrzeć się, jak stworzono Kamerun, jak wytyczono i jak wielo-
krotnie zmieniano jego granice. Kamerun leży w międzyrzeczu dwóch wielkich 
rzek afrykańskich: Konga i Nigru. Obejmuje skrajnie różne strefy geograficz-
no-klimatyczne (od dżungli równikowej, poprzez górskie masywy i rozległe 
płaskowyże, aż po suche równiny Sahelu, sięgające doliny jeziora Czad). Jest 
jedynym krajem w Afryce, gdzie mieszkają zarówno Arabowie (na północy) 
jak i Pigmeje (na południu).

Ukształtowane na przełomie XIX i XX wieku państwo kolonialne nie było 
pierwszym na tym terenie. W odleglejszej przeszłości – między XIII a XVIII 
wiekiem – istniało tu (głównie na północnych obrzeżach współczesnego Ka-
merunu) kilka państw. W XIX wieku do swej największej potęgi doszły króle-
stwa Mandara i emirat Adamawa na północy oraz królestwo Bamum i liczne 
wodzostwa na południu (zob. ryc. 1). 

Sekwencja przedsięwzięć gospodarczych i politycznych planów mocarstw 
kolonialnych sprawiła, że u progu ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku – na 
początku wyścigu o kolonie w Afryce – obszar ten znalazł się na marginesie 
zainteresowań głównych mocarstw kolonialnych. Wielka Brytania koncen-
trowała się na Nigerii Francja, rękami P.S. de Brazza zajmowała prawy brzeg 

RYSZARD VORBRICH

Ryc. 1. XIX-wieczne państwa na terenie 
współczesnego Kamerunu (źródła: Mveng, 
Beling-Nkoumba 1978: 126; Barbier 1987: 52)
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Konga i basen Ogowe, a pomiędzy tymi ziemiami ostał się skrawek Afryki 
będący (do czasu) poza sferą zainteresowania głównych mocarstw kolonial-
nych. To tu za sprawą nowego mocarstwa kolonialnego – cesarskich Niemiec 
– powstał Kamerun. 

Ziemie te nie stanowiły bowiem krainy naturalnie zintegrowanej, na 
przykład elementami fizjografii. Nie tworzą jej tu zlewiska jakiejś rzeki, nie 
obramowują masywy górskie. Nie była ona też wcześniej jako całość w żaden 
sposób zintegrowana politycznie. Państwo Kamerun jest czystą inwencją Euro-
pejczyków, wykreowaną przez grę interesów Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji.

Już sama nazwa kraju ma pochodzenie europejskie. Pochodzi ona od por-
tugalskiej nazwy krewetki z gatunku Callianassa Turnerana White, która okreso-
wo pojawia się w ujściu rzeki Wuri. Portugalscy żeglarze, którzy zawinęli w te 
strony w 1472 roku, od obfitości tego gatunku nadali tym wodom nazwę „rzeka 
krewetek” – Rio de los Camaroes7. W ten sposób okolice ujścia Wuri weszły do 
europejskiej geografii pod angielską nazwą „Cameroon”, francuską „Cameroun” 
oraz niemiecką lub polską „Kamerun”. Początkowo nazwa ta odnosiła się do 
stosunkowo wąskiego pasa wybrzeża. Z czasem objęła obszary podbite przez 
Niemcy, wciskające się pomiędzy francuskie i brytyjskie imperia kolonialne 
klinem sięgającym ponad 1500 km w głąb interioru, aż po jezioro Czad na pół-
nocy i niemal Ubangi i Kongo na zachodzie. Od XVI wieku wybrzeże Kamerunu 
było eksploatowane przez kupców portugalskich, hiszpańskich, francuskich, 
holenderskich, angielskich i w końcu także niemieckich. Pod koniec XIX wieku 
pojawili się tam Polacy8 i Szwedzi, a na początku XX wieku także Norwegowie. 

Mimo iż angielscy misjonarze założyli u ujścia Wuri (w Duala w 1849 r., 
w Victorii w 1859) pierwsze stałe misje chrześcijańskie i umieścili tam kon-
sulów, którzy doprowadzili do podpisania traktatów z miejscowymi wodzami, 
regulujących handel i ruch portowy, to właśnie Niemcy przejęli w ostateczności 
kontrolę polityczną nad tym terytorium.

Powstanie niemieckiej kolonii Kamerunu wiązać można pośrednio z efek-
tami Konferencji Berlińskiej. U progu lat osiemdziesiątych XIX wieku ujawniły 
się z całą siłą konflikty interesów mocarstw europejskich na terenie Afryki. Nie 
mamy tu miejsca, aby przedstawić wielowątkowy proces europejskiego podboju 
Afryki, ale musimy dać przegląd głównych kierunków ekspansji, pozwalający 
na ukazanie kontekstu wydarzeń u wybrzeży Kamerunu.

7 Nazwa ta pojawia się po raz pierwszy w 1500 roku na planisferach Juana de la Costa jako 
Rio de los Camaros, http://www.henry-davis.com/MAPS/Ren/Ren1/305.html [10.09.2010]. 

8 Zob.: R. Vo r b r i c h, Kameruńska wyprawa S.S. Rogozińskiego (1882–1885) na tle epoki 
kolonialnej, „Afryka”, 16(2002–2003), s. 1–20. 

Prawo kolonialne i postkolonialne – „aevum versus ruptoris”...
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Anglia jako mocarstwo morskie dążyła do opanowania wybrzeży, od Fre-
etown w Sierra Leone poprzez Przylądek Dobrej Nadziei aż do Zanzibaru. Po 
faktycznej okupacji Egiptu i usadowieniu się w Południowej Afryce, stawiała 
sobie za cel ustanowienie połączenia Kapsztadu z Kairem poprzez krainę 
Wielkich Jezior.

Francja, posuwając się od strony Senegalu (gdzie miała swoje kolonie od 
połowy XIX wieku) z biegiem Nigru, zamierzała opanować rozlegle obszary 
Sudanu aż do jeziora Czad, a kierując się od Gabonu do Górnego Nilu, dotrzeć 
do Dżibuti.

Podczas gdy słabnąca Portugalia ograniczała swe plany do połączenia 
kolonii po obu stronach kontynentu: Angoli i Mozambiku, nowy gracz na Czar-
nym Lądzie – cesarskie Niemcy – jako cel stawiał sobie stworzenie imperium 
Deutsch-Mittelafrika, sięgającego od Kamerunu (a w skrajnych wersjach od 
Senegalu) po Tanganikę9.

Wszystkim tym aspiracjom stanął na drodze król Belgów Leopold II i jego 
agent H.M. Stanley. Ich działania, zmierzające do budowy Wolnego Państwa 
Kongo burzyły dalekosiężne plany europejskich mocarstw kolonialnych10.

W tych okolicznościach zwołano w Berlinie międzynarodową konferen-
cję (1884–1885), która miała ustalić reguły gry w „wyścigu po kolonie”. Jej 
bezpośrednią przyczyną były konflikty wokół Konga, jednak w rzeczywistości 
została ona zorganizowana i była manipulowana przez Bismarka, pragnącego, 
aby Niemcy mogły uczestniczyć w podziale łupów11. W trakcie konferencji nie 
tyle dokonano podziału Afryki (jak zwykło się mówić), czy oznaczono strefy 
wpływów, co raczej sformułowano reguły, które miały obowiązywać przy 
przyszłym podziale kontynentu. Wśród kilku zasad ustalonych w Berlinie dwie 
miały znaczenie zasadnicze. 

Po pierwsze, mocarstwa europejskie zobowiązały się nie zajmować ziem 
„na dziko”, bez powiadomienia o tym innych mocarstw. Chodziło o to, by inne 
państwa mogły zgłosić zastrzeżenia, jeżeli nie zgadzałyby się z polityką kon-
kurentów12. Po drugie, obowiązywać miała zasada efektywności. Głosiła ona, 
że uprawnione roszczenia do danego terytorium będą miały tylko te podmioty 
prawa międzynarodowego, które mogły wykazać się jego efektywnym zago-
spodarowaniem ekonomicznym lub efektywnym opanowaniem (utrzymaniem 

9 Por.: F. F i s c h e r, Germany’s Aims in the Firsth Word War, New York 1967.
10 Por.: H.W. Wa c k, The Story of the Congo Free State, New York, London 1905; G. N z o n -

g o l a - N t a l a j a, The Congo from Leopold to Kabila: A People’s History, London 2002.
11 Wśród czternastu państw biorących w niej udział zabrakło przedstawiciela Afryki. Jedynymi 

państwami do pewnego stopnia pozaeuropejskimi były w tym gronie USA oraz Imperium Osmańskie.
12 M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 87.
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porządku). Jako podmioty prawa międzynarodowego w praktyce funkcjono-
wały państwa uznane na arenie międzynarodowej, przy czym Wolne Państwo 
Kongo uzyskało podobny status13. Stanowiło to praktyczne odniesienie do 
teoretycznej zasady prawa rzymskiego uti possidetis14. Wśród zasad zajmowania 
terenów afrykańskich istotne znaczenie miała także możliwość wykazania się 
przez państwa europejskie odpowiednimi traktatami z lokalnymi wodzami. 
Układy z wodzami w praktyce przejawiały się ich zgodą na wywieszenie flagi 
europejskiego państwa15.

W tych okolicznościach prawnych i politycznych cesarskie Niemcy ob-
jęły protektoratem wybrzeże kameruńskie. Rząd niemiecki powołał się przy 
tym na działające tam od 1868 i 1874 roku faktorie kupieckie Woermanna 
oraz Jantzena i Thormahlena, jak również na traktaty handlowe z lokalnymi 
wodzami. Sama procedura formalnego i faktycznego zajęcia Kamerunu czy 
raczej kreowania kolonii, tak typowa dla postępowania kolonizatorów w całej 
Afryce, rozegrała się w trzech zazębiających się krokach. 

Pierwszym było przygotowanie gruntu traktatowego i podjęcie działań 
prawno-symbolicznych. Początkowo wydawało się, że ziemie dzisiejszego 
Kamerunu przypadną Wielkiej Brytanii. Skłonni byli to zaakceptować naj-
więksi wodzowie wybrzeża. Niektórzy z nich słali nawet odpowiednie petycje 
do Londynu. Dopiero wobec oficjalnej odmowy rządu brytyjskiego zwrócili 
się ku Niemcom16. Sprawy nabrały tempa w roku 1884. Wobec równoległych 

13 W latach 1885–1908 Wolne Państwo Kongo nie miało formalnie statusu kolonii, lecz było 
królestwem – prywatną własnością króla Belgów Leopolda II. Zgodnie z ustaleniami Kongresu 
Berlińskiego na terytorium Wolnego Państwa Kongo handel miał być tam otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych. Zakładano wolność działalności towarzystw misjonarskich i filantropijnych. 
W rzeczywistości realną władzę sprawowały tam zależne od króla spółki handlowe. W obliczu 
międzynarodowej kampanii przeciw zbrodniom popełnianym w Kongu Leopold II został zmu-
szony do scedowania swej własności Królestwu Belgii i od 1908 roku kolonia ta przyjęła oficjalną 
nazwę „Kongo Belgijskie”.

14 Por.: S.E. C ro w e, The Berlin West African Conference, 1884–1985, New York 1981. Łac. 
uti possidetis („jak posiadacie”) – formuła prawa międzynarodowego, przyznająca prawo zatrzy-
mania terytoriów okupowanych w chwili zawierania traktatu. Por.: W. Ko p a l i ń s k i, Słownik 
wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1983, s. 442.

15 Wywieszanie sztandarów miało nie tylko znaczenie symboliczne, ale i prawne. Przybierało 
niekiedy postać prawdziwego wyścigu o ziemie. Jak zauważył złośliwie H.M. Stanley, spotkawszy 
P. Brazza nad brzegiem Konga: „brakowało mu wszystkiego prócz trójkolorowych sztandarów, 
wypychał nimi swoje bagaże”. Zob.: M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 98. Nie wiedział 
jeszcze wówczas, że ten Włoch na służbie francuskiej, właśnie przy pomocy sztandarów rozda-
wanych okolicznym wodzom, „sprzątnął mu sprzed nosa” prawobrzeżne Kongo. 

16 Wódz Bell słał listy do królowej Victorii (1864), a wódz Akwa do premiera Wielkiej 
Brytanii (1881). Rząd brytyjski odmówił ich prośbom w 1882 roku. Zob.: A. M v e n g, A. B e -
l i g - N ko u m b a,  Manuel d'Histoire du Cameroun, Yaoundé 1978, s. 167n.
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działań agentów Wielkiej Brytanii i Francji, którzy w latach 1883–1884 
zaczęli zawierać traktaty z lokalnymi wodzami wybrzeża, władającymi 
ziemiami leżącymi coraz bliżej ujścia Wuri, Adolf Woerman, rezydujący 
w Niemczech właściciel hamburskiego domu handlowego mającego faktorię 
u ujścia Wuri, wzmógł w Berlinie zabiegi o aneksję tych ziem przez Niemcy. 
W tym czasie jego młodszy brat, Eduard Woermann przybył pospiesznie do 
Douala, aby zawrzeć z jej wodzem, królem Akwa traktat przekazujący de 
facto i de iure władzę w ręce agentów niemieckiej firmy. Wspomniany trak-
tat można uznać za pierwszy dokument powołujący do życia kraj zwany do 
dzisiaj Kamerunem. 

Traktat zaczynał się od stwierdzenia: „My niżej podpisani, król i wodzowie 
terytorium zwanego Kamerunem, między rzeką Bimba na północy i 4°10’ sze-
rokości północnej na południe, my dzisiaj, podczas zebrania mającego miejsce 
w faktorii niemieckiej u nabrzeża króla Akwa dobrowolnie decydujemy, że: 
zrzekamy się dzisiaj całkowicie naszych praw dotyczących suwerenności, 
prawodawstwa i administrowania naszym terytorium na rzecz Pana Edwarda 
Schmidta, działającego na w imieniu firmy C. Woermann i Johannes Thor-
mählen z Hamburga, handlujących od lat na tej rzece”17.

Traktat został podpisany 12 lipca 1884 roku. Tego samego dnia u ujścia 
rzeki Wuri zakotwiczyła niemiecka kanonierka Möve. Przybyły na jej pokła-
dzie Gustaw Nachtigal, konsul niemiecki w Tunisie po zejściu na ląd wywiesił 
niemiecką flagę i ogłosił „wzięcie w posiadanie ziemi kameruńskiej w imieniu 
Cesarza Niemiec”. 

Drugi krok niemieckiej kolonizacji Kamerunu to mozolne zdobywanie 
i podporządkowywanie terytorium kraju. Składała się nań cała seria wy-
praw badawczych i militarnych, połączonych z pacyfikacją społeczności 
lokalnych, plemion, wodzostw i królestw interioru, stawiających opór na-
jeźdźcy. Wszystko zaczęło się nazajutrz po podpisaniu pierwszego traktatu, 
kiedy to jeden z wodzów wybrzeża – Lock Proso z Bonaberi (dzisiaj prawo-
brzeżnej dzielnicy Douala) starający się o protekcję brytyjską – zerwał flagę 
niemiecką. Ta krótka rewolta została wkrótce (w grudniu 1884) stłumiona 
po zbombardowaniu osady przez okręt niemiecki i zdobyciu jej przez przy-
były desant. Ten etap tworzenia Kamerunu zakończył się w zasadzie w 

17 Cyt. za: tamże, s. 168. Dalej traktat zawierał też klauzule zastrzegające pewne prawa 
dla jego kameruńskich sygnatariuszy. Gwarantował im prawo własności ziem zajmowanych 
przez osady i tereny uprawne. Złamanie tych klauzul ćwierć wieku później stało się przyczyną 
rozruchów w przeddzień I wojny światowej, co przyspieszyło utratę Duali przez Niemcy w 1914 
roku. W. L e o p o l d, Kolonializm niemiecki w Kamerunie i jego współczesne oceny, „Przegląd 
Socjologiczny”, 31(1979), z. 2, s. 37–57.
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1902 roku, gdy poddał się władzy niemieckiej lamido18 z Rey Bouba, ostatni 
feudał fulbejski na północy kraju19. Do 1911 roku trwała jeszcze budowa 
zasadniczej infrastruktury militarnej kolonii (sieci fortów w interiorze), a do 
roku 1914 – budowa infrastruktury gospodarczej i administracyjnej (m.in. 
sieci dróg)20. 

Trzeci etap kolonizacji – dotyczący już międzynarodowej pozycji państwa 
kolonialnego – polegał na wyznaczeniu jego zasięgu terytorialnego oraz trak-
tatowego usankcjonowania. Działania te rozpoczęły się niemal nazajutrz po 
aneksji pasa wybrzeża w roku 1884. 

Przybyły 19 lipca 1884 konsul brytyjski w Calabarze Edward Hewett 
starał się zapobiec ekspansji niemieckiej, zawierając (także przy pomocy 
Polaków ze stacji naukowej na wyspie Mondoleh) serię traktatów z lokal-
nymi wodzami wybrzeża, głównie z okolic Victorii. Nie zostały one jednak 
zatwierdzone przez Foreign Office. W efekcie rządy brytyjski i francuski 
uznały zwierzchnictwo Niemiec nad Kamerunem. Traktat niemiecko-brytyjski 
z 21 marca 1885 roku sankcjonował władztwo Niemiec nad ziemiami wokół 
Mont Cameroun aż po Calabar i Cross-River. Traktat niemiecko-francuski 
z 15 grudnia 1885 roku jako linię rozdzielające posiadłości obu państw ustalał 
rzekę (miejscowość) Kampo (Campo). W tym czasie można mówić jedynie 
o zalążku kraju i państwa kolonialnego, obejmującego zaledwie wąski pas 
wybrzeża (zob. ryc. 2.)21. 

Niemcy jednak nie zamierzali na tym poprzestać. Mając zagrodzoną drogę 
wiodącą w poprzek Afryki do Tanganiki, postanowili pomiędzy posiadłości 
francuskie i brytyjskie wbić klin sięgający jeziora Czad. Realizując ten dale-
kosiężny plan, między 1886 a 1890 rokiem uproszczone (niemal proste) linie 
rozdzielające posiadłości niemieckie od brytyjskich i francuskich przedłużono 

18 Lamido – tytuł na wpół samodzielnego feudała fulbejskiego z emiratu Adamawa, poło-
żonego na terenach współczesnego Kamerunu.

19 W tym samym roku pokonany został ostatecznie Subeirou, emir z Yola, który, wyparty ze 
swej stolicy przez Brytyjczyków, w zażartych walkach odwrotowych wycofywał się na wschód 
w kierunku Maroua, która przypadła Niemcom. 

20 Wielokrotnie zmieniano stolicę kolonii. Początkowo funkcję tę pełniła Duala. Wkrót-
ce z powodu złego klimatu, przeniesiono ją do Buea, położonej na u stóp góry Fako (Mont 
Cameroun), aby po trzęsieniu ziemi w 1909 roku przenieść ją z powrotem do Douala. W 
1914 roku, wraz z wybuchem wojny stolicą została Yaoundé, położona w głębi kraju, wśród 
wzgórz o zdrowym klimacie. Pełni tę funkcję do dzisiaj. T. Ke t c h o u a, Contribution à l’Histo-
ire du Cameroun de 450 avant Jésus-Christ à nos Jours, Paris 1962; W. L e o p o l d, Kolonializm 
niemiecki..., dz. cyt.

21 Zob.: T. Ke t c h o u a, Contribution à l’Histoire, dz. cyt.; A. M v e n g, A. B e l i g - N ko -
u m b a,  Manuel..., dz. cyt., s. 174.
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w kierunku Yola na zachodzie i Goka oraz Duka na południu i wschodzie 
(zob. ryc. 3)22. 

W następnych latach ustalono i precyzyjnie wyznaczono w terenie pozostałe 
50% granic kraju. Proces ich „wykuwania” był dość złożony i niepozbawiony 
dramatycznych zwrotów. Podczas delimitacji granic w terenie, okazywało się 
przeważnie, że linie wyznaczone w europejskich gabinetach, na nieprecyzyj-
nych mapach, obejmujących niezbadane jeszcze przez kartografów terytoria 
niewiele miały wspólnego z układem naturalnych jednostek fizjograficznych, 
rzek, masywów górskich lub działów wodnych23. W jeszcze mniejszym stopniu 
uwzględniały one czynnik ludzki, czyli strukturę etniczną terenu i tradycyjne 
powiązania gospodarcze mieszkańców. Stąd też układy o uznawaniu roszczeń 
terytorialnych w koloniach obejmowały z reguły klauzule dotyczące przyszłej 
dokładnej delimitacji granicy24. 

22 Traktaty ustalały jedynie idealne linie graniczne. Traktat pomiędzy lordem Resebery a hra-
bią Hatzdeldem (z 27 lipca 1886) przedłużał linię podziału pomiędzy posiadłościami brytyjskimi 
i niemieckimi w bardzo ogólny sposób: „z punktu końcowego z pierwotnej linii w Starym Calabarze 
nad Cross-River, po przekątnej, aż do prawego brzegu Benoue, na wschód od Yola, pozostawionego 
po stronie angielskiej”. A. O w o n a, La Naissance du Cameroun (1884–1914), „Cahiers d’Études 
Africaines”, 49(1973), s. 16–36. A. M v e n g, A. B e l i g - N ko u m b a,  Manuel..., dz. cyt., s. 169n.

23 Okazało się, że Rio del Rey, które miało odgraniczać Nigerię od Kamerunu, było jedynie 
zagłębieniem wybrzeża a nie rzeką, Zob. M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 90.

24 Przykładu takiej klauzuli dostarcza umowa francusko-angielska z 1890 r. dotycząca Czadu. 
Mówiła ona, że „[o]ba rządy zgadzają się, że w przyszłości linie idealne, które posłużyły do wyty-
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Ryc. 2. Kamerun 1885–1890 
(źródło: Mveng, Beling-Nkoumba 1978: 174)

Ryc. 3. Kamerun 1890 
(za: Mveng, 1963: 289)
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Jak trudne było to zadanie świadczy fakt, że na dokładną delimitację 
granicy pomiędzy niemieckim Kamerunem a francuskim Kongo (Francuską 
Afryką Równikową) trzeba było czekać aż osiemnaście lat, do 1908 roku. Na 
niektórych odcinkach odbiegała ona o kilkadziesiąt kilometrów od „idealnej” 
linii ustalonej w roku 1890 (zob. ryc. 5). 

Po zakończeniu procesu delimitacji granic, Kamerun, jak się wówczas 
(w 1911 roku) wydawało, osiągnął swój ostateczny kształt, przypominający 
trójkąt (klin) opierający się krótszym bokiem o terytorium hiszpańskiej Gwinei 
Równikowej oraz francuski Gabon, dwoma dłuższymi bokami zaś, ułożonymi 
pod kątem ostrym, sięgający południowych brzegów jeziora Czad (zob. ryc. 6).

W ten sposób nowo powstałe granice przerwały mające wielowiekową 
tradycję szlaki handlowe i relacje polityczne. Na północy kraju największe kon-
sekwencje miało zerwanie politycznej ciągłości relacji (nominalnej podległości) 
lamidatów fulbejskich ze stolicą emiratu Adamawa – Yola, a za jego pośrednic-
twem z imperium Sokoto. Co ważniejsze, przerwane zostały szlaki wymiany 
handlowej pomiędzy doliną górnego Benoue i masywu Adamawa a Kano. To za 

czenia granicy, zastąpi się stopniowo szlakiem wyznaczonym przez naturalną konfigurację terenu, 
przechodzącym przez punkty dokładnie określone”. M. Fe r ro, Historia kolonizacji, dz. cyt., s. 90.
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Ryc. 4. Mapa niemieckiego Kamerunu 
z roku 1905

Ryc. 5. Delimitacja wschodniej granicy 
Kamerunu (1907–1911) (za: Owona 1973: 31)
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pośrednictwem sieci handlowej Kano tereny Środkowego Sudanu utrzymywały 
łączność z północną Afryką. Z Adamawa na północ przewożono kość słoniową 
i niewolników, w przeciwną stronę zaś konie, broń palną, sól i wyroby luksusowe 
(w tym pochodzące znad Morza Śródziemnego – zob. ryc. 8). 

Podobne zerwanie ciągłości relacji handlowych miało miejsce na po-
łudniowym odcinku zachodniej granicy Kamerunu, gdzie górzyste regiony 
interioru (bogata kraina Bayongu, do której bezskutecznie próbował dotrzeć 
S. Rogoziński) straciły możliwość eksportu kości słoniowej i niewolników do 
Calabaru, który znalazł się po nigeryjskiej stronie granicy. W tym przypadku 
dynamika zmiany granic była jednak o wiele większa (zob. ryc. 9). 

Nowe granice włączyły w jeden państwowy organizm terytoria i ludy, 
których nie łączył ani układ struktur fizjograficznych (suchą, stepową pół-
noc kraju oddzielał od wilgotnego, pokrytego lasami tropikalnymi południa 
wyniosły i rozległy masyw Adamawa), ani wspólnota tradycji politycznych 
(największe przedkolonialne państwo południa – Bamun – budowało swą 
tożsamość na pamięci o odparciu niedawnej fulbejskiej inwazji z północy), ani 
wspólna kultura (na północy dominowała kultura islamu, na południu religie 
rodzime). Kształtujące się państwo kolonialne wchłonęło w swe terytorium 
przedkolonialne organizacje państwowe (takie jak Bamun i liczne wodzostwa) 
lub rozczłonkowało swymi granicami terytoria innych (największe z nich, 
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Ryc. 6. Kamerun w 1911 roku 
(za: Mveng 1963: 307)

Ryc. 7. Kamerun w 1914 roku 
(za: Mveng-Beling- Nkonkoumba 1978: 181)
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czyli emirat Adamawa został przecięty niemal w połowie). Spowodowało to 
przeorientowanie relacji politycznych i kontaktów handlowych. Tereny leżące 
na północ od masywu Adamawa stały się obszarem peryferyjnym nowego 
państwa, co utrwaliło się do dzisiaj. Od tego czasu główne szlaki handlowe 
(wyznaczane przez nowo budowane drogi) nie biegły już równoleżnikowo, 
wzdłuż pasa Sudanu (na zachód do Kano lub na wschód do doliny Nilu), lecz 
południkowo, w kierunku Zatoki Gwinejskiej, do Douala i Victorii.

Kształt nowo utworzonego państwa kolonialnego nie okazał się jednak 
ostateczny. W kolejnych latach czekały go znaczące zmiany. Nie były one rezul-
tatem podboju, lecz następstwem gry dyplomatycznej wielkich mocarstw o inny 
skrawek Afryki – leżące na przeciwległym krańcu kontynentu Maroko. U progu 
XX wieku było to jedno z ostatnich (oprócz Etiopii i Liberii) nominalnie niepod-
ległych państw tego kontynentu. Za zrzeczenie się roszczeń do części Maroka 
Niemcy zażądały rekompensaty w innym regionie Afryki. Otrzymały ją kosztem 
terytorium Afryki Równikowej. Do Kamerunu przyłączono obszar dorzecza 
Sanghi, co dawało Niemcom bezpośredni dostęp do kotliny i rzeki Kongo25. 

25 Aby zyskać atut w targach z Francją o odpowiednią rekompensatę (Francja coraz wyraź-
niej dążyła do opanowania Maroka), do portu w Agadirze zawinęła 1 lipca 1911 roku niemiecka 
kanonierka Pantera. Wywołany tym kryzys międzynarodowy (mówiło się wręcz o wojnie) został 
zażegnany właśnie dzięki francuskim ustępstwom w basenie Konga, przy czym Niemcy zre-
wanżowały się, formalnie uznając protektorat Francji nad Marokiem. Zob.: M. Fe r ro, Historia 
kolonizacji, dz. cyt.; E. Ta r l e, Dzieje Europy 1871–1914, Warszawa 1960, s. 223–225.
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Ryc. 8. Granice a szlaki komunikacyjne 
w północno-zachodnim Kamerunie

Ryc. 9. Granice a szlaki komunikacyjne 
w południowo-zachodnim Kamerunie
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Nabytki te uzupełniał pas ziemi wzdłuż wschodnich granic Kamerunu. 
W zamian Niemcy odstąpiły Francji wąski pas międzyrzecza Logone-Szari. 
W sumie Niemcy pozyskały w ten sposób w kilku etapach, w latach 1912 
i 1913 terytorium o powierzchni ok. 275 000 km2, który nazwano „Nowym 
Kamerunem”. W tym momencie niemiecki Kamerun osiągnął wielkość ponad 
750 000 km2 (zob. ryc. 7).

Odbiciem krystalizacji struktur państwa kolonialnego były też zmiany 
i stopniowa rozbudowa instytucji kolonialnych metropolii, zapewniających 
podstawy prawne, kadry i koordynację działań w odległej kolonii26. Umożliwiły 
one w ciągu trzech dekad zbudowanie sprawnej administracji, infrastruktury 
materialnej (sieci dróg i portów), instytucji gospodarczych (gospodarki pie-
niężnej, a także plantacji, na które rozdysponowano ogromne połacie ziemi), 
co stymulowało włączenie Kamerunu do światowego obiegu gospodarczego. 
Nade wszystko zaś pomogły w stworzeniu infrastruktury społecznej (systemu 
szkolnictwa), pozwalającej panować nad umysłami tubylców. Jak się okaza-
ło po latach, działania te pozostawiły trwały ślad w ich pamięci zbiorowej. 
W ciągu trzech dekad panowania Niemiec na tych ziemiach (1884–1914) akty 
krwawej i bezwzględnej przemocy27 przeplatały się z przykładami fraternizacji 
(urzędnicy niemieccy żenili się z miejscowymi kobietami, adoptowali i kształcili 
miejscowych chłopców)28 czy politycznej asymilacji29.

Należy dodać, że polityka Berlina i postawa niemieckich kolonistów 
w stosunku do Kamerunu i jego mieszkańców nie zawsze były zbieżne, jednak 

26 Powołana w 1890 roku „sekcja kolonialna” w Ministerstwie Spraw Zagranicznych for-
mułowała pewne ogólne zasady i procedury prawne (np. dotyczące ziemi), ale pozostawiała 
dużą swobodę działania gubernatorom, co przypisuje się „niemieckiej oszczędności”. Dopiero 
utworzenie w 1907 roku Ministerstwa Kolonii doprowadziło do ujednolicenia procedur i większej 
kontroli ze strony „Centrali”. Centralną infrastrukturę kolonialną dopełniały w Niemczech Instytut 
Kolonialny w Hamburgu, kształcący kadry (m.in. tłumaczy) oraz Kolonialna Szkoła Rolnicza 
w Witzenhausen. Zob.: W. L e o p o l d, Kolonializm niemiecki..., dz. cyt., s. 40.

27 Opór mieszkańców łamany był krwawymi represjami, bombardowano osady, a ich miesz-
kańców rozstrzeliwano setkami. Zob.: W. L e o p o l d, Kolonializm niemiecki..., dz. cyt., s. 52.

28 Major Hans Dominik uznawany za twórcę Kamerunu miał dzieci z kobietą z ludu Ewondo, 
kształcił też i wysyłał do internatów w Niemczech dzieci tubylcze. Takie postawy paternalistyczne 
i fraternistyczne stworzyły z czasem, mimo innych krwawych doświadczeń, pewien rodzaj więzi 
emocjonalnej między kolonizatorami (ich językiem i kulturą) a wykształconą na przełomie XIX 
i XX wieku elitą Kameruńczyków. Zob.: W. L e o p o l d, Kolonializm niemiecki..., dz. cyt. Jeszcze 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku mogłem obserwować osiemdziesięcio- lub dziewięćdzie-
sięcioletnich starców śpiewających w kameruńskim kościele gregoriały z niemieckich książeczek 
do nabożeństwa.

29 Zwłaszcza na północy kraju, gdzie po złamaniu oporu tutejszych fulbejskich feudałów 
Niemcy uznali ich dominującą pozycję polityczną.
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ewaluowały w kierunku uznawania interesów tubylczej ludności. Wyrazem 
stałej tendencji mogą być słowa nowo mianowanego ministra kolonii, który 
odwiedzając Kamerun na rok przez I wojną światową w taki oto sposób 
zwrócił się do mieszkających tam Niemców: „Kolonie będą się rozwijać wraz 
z tubylcami i dla nich, a nie mimo nich lub przeciw nim”30. Zmiany granic 
z lat 1912 i 1913 stanowiły apogeum ekspansji terytorialnej nowego państwa 
kolonialnego. Rok po tak korzystnym dla Niemiec rozwiązaniu sporu o ko-
lonie w Afryce wybuchła I wojna światowa, w wyniku której Niemcy stracili 
wszystkie kolonie, w tym i Kamerun. 

Rozpoczął się nowy okres w historii tego kraju. Po wyparciu Niemców przez 
wojska francuskie i brytyjskie31, nastąpił jego podział na część francuską i bry-
tyjską, obejmującą około 20% powierzchni kraju32. Obie części podzielonego 
Kamerunu zyskały po wojnie status terytorium mandatowego Ligii Narodów, 
z tym że terytorium tzw. Nowego Kamerunu zostało na powrót włączone do 
Francuskiej Afryki Równikowej. Po II wojnie światowej, w myśl Karty Narodów 
Zjednoczonych, zarówno Kamerun brytyjski jak i francuski przekształcone 
zostały z obszaru mandatowego w terytoria powiernicze ONZ33 (zob. ryc. 10). 

Istotny dla panowania francusko-brytyjskiego w Kamerunie jest fakt, że 
w tym okresie osadnicy niemieccy (w tym także misjonarze) zostali usunięci, 
a własność niemiecka, w tym ogromne tereny plantacyjne, wystawione na 
aukcje. Po II wojnie światowej natomiast ponownie je znacjonalizowano 

30 Cyt. za: W. L e o p o l d, Kolonializm niemiecki..., dz. cyt., s. 47.
31 Po stosunkowo szybkiej utracie Douali (wrzesień 1914 roku) Niemcy bronili się sku-

tecznie przez niemal dwadzieścia miesięcy w interiorze. Yaoundé zostało zajęte przez aliantów 
2 stycznia1916 roku. Stołeczny garnizon wyrwał się z okrążenia i wycofał w ordynku (wraz 
z całą niemiecką ludnością cywilną) do hiszpańskiej Gwinei Równikowej. Ostatnia niemiecka 
reduta, twierdza Mora w na północy kraju, poddała się 20 lutego 1916 roku. Zob.: T. Ke t c h o u a, 
Contribution à l’Histoire..., dz. cyt., s. 130n, 187–189.

32 Również i w tym przypadku sposób podziału uznać można za popis arbitralności kolo-
nizatorów. Jak wspominał generał J.G. Aymerich, dowódca ekspedycyjnych wojsk francuskich 
w Kamerunie, w sześć tygodni po definitywnym pokonaniu wojsk niemieckich, 6 marca 1916 
roku do jego kwatery w Douala wszedł jego brytyjski odpowiednik, generał Ch. Dobell, „rozłożył 
mapę, wziął ołówek i zakreślił wzdłuż wschodniej granicy Nigerii pas szerokości 60–80 km”, 
oznajmiając, że według instrukcji jego rządu wykreślona strefa ma być objęta przez Brytyjczy-
ków. Zob.: J.G. Ay m e r i c h, La Conguête du Cameroun, Paris 1933, s. 199. Podział ten został 
zatwierdzony umową londyńską z lipca 1919 roku. Zob.: A. M v e n g, A. B e l i g - N ko u m b a,  
Manuel..., dz. cyt., s. 194.

33 Francja i Wielka Brytania sprawowały władzę nad „swoimi” częściami kraju, nadzorowaną 
przez misje wizytujące Rady Powierniczej ONZ. Zadaniem Rady było wspieranie rozwoju samo-
rządu z uwzględnieniem politycznych aspiracji ludności. Misje te odegrały dużą rolę w przyspie-
szeniu przemian politycznych i rozbudzaniu nastrojów emancypacyjnych wśród ludności kraju.
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i włączono do kontrolowanych przez administrację korporacji, co miało defi-
nitywnie wyeliminować wpływy niemieckie34.

Nowi kolonizatorzy wprowadzili swoje porządki, swoich kolonistów i mi-
sjonarzy, swoje szkolnictwo, prawo i administrację (dokonali nowego podziału 
administracyjnego podległych im części kraju). Część brytyjska była administro-
wana z Nigerii, a francuska z Yaoundé (pośrednio z Paryża). Wraz z rozwojem ciał 
przedstawicielskich na terytoriach powierniczych, z czasem włączono reprezen-
tantów obu części Kamerunu do zgromadzeń regionalnych, a w wypadku części 
francuskiej także do parlamentu w stolicy metropolii35. Jednocześnie rozbudowa 
odrębnych systemów szkolnictwa, sądownictwa, systemów monetarnych oraz 
administracji lokalnej prowadziła do odmiennego rozwoju obu części kraju.

34 Okazało się bowiem, że w latach dwudziestych plantacje wykupili byli niemieccy wła-
ściciele przez podstawionego agenta z Londynu, co stało się przyczyną wieloletnich perturbacji. 
Zob.: V.J. N g o h, History of Cameron Since 1800, Limbe 1996.

35 Nigeryjska Konstytucja z 1947 roku włączyła dwóch delegatów kameruńskich do lokal-
nego parlamentu – Zgromadzenia Wschodniego. Podczas gdy konstytucja IV Republiki umoż-
liwiła od 1947 roku reprezentantom francuskiego Kamerunu (początkowo jednemu, później 
pięciu) zasiadanie w niższej izbie parlamentu francuskiego (Assemblée Nationale), a później 
także w Zgromadzeniu Unii Francuskiej (l’Assemblée de l’Union Française). Zob.: T. Ke t c h o u a, 
Contribution à l’Histoire..., dz. cyt., s. 159, 162.
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Należy zarazem zaznaczyć, że pełnej integracji zachodniego Kamerunu 
z Nigerią przeszkadzał brak odpowiedniej sieci dróg. Podobnie było po stronie 
francuskiej. 

W wyniku nowego podziału zerwana została ciągłość terytorialna między 
obydwoma częściami kraju, wypracowana pod panowaniem niemieckim. Nie 
budowano ani nie remontowano połączeń drogowych. Na linii podziału brak 
było mostów i kolei. Rozbieżnościom w rozwoju sprzyjała także bariera celna. 
W konsekwencji po raz kolejny w ciągu półwiecza zerwane i przeorientowa-
ne zostały relacje ekonomiczne i społeczne. Co ważne dla obrazu ogólnego, 
pogranicze obu części Kamerunu nabrało znamion strefy peryferyjnej, ze 
wszystkimi tego następstwami w postaci względnego niedoinwestowania 
i niedorozwoju (zob. ryc. 9). 

W takim kontekście społecznym i gospodarczym następowały w Kameru-
nie typowe dla Afryki procesy dekolonizacyjne. Ich omówienie nie mieści się 
w zakresie niniejszego opracowania. Zaznaczyć jednak należy, że stopniowy 
rozwój życia politycznego następował niezależnie i w różnych kierunkach 
w obu częściach Kamerunu. 

Od kwietnia 1957 roku, kiedy to Kamerun francuski zyskał autonomię 
wewnętrzną z rządem i francuskim Wysokim Komisarzem jako głową państwa, 
wypadki nabrały tempa. Zgromadzenie Ustawodawcze Kamerunu (francu-
skiego) – l’Assemblée Législative du Cameroun, liczące 21 Francuzów oraz 
29 Kameruńczyków, uchwaliło (10 maja 1957 roku) plan działań prowadzą-
cych do uzyskania pełnej niepodległości kraju. Od 1 stycznia 1959 roku kraj 
otrzymał szerszą autonomię, a od 1 stycznia 1960 roku niepodległość – jako 
Republika Kamerunu.

Kamerun Brytyjski (liczący 86 000 km2 i blisko 1,5 mln. mieszkańców) 
kilkakrotnie zmieniał swój status. Początkowo przypisany był administracyj-
nie do prowincji Południowej Nigerii, później jako region autonomiczny do 
Wschodniej Nigerii. Od roku 1954, wraz z rozwojem federacyjnego ustroju 
Nigerii, zyskał status autonomicznej prowincji Nigerii, określanej jako tery-
torium quasi-federalne. Dynamika procesów dekolonizacyjnych uległa przy-
spieszeniu w 1959 roku wraz z uzyskaniem przez kraj autonomii wewnętrznej 
i przeprowadzeniem wyborów do federalnego parlamentu. Od tego czasu ta 
część Kamerunu była już administrowana bezpośrednio przez Wielką Brytanię, 
lecz została podzielona na dwie prowincje: Northern Cameroon oraz Sourthen 
Cameroon36. Wobec bliskiej daty uzyskania pełnej niepodległości przez Nigerię, 
Zgromadzenie Ogóle ONZ przyjęło (w marcu 1959 roku) rezolucję wzywającą 

36 Południowa część Kamerunu brytyjskiego zyskała częściową autonomię już w 1945 roku.
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Wielką Brytanię do zorganizowania w jej części Kamerunu referendum mają-
cego rozstrzygnąć o przyszłej przynależności politycznej prowincji37.

W referendum zorganizowanym w dwóch etapach (w listopadzie 1959 
roku i w lutym 1961 roku) mieszkańcy Northern Cameroon opowiedzieli się 
za przyłączeniem do Nigerii, podczas gdy społeczeństwo Sourthern Cameroon 
optowało za unią z Republiką Kamerunu. Podczas mającej miejsce w Foum-
ban pół roku później (9 lipca 1961 roku) konferencji przedstawicieli dwóch 
części Kamerunu uzgodniono zasady reunifikacji kraju w ramach związku 
federacyjnego. Od 1 października 1961 roku na mapie Afryki pojawiło się 
nowe państwo – Federacyjna Republika Kamerunu. W ten sposób, po z górą 
40 latach niepodległy Kamerun powstały na bazie terytoriów powierniczych 
Francji i Wielkiej Brytanii wrócił do kształtu, jaki nadali mu pierwsi koloniza-
torzy – Niemcy (wyjątkiem był wąski pas na północnym zachodzie). 

Pojawia się pytanie, co legło u podstaw takiej żywotności idei wielkiego 
zjednoczonego Kamerunu, państwa nieistniejącego nawet w zarysie jesz-
cze 76 lat wcześniej. Ideę tę nieśli przez dwa pokolenia potomkowie ludzi, 
którym narzucono ją trzy pokolenia wcześniej. Okazało się, że wystarczyło 
30 lat zabiegów pierwszych kolonizatorów, aby po kolejnych 46 latach idea 
ta zawładnęła umysłami podbitych niegdyś ludów.

Towarzyszy temu pytanie drugie, pomocnicze. Co sprawiło, że tej idei nie 
popierała większość mieszkańców północnej części brytyjskiego terytorium 
powierniczego, a zaaprobowano ją w części południowej? Nasuwają się tu 
dwie odpowiedzi.

Być może w tym przypadku przeważyły sięgające epoki przedkolonialnej 
związki polityczne, gospodarcze i kulturowe (religia) łączące mieszkańców 
doliny górnego Benoue. Nawet po krótkim panowaniu Niemców więcej łączyło 
mieszkańców tego obszaru z braćmi w wierze z okolic pobliskiego Yola (stolicy 
regionu od początku XIX wieku) niż z odległym Yaoundé, zamieszkałym przez 
obcych kulturowo Bantu. Przez okres panowania brytyjskiego sprawnie odbu-
dowano tu różnego typu powiązania z Yola i Kano, także poprzez wzmożony 
przepływ ludności. W tym czasie relacje z Yaoundé straciły na znaczeniu. 

Niektórzy obserwatorzy rezultat plebiscytu traktują jako efekt manipulacji 
władz brytyjskich. Brytyjczycy przeforsowali bowiem zasadę, że w plebiscycie 
mogą wziąć udział także rezydenci, którzy napłynęli tu wcześniej z Nige-

37 Dużą rolę w reunifikacji Kamerunu odegrali liczni tu imigranci z francuskiego terytorium 
mandatowego. Stworzona przez nich organizacja (French Cameroon Welfare Union – FCWU) 
już w 1949 roku wystosowała do misji wizytującej ONZ petycję z żądaniem zjednoczenia obu 
terytoriów powierniczych. Zob.: W.R. J o h s o n, The Cameroon Federation: Political Integration 
in a Fragmentary Society, Princeton 1970.
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rii38. Ponadto, za sprawą utworzenia w tej części terytorium powierniczego 
nadzorowanej bezpośrednio z Londynu specjalnej struktury samorządowej 
(Native Authority) Brytyjczycy stworzyli wrażenie, że po ewentualnej akcesji 
do tej federacji będą dążyć do odseparowania omawianego terenu od Nigerii. 
Niezależnie od przyczyn wynik plebiscytu sprawił, że 1 czerwca 1961 roku 
brytyjski Sourthern Northen Cameroon został przyłączony do Nigerii. Data ta 
jest traktowana w Kamerunie jako „dzień żałoby narodowej”39. 

Wynik plebiscytu w brytyjskim Kamerunie pozwolił jednak na reunifi-
kację kraju, choć nie w pełnym wymiarze. Ważną rolę odegrał tu czynnik 
polityczny. Idea zjednoczenia była podsycana po obu stronach granicy od lat 
czterdziestych XX wieku, choć różnie ją pojmowano i używano instrumental-
nie z odmiennych powodów. W Kamerunie francuskim przywódcy wiodącej 
partii politycznej, Union des Populations du Cameroun (UPC), traktowali ją od 
1948 roku jako remedium na rosnące w siłę radykalne ruchy nacjonalistyczne, 
podczas gdy w Kamerunie brytyjskim ideę reunifikacji stymulowała obawa 
przed nigeryjskim subimperializmem i nadzieja posłużenia się ową ideą przy 
rozwiązywaniu lokalnych problemów40.

Mówiące po angielsku i wychowane na wzorach brytyjskich elity z Victorii, 
Buea i Kumba połączyło z evolués z Douala, Yaoundé i Garoua, posługującymi 
się językiem francuskim i ukształtowanymi wedle modelu republikańskiego 
jeszcze coś więcej. Połączyła ich wspólna idea jedynej ojczyzny, którą odnaj-
dywali w historii oraz w realiach nowoczesnej, niepodległej Afryki. Był nią 
Kamerun, taki jaki powołali do życia Niemcy. Po latach panowania Francuzów 
i Brytyjczyków świeże wspomnienia upokorzeń i opresji kolonialnej nałożyły się 
na wyidealizowany obraz pierwszych dekad kolonizacji. Nastroje ówczesnych 
Kameruńczyków najlepiej odmalowują słowa Engelberta Mvenga, spisane dwa 
lata po zjednoczeniu kraju: „Dzieło to wspaniałe, które stworzyło Kamerun, 
przedtem nieistniejący. W wiekach, które nadejdą, ta ziemia afrykańska dumna 
dziś ze swej niepodległości, nie zapomni tych, którzy w czasach kolonialnego 
zamętu opatrznościowo kształtowali jej przeznaczenie”41.

Kolejne dekady niepodległości zrewidowały opinię Kameruńczyków i zna-
cząco ostudziły entuzjazm z czasów reunifikacji. Problemy związane ze zin-
tegrowaniem dwóch prowincji o odmiennym języku oficjalnym, odmiennej 
tradycji ustrojowej i mentalności, okazały się znacznie większe niż przypusz-

38 Zob.: V.J. N g o h, History..., dz. cyt., s. 224.
39 Cyt. za: A. M v e n g, A. B e l i g - N ko u m b a,  Manuel..., dz. cyt., s. 248.
40 Por.: R.A. J o s e p h, Radical Nationalism in Cameroon: Social Origins of the U.P.C. Rebellion, 

Oxford 1977; U m  N y o b e, Ecrits sous Maquis, Notes et Introduction de J.A. Mbembe, Paris 1989.
41 A. M v e n g, Histoiri du Cameroun, Paris 1963, s. 338.
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czano u progu niepodległości. Idea federalistyczna już po dekadzie przegrała 
z lansowanym przez Yaoundé hasłem jedności narodu kameruńskiego (narodu 
języka angielskiego i francuskiego – jak mówi preambuła konstytucji). 

W Zjednoczonej Republice Kamerunu (w 1972 roku zlikwidowano ustrój 
federalny) mieszkańcy prowincji anglojęzycznych uważają się za upośledzo-
nych w wymiarze politycznym i rozwojowym. Nie są temu w stanie zapobiec 
formalne zabiegi władz centralnych z konstytucyjną zasadą „równowagi 
regionalnej” (Art. 55, p. 4 Konstytucji Kamerunu) lub ideologią „pluralizmu 
moralnego” głoszoną przez prezydenta P. Biya42. Prowadzi to do ustawicznych 
napięć i rodzi tendencje separatystyczne wśród anglojęzycznych obywateli 
Kamerunu43. Ale to już zupełnie inna historia44.

WYKAZ MAP

XIX-wieczne państwa na terenie współczesnego Kamerunu
Kamerun 1885–1890
Kamerun 1890
Mapa niemieckiego Kamerunu z roku 1905
Delimitacja wschodniej granicy Kamerunu (1907–1911)
Kamerun w 1911 roku
Kamerun w 1914 roku
Granice a szlaki komunikacyjne w północno-zachodnim Kamerunie
Granice a szlaki komunikacyjne w południowo-zachodnim Kamerunie 
Podział Kamerunu na brytyjskie i francuskie terytoria mandatowe (powiernicze) 

w latach 1922(1916)–1961(1960)

42  Por. P. B i y a, Pour le Libéralisme Communautaire, Paris 1987. 
43 R. Vo r b r i c h, Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej 

i współczesnej Afryce, Poznań 2012, s. 282–288.
44 Te n ż e, Trybalizm a wieloetniczne państwo afrykańskie, „Sprawy Narodowościowe. Seria 

Nowa”, 1999, s. 183–193.
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MOSHWESHWE
Słów kilka o sztuce przetrwania w okresie kolonialnym

Władca BaSotho i twórca państwa Lesotho jest postacią niemal nieznaną 
poza kręgiem specjalistów. Jest to o tyle zaskakujące, że państwo stworzone 
przez Moshweshwe istnieje do dzisiaj, a on sam był niewątpliwie jednym z naj-
skuteczniejszych władców afrykańskich tego regionu i jednym z kluczowych 
graczy na południowoafrykańskiej arenie politycznej w latach 1820–18701. 

Początki jego kariery były skromne. Na przełomie lat nastych i dwudzie-
stych XIX wieku był jednym z wielu wodzów Sotho. Niczym szczególnym się 
nie wyróżniał. Był synem władcy mało znaczącego ludu Mokotedi. Zasłynął 
natomiast jako bardzo skuteczny złodziej bydła2. Pod koniec drugiej dekady 
XIX wieku osiedlił się na wzgórzu Butha Buthe w północnej części współcze-
snego Lesotho. 

W latach 1822–1823 był świadkiem migracji Ngwane i Hlubi oraz walk 
BaTlokwa z przybyszami z Natalu. Nie odegrał w tych wydarzeniach większej 
roli, zapewnił sobie jednak kontrolę nad większością Mokotedi. Był na tyle 
silny, by w 1824 roku odeprzeć atak BaTlokwa. Mimo to jeszcze w tym samym 
roku wyemigrował na południe, gdzie osiedlił się na górze Thaba Bosiu, we 
wschodniej części doliny rzeki Caledon. Mimo ugruntowania swojej pozycji na 
nowym terenie uznał formalnie zwierzchnictwo władcy Ngwane – Matiwane3. 

W nowym miejscu kontynuował politykę przyciągania do siebie zwolen-
ników i klientów. Poza lojalnością nie wymagał od poddanych ani zmiany 

1 Istnieją dwie fundamentalne biografie Moshweshwe: P. S a n d e r s, Moshoeshoe: Chief of 
the Sotho, London 1975 oraz L. T h o m p s o n, Survival in Two Worlds: Moshoeshoe of Lesotho, 
1786–1870, Oxford 1975.

2 T. A r b o u s s e t, F. D a u m a s, Narrative of an Exploratory Tour, Cape Town 1968, 
s. 292–293. Zob. także D.E. E l l e n b e rg e r, History of the Basuto: Ancient and Modern, London 
1912, s. 48. 

3 Zob. T. A r b o u s s e t, F. D a u m a s, Narrative..., dz. cyt., s. 300–30; D.E. E l l e n b e rg e r, 
History of the Basuto..., dz. cyt., s. 110.
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obyczajów, ani dopasowania się do większości. Poszerzał terytorialny zasięg 
swego panowania poprzez nadziały ziemi dla członków swojego rodu, lojal-
nych sojuszników i poddanych. Początkowo jego ekspansja koncentrowała się 
na terenach pomiędzy doliną rzeki Caledon a Górami Smoczymi4. Dzięki tym 
działaniom już około roku 1828 Moshweshwe był największym władcą teryto-
rialnym w regionie. Rok wcześniej odparł kolejny atak Ngwane na Thaba Bosiu. 
Tym samym stał się jedną z głównych sił politycznych w dolinie rzeki Caledon. 

Już wówczas ujawniały się charakterystyczne cechy jego polityki. Swoje 
panowanie opierał na trzech zasadniczych filarach. Pierwszym było szerokie 
i systematyczne wykorzystywanie tradycyjnych instytucji polityczno-społecz-
nych ludów SeSotho i BaTswana, takich jak mafisa i lobola dla rozszerzania 
zasięgu swojego panowania i pomnażania liczby poddanych. Kluczem było 
w tym wypadku bydło, którego używał dla zawierania politycznych małżeństw 
i sojuszy. Pożyczał je oddanym przyjaciołom, a także ludziom luźnym, posze-
rzając w ten sposób swoją klientelę5. 

Drugim filarem byli chrześcijańscy misjonarze. W 1833 roku Moshweshwe 
zaprosił do Thaba Bosiu Thomasa Arbousset i Edwarda Casalisa, przedstawi-
cieli protestanckiego Paryskiego Towarzystwa Misyjnego (Société des Missions 
Évangéliques de Paris). Misjonarze mogli odgrywać kluczową rolę jako jego 
doradcy do spraw kontaktów z Europejczykami. Co więcej, przekazywali Ba-
Sotho europejską wiedzę i umiejętności6. 

Trzecim filarem wreszcie była broń palna. Zetknąwszy się z grupami 
Bergenaars i Korana, Moshweshwe przekonał się o przewadze jaką, nawet 
niewielkim siłom, dawały konie i karabiny. Dlatego podjął decyzję o pozyska-
niu jak największej ich liczby oraz zaadaptowaniu metod walki stosowanych 
przez Griqua i Korana7. Władca BaSotho organizował zbrojne wyprawy, któ-

4 W miarę podporządkowywania sobie kolejnych grup SeSotho kształtowała się doktryna 
głosząca, że Moshweshwe jest sukcesorem wszystkich SeSotho z doliny rzeki Caledon. Zob. 
Moshweshwe to the Secretary to Government, 15th May 1845, Basutoland Records, t. 1, Cape Town 
1883, s. 83. Zob. także L. T h o m p s o n, Survival in Two Worlds..., dz. cyt., s. 130. 

5 Zob. J.P. O r p e n, History of the Basutus, Cape Town 1857, s. 4. 
6 Zob. Extracts from A Sketch of the Principal Events Relative to the Government of the Ba-

sutos since 1833, Basutoland Records, t. 1; Moshweshwe to G. T. Napier, 20th April 1841, GHR, 
CA, GH 14/1. Zob. S.G. d e  C l a r k, The Encounter between Basotho and the Missionaries of the 
Paris Evangelical Missionary Society, 1833–1933: Some Perspectives, „Kleio”, 32(2000), s. 5–7. 
Francuscy misjonarze wprowadzili do Basutolandu szereg europejskich upraw, takich jak żyto, 
ziemniaki czy drzewa owocowe i winorośl. E.A. E l d re d g e, A South African Kingdom: The 
Pursuit of Security in Nineteenth-century Lesotho, Cambridge 2002, s. 68–70.

7 Zob. P. K a l l a w a y, Danster and the Xhosa of the Gariep: Towards a Political Economy of 
the Cape Frontier, 1790–1820, „African Studies”, 41(2000), nr 1, s. 158. 
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rych celem było zdobywanie broni palnej i koni. Zachęcał swoich poddanych 
do zatrudniania się na farmach w Kolonii Przylądkowej oraz do nabywania 
broni palnej i koni. Dzięki temu już w połowie lat trzydziestych XIX stulecia 
dysponował jej znaczną ilością, a dekadę później oceniano, że ma w posiadaniu 
największy arsenał wśród afrykańskich władców na północ od rzeki Oranje. 

Moshweshwe musiał się liczyć z silnymi konkurentami, takimi jak Ba-
Tlokwa, Sekonyeli czy BaRolong, Moroko. Obaj władcy i ich poddani także 
zaadaptowali konie i broń palną oraz starali się pozyskać misjonarzy jako 
współpracowników. W latach trzydziestych XIX wieku władztwa te zaczęły 
się stabilizować i dysponowały siłami porównywalnymi z Moshweshwe8. Na 
początku lat trzydziestych XIX wieku musiał się on liczyć nie tylko z nimi, ale 
także z Ndebele Mzilikaziego oraz Korana Gerta Taaiboscha. 

Władca BaSotho kontrolował wówczas większość ziem między rzekami 
Caledon i Oranje, a dzięki sojuszowi z Moletsane, władcą BaTaung, miał silny 
przyczółek na zachodnim brzegu rzeki Caledon9. Jednocześnie dzięki przycią-
ganiu kolejnych grup i jednostek spośród rozbitych ludów do około roku 1833 
liczba poddanych Moshweshwe sięgnęła 25 tys. ludzi10. 

W 1836 roku Moshweshwe stanął w obliczu nowego czynnika, który miał 
determinować jego losy aż do śmierci. Na tereny na północ od rzeki Oranje 
zaczęły napływać pierwsze fale voortrekkerów (uczestników Wielkiego Treku). 
Co prawda już od ponad dekady grupy Burów osiedlały się na tych terenach 
i do 1834 roku wyemigrowało z Kolonii do Trans-Oranii około 1,5 tys. osób11. 
Była to liczba znacząca, jednak migracja, która rozpoczęła się na przełomie 
1835 i 1836 roku, stanowiła zjawisko o nieporównywalnie większej skali. 
Tylko do roku 1840 z Kolonii Przylądkowej wyemigrowało około 6 tys. osób12. 
Liczebnie i militarnie była to znacząca siła. Dla władców i ludów zamiesz-
kujących tereny między rzekami Vaal i Oranje, w tym dla Moshweshwe, po-
jawienie się nowych przybyszów było ważkim wydarzeniem. Mogło bowiem 
naruszyć delikatną równowagę sił, która ukształtowała się na początku lat 
trzydziestych XIX wieku.

8 Zob. W. Shaw to H. Hudson, 15th Dec. 1843, GHR, CA, GH 8/12. P.B. S a n d e rs, Sekonyela 
and Moshweshwe, „Journal of African History”, 10(1969), nr 3, s. 444. 

9 Zob. Molitsane to the Assistant Commissioners, 28th Jan. 1852, Basutoland Records, t. 1, 
red. G. MacCall Theal, Cape Town 1964, s. 517–518. Zob. także: L. T h o m p s o n, Survival in 
Two Worlds..., dz. cyt., s. 135, 146–154.

10 Zob. E.A. E l d re d g e, A South African Kingdom..., dz. cyt., s. 41. 
11 Zob. J.F. M i d g l e y, The Orange River Sovereignty, 1848–1854, „Archives Yearbook for 

South African History”, 2(1949), s. 10. 
12 Zob. H. G i l i o m e e, The Afrikaners: Biography of the People, London 2003, s. 161. 
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Sytuacja Moshweshwe była o tyle lepsza od innych, że centrum jego 
władztwa leżało na wschodnim brzegu rzeki Caledon, z daleka od szlaków 
wędrówki Burów. Dlatego mógł początkowo przyjąć wyczekującą postawę. 
Wbrew dość powszechnie pokutującej opinii nie był przeciwny osadnictwu 
trekburów na należących do niego ziemiach. Przeciwnie, z wieloma z nich 
pozostawał w bliskich i dobrych stosunkach. Cenił ich jako dostawców broni 
palnej i informacji. Wymagał jedynie, by każdy osadnik uzyskał jego zgodę 
na osiedlenie i akceptował prawa jego kraju13. Warto też zwrócić uwagę, że 
Moshweshwe pozwalał im osiedlać się na ziemiach niezamieszkanych przez 
BaSotho lub tam, gdzie jego realna władza i wpływy były słabe lub wątpliwe. 
Jednocześnie, chcąc zapewnić sobie bardziej realną kontrolę nad nowymi 
przybyszami, kategorycznie odmawiał nadawania ziemi na własność i nie po-
zwalał na swobodny obrót nią, podkreślając w ten sposób, że jest faktycznym 
i wyłącznym jej dysponentem. 

W pierwszym okresie pojawienie się trekkerów zmieniło o tyle niewiele, że 
większość emigrantów traktowało ziemie między Oranje i Vaal jako przystanek 
w dalszej drodze na północ lub do Natalu. Ci, którzy osiedlili się na terenie 
późniejszej Oranii, wybrali jej północne tereny w okolicach dzisiejszego Winbur-
ga. U schyłku lat trzydziestych XIX wieku na północ od rzeki Oranje pojawiła 
się kolejna siła: Wielka Brytania postanowiła skończyć z polityką ignorowania 
migracji Burów. Londyn chciał zbudować możliwie stabilny układ polityczny, 
który nie zmuszałby go do ciągłych interwencji zbrojnych poza granicami 
Kolonii Przylądkowej. Narzędziami zachowania istniejącego na tych terenach 
status quo miały być tubylcze władztwa. W zamian za uprzywilejowaną pozycję 
w kontaktach z Kolonią i dostęp do kolonialnych towarów (zwłaszcza broni 
i amunicji) mieli oni strzec brytyjskich interesów na północ od rzeki Oranje14. 

Pod wpływem misjonarzy gubernator George Napier zdecydował, że 
najlepsze perspektywy daje sojusz z Adamem Kokiem III i Moshweshwe15. 
Obaj byli zainteresowani sojuszem z Kolonią Przylądkową. Warto jednak bliżej 
przyjrzeć się motywacjom, jakie kierowały Moshweshwe. 

13 Zob. J. Philip to J. Hare, 12th July 1842, GHR, CA, GH 8/10; Notice by Moshesh, 29th 
Oct. 1844, CO, PRO, CO 48/255; E. Casalis to J. Hare, 16th Oct. 1844, Basutoland Records, t. 1, 
s. 80–81; Moshweshwe to J. Montagu, 15th May 1845, tamże, t. 1, s. 87; E. Casalis to H. Pottinger, 
14th April 1847, tamże, t. 1, s. 131–132; Report of Proceedings in Court of the Resident Magistrate, 
16th Dec. 1848, GHR, CA, GH 10/3; J.W. Vance to R. Southney, 16th Jan. 1849, GHR, CA, GH 
10/3; Deposition of J. De Winnaar, 11th Sept. 1858, Basutoland Records, t. 2I, s. 430. T. Ke e g a n, 
Colonial South Africa and the Origins of Racial Order, London 1996, s. 252.

14 Zob. G. Napier to the Lord Stanley, 15th Sept., 1842, Basutoland Records, t. 1, s. 49. 
15 Zob. J. Philip to J. Hare, 12th July 1842, GHR, CA, GH 8/10. 
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Tradycyjnie badacze za zasadniczy powód zbliżenia z Wielką Brytanią 
uznawali jego obawy przed ekspansją voortrekkerów16. Wiele jednak wskazuje, 
że kierowały nim inne pobudki. Na przełomie lat trzydziestych i czterdzie-
stych XIX wieku władca BaSotho umocnił swoją pozycję na południe od rzeki 
Caledon i zbudował znaczącą siłę militarną. Zabiegi o porozumienie z Wiel-
ką Brytanią były elementem polityki rozszerzania własnej strefy wpływów. 
Moshweshwe zgłaszał pretensje do bardzo rozległych terytoriów. Postanowił 
zawrzeć porozumienie z Brytyjczykami, gdyż uznał, że uzyskanie akceptacji 
władz brytyjskich dla jego roszczeń terytorialnych umocni jego pozycję wobec 
konkurentów. Dysponując największą w regionie siłą militarną i brytyjskim 
poparciem wyrażonym w traktacie, miał nadzieję na osiągnięcie hegemonii 
w dolinie rzeki Caledon. Ewidentnie pragnął wykorzystać Brytyjczyków dla 
ugruntowania swojej pozycji prawnej wobec konkurentów. Warto to podkreślić, 
gdyż Brytyjczykom nie przyszło do głowy, że „prymitywny” tubylec mógł chcieć 
ich wykorzystać. Moshweshwe i innych afrykańskich władców postrzegano 
wyłącznie jako potencjalnego klienta lub wroga/ofiarę, innych opcji nie brano 
nawet pod uwagę. 

W traktacie zawartym 13 grudnia 1843 roku Moshweshwe uzyskał uznanie 
przez Kolonię Przylądkową większości jego pretensji terytorialnych. Jednocze-
śnie zagwarantował sobie, że opisane granice nie będą ograniczać jego aspiracji 
terytorialnych17. Z jego perspektywy trudno wyobrazić sobie korzystniejsze 
brzmienie traktatu. On sam zdawał sobie jednak sprawę, że nie kończy to jego 
sporu z rywalami, daje mu jednak do ręki ważny argument. 

Tymczasem Sekonyela i Moroko wspierani przez misjonarzy z Wesleyan 
Missionary Society kwestionowali fakt, że w traktacie z władcą BaSotho Ko-
rona uznawała jego zwierzchnictwo nad terenami, na których znajdowały się 
ich władztwa. Domagali się dodatkowego porozumienia, w którym Kolonia 
uznałaby ich prawo do terenów, które kontrolowali18. W tej sytuacji władze 
Kolonii umyły ręce, nie zamierzając mieszać się w ten konflikt. Nie wsparły 
terytorialnych aspiracji władcy BaSotho, czego ten nie omieszkał zauważyć. 

16 Zob. Moshweshwe to J. Hare, 26th Nov. 1839, Basutoland Records, t. 1, s. 36; J.F. M i d g l e y, 
The Orange..., art. cyt., s. 18–20; E.A. E l d re d g e, A South African Kingdom..., dz. cyt., s. 48–51. 

17 Zob. Articles of Treaty and Agreement between the Governor of the Colony of the Cape of 
Good Hope and Moshesh, Chief of Basutos, 13th Dec., 1843, Basutoland Records, t. 1, s. 55–56; 
Moshweshwe to F. Rawstorne, 13th Dec. 1843, GHR, CA, GH 8/13; Notice by Moshesh, 29th Oct. 
1844, CO, PRO, CO 48/255. 

18 Zob. Plan Respectfully Suggested to the Colonial Government, for Obliviating Ceratin Diffi-
culties Arising Out of the Proposed Boundaries of the Territory of the Chief Mosheshwe, as Defined 
in the Third Article of the Treaty with that Chief, 18th April 1844, GHR, CA, GH 8/13. 
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Na razie jednak spór pozostał w zawieszeniu. Miał jednak trwać w kolejnych 
latach, tworząc ognisko zapalne na terenach między rzekami Oranje i Vaal. 

Moshweshwe umacniał swoją pozycję. Jacobus T. Snyman i jego zwolennicy 
dostarczali mu broni i amunicji oraz służyli jako eksperci w posługiwaniu się 
końmi i bronią palną19. Zdawał sobie sprawę, że nie jest dość silny, żeby pokonać 
swoich konkurentów. Nie chciał jednak formalnie uznawać ich suwerennych 
praw, aby nie zamykać sobie drogi do ich odzyskania. Dlatego konsekwentnie 
podkreślał, że ziemie, na których osiedlili się nowi przybysze, „od tak dawna, 
jak tylko sięga pamięć tubylców, były zasiedlone i należały do BaSotho, którzy 
uznają Moshweshwe za swego suwerena, zarówno ze względu na jego urodze-
nie jak i na prawa, które nabył w toku swego bogatego w wydarzenia życia”20. 
Konsekwentnie zaprzeczał, jakoby sprzedał ziemie przybyszom, przyznawał 
jedynie, że pozwolił im się osiedlić dokładnie na takich samych zasadach, na 
jakich nieco później osiedlali się na jego ziemiach trekkerzy21. 

W kwietniu 1845 roku połączone siły Brytyjczyków i Griqua rozproszyły 
Burów zgromadzonych pod Swartkoppies. Oznaczało to stałe i bezpośrednie 
brytyjskie zaangażowanie na północ od Oranje. Choć wydarzenia te były od-
legle, pośrednio dotykały także władcy BaSotho. 

Ówczesny gubernator Peregrine Maitland uznał, że najlepszym rozwiąza-
niem będzie zawarcie ogólnego porozumienia z wszystkimi władcami regio-
nu, które uregulowałoby status brytyjskich poddanych i określałoby granice 
poszczególnych władztw. Do Touwfontein nieopodal Philippolis zwołano na 
30 czerwca 1845 roku konferencję najważniejszych władców afrykańskich 
z regionu. W jej trakcie gubernator zaproponował jasne określenie granic 
afrykańskich władztw i wydzielenie przez nie terenów, na których emigranci 
mogliby dzierżawić i nabywać ziemie (alienable territory), przy jednoczesnym 
zdefiniowaniu terenów zamkniętych dla europejskiego osadnictwa (unalienable 
territory). Docelowo miał powstać system traktatów, umów i gwarancji, nad 
którego przestrzeganiem czuwałby brytyjski rezydent22. Większość kwestii 

19 Zob. Moshweshwe to J. Montagu, 15th May 1845, Basutoland Records, t. 1, s. 87; Report 
of Proceedings in Court of the Resident Magistrate, 16th Dec. 1848, GHR, CA, GH 10/3. E.A. Wa l -
ke r, The Great Trek, London 1948, s. 344–345; P.B. S a n d e r s, Sekonyela..., art. cyt., s. 91–92; 
T. Ke e g a n, Colonial South Africa..., dz. cyt., s. 253–254.

20 Zob. E. Cassalis to F. Rawstorne, 19th March 1844, GHR, CA, GH 8/13. 
21 Zob. H.D. Warden to R. Woosnam, 5th May 1847, GHR, CA, GH 10/1; Moshweshwe to 

H. Pottinger, 14th April 1847, GHR, CA, GH 19/7.
22 Zob. Peregrine Maitland to Lord Stanley, 1st Aug., 1845, GHR, CA, GH 19/7; Minutes of 

Meeting at Touwfontein, 30th June 1845, Basutoland Records, t. 1, s. 88–91; B. Maitland Memo-
randum on the Proposals Made to Adam Kok III, 25th June 1845, Griqua Records: The Philippolis 
Captaincy, 1825–1861, red. K. Schoeman, Cape Town 1996, s. 82–86. 

MICHAŁ LEŚNIEWSKI



39

pozostawała jednak w sferze niedopowiedzeń i to zwłaszcza na terenie, który 
interesował Moshweshwe. Gubernator wyraźnie zadeklarował, że nie zamierza 
mieszać się do sporów pomiędzy tamtejszymi władcami ani tym bardziej stawać 
po czyjejkolwiek stronie. Dlatego zaproponowano Moshweshwe tymczasowe 
rozwiązanie, które miało być wstępem do dalszych negocjacji między brytyj-
skim rezydentem i stronami konfliktu23. 

Moshweshwe przyjął postawę wyczekującą. Jego dotychczasowe doświad-
czenia w relacjach z Brytyjczykami były rozczarowujące. Traktat z 1843 roku 
nie spełnił swojej roli, a propozycje brytyjskie z Touwfontein były krokiem w tył 
w stosunku do jego ustaleń. Pokazywały, że Moshweshwe nie może liczyć na 
poparcie Kolonii Przylądkowej dla swoich aspiracji. Mimo to władca BaSotho 
zgodził się wycofać z trójkąta ziem pomiędzy rzekami Caledon i Oranje od ich 
zbiegu do linii wyznaczanej przez Commissie Drift na rzece Caledon i Buffels 
Vlei Drift na Oranje. Co więcej, godził się także na warunki tymczasowego 
kompromisu terytorialnego oraz na negocjacje w kwestii ostatecznego rozgra-
niczenia terytoriów poszczególnych władztw z doliny rzeki Caledon24. Uznał, 
jak się wydaje, że nie ma innego wyjścia. Dopiero co mógł obserwować spraw-
ność wojsk brytyjskich w starciu z Burami pod Swartkoppies. Zdawał sobie 
też sprawę, że ewentualne starcie z Brytyjczykami będzie oznaczało również 
konfrontację z połączonymi siłami jego przeciwników, którzy wykorzystają 
sytuację, by go upokorzyć. 

Moshweshwe wykorzystywał w swojej rozgrywce fakt, że Burowie z Win-
burga i zza rzeki Vaal nie akceptowali powstałej sytuacji. Władca BaSotho był 
gotów do kompromisów z Brytyjczykami, zarazem jednak był zdeterminowany, 
by nie rezygnować z pretensji terytorialnych, zadeklarowanych jeszcze w trak-
tacie zawartym z G.T. Napierem w 1843 roku. Zgodził się w Touwfontein na 
tymczasowe porozumienie pod warunkiem, że nie naruszy ono jego praw 
suwerennych i będzie traktowane jako najwyżej tymczasowe25. Dowodził, że 
jako najwyższy władca BaSotho zyskiwał prawo do wszystkich ziem, jakie 
kiedykolwiek należały do którejkolwiek z podległych mu grup ludności. Od-
woływał się także do prawa uprzedniego zasiedzenia. Wykorzystywał wreszcie 

23 Zob. P. Maitland to Lord Stanley, 1st Aug., 1845, GHR, CA, GH 19/7; B. Maitland to 
Moshweshwe, 30th June 1845, GHR, CA, GH 198/7; Minutes of Meeting at Touwfontein, 30th June 
1845, Basutoland Records, t. 1, s. 89–91. 

24 Zob. Moshweshwe Reply accepting the Proposed Treaty, 30th June 1845, Basutoland Records, 
t. 1, s. 91–92; B. Maitland to Moshweshwe, 30th June 1845, tamże, s. 92–93; P. Maitland to Lord 
Stanley, 1st Aug. 1845, GHR, CA, GH 19/7. 

25 Zob. B. Maitland to Moshweshwe, 30th June 1845, GHR, CA, GH 19/7; Minutes of Meeting 
at Touwfontein, 30th June 1845, Basutoland Records, t. 1, s. 89–91. 
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przychylne mu stacje misyjne jako element wzmacniania swoich pretensji do 
spornych terenów26. 

Działalność Moshweshwe w tym okresie doskonale symbolizuje jego po-
stawa wobec podjętej w maju 1846 roku akcji brytyjskiego rezydenta przeciw 
trekkerom z Winburga. Po jego zwycięstwie władca BaSotho pospiesznie złożył 
mu wiernopoddańczą deklarację, że wszystkie swoje siły i zasoby oddaje do 
jego dyspozycji27. Te ustępstwa były jednak pozorne, dotyczyły bowiem ziem, 
które i tak faktycznie znajdowały się poza jego kontrolą. W wypadku nego-
cjacji nad określeniem stref wpływów, choć godził się na nie, nie zamierzał 
ułatwiać życia rezydentowi i zgadzać się na rozwiązania ograniczające własną 
strefę wpływów. 

Moshweshwe nie uważał jednak, że jest skazany na wybór między 
dwiema dominującymi siłami, Burami i Brytyjczykami. Dla niego Burowie, 
Brytyjczycy czy misjonarze byli kolejnym czynnikiem w trwającej od dawna 
rozgrywce. Tak jak migracje lat dwudziestych XIX wieku zmieniły rzeczy-
wistość i wymagały dopasowania się do nowej sytuacji, podobnie przybycie 
Griqua i Korana, voortrekkerów i Brytyjczyków wymagało stosownej adapta-
cji. Dysponowali oni nowymi umiejętnościami i technologiami, które spra-
wiały, że byli groźni. I właśnie po to, by zniwelować ich przewagę, lokalni 
władcy kupowali broń palną, amunicję i konie, angażowali też fachowców 
(zazwyczaj misjonarzy, ale nie tylko), by ci uczyli ich nowych technologii 
i umiejętności28. 

Afrykańscy władcy, w tym Moshweshwe, prowadzili własną grę, w której 
Brytyjczycy i trekkerzy byli kartami do rozegrania29. Moshweshwe zdawał sobie 
przynajmniej częściowo sprawę ze skali możliwości Brytyjczyków i Burów, ale 
nie uważał się za pionka w grze prowadzonej przez te dwie siły. Dlatego jego 
„ukorzenie się” w 1846 roku było jedynie pustym gestem, a tymczasem stosunki 
między władcą BaSotho i jego sąsiadami nie poprawiły się. Celem prowadzonej 
przez Moshweshwe gry było rozszerzanie własnej strefy wpływów. Wyraźnie 

26 Zob. E. Casalis to F. Rawstorne, 19th March 1844, GHR, CA, GH 8/13; Moshweshwe to 
F. Rawstorne, 20th Jan. 1846, GHR, CA, GH 10/1. S.G. d e  C l a r k, The Encounter between the 
Basotho and the Missionaries of the Paris Evangelical Missionary Society, 1833–1933, „Kleio”, 
32(2000), s. 6–7. 

27 Zob. H.D. Warden to B. Maitland, 29th June 1846 i Mr Dyke to F. Rawstorne, 13th June 
1846, Basutoland Records, t. 1, s. 124–125. 

28 Zob. The Report of Abraham Christian, Chief of the Bondelswaarts of the Great Namaqualand, 
8th Aug. 1838, Moshweshwe to G.T. Napier, 20th April 1841, GHR, CA, GH 14/1. E.A. E l d re d g e, 
A South African Kingdom..., dz. cyt., s. 83–87. 

29 Zwracał na to uwagę Gideon Joubert. Zob. Report of Commandant Gideon D. Joubert, 
25th Aug. 1845, Basutoland Records, t. 1, s. 109. 
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dążył do konfrontacji zarówno z BaTlokwa Sekonyeli, BaRolong Moroko czy 
Korana Gerta Taaiboscha30. 

Do zmiany sytuacji doszło na początku 1848 roku, kiedy nowy brytyjski 
gubernator Kolonii Przylądkowej gen. Harry Smith postanowił rozciągnąć 
formalną władzę Wielkiej Brytanii na tereny między rzekami Vaal i Oranje. 
Do Moshweshwe odniósł się z pełną kurtuazją, negocjacje doprowadziły do 
zawarcia porozumienia, na mocy którego Moshweshwe akceptował stan po-
siadania europejskich osadników na interesujących go terenach i formalnie 
zgadzał się na rozciągnięcie brytyjskiego zwierzchnictwa na ziemie na północ od 
rzeki Oranje31. Traktat był jednak bardzo ogólnikowy i nie dotykał najbardziej 
zapalnych problemów, czyli wytyczenia granic między terenami zajmowanymi 
przez osadników i poszczególne władztwa doliny rzeki Caledon. 

Ani H. Smithowi, ani władcy BaSotho nie zależało na bardziej szczegó-
łowym zajęciu się tymi kwestiami. Gubernator wyraźnie wolał odłożyć ten 
złożony problem na później. Dla Moshweshwe tymczasem nierozstrzygnięta 
kwestia pozostawiała pewne pole manewru i dawała nadzieję na wykorzysta-
nie interwencji brytyjskiej dla własnych korzyści. Zdawał on sobie sprawę, że 
dysponując najliczniejszymi siłami zbrojnymi pomiędzy rzekami Oranje i Vaal 
jest zbyt ważnym sojusznikiem, by go po prostu zlekceważyć. 

Trzeciego lutego 1848 roku Harry Smith ogłosił powstanie Zwierzchnictwa 
Rzeki Oranje (Orange River Sovereignty), które obejmowało tereny pomiędzy 
rzeką Oranje na południu, rzeką Vaal na północy i zachodzie oraz Górami Smo-
czymi na wschodzie32. Akt ten niczego nie zmienił w polityce Moshweshwe, co 
było widać doskonale podczas kryzysu, jaki rozpoczął się w maju 1848 roku. 
Korzystając z zamieszania, w czerwcu 1848 Moshweshwe zaatakował swojego 
najpoważniejszego rywala Sekonyelę. Kiedy w lipcu 1848 roku Andries Pretorius 
jawnie wystąpił przeciw władzom brytyjskim w Zwierzchnictwie, Moshweshwe 
zachował neutralność. Nie udzielił nawet wsparcia siłom H. Smitha, podczas jego 
krótkiej kampanii przeciw Burom na przełomie sierpnia i września 1848 roku33.

30 Zob. E. Casalis to H.D. Warden, 15th Oct. 1846, Basutoland Records, t. 1, s. 126–127; 
E. Casalis to H.D. Warden, 12th June 1847; 21st Aug. 1847, tamże, t. 1, s. 139–141, 144–146; 
H.D. Warden to Moshweshwe, 31st July 1847, tamże, t. 1, s. 143; Moshweshwe to H.D. Warden, 
29th Nov. 1847, tamże, s. 156. J.F. M i d g l e y, The Orange..., art. cyt., s. 38–4. 

31 Zob. Conference between Governor Sir H. Smith and Moshweshwe, 27th Jan. 1848, Basu-
toland Records, t. 1, s. 158–159; Amended Treaty Entered into with Moshweshwe, 27th Jan. 1848, 
CO, PRO, CO 48/283. P.B. S a n d e r s, Sekonyela..., art. cyt., s. 98–101. 

32 Zob. Extract of a Report from Sir G. Clerk to the Duke of Newcastle, 25th Aug. 1853, CO, 
PRO, CO 224/1.

33 Zob. Ch. Warden to Moshesh, July 1848, Basutoland Records, t. 1, s. 176. L. T h o m p s o n, 
Survival in Two Worlds..., dz. cyt., s. 143. 
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Dlaczego władca BaSotho pozwolił sobie na tak oczywiste lekceważenie 
formalnie podjętych zobowiązań? W ciągu lat 1845–1848 przewaga Moshwe-
shwe nad afrykańskimi konkurentami była coraz wyraźniejsza. Dysponował 
wówczas już kilkoma tysiącami konnych strzelców, a do tego tradycyjnie 
uzbrojonymi wojownikami34. Stał się tym samym zbyt ważnym elementem 
równowagi w regionie, by można go było bez powodu antagonizować. 

Testując granice brytyjskiej cierpliwości, na przełomie września i paź-
dziernika 1848 roku władca BaSotho zaczął prowokować Sekonyelę. Jeszcze 
pod koniec września pojawiły się doniesienia o atakach BaSotho na BaTlo-
kwa35. Moshweshwe pewny swojej przewagi militarnej w słabo zawoalo-
wanych słowach kwestionował możliwość narzucenia kompromisu przez 
władze brytyjskie: „Moshweshwe odpowiedział: [...] Jeżeli ja i Sekonyela 
nie będziemy w stanie dojść do kompromisu w kwestii granic, to trzecia 
strona nie będzie w stanie zrobić tego za nas”36. Konflikt rozszerzał się, an-
gażując w mniejszym lub większym stopniu wszystkie afrykańskie władztwa 
w dolinie rzeki Caledon. Po stronie Moshweshwe stanął jego wypróbowany 
sojusznik Moletsane, tymczasem Sekonyela mógł liczyć na wsparcie Korana 
Gerta Taaiboscha. 

Skala konfliktu była niepokojąca. W tej sytuacji władze w Bloemfontein 
i Kapsztadzie uznały, że niezbędna jest bezpośrednia interwencja i narzuce-
nie stronom kompromisowej ugody37. Moshweshwe zauważał, że jego relacje 
z władzami Zwierzchnictwa pogarszają się. Uspokajał więc władze brytyjskie 
polityką drobnych ustępstw, jednocześnie bojkotując próby kompleksowego 
rozwiązania problemu38. Sukcesy militarne w konfrontacji z konkurentem 
u schyłku 1848 i na początku 1849 roku były dla niego dowodem dużej przewagi 
militarnej nad BaTlokwa. Jej świadomość, w sytuacji pogarszania się relacji 
ze Zwierzchnictwem, kazała mu zachować wstrzemięźliwość, przynajmniej 
do czasu, gdy bezpiecznie będzie mógł się rozprawić z konkurentem. Tymcza-
sem nie tylko konsolidował swoje władztwo, ale tworzył także sieć powiązań 

34 Zob. Report of Colonel Cloete, 21st Dec. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 622–623. 
A. A t m o re, P. S a n d e r s, Sotho Arms and Ammunition in the Nineteenth Century, „Journal of 
African History”, 12(1971), nr 4, s. 536–539. 

35 Zob. R. Southey to Letsie, 28th Sept. 1848, Moshweshwe to R. Southey, 3rd Oct. 1848, Basu-
toland Records, t. 1, s. 179–182; J.I. Biddulph to R. Southey, 10th Nov. 1848, GHR, CA, GH 10/3. 

36 Zob. Proceedings of the Land Commission Assembled near Caledon River, 8th Nov. 1848, 
Basutoland Records, t. 1, s. 197. 

37 Zob. Decision of the High Commissioner Sir H. Smith, 7th Dec. 1848, Basutoland Records, 
t. 1, s. 208; H. Warden to H. Smith, 13th April 1849, GHR, CA, GH 10/2.

38 Zob. H. Warden to H. Smith, 8th July 1849 i H. Warden to R. Southey, 22nd July 1849, 
GHR, CA, GH 10/2.
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politycznych i dyplomatycznych sięgających daleko poza Zwierzchnictwo aż 
do królestwa Zulusów, państwa BaPedi we wschodnim Transwalu czy Suazi 
na pograniczu Natalu, Transwalu i Mozambiku39. Nie ograniczał się jednak 
tylko do Afrykanów. 

Od początku lat czterdziestych budował sieć powiązań z różnymi społecz-
nościami i rodzinami trekkerów. Według ówczesnych doniesień Moshweshwe 
nadał Burom na podlegających sobie terenach 25–30 farm. Wśród najbliższych 
zaufanych władcy BaSotho byli Jacobus Snyman czy późniejszy prezydent 
Oranii Josias Hoffman. Znaczna część trekkerów właśnie w Moshweshwe 
widziała alternatywnego patrona wobec rządu kolonialnego40. 

Tymczasem brytyjski rezydent doszedł do wniosku, że sama obecność tak 
silnego i rozległego państwa stanowi zagrożenie dla stabilności Zwierzchnic-
twa. Dlatego jego celem stało się jak najdalej idące osłabienie Moshweshwe. 
Chociaż władca BaSotho nie chciał otwartego konfliktu z Brytyjczykami, nie 
zamierzał ugiąć się wobec prób zastraszenia. I tak, kiedy w sierpniu 1849 
roku zgodził się na ponowne wytyczenie granicy pomiędzy swoimi posiadło-
ściami i dystryktem Caledon, odrzucił dyktat majora Henry’ego Douglasa 
Wardena, uznając, że jego propozycja jest najwyżej podstawą do dalszych 
negocjacji, a nie finalną wersją porozumienia41. We wrześniu 1849 roku 
posunął się natomiast do tego, że nie tylko nie zjawił się na spotkaniu z re-
zydentem, H.D. Wardenem, ale także nie odpowiedział na jego list42. W ten 
sposób sygnalizował, że może pozwolić sobie na pewną dozę lekceważenia 
wobec oficjalnego przedstawiciela brytyjskiego, dobrze orientował się bowiem 
w zaleceniach Kapsztadu i miał świadomość, że brytyjski gubernator pragnie 
uniknąć bezpośredniego konfliktu. 

39 Zob. P. S e b o n i, Moshweshwe’s Diplomatic Relations with the Indigenous Chiefs of Southern 
Africa, 1822–1870, Bloemfontein 1994, s. 145–175, 198–207, 237–260. Moshweshwe czerpał 
z nich konkretne korzyści na przykład haracz w broni i amunicji ściągany od BaPedi migrujących 
do pracy w Kolonii Przylądkowej. Zob. P. D e l i u s, Migrant Labour and the Pedi, 1840–1880, 
w: Economy and Society in Pre-Industrial South Africa, red. S. Marks, London 1980, s. 297, 306. 

40 J.W. Vance to R. Southey, 16th Jan. 1849, GHR, CA, GH 10/3; J. O’Reilly to R. Southey, 
18th May 1848, 27th June 1848, 29th June 1848, GHR, CA, GH 10/3; F. Rex to R. Southey, 24th 

June 1848, GHR, CA, GH 10/3; T.W. Vowe to R. Southey, 7th May 1849, GHR, CA, GH 10/3; 
H.D. Warden to R. Southey, 27th May 1849, GHR, CA, GH 10/2. 

41 Zob. Moshweshwe to H.D. Warden, 24th July 1849, 30th July 1849 i 13th Aug. 1849, Basu-
toland Records, t. 1, s. 254–255, 256–258, 262–265; T. Arbousset, H.M. Dyke to H.D. Warden, 
24th Aug. 1849, tamże, t. 1, s. 267–268. 

42 Zob. H.D. Warden to H. Smith, 20th Sept. 1849 i H.D. Warden to R. Southey, 21st Sept. 
1849, GHR, CA, GH 10/2. Dopiero 18 września H.M. Dyke wysłał list z usprawiedliwieniem 
nieobecności Moshweshwe. Zob. H.M. Dyke to H.D. Ward, 18th Sept. 1849, Basutoland Records, 
t. 1, s. 278–279.
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Mimo tych demonstracji i dyplomatycznego kontredansu Moshweshwe nie 
był jeszcze gotów do konfrontacji i stąd, po okazaniu swojego niezadowolenia, 
zgodził się na nowy traktat w sprawie granic. Warunkiem akceptacji nowej 
granicy uczynił jednak kwestię statusu swoich poddanych i ich własności na 
terenach scedowanych na rzecz dystryktu Caledon. Nie zgadzał się na ich 
wysiedlenie i spodziewał się, że będą traktowani jak pełnoprawni poddani 
brytyjscy43. H.D. Warden zapewnił, że wszyscy BaSotho w dystrykcie Caledon, 
którzy przed 3 lutego 1848 roku posiadali tam ziemię i których kraale znaj-
dowały się co najmniej sześć kilometrów od najbliższej europejskiej farmy, 
pozostaną na swojej ziemi i będą się cieszyć takimi samymi prawami własności 
jak burscy czy brytyjscy osadnicy44. 

Brytyjski rezydent naciskał jednak na dalsze ustępstwa. W tej sytuacji 
Moshweshwe postanowił usztywnić swoją postawę. Od września 1850 roku 
ton jego deklaracji uległ wyraźnej zmianie. Władca BaSotho, przyznając, że 
jego poddani i sojusznicy nie są bez winy, oskarżał H.D. Wardena o złą wolę, 
słuchanie podszeptów jego przeciwników i szykowanie przeciw niemu wojny45. 
Jak się wydaje, uznał, że konflikt z władzami Zwierzchnictwa jest nieunik-
niony i w tej sytuacji chciał, by doszło do niego jak najszybciej. Tym bardziej, 
że miał informacje, iż Brytyjczycy mogą w najbliższym czasie spodziewać się 
poważnego kryzysu na wschodnim pograniczu Kolonii Przylądkowej, który 
mógł związać gros ich sił w regionie46. 

Moshweshwe liczył, że demonstracja determinacji, siły i dyplomacji może 
skłonić Brytyjczyków do zmiany stanowiska. Tym bardziej, że miał jeszcze 
jednego asa w rękawie, który strona brytyjska, zapatrzona we własną wizję 
rzeczywistości w interiorze kompletnie lekceważyła. H.D. Warden także 
dążył do konfrontacji, wierząc, że bez trudu pokona afrykańskiego władcę. 
Pierwsze rozczarowanie spotkało go jeszcze w miejscu koncentracji sił – Tha-
ba Nchu. Zamiast spodziewanych ponad 3 tys. zbrojnych w obozie zjawiło 

43 Zob. Moshweshwe to H.D. Warden, 21st Sept. 1849, Basutoland Records, t. 1, s. 281–284; 
T. Arbousset, H.M. Dyke, J. Maitin, J.P. Lautre to H. Smith, 1st Oct. 1849, tamże, t. 1, s. 287–290; 
Moshweshwe to H.D. Warden, 1st Oct. 1849, GHR, CA, GH 10/2. 

44 Zob. H.D. Warden to Moshweshwe, 4th Oct. 1849, GHR, CA, GH 10/2.
45 Zob. Moshweshwe to H.D. Warden, 23rd Sept. 1850, 30th Sept. 1850, 8th Oct. 1850, 9th 

Oct. 1850 i T. Arbousset to H.D. Warden, 20th Jan. 1851, Basutoland Records, t. 1, s. 324–325, 
330–332, 342–343, 353–354.

46 Pojawiły się nawet oskarżenia, że to właśnie władca BaSotho wspierał Xhosa i zbun-
towanych Khoi-khoi. Zob. Summary of Political Occurences in the Orange River Territory since 
its Annexation to the British Dominions, 11th Nov. 1853, GHR, CA, GH 20/2/II; H.D. Warden to 
H. Smith, 10th Nov. 1850, Basutoland Records, t. 1, s. 349; H. Smith to H.D. Warden, 17th June 
1851, tamże, t. 1, s. 411–412. 
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się zaledwie 1400 ludzi, w tym 160 żołnierzy regularnych47. Moshweshwe 
skutecznie zablokował i odizolował siły Sekonyeli, ale największym zasko-
czeniem dla Wardena był niemal kompletny brak reakcji Burów na wezwania 
mobilizacyjne. Nie pomogło odwoływanie się do solidarności rasowej i ko-
nieczności walki o białą dominację w Południowej Afryce. Z oczekiwanych 
350–400 zbrojnych stawiło się pod bronią około 12048. I w tym wypadku 
okazało się, jak skuteczna i przemyślana była polityka władcy BaSotho, 
który od 1848 roku konsekwentnie starał się budować nici porozumienia 
z poszczególnymi rodzinami i całymi społecznościami burskimi. Dlatego 
znaczna część Burów zamieszkujących Zwierzchnictwo, choć zapewne nie 
dwie trzecie, sprzyjało w tym konflikcie Moshweshwe lub przynajmniej za-
chowywało wobec posunięć brytyjskich duży dystans49. Na tym polegał ów 
ukryty atut władcy BaSotho. 

Mimo to H.D. Warden poprowadził przeciw niemu zgromadzone oddziały. 
Krótka kampania skończyła się, jeszcze zanim zdążyła się na dobre zacząć. Siły 
Zwierzchnictwa 30 czerwca 1851 roku poniosły porażkę pod Viervoet (Kono-
nyana)50. Po tej bitwie BaSotho przejęli inicjatywę. Moshweshwe wiedział, że 
Brytyjczycy zajęci wojną na wschodnim pograniczu Kolonii Przylądkowej nie 
będą w stanie dostarczyć znaczących posiłków. Dlatego postanowił uderzyć 
w tę część populacji Zwierzchnictwa, która potencjalnie mogła stanowić naj-
większe zagrożenie, czyli Burów. Doskonale jednak wiedział, że nie stanowią 
oni jedności, a lojalność rodzinno-klanowa czy lokalna była silniejsza i waż-
niejsza od poczucia wspólnoty. Jego działania miały więc na celu pogłębienie 
tych podziałów, by tym bardziej uniemożliwić ewentualne współdziałanie. 
Oczywiście ułatwiał mu to fakt, że od początku konfliktu znaczna część Burów 
stanęła po jego stronie lub zachowywała przychylną mu neutralność. Afrykański 
władca postanowił pokazać pozostałym, jaka postawa się opłaca, a jaka nie. 
Od lipca 1851 roku oddziały BaSotho kierowały swoje ataki i rajdy przeciw 

47 Zob. T. Donavan to A.J. Cloete, 4th July 1851, Basutoland Records, t. 1, s. 420. L. T h o m p -
s o n, Survival in Two Worlds..., dz. cyt., s. 153–154. 

48 Zob. Summary of Political Occurences in the Orange River Territory since Annexation, 11th 
Nov. 1853, GHR, CA, GH 20/2; T. Donavan to A.J. Cloete, 4th July 1851, Basutoland Records, 
t. 1, s. 420; H.D. Warden to R. Southey, 9th June 1851 i 16th June 1851, tamże, t. 1, s. 409–410; 
„The Friend of Orange River Sovereignty”, nr 66, 8th Sept. 1851. 

49 H.D. Warden to J. Garvock, 14th July 1851, CO, PRO, CO 48/317; H.D. Warden to J. Ga-
rvock, 27th July 1851, Basutoland Records, t. 1, s. 431. 

50 Zob. T. Donavan to A.J. Cloete, 4th July 1851, Basutoland Records, t. 1, s. 420; Represen-
tation of the Missionaries of the Paris Society to the British Authorities, 8th July 1851, tamże, t. 1, 
s. 422–427; „The Friend”, nr 58, 14th July 1851. 
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burskim lojalistom. Jednocześnie Moshweshwe wypłacał rekompensaty za 
szkody poniesione przez przypadkowe ofiary walk51. 

W okresie od lipca do września 1851 roku większość terytorium Zwierzch-
nictwa ogarnął chaos. W tej sytuacji trudno się dziwić, że wysoki komisarz 
nakazał rezydentowi ograniczenie się do obrony, a jednocześnie skierował 
na ten teren świeżo przybyłych komisarzy: Williama S. Hogge i C. Mostyna 
Owena52. Bierność sił brytyjskich oraz przychylność znacznej części Burów 
ośmielała władcę BaSotho. Skutki najsilniej odczuł Sekonyela. W krótkiej 
kampanii w maju i czerwcu 1852 roku Moshweshwe rozbił siły Sekonyeli, 
spustoszył podlegające mu tereny i doszedł pod sam Marabeng. Wtedy 
jednak zgodził się na zawarcie pokoju53. Dlaczego nie zadał ostatecznego 
ciosu? Jak się wydaje, głównym powodem była mimo wszystko obawa 
przed reakcją Brytyjczyków. Rozumiał, że zniszczenie władztwa BaTlokwa, 
uważanego przez władze Zwierzchnictwa za jeden z elementów równowagi 
sił może sprowokować Brytyjczyków do bardziej energicznych kroków. Tym 
bardziej, że Moroko, władca BaRolong w obawie o swój los zachęcał do 
bardziej energicznych działań, a wojna na wschodnim pograniczu Kolonii 
Przylądkowej wyraźnie wygasała54. Moshweshwe nie chciał więc przekraczać 
pewnej granicy. Tym razem jednak nie rozumiał, że w istocie nie ma zna-
czenia, co zrobił, a czego nie. Upokorzenia związane z Viervoet i wydarze-
niami z drugiej połowy roku 1851 musiały zostać zmazane, nim Brytyjczycy 
opuszczą Zwierzchnictwo, po to, by nie tworzyć wrażenia, że wycofanie się 
było efektem poniesionych porażek. Honor i autorytet imperium musiały 
pozostać odbudowane. To zadanie spadło na nowego gubernatora Kolonii 
Przylądkowej sir George’a Catharta. 

Wobec faktu, że do listopada 1852 roku opór Ngqika-Xhosa i Khoi-khoi 
został złamany, Cathart uznał, że może się zająć niepokornym Moshweshwe. 
Dysponował 2000 żołnierzami regularnej piechoty i 500 kawalerzystami, 
na których czele pomaszerował na północ. Jeszcze w lipcu 1852 roku ze 
stanowiska rezydenta odszedł w niesławie H.D. Warden, a jego miejsce za-

51 Zob. Letsie to J. Olivier, 12th July 1851, Basutoland Records, t. 1, s. 427–428. 
52 Memorandum of H. Smith, 6th Aug. 1851, CO, PRO, CO 48/317. J.S. G a l b r a i t h, Re-

luctant Empire: British Policy on the South African Frontier, 1834–1854, Berkeley 1963, s. 253; 
L. T h o m p s o n, Survival in Two Worlds..., dz. cyt., s. 156. 

53 Zob. F. Daumas to C. M. Owen, 23rd March 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 558–559; 
H.D. Warden to C.M. Owen, 17th June 1852, tamże, t. 1, s. 567; Mosheshwe to W. Hogge, C.M. Owen, 
23rd June 1852, tamże, t. 1, s. 567–568. 

54 Zob. W. Shaw to W. Hogge, 17th April 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 563–564; Me-
morial of Moroka to the G. Cathart, b.d., tamże, t. 1, s. 579–585. L. T h o m p s o n, Survival in 
Two Worlds..., dz. cyt., s. 160. 
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jął Henry Green. Jednakże zmiany na stanowiskach administracyjnych nie 
zmieniły właściwych celów brytyjskiej polityki. Moshweshwe i Moletsane 
musieli zostać upokorzeni, a wszyscy na północ od rzeki Oranje mieli ujrzeć 
potęgę Wielkiej Brytanii55. Cathart nie zamierzał bez wyraźnej konieczności 
korzystać ze wsparcia burskich komand ani tym bardziej z posiłkowych od-
działów afrykańskich. Dla wszystkich miało stać się jasne, że Wielka Brytania 
nie potrzebuje wsparcia sojuszników. 

Brytyjski gubernator miał nadzieję, że wystarczy sama demonstracja 
siły i obejdzie się bez bezpośredniej konfrontacji, a Moshweshwe w obliczu 
walki z regularnymi oddziałami brytyjskimi ugnie się i zgodzi na brytyjskie 
warunki56. Te były jednak ciężkie. Cathart żądał dostarczenia w ciągu trzech 
dni 10 tys. sztuk bydła i 1,5 tys. koni jako rekompensaty za grabieże, jakich 
BaSotho dopuszczali się od półtorej roku na terenie Zwierzchnictwa. Ponadto 
domagał się wydania 500 sztuk broni palnej i zaakceptowania granic wyty-
czonych przez H.D. Wardena w 1849 roku57. Moshweshwe, chcąc uniknąć 
militarnego starcia, zdecydował się na spotkanie z wysokim komisarzem. 
Liczył, że w trakcie negocjacji będzie w stanie osiągnąć kompromis, choćby 
w postaci zmniejszenia liczby żądanego bydła i koni a także wydłużenia czasu 
na ich dostarczenie. 

Moshweshwe prowadził swoją tradycyjną grę uprawianą wobec silniejszych 
partnerów. Grał na zwłokę, częściowo realizując żądania, tak by uspokoić at-
mosferę, a potem, zwlekając z ich dopełnieniem, kontynuować dotychczasową 
politykę, co zresztą wypomniał mu Cathart. Brytyjczyk był jednak nieugięty. 
Jedyne, na co się zgodził, to przesunięcie o jeden dzień terminu, od którego 
zaczynało działać ultimatum58.

Nawet po nieudanych negocjacjach z gubernatorem Moshweshwe nie 
zrezygnował ze swojej taktyki. Wysłanie Brytyjczykom 18 grudnia części 
obiecanego bydła (3,5 tys. zamiast 10 tys.) wraz z zapowiedzią, że pozostała 
część zostanie niezawodnie dostarczona w późniejszym terminie, było wyraźnie 

55 Zob. H.D. Warden to W. Hogge, 2nd Feb. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 534; G. Cathart to 
H. Green, 2nd Sept. 1852 i G. Cathart to J.S. Pakington, 14th Nov. 1852, tamże, t. 1, s. 587, 604–608. 

56 Zob. G. Cathart to J.S. Pakington, 14th Nov. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 604–608. 
L. T h o m p s o n, Survival in Two Worlds..., dz. cyt., s. 160. 

57 Zob. Memorandum Submitted by the Assistant Commissioners and the British resident 
of the Orange River Territory for Consideration of His Excellency the High Commissioner, 8th Dec. 
1852 i G. Cathart to Moshweshwe, 14th Dec. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 615, 616–618. 
J.F. M i d g l e y, The Orange..., art. cyt., s. 474. 

58 Zob. Conference between G. Cathart and Moshweshwe, 15th Dec. 1852, Basutoland Records, 
t. 1, s. 618–619. 
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testem determinacji brytyjskiego dowódcy59. Moshweshwe chciał sprawdzić, czy 
oddanie jednej trzeciej żądanej rekompensaty nie otworzy drogi do dalszych 
negocjacji nad wielkością i terminem realizacji ultimatum. Znowu jednak nie 
rozumiał, że dla Brytyjczyków czas negocjacji się skończył. 

Kiedy 19 grudnia 1852 roku siły brytyjskie ruszyły na Bereę, władca 
BaSotho był zaskoczony, ale przygotowany. Już w trakcie rozmowy 15 grud-
nia Moshweshwe ostrzegł Wysokiego Komisarza, by: „[n]ie mówił o wojnie, 
gdyż jakkolwiek jemu bardzo zależy na jej uniknięciu, gubernator powinien 
pamiętać, że bity pies ma zwyczaj się odgryzać”60. 

Podobnie jak w wypadku Viervoet kampania trwała krótko, tym bardziej 
że Cathart nie zamierzał zdobywać Thaba Bosiu. Należy pamiętać, że celem 
Brytyjczyków była zbrojna demonstracja przywracająca stan równowagi 
w dolinie rzeki Caledon, a nie pokonanie i zniszczenie państwa Moshweshwe. 
20 grudnia niespełna 1100 żołnierzy w trzech kolumnach ruszyło na Bereę. 
W ciągu całego dnia starć żadnej z brytyjskich kolumn nie udało się zreali-
zować wyznaczonego celu. I choć dyscyplina brytyjskich oddziałów wywarła 
duże wrażenie na Moshweshwe, i tak działania skończyły się przynajmniej 
częściowym sukcesem władcy BaSotho: jedna z kolumn została zmuszona 
do wycofania się za rzekę Caledon, podczas gdy siły główne wraz z samym 
Cathartem zostały osaczone nieopodal Berei61. I wtedy właśnie Moshweshwe 
postanowił „skapitulować”. 

Decyzja ta dowodzi jego przenikliwości. Zwycięski władca BaSotho stanął 
bowiem wobec dylematu, czy pójść za ciosem i spróbować zniszczyć osaczone 
oddziały brytyjskie, czy powstrzymać się od tego. Wiedział jednak, że dążąc 
do ostatecznego zwycięstwa narażałby się na praktycznie nieunikniony bry-
tyjski odwet i to w sytuacji, kiedy jedynymi sojusznikami, na których mógł 
liczyć, była część Burów z regionu Winburga (choć w wypadku konfrontacji 
z regularnymi oddziałami brytyjskimi i tak nie mógłby zapewne liczyć na nic 
więcej niż neutralność i przemyt broni oraz amunicji). Tymczasem Brytyjczycy 
mogliby liczyć na wsparcie silnych oddziałów posiłkowych innych afrykańskich 
ludów z terenu Zwierzchnictwa. Moshweshwe zdawał sobie sprawę, że w tych 

59 Zob. Memorandum Relative to Cattle Received from Moshweshwe, 19th Dec. 1852, tamże, 
t. 1, s. 621–622; Official Report of Proceedings, b.d., tamże, t. 1, s. 622.

60 Zob. Conference between G. Cathart and Moshweshwe, 15th Dec. 1852, Basutoland Records, 
t. 1, s. 619. 

61 Zob: Report of A.J. Cloete, 21st dec. 1852, Report of G. Napier, 21st Dec. 1852, Report of 
W. Eyre, 23rd Dec. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 622–627. Zob. także: G. L a g d e n, The 
Basutos: the Mountaineers and Their Country, London 1909, s. 149–154; J.F. M i d g l e y, The 
Orange..., art. cyt., s. 477–479. 
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warunkach konfrontacja z Brytyjczykami doprowadziłaby do poważnego osła-
bienia, jeżeli nie upadku jego państwa. Dlatego zdecydował się na inny krok, 
choć mogło to wywołać niezadowolenie poddanych62. 

George Cathart był więcej niż zadowolony z obrotu sprawy. Doskonale 
wiedział, jak rzeczywiście wyglądała sytuacja. Tym chętniej przyjął „ka-
pitulację”, a przy okazji „zapomniał”, że w sumie otrzymał 6 tys. zamiast 
10 tys. sztuk bydła, o koniach i broni palnej nie wspominając63. Brytyjczykom 
nie śpieszyło się do otwartego konfliktu z Moshweshwe na wielką skalę, 
zwłaszcza że w ostatecznym rozrachunku i tak mieli wycofać się z terenów 
na północ od rzeki Oranje. W tej sytuacji propozycja Moshweshwe dawała 
szansę wyjścia z twarzą bez angażowania dalszych sił i środków. Trudno się 
dziwić, że Cathart uchwycił się jej i ogłosił zwycięzcą, nie zważając na opór 
ze strony C. M. Owena czy protesty pomniejszych władców z doliny rzeki 
Caledon. W ten sposób Moshweshwe odniósł nie tylko sukces militarny, ale 
także dyplomatyczny, wyrastając na największą potęgę polityczną na obszarze 
pomiędzy rzekami Vaal i Oranje. Niedługo później przekonał się o tym jego 
odwieczny konkurent, Sekonyela, który na początku 1853 roku wraz z Ger-
tem Taaiboschem raz jeszcze wznowił wojnę podjazdową z BaSotho po to 
tylko, by w październiku 1853 roku zostać ostatecznie pokonanym. Liczące 
10–12 tys. żołnierzy siły Moshweshwe rozbiły BaTlokwa i Korana, zdobyły 
Marabeng, niszcząc ostatecznie państwo BaTlokwa. Gert Taaibosch zginął 
w walce, a resztki BaTlokwa zostały częściowo wchłonięte przez BaSotho lub 
przesiedlone przez Brytyjczyków na północno-wschodnie pogranicze Kolonii 
Przylądkowej64. Ze wszystkich afrykańskich konkurentów Moshweshwe miał 
przetrwać jedynie Moroko, którego państwo zostało ostatecznie wchłonięte 
przez Oranię w 1884 roku65. 

Przed Moshweshwe były jeszcze dwie wojny z Oranią, ale tak naprawdę 
sukces pod Bereą i dyplomatyczna mądrość pozwoliły mu ugruntować władzę 
oraz nadać swojemu państwu wystarczającą siłę i zwartość, by mimo pewnych 

62 Zob. Lettre de M. Casalis, 27 décembre, 1852, Basutoland Records, t. 3, Cape Town 1883, 
s. 84–89; Moshweshwe to G. Cathart, 20th Dec. 1852, tamże, t. 1, s. 627; „The Friend”, nr 135, 
30th Dec. 1852; J.F. M i d g l e y, The Orange..., art. cyt., s. 480–481. 

63 Zob. G. Cathart to Moshweshwe, 21st Dec. 1852, Basutoland Records, t. 1, s. 627–628; 
G. L a g d e n, The Basutos..., dz. cyt., s. 155–157.

64 Moshweshwe to H. Green, 29th Jan. 1853, J. I. Biddulph to H. Green, 18th Feb. 1853, 
H. Green to G. Cathart, 2nd March 1853, Basutoland Records, t. 2, s. 16, 34, 37; G. Clerk to the 
Duke of Newcastle, 3rd Dec. 1853, CO, PRO, CO 224/1; An Hour with Sekonyela, „The Friend”, 
nr 189, 10th Dec. 1853; G. L a g d e n, The Basutos..., dz. cyt., s. 167–171.

65 Zob. R.L. Wa t s o n, The Subjection of a South African State: Thaba Nchu, 1880–1884, 
„Journal of African History”, 21(1980), nr 3, s. 357–373. 
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strat terytorialnych mogło przetrwać okres kolonialny. Co więcej, udało mu 
się jeszcze jedno, choć pewnie tego by się nie spodziewał: dzięki działaniom 
jego i jego synów wśród mieszkańców obecnego Lesotho wytworzyło się po-
czucie silnego związku z państwem i tożsamości narodowej w europejskim 
tego słowa znaczeniu. 

MICHAŁ LEŚNIEWSKI



MAREK PAWEŁCZAK

GŁÓD I JEGO SKUTKI SPOŁECZNE 
W SUŁTANACIE ZANZIBARSKIM 

I NA JEGO PERYFERIACH W XIX WIEKU 

Spoglądając na instytucje i mechanizmy życia społecznego z perspektywy 
zaspakajania podstawowych ludzkich potrzeb można zadać pytanie: w jakim 
stopniu zabezpieczają one przed głodem? Doświadczenie głodu jako zjawi-
sko ekstremalne, narażające byt całych zbiorowości można traktować jako 
swego rodzaju test ich jakości. W praktyce jednak wartość takiego „testu” 
ogranicza się do porównania społeczeństw żyjących w podobnym środowisku 
i dysponujących podobną techniką przy założeniu pewnej stabilności wa-
runków bytowania, ponieważ każda, nawet pozornie niewielka przemiana 
społeczna np. związana z otoczeniem gospodarczym, może pogłębić skutki 
głodu. Tak było w erze kolonialnej, ale również w czasach niepodległości 
Afryki, kiedy nowe instytucje wzorowane na świecie pozaafrykańskim nie 
zdawały egzaminu, podczas gdy stare zostały usunięte lub uległy daleko 
idącemu rozpadowi. Społeczeństwa w procesie przemian płaciły cenę za 
wzrost demograficzny, zerwane więzi i konieczność zaspokojenia nowych 
potrzeb. Z drugiej strony modernizacja, którą przyniósł wiek XX, motywu-
jąc rolników do produkowania nadwyżek, ulepszając technologię upraw 
i warunki transportu, zasadniczo poprawiała bezpieczeństwo żywnościowe 
mieszkańców większości krajów Afryki. 

Niniejszy tekst dotyczy społecznych skutków głodu w okresie ostatnich 
kilkudziesięciu lat ery przedkolonialnej, które również w istotny sposób zmieniły 
życie mieszkańców regionu. Skoncentruję się na dwustukilometrowym pasie 
przybrzeżnym Afryki Wschodniej, będącym strefą intensywnego oddziaływania 
politycznego Sułtanatu Zanzibarskiego, określanego dalej mianem zaplecza. 
Wspólnoty zamieszkujące zaplecze miały intensywny kontakt z gospodarką 
towarową i były zarazem narażone na przemoc ze strony grup zmilitaryzo-
wanych przybyłych z odleglejszego interioru oraz handlarzy niewolnikami 
z wybrzeża. Czynniki te zaważyły na kształcie organizacji politycznej i na 
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zmianach w sposobie gospodarowania. Przemiany tego okresu, w przeciwień-
stwie do późniejszych, miały charakter spontaniczny, pozbawiony elementu 
planowania, co w wielu wypadkach narażało ludzi na szczególnie negatywne 
skutki klęsk naturalnych.

W nowoczesnej historiografii daje się zauważyć pokusa idealizowania 
społeczeństw Afryki przedkolonialnej poprzez twierdzenie, że w danych 
warunkach ekologicznych kontrolowały one środowisko w najlepszy z możli-
wych sposobów. Takie podejście zdaje się mieć dwa źródła. Po pierwsze, jest 
to bagaż klasycznej brytyjskiej antropologii społecznej z towarzyszącym jej 
przekonaniem, że jeśli jakaś instytucja istnieje w danej formie, to znaczy, że 
pełni ważną funkcję społeczną (w domyśle: skutecznie, inaczej bowiem jej 
istnienie nie miałoby sensu). Po drugie, idealizacji sprzyja rozpowszechniony 
wśród afrykanistów, wysoce krytyczny stosunek do spuścizny kolonializmu 
w Afryce. Najbardziej znanym reprezentantem tzw. szkoły Merry Africa na 
gruncie wschodnioafrykańskim jest Helge Kjekshus, który problem występo-
wania głodu w przedkolonialnej Afryce Wschodniej zamknął popartym kilkoma 
cytatami źródłowymi stwierdzeniem, że jej mieszkańcy budowali ogromne 
spichrze, przy czym przykłady odnoszą się do społeczeństw głęboko zaangażo-
wanych w handel karawanowy. Lektura jego książki może niezorientowanego 
czytelnika skłonić do wniosku, że problem głodu pojawił się dopiero u progu 
ery kolonializmu1. Inne stanowisko przedstawiają twórcy ważnych syntez, 
których zakres obejmuje dzieje interioru Tanzanii w XIX wieku – John Iliffe 
i Juhani Koponen. Dostrzegają oni regionalne kontrasty i dynamikę problemu 
wyżywienia w późnym okresie przedkolonialnym2.

Niedostatek żywności był nieodłącznym elementem życia społeczeństw 
Afryki Wschodniej3. O ile dla pewnych kategorii społecznych był on zjawiskiem 
częstym, to wielkie głody, dotykające niemal całą populację żyjącą na danym 
obszarze zdarzały się średnio nie częściej niż raz na dekadę. Na przykład w re-
gionie Bondei wielkie głody miały miejsce w 1876, 1884 i 1894 roku4 Natomiast 
na obszarach zamieszkanych przez Midżikenda odnotowano je w 1837, 1848 

1 H. K j e ks h u s, Ecology control and economic development in East African history: the case 
of Tanganyika, 1850–1950, London 1995, s. 137. 

2 J. I l i f f e, A Modern History of Tanganyika, Cambridge 1979; J. Ko p o n e n, People and 
production in late precolonial Tanzania: history and structures, Uppsala 1988.

3 G. M a d d ox, Mtunya: Famine in Central Tanzania, 1917–20, „Journal of African History” 
(JAH), 31(1990), nr 2, s. 182.

4 Korespondencja Woodwarda z 18 II 1899, Archiwum Universities’ Mission to Central 
Africa, Rhodes House, Oxford (UMCA) A1 (VIII); J. Ko p o n e n, People and production..., 
dz. cyt., s. 134.
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i 1862 roku5, a także w latach 1884–85, kiedy miał miejsce głód „najgorszy 
od 30 lat”6. Źródła nie odnotowują sytuacji, w której ucierpiałby cały obszar 
wybrzeża. Głodem bywał natomiast dotykany więcej niż jeden region – tak 
było w latach 1884–85. Skala klęski była zróżnicowana, np. wybrzeże Mgao 
cierpiało w znacznie mniejszym stopniu niż Bondei, kraj Zaramo lub kraj Digo7. 
W odróżnieniu od typowych klęsk, bardzo dotkliwy głód panował nie tylko na 
zapleczu, ale również na wybrzeżu8. Był on spowodowany nie tyle suszą, co 
zaburzeniem normalnych relacji handlowych, towarzyszył także działaniom 
wojennym na wybrzeżu i w wielu rejonach interioru w latach 1888–899.

Największym zagrożeniem dla urodzaju są susze. Na wybrzeżu i zapleczu 
Afryki Wschodniej występują dwie (lub lokalnie trzy) pory deszczowe. Z punk-
tu widzenia warunków wegetacji roślinnej istotne jest, aby wielkie deszcze 
(w j. suahili l.p.: mvua) zaczęły padać we właściwym czasie. Opóźnienie opa-
dów oznacza najczęściej skrócenie okresu nawadniania i mniejsze plony. Przy 
bardzo ograniczonych rozmiarach magazynowania zboża skutki nieurodzaju 
wynikające z braku deszczu w ciągu jednej pory deszczowej odczuwane były 
w kolejnych latach10. 

Ponieważ opady na górzystych i pagórkowatych terenach są wyższe niż 
na nizinach, obszary te mają większe szanse na dobre plony. Ukształtowanie 
terenu pozwala gospodarować na różnych wysokościach, co daje większe 
możliwości dywersyfikacji upraw, choć w erze przedkolonialnej uprawiano 
tam – podobnie jak na nizinach – przede wszystkim sorgo, proso, kukurydzę 
i rośliny strączkowe. W przeciwieństwie do nizin uprawiano tam jednak również 
banany, które były bardzo istotne z punktu widzenia wyżywienia11. Szczególnie 
uprzywilejowanymi przez warunki naturalne obszarami w strefie zaplecza są 

5 Rebmann do centrali Church Missionary Society z 17 IX 1862, J. Rebmann, Letters, Ar-
chiwum Church Missionary Society (CMS) C A5/O/24/40; Krapf, Journals, 31 XII 1848, CMS 
C A5/O/16/173, s. 215.

6 Korespondencja Handforda, „Church Missionary Intelligencer” (CMI), 10(1885), s. 160. 
7 Kirk do Granville’a z 24 X 1884, PP 1884–85 LXXIII/103; Kirk do Granville’a z 14 II 1885, 

PP 1886 LXII/108; Kirk do Granville’a z 20 XII 1884, PP 1886 LXII/95. 
8 Kirk do Granville’a z 22 XI 1884, PP 1884–85 LXXIII/111 oraz NA FO 541/26/357; Kirk 

do Granville’a z 23 IX 1884, NA FO 84/1678, s. 1189 oraz NA FO 541/26/317. 
9 A. L e  Ro y, Chez les tribus anthrophofages du Zanguebar, 9 V 1889; „Les Missions Ca-

tholiques” (LMC), 1889, s. 317.
10 Farler do Steere’a z 14 IV 1877, UMCA A1 (VI) A; Farler do Penncy’ego, VIII 1884, 

UMCA A1 (VI) A; Mhonda journal, 31 I 1884, Archives générales spiritaines, Chevilly Larue, 
Francja (AGS).

11 AGS, Mhonda journal, 1 IX 1878; O. B a u m a n n, Usambara und seine Nachbargebierte, 
Berlin 1891, s. 288.
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m.in. masywy górskie Usambara i częściowo Uluguru. Często omijają je susze 
nawiedzające sąsiednie, niżej położone tereny12. Tereny górzyste były przez 
stulecia pożądane nie tylko z uwagi na zalety klimatu, ale również na schro-
nienie, jakie dawały przed agresorami. Dotyczy to jednak tylko niższych partii 
gór. Na przykład wyższe partie kraju Nguu były słabo zaludnione, podobnie 
jak wyższe partie Usambara, gdzie często pojawiał się głód13. 

W czasie najlepiej opisanego wielkiego głodu epoki przedkolonialnej, 
który dotknął strefę zaplecza w 1884–85 roku, zmarły tysiące ludzi. Populacja 
Sagalla (wschodnia część Teita), gdzie głód trwał najdłużej, bo aż trzy lata, 
miała w tym czasie zmniejszyć się z 10 tysięcy ludzi do zaledwie 1 tysiąca. 
Inny obserwator szacował straty na 2/3 ludności14. W 1888 w kraju tym 
nadal doskwierał brak żywności, a jej ceny były bardzo wysokie15. W tym 
samym okresie poważne straty populacyjne dotknęły również Kamba, Mi-
dżikenda i Bonde16. Komisarz Brytyjskiej Afryki Wschodniej Arthur Hardinge 
twierdził, że wielki głód lat 80. pozbawił życia połowy mieszkańców prowincji 
Seyyidieh, która obejmowała m.in. Teita, Midżikenda, część Ukambani oraz 
wybrzeże17.

Koniec suszy nie oznaczał końca głodu, bo przedłużający się niedosta-
tek żywności powodował długotrwale konsekwencje. Na przykład w latach 
osiemdziesiątych osłabieni głodem Digo nie byli w stanie bronić się przed 
atakami Masajów, na skutek czego utracili całe bydło. Powszechny brak 
żywności prowadził do zaniechania uprawy roli18. Nawet jeśli deszcze za-
czynały padać, brakowało ziarna w kolejnej porze zasiewu19. Jeśli mimo to 
po suszy pojawiły się nadwyżki żywności, wprowadzenie ich na rynek było 
utrudnione, bo z zaplecza uciekali indyjscy pośrednicy handlowi20. Na obsza-

12 Kirk do Granville’a z 18 XII 1884, The National Archives, Foreign Office, Londyn (NA 
FO) 84/1679, s. 249. 

13 „Bulletin General de la Congrégation du Saint-Esprit et de Imé Coeur de Marie” (BGCSE) 
11, IX 1877 – IV 1880, s. 7; Mhonda journal, 18 XII 1885, 1 IX 1887, AGS.

14 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita of Kenya to 1900, Indiana University 1975 s. 100, 
101, 110,111 [nieopubl. rozprawa doktorska].

15 Tamże, s. 100–101.
16 E.S. Wa ke f i e l d, Thomas Wakefield. Missionary and Geographical Pioneer in East Equato-

rial Africa, London 1904, s. 197; Kirk do Granville’a z 14 II 1885, British Parliamentary Papers 
(PP) 1886 LXII/108; Kirk do Granville’a z 18 XII 1884, NA FO 84/1679, s. 249.

17 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s. 111; Hardinge, Report on the British 
East African Protectorate 1897–98 PP, c. 9125 (1899), 16, 25. 

18 James Griffin do „Central Africa” z 20 V 1895, UMCA A1 (VI) B.
19 C. P r i c e, A Tour in Ugogo, CMI, 11(1886), s. 755.
20 Kirk do Granville’a z 14 II 1885, PP 1886 LXII/108. 
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rach dotkniętych głodem upraw nie podejmowano nawet po pięciu latach. 
Sprawiało to, że przestawały je odwiedzać karawany handlowe i tym bardziej 
traciły one na atrakcyjności z punktu widzenia osadnictwa21. 

Kolejnym skutkiem głodu było rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. 
Na przykład w Bondei w 1884 roku głodowi towarzyszyła epidemia ospy22. 
Juhani Koponen sugeruje, że liczba jej ofiar musiała być bardzo duża23. 
Zwrócił on uwagę, że w czasie głodu ludzie są bardziej mobilni i łatwiej 
przenoszą choroby, ale są też bardziej osłabieni i podatni na zachorowa-
nie24. Fiński badacz nie wziął jednak pod uwagę faktu, że wieści o głodzie 
hamowały normalny ruch karawan25. Poza tym można przypuszczać, że 
ludzie, którzy doświadczyli znacznego wygłodzenia, mieli kłopoty z prze-
mieszczaniem się. Cholera, w przeciwieństwie do ospy, dotykała przede 
wszystkim ludzi gorzej odżywionych. Obydwie choroby, inaczej niż typowy 
głód i wojna, zabijały kobiety w wieku reprodukcyjnym, co trwale obniżało 
przyrost naturalny26. 

Rzadziej niż susze zbiorom zagrażała szarańcza. Występowanie tej plagi 
jest słabiej udokumentowane. Wbrew obiegowym opiniom, szarańcza nie zjada 
wszelkiej roślinności, którą napotyka po drodze, może też oszczędzić pewne 
obszary, przez które przechodzi27. Plagę szarańczy obserwował Johann Ludwig 
Krapf w okolicach Mombasy w 1846 roku. Cena zboża wzrosła wówczas do 
28 kila28 za Talara Marii Teresy (TMT)29 (przy normalnym poziomie około 
40 kila/TMT). Bardziej szczegółowe informacje o skutkach plagi szarańczy 
pochodzą dopiero z ostatniej dekady XIX wieku. W 1895 roku żarłoczne owady 

21 R.F. B u r t o n, The Lake Regions of Central Africa, a Picture of Exploration, vol. 1, London 
1860, s. 233; Korespondencja Parkera z 9 VIII 1887, CMI 12, 1887, s. 692; Smith do Kirka z 5 V 
1884, PP 1884–85 LXXIII/82/1; Gissing do liwali Takaungu Salīma bin Kamīsa z 23 XII 1884, 
Zanzibar National Archives (ZNA) AA 11/1. 

22 Korespondencja Woodwarda, „Central Africa”, 2(1884), s. 167. 
23 J. Ko p o n e n, People and production..., dz. cyt., s. 175,
24 Tamże, s. 174. 
25 Gissing do liwali Takungu, Salīma bin Kamīsa z 23 XII 1884, ZNA AA 11/1; Smith do 

Kirka z 5 V 1884, PP 1884–85 LXXIII/82/1.
26 Patrz: M.H. D a w s o n, Socioeconomic Change and Disease: Smallpox in Colonial Kenya 

1880–1920, w: The Social Basis of Health and Healing in Africa, eds. S. Feierman, J. Janzen, 
UCLA Berkeley – Los Angeles – Oxford 1992, s. 90–103.

27 Griffin do wydawcy „Central Africa” z 23 VIII 1894, UMCA A1 (VI) B; patrz też: J. G i -
b l i n, The Politics of Enviromental Control in Northeastern Tanzania 1840–1940, Philadelphia 
1992, s. 159.

28 1 kayla (l.m. kila) = około 2,5 kg.
29 Krapf do Coatesa z 9 IV 1846, Krapf, Letters, CMS C A5/O/16/57.
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pustoszyły Bondei. Pod wpływem narastającego głodu mieszkańcy opuszczali 
swój kraj w poszukiwaniu żywności30.

Można przypuszczać, że przed XIX wiekiem wschodnioafrykańskie społe-
czeństwa rolnicze, o ile nie były do tego zmuszane przez czynniki polityczne, 
tylko w wyjątkowych wypadkach wytwarzały nadwyżkę żywności. W XIX wieku 
pojawiają się oznaki zmian, choć jeszcze Krapf zaobserwował, że Midżikenda 
nie gromadzili zapasów zboża. Przypisywał to ich rzekomemu lenistwu i pi-
jaństwu. W tym też upatrywał główną przyczynę okresowo powtarzających się 
niedostatków żywności31. W literaturze można napotkać tezę, która tłumaczy 
brak nadwyżek w inny sposób. Zgodnie z nią rolnicy Afryki Wschodniej w ciągu 
całego okresu przedkolonialnego stosowali strategię polegającą na maksymalnej 
dywersyfikacji upraw, a nie na osiąganiu jak najwyższych zbiorów32. Teza ta 
wydaje się prawdziwa jedynie dla społeczeństw względnie odizolowanych od 
skutków XIX-wiecznego rozkwitu handlu karawanowego i towarzyszącego mu 
wzrostu popytu na żywność. Tylko dążeniem do maksymalizacji zbiorów można 
wyjaśnić rozpowszechnienie się w tym okresie uprawy kukurydzy. W przeci-
wieństwie do większości odmian sorgo i prosa dawała ona co najmniej dwa 
plony rocznie, była jednak bardziej narażona na wahania klimatu i trudniejsza 
w przechowywaniu niż sorgo i proso. Z drugiej strony, pod uprawę kukurydzy 
przeznaczano tereny dotąd niezagospodarowane, jak np. porośnięte przez busz 
podnóża gór Pare oraz Usambara33. Koponen myli się twierdząc, że w XIX wieku 
kukurydza była na zapleczu słabo rozpowszechniona poza krajem Bondei34 
– już dane z połowy XIX wieku świadczą o czymś innym35. David Livingstone 

30 Jeden z misjonarzy pisał: „We heard of locusts on all sides. The country was thick with 
them five miles away only 2 days ago, but they happily passed on one side of Magila, and our 
fields are yet spared. Two entire harvest have been entirely destroyed already”. Griffin do wy-
dawcy „Central Africa” z 23 VIII 1894, UMCA A1 (VI) B. 

31 Krapf, Journal, 6 V 1847, CMS C A5/O/16/171, s. 34.
32 J. Ko p o n e n, People and production..., dz. cyt., s. 131.
33 I. K i m a m b o, Environmental control and hunger in the mountains and Plains of Ninete-

enth – century Northern Tanzania, w: Custodians of the Land. Ecology and Culture in the History of 
Tanzania, eds. G. Maddox, J. Giblin, I. Kimambo, Eastern African Studies, James Currey – Mkuki 
na Nyota-E.A.E.P.– Ohio University Press 1996, s. 80.

34 J. Ko p o n e n, People and production..., dz. cyt., s. 138–9; O. B a u m a n n, Usambara..., 
dz. cyt., s. 289 pisze, że Bonde produkowali sorgo prawie wyłącznie na sprzedaż.

35 Cpt. L o a re r, Ports au sud de Zanguebar, 1848, Le centre des archives d’outre mer, 
Aix-en-Provence, Francja (CAOM) fm sg oind 2 10 2; R. B u r t o n, The Lake Regions of Central 
Equatorial Africa, with notices of the Lunar Mountains and the sources of the White Nile; Being the 
Results of an Expedition Undertaken under the Patronage of Her Majesty’s Government and the Royal 
Geographiscal Society of London, in the Years 1857–1859, „Journal of the Royal Geographical 
Society” (JRGS), 29(1859), s. 99. Na temat rozpowszechnienia się uprawy kukurydzy w dolinie 
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podróżując doliną Rovumy, zwrócił uwagę na fakt, że kukurydzę wysiewano 
w wilgotnych, trudno dostępnych obszarach oraz na wyspach położonych na 
rzece, co ratowało mieszkańców przed głodem grożącym z powodu najazdów 
południowoafrykańskich Ngunich lub wywodzących się od nich tzw. Mavitich36. 
Uprawiano tam również fasolę oraz dynie37. 

W przeciwieństwie do kukurydzy maniok jest bardzo odporny na kaprysy 
klimatu38. Powszechnie uprawiany w Afryce Wschodniej w XX wieku nie był 
jednak w tym czasie ceniony poza krajem Digo. W Bondei znana była jego 
odmiana pod nazwą mdiga, czyli tzw. prisoners root39. Podobną zapewne ro-
ślinę o równie niskim statusie Zaramo nazywali uranga40. Jedynie w okolicach 
Kwale (na południe od Dar es Salaam) istniały towarowe uprawy manioku 
– produkowano go tam na potrzeby niewolników z okolic Kilwy41. Nie ma 
przekazów źródłowych na temat tej rośliny z okresu po zakazie handlu nie-
wolnikami w 1876 roku. Być może plantatorzy z tego regionu przestawili się 
wówczas na produkcję zboża. Zapotrzebowanie na maniok istniało również 
na Zanzibarze, gdzie był on również podstawą wyżywienia niewolników42. 

Mieszkańcy nizinnych części zaplecza nie mieli do dyspozycji wielu roślin-
nych substytutów zbóż. Źródła zwykle wspominają o nasionach dzikich traw 
lub o samych trawach, których jedzenie możliwe było jedynie w czasie pory 

dolnego biegu Ruvu w nieco późniejszym okresie patrz: Holmwood do Smitha z 18 VIII 1876, 
CMI ns. 2. 1877, s. 9–10; F. H o l m w o o d, The Kingani River, East Africa, JRGS, 47(1877), 
s. 253–67; Holmwood do Kirka z 2 VI 1876, PP 1877 LXXVIII/335/1. Na temat okolic Mombasy 
patrz: Smith do earla Rosebery z 8 IV 1886, NA FO 84/1778, s. 61 oraz NA FO 881/5251/1; 
T.J. H e r l e h y, Ties that bind Palm Wine and Blood Brotherhood at the Kenya Coast during the 19th 
Century, „International Journal of African Historical Studies”, 17(1984), nr 2, s. 291. Na temat 
zaplecza wybrzeża Mgao na południe od Kilwy patrz: Smith do Kirka z 30 I 1884, ZNA AA5/6; 
Holmwood do Kirka z 30 I 1880, NA FO 881/4637x; Official notes taken by the Commission, 
1886, NA FO 403 5271/155/1. 

36 „We now found a difficulty in getting our carriers along, on account of exhaustion from 
want of food. In going up a sand stream called Nyédé, we saw that all moist spots had been 
planted with maize and beans; so the loss caused by the Mazitu, who swept the land like a cloud 
of locusts, will not be attended by much actual starvation”, D. L i v i n g s t o n e, The Last Journals 
of David Livingstone in Central Africa, New York 1875, s. 45, także s. 51, 60.

37 Tamże, s. 51. 
38 J. Ko p o n e n, People and production..., dz. cyt., s. 138–9.
39 Farler do Pency’ego z 17 VI 1884, UMCA A1 (VI) A.
40 Habari ya safari ya Uzaramu Madimla. Beschreibung einer Reisse nach Madimla in Uzaramu, 

w: C. Ve l t e n, Prosa und Poesie der Suaheli, Berlin 1907, s. 239. 
41 Elton do Prideaux z 26 XII 1873, PP 1874 LXII/2/3; wg Baumanna maniok był podstawą 

diety Digo. O. B a u m a n n, Usambara..., dz. cyt., s. 288.
42 Ward do Buchanana z 13 III 1847, w: New England Merchants in Africa: a History through 

Documents 1802 to 1865, eds. Norman R. Bennett, George E. Brooks, Jr, Boston 1965, s. 384.
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deszczowej43. W okresach niedostatku Teita jadali też normalnie uważane za 
szkodliwe górne części słodkich ziemniaków, poza tym liście, trawy i korzon-
ki44. Inny przekaz mówi o korze ndiga, którą trzeba było moczyć podobnie jak 
maniok, żeby pozbyć się jej trujących własności. Ponieważ sytuacja w 1884 
roku była katastrofalna, wielu ludzi nie robiło tego dokładnie, co powodowało 
chorobę układu pokarmowego45. 

Ważnym zabezpieczeniem na wypadek głodu było posiadanie zwie-
rząt hodowlanych i drobiu, który można było wymienić na zboże lub, gdy 
tego ostatniego brakowało, zjeść. Ofiarami głodujących padały również psy 
i koty. Mieszkańcy Afryki Wschodniej znali wiele sposobów na urozmaicenie 
diety, zwłaszcza wzbogacenie jej w białko. Miało to niebagatelne znaczenie 
w sytuacji, kiedy mięso zwierząt hodowlanych było zbyt drogie, aby jeść je 
na co dzień. Charles New pisze, że Midżikenda jedli szczury, białe mrów-
ki, larwy motyli, krewetki. Bardzo lubili też solonego rekina, ale nie mogli 
sami odławiać ryb morskich, bo monopol w tej dziedzinie przynależał Su-
ahilijczykom46. Wszystkie elementy tego jadłospisu mogły stanowić ratunek 
w czasie głodu. Doprowadzeni do stanu wyczerpania ludzie gotowali, piekli 
i jedli suszone skóry kóz i bydła, używane w normalnych warunkach jako 
posłania47. 

Źródła misjonarskie zazwyczaj uwypuklają egoistyczne postawy członków 
społeczności dotkniętych głodem, dostarczając mniej informacji na temat 
mechanizmów wzajemnej pomocy. Nie ma jednak wątpliwości, że takie me-
chanizmy musiały istnieć, zostały nawet zaobserwowane wśród Midżikenda48. 
Niewątpliwie świadomość zagrożenia głodem stanowiła podstawę tworzenia 
relacji społecznych. Na przykład do obowiązków wodza, który pobierał trybut 
w zbożu, należało wspomaganie poddanych w chwilach niedostatku. Także 
związkom opartym na tzw. fikcyjnym pokrewieństwie zawieranym przez 
partnerów politycznych i handlowych towarzyszyło zobowiązanie pomocy 
drugiej stronie w wypadku głodu. Merrit dowodzi, że Teita od dawna migrowali 
na tereny Midżikenda w latach, kiedy brakowało im żywności. Mimo dosyć 

43 Kirk do Granville’a z 27 VIII 1873, PP 1874 LXII/52; Kirk do Granville’a z 24 X 1884, 
PP 1884–85 LXXIII/103.

44 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s. 102.
45 Griffin do wydawcy „Central Africa” z 24 VIII 1894, UMCA A1 (VI) B. 
46 Ch. N e w, Life, Wanderings, and Labours in Eastern Africa: with an Account of the First 

Successful Ascent of the Equatorial Snow Mountain, Kilima Njaro, and Remarks upon East African 
Slavery, London 1971, s. 124.

47 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s. 101.
48 Gissing do liwali Malindi z 1 XII 1884, ZNA AA 11/1.
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znacznej odległości dzielącej obydwa regiony, wzgórza Midżikenda są nawet 
widoczne z Teita, a niektórzy spośród mieszkańców tego ostatniego regionu 
mają tradycję mówiącą o ich pochodzeniu z kraju Midżikenda49. W czasie 
wielkiego głodu lat osiemdziesiątych Teita migrowali masowo m.in. do Giriama 
(największe z plemion Midżikenda), a także do Tawety, Czaga i Pare50. Wydaje 
się prawdopodobne, że trwałe kontakty handlowe między tymi regionami były 
oparte na tzw. utani lub braterstwie krwi. Obydwa rodzaje fikcyjnego pokre-
wieństwa obligowały strony do udzielania pomocy (nie zawsze bezzwrotnej) 
w razie głodu51. 

Innym przykładem migracji wywołanej przez głód, ale ułatwionej przez 
długotrwałe kontakty handlowe, jest osiedlenie się części Kamba na pogra-
niczu terenów Midżikenda w czasie głodu w latach 1836–1837. Nastąpiło to 
za zgodą gospodarzy. W rezultacie powstały tam kolonie handlowe Kamba, 
które przetrwały do końca ery przedkolonialnej52. 

Rozmówcy z terenów Zigua cytowani przez Jamesa Giblina utrzymy-
wali, że w czasach przedkolonialnych zjawisku głodu nie towarzyszyły 
migracje – w czasie suszy ziemię uprawiano nadal, co chroniło m.in. przed 
rozprzestrzenianiem się muchy tsetse. Miało to wynikać z istnienia sieci 
zobowiązań klientalnych, zabezpieczających przed głodem, które zostały 
zniszczone dopiero przez kolonializm53. Jak wskazują podane wcześniej 
przykłady, nie jest to zupełnie ścisłe. Wydaje się, że proces erozji więzi 
rozpoczął się znacznie wcześniej. Niektóre rozwiązania zabezpieczające 
przed głodem już w XIX wieku zostały poddane szczególnie ciężkiej próbie. 
W historiografii wielokrotnie wspominano postępowanie liwali Mombasy 
Alego bin Nasīra, który w czasie głodu w 1837 roku wziął do niewoli ponad 
500 dzieci Rabai (jednego z plemion Midżikenda), w tym niektórych jako 
zastaw za pożyczoną żywność, a resztę porwał. Część z nich, wbrew utartym 
zwyczajom, które nakazywały oddanie dzieci po zwróceniu żywności, sprzedał 

49 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s. 178.
50 Tamże, s. 103.
51 Na temat braterstwa krwi patrz: T.J. H e r l e h y, Ties that bind Palm Wine..., art. cyt.; 

J.B. C h r i s t e n s e n, Utani: Joking, Sexual License and Social Obligations among the Luguru; 
Utani: Joking, Sexual License and Social Obligations among the Luguru, „American Anthropolo-
gist”, 65(1963), nr 6, s. 1314–1327. 

52 J.L. K r a p f, Travels, researches, and missionary labors during an eighteen years' residence 
in Eastern Africa, Londyn 1968, s. 144; Inną interpretację migracji Kamba opartą na pismach 
Krapfa proponuje baron von der Decken. Jego zdaniem Kamba zostali wygnani z domów przez 
Masajów, a nie przez głód. Baron Carl Claus von der Decken’s Reisen in Ost-Afrika in den Jahren 
1862 bis 1865, bearb. von O. Kersten, Bd. 2, Graz, 1978, s. 236.

53 J. G i b l i n, The Politics..., dz. cyt., s. 128. 
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do Arabii, inne przetrzymywał w Mombasie jako niewolników54. Było to dla 
Midżikenda o tyle szokujące, że wcześniej w czasie głodu mogli oni liczyć 
nie tylko na lojalność mombaskich partnerów, ale też korzystać z pewnego 
rodzaju parasola ochronnego. Wydaje się jednak, że był on rozpinany jedynie 
nad wodzami i starszymi. Krapf przytacza tradycję, zgodnie z którą jeszcze 
w czasach panowania Mazrūich (1747–1837) w czasie głodu na rozkaz li-
wali zabrano na Pembę starszych Rabai „from the motives of compassion”, 
aby tam mogli się wyżywić. Przekaz ten potwierdza historia Mazru’ich pióra 
Amīna bin Alego Mazrūi. Miało to miejsce za panowania liwali Abdallaha 
bin Ahmada (1814–1823). Tradycja nie wspomina jednak o tym, co działo 
się z większością ludzi, poza tym, że wielu zmarło55. Mimo oburzenia, które 
wywołał postępek Alego bin Nasīra, w epoce Bu Saīdich (tzn. po 1837 roku) 
w sytuacji przymusu Midżikenda nadal praktykowali zastaw lub sprzedaż 
dzieci. Niełatwo ustalić, co naprawdę zachodziło w podobnej sytuacji56 – 
pytani o to sami Midżikenda twierdzili, że zawsze wykupują swoje dzieci57. 

Głód na wiele sposobów przyczyniał się do wzrostu podaży niewolników. 
Stanowił okazję dla handlarzy niewolnikami i właścicieli plantacji poszukują-
cych siły roboczej, którzy specjalnie udawali się na tereny ogarnięte klęską58. 
Brytyjski misjonarz odnotował w listopadzie 1884 roku, że kupcy suahilijscy 
kupowali w Teita niewolników za kilka garści zboża59. Rodzice i krewni zasta-
wiali dzieci (lub, u ludów matrylinearnych: wujowie – siostrzeńców) w zamian 
za żywność60. Na pastwę handlarzy wydane były młodsze żony i ich dzieci 
pozostawione przez mężczyzn, którzy emigrowali w poszukiwaniu żywności61. 
Posiadacze niewolników sprzedawali ich, wielu ludzi sprzedawało też siebie 

54 Krapf, Journals, 4 IX 1847, CMS C A5/O/16/172, s. 74; G. C h a r l e s, Documents sur 
l’histoire la géographie et le commerce de l’Afrique Orientale, vol. 2/2, Paris 1858, s. 268.

55 Krapf, Journals, 3 V 1848, CMS C A5/O/16/173, s. 126–127; a l - A m i n  b i n  A l i  a l -
- M a z r u i, The History of the Mazru’i Dynasty of Mombasa, Oxford 1995, s. 77.

56 Kirk do Granville’a z 23 IX 1884, NA FO 84/1678, s.1189, NA FO 541/26/317. 
57 Ch. G u i l l a i n, dz. cyt., vol. 2/2, s. 267; C.E. Gissing [Raport z podróży do Teita], 26 VI 

1884, NA FO 84/1678, s. 98 oraz NA FO 541/26; Korespondencja Handforda, CMI 10, 1885, s. 160.
58 Haggard do Kirka z 8 IX 1884, NA FO 84/1678, s.117–118; Kirk do Granville’a z 23 IX 

1884, FO 541 26 317.
59 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s 106.
60 J. P r u e n, Slavery in East Africa, CMI, 13(1888), s. 661–665; Haggard do Kirka z 8 IX 

1884, NA FO 84/1678, s. 117. 
61 „The Bonde men wandered looking for food and employment, leaving part of the wo-

men with children with no protection – these were usually the second and further wives. As the 
missionaries claimed, at times of opulence the men married many times, to get rid of all but 
one at the time of starvation”, Griffin do wydawcy „Central Africa” z 20 V 1895, UMCA A1 (VI). 
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samych62. Wodzowie o wystarczająco silnej pozycji sprzedawali swoich pod-
danych63. Problem nie dotyczył wyłącznie ludów zaplecza i dalszego interioru. 
Burton odnotował, że Suahili z wybrzeża Mrima także praktykowali sprzedaż 
lub zastaw dzieci, a także sióstr64. Teoretycznie zastaw obowiązywał do następ-
nych żniw. Zwykle w takich wypadkach rodzice otrzymywali niewielką ilość 
sorgo lub prosa, np. 2 kila za osobę czyli około 5 kg65. W praktyce, w związku 
z przedłużaniem się skutków głodu, zastaw pozostawał niespłacony przez 
wiele lat. Rodzice lub wujowie chcąc odzyskać dzieci, musieli za nie płacić 
cenę rynkową niewolnika.

Podaż „żywego towaru” bywała tak duża, że okazyjni handlarze nie byli 
w stanie przetransportować pozyskanych niewolników, co niekiedy kończyło 
się dla tych ostatnich tragicznie. Zaobserwowano, jak setki Zaramo przypro-
wadzonych na plażę na wybrzeżu Mrima umierały z głodu w oczekiwaniu na 
transport66. Osłabieni głodem ludzie stanowili łatwy cel polowań67. Być może 
w latach osiemdziesiątych XIX wieku więcej ludzi dostawało się do niewoli w ten 
sposób niż poprzez zastaw lub sprzedaż samych siebie68. Głód był tak wielki, że 
nawet zbiegli niewolnicy dobrowolnie wracali do właścicieli licząc, że ułatwi 
im to przeżycie69. Porywanie ludzi było dosyć rozpowszechnione. Jednak na 
niektórych terenach bliskiego zaplecza – na przykład na zamieszkanych głów-
nie przez Digo wzgórzach Shimba leżących na południe od Mombasy – było 
prawie nieznane. Na innych obszarach, na przykład na nieodległym od wzgórz 
Shimba pograniczu terenów Bondei i Digo, zdarzało się z kolei nagminnie70. 

Sytuacja kryzysu wyzwalała konflikty. Pojawiały się oskarżenia o złośliwą 
magię kierowane wobec osób skonfliktowanych z otoczeniem71. Nie chodzi tu 
tylko o relacje muzułmanów z mieszkańcami zaplecza, ale również, a może 
nawet przede wszystkim, o relacje między sąsiadującymi społeczeństwami nie-
muzułmańskimi. Najlepiej można to zaobserwować na przykładzie Midżikenda. 

62 Kirk do Granville’a z 24 X 188, PP 1884–85 LXXIII/103, 4; Kirk do Granville’a z 14 II 
1885, PP 1886 LXII/108. 

63 Haggard do brata, Williama z 3 IX 1884, John Haggard’s letters, Rhodes House, Oxford, 
MSS Brit. Emp. 

64 R. B u r t o n, The Lake Regions of Central Equatorial Africa..., art. cyt., s. 55.
65 Korespondencja Hornera z Ukami, LMC 1874, s. 6.
66 Korespondencja J.W. Handofrda z 19 XII 1884, CMI, 10(1885), s. 166.
67 Haggard do Kirka z 8 IX 1884, NA FO 84/1678, s. 117. 
68 Kirk do Granville’a z 14 II 1885, PP 1886 LXII/108; Asili ya Mikindani, w: C. Ve l t e n, 

Prosa..., dz. cyt., s. 273–278; J. P r u e n, Slavery in East Africa, art. cyt., s. 661–665.
69 Korespondencja J.W. Handforda [b.d. –1884 r.] CMI, 10(1885), s. 160–162.
70 Smith to earla Rosebery z 8 IV 1886, NA FO 84 1778, s. 61 oraz NA FO 881/5251/1.
71 Rebmann do centrali CMS z 17 IX 1862, J. Rebmann, Letters, CMS C A5/O/24/40. 
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Rabai, winni porywania dzieci Digo ze wzgórz Shimba przez długi czas bali się 
odwiedzać ten obszar72. Gdy zatarg między Rabai i Duruma na podobnym tle 
groził wywołaniem długotrwałego konfliktu zbrojnego, w celu jego uniknięcia 
Rabai porwali dziecko swego wpływowego i bogatego współplemieńca, który 
podczas wielkiego głodu sprzedał dziecko Duruma, i oddali je poszkodowanym 
jako odszkodowanie73. Nie tylko między bliskimi sąsiadami tliły się zadawnione 
konflikty powstałe na podobnym podłożu. Kilkanaście lat po wielkim głodzie 
z lat trzydziestych XIX wieku zachowała się pamięć, że Kamba i Duruma sprze-
dawali głodujące kobiety i dzieci Teita na wybrzeże Mombasy74.

Zapiski Krapfa i Rebmanna, w przeciwieństwie do innych źródeł, pozwalają 
uchwycić indywidualny wymiar ludzkich tragedii. Rebmann zanotował, że 
około 10 lat po wielkim głodzie lat 30. ekshumowano kobietę, która oddała się 
wówczas w niewolę. Mieszkała około 8 km od Rabai i tam też zmarła. Jeden 
z jej krewnych miał sen, który nakazał mu przenieść jej ciało do rodzinnej wsi 
i wyprawić uroczysty pogrzeb, co ciekawe, z udziałem muzułmańskiego spe-
cjalisty rytualnego75. Nie słabły również więzi między żywymi, którzy zostali 
rozdzieleni na skutek głodu. Sprzedaż w niewolę, zastaw i porwania ludzi 
prowadziły do długofalowych, katastrofalnych konsekwencji. Po okresie głodu 
Midżikenda chcieli odzyskiwać dzieci, a jeśli nie było to możliwe, bo np. zostały 
sprzedane do Arabii, żądali odszkodowania. Jednak ich nowi właściciele lub 
ci, którzy odsprzedali dzieci, nie poczuwali się do żadnych obowiązków wobec 
rodziców albo domagali się wygórowanych odszkodowań76. Prowadziło to do 
działań odwetowych. Krapf pisze, że Duruma rekompensowali sobie straty, 
porywając Suahilijczykom bydło, co doprowadziło do uwięzienia ich wodza 
w Mombasie77. Zdaniem misjonarza fakt przetrzymywania lub sprzedaży 
zastawionych dzieci był jednym z czynników, które sprawiały, że Midżikenda 
bali się chodzić do Mombasy78. Gdy tylko nadarzyła się okazja, mścili się na 
muzułmanach. Niekiedy porywali ich, aby skłonić do oddania dzieci, zmuszając 
jeńców do jedzenia wieprzowiny. Z kolei muzułmanie w podobnych sytuacjach 
obcinali Midżikenda włosy, aby ci wyglądali jak wyznawcy islamu79. 

72 Rebmann, Journals, 7–8 VI 1848, CMS C A5/O/24/51; Krapf, Journals, 10 VI 1848, 
CMS C A5/O/16/173, s. 146. 

73 Krapf, Journals, 17 XI 1847, CMS C A5/O/16/171, s. 87. 
74 Krapf, Journals, 9 XI 1849, CMS C A5/O/16/174, s. 12. 
75 Rebmann, Journals, 4 I 1848, CMS C A5/O/24/51, s. 26. 
76 Krapf, Journals, 4 IX 1847, CMS C A5/O/16/171, s. 74 oraz 3 IX 1848, CMS C 

A5/O/16/173, s. 155. 
77 Tamże. 
78 Krapf, Journals, 24 III 1845, CMS C A5/O/16/167, s. 14.
79 Krapf, Journals, 4 XI 1848, CMS C A5/O/16/173, s. 183. 
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W społeczeństwach muzułmańskich zawsze istniały jakieś formy pomocy 
publicznej. Wynikało to z faktu, że wspólnota wiernych zobowiązana jest do 
pomocy w sytuacjach zagrożenia80. Jednak potrzebującymi, którzy pojawiali 
się w czasie klęski głodu w miastach suahilijskich, byli najczęściej niemuzuł-
manie, którzy gotowi byli nawrócić się na islam, aby otrzymać żywność. Tego 
rodzaju konwersje zazwyczaj nie okazywały się trwałe81. W czasach głodu 
na wybrzeżu pojawiali się mieszkańcy bardzo odległych terenów, zwłaszcza 
tragarze i kupcy Nyamwezi, dla których było ono drugą ojczyzną. Podczas 
oczekiwania na podróż powrotną zostawali tam nawet do sześciu miesięcy 
„enjoying the dear delights of comparative civilisation”, jak pisał Richard 
Francis Burton82. Z pewnością wielu z nich spędzało tam znaczną część życia, 
zakładali nawet rodziny83. Inni przyprowadzali na wybrzeże swoje kobiety 
i dzieci, co zwiększało skutecznie liczbę sezonowych mieszkańców miast – ter-
minali karawanowych takich jak Bagamoyo84. Rozmiary potrzeb związanych 
z głodem przekraczały możliwości pomocy tych ośrodków. W 1883 roku liwali 
Bagamoyo, które najwyraźniej zostało nawiedzone przez tłumy pierwszej fali 
głodujących, wydał oświadczenie, że „każdy musi troszczyć się sam o siebie”85. 
Brak zrozumienia dla głodujących wykazały również władze niewielkiego portu 
Mtwapa. W czasie głodu obowiązywała tam kara śmierci nawet za kradzież 
jednej kolby kukurydzy86.

Na zapleczu działalność charytatywną prowadzili tylko misjonarze, jednak 
jej rozmiary były niewspółmierne do potrzeb, np. w ciągu pierwszej połowy 
czerwca 1883 r. do Bondei do misji w Magila sprowadzono ryż i pieniądze 
o łącznej wartości 1000 TMT87. James Giblin zwrócił uwagę, że misjonarze 
katoliccy w kraju Zigua podejmowali się roli patronów, w istocie przejmując 
zarówno prerogatywy jak i zobowiązania wodzów, włącznie z niesieniem po-
mocy żywnościowej w czasach głodu88. Można znaleźć przykład, że zaniechanie 
podjęcia się tej roli mogło prowadzić do niepożądanych skutków: misjonarz 

80 J. I l l i f e, The African Poor: a History, Cambridge 1987, s. 30–48.
81 Krapf, Journal, 13 III 1845, CMS, C A5/ 0 16. 
82 R.F. B u r t o n, Lake regions of Central Africa..., vol. 1, dz. cyt., s. 38.
83 J. G l a s s m a n, Feasts and Riots. Revelry, Rebellion, and Popular Consciousness on the 

Swahili Coast, 1856–1888, Portsmouth London – Nairobi – Dar es Salaam 1995, s. 59.
84 L. Krapf, Journal of a Voyage Made in February and March 1850 from Mombas to the 

Southern Extremity of the Imam of Musact’s East African Dominions, 13 II 1850, CMS CA-
5/O/16/175.

85 Bagamoyo journal, 7 VI 1883, AGS.
86 Gissing do Kirka z 14 IX 1884, ZNA AA 10/1. 
87 Farler do Penncy’ego z 17 VI 1884, UMCA A1 (VI) A. 
88 J. G i b l i n, The Politics..., dz. cyt., s. 69–70.
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Wray oskarżony został przez mieszkańców Teita o sprowadzenie suszy. Pró-
bując ratować misję, starał się zorganizować pomoc żywnościową dla kraju89. 

Powstała za panowania Barghasza komunikacja parowcowa w obrębie 
zachodniej części Oceanu Indyjskiego oraz linia telegraficzna pomagały suł-
tanowi Zanzibaru podejmować kroki zaradcze w czasie klęski głodu w latach 
1884–85. Już w ciągu miesiąca od wysłania zamówienia drogą telegraficzną 
parowce były w stanie przywieźć ryż z Indii. Było go 150 000 worków, na co 
mieszkańcy sułtanatu wydali niemal 200 000 TMT90. W źródłach znajdują się 
wzmianki o przybyciu transportów sułtańskiego zboża do Lamu, Mombasy 
i Lindi. Miało ono wspomóc biednych, których nie było stać na zakup zboża po 
cenach zawyżonych na skutek suszy91. Do Kilwy ryż, sorgo i proso dostarczono 
z Zanzibaru na parostatku sułtana, który został udostępniony kupcom impor-
terom za darmo92. Nie wprowadzono natomiast żadnych przepisów mających 
ograniczyć wywóz zboża z wybrzeża93, który groził zwyżką cen. Kirk twierdził, 
że akcja zainicjowana przez sułtana znalazła uznanie wśród wszystkich klas 
społecznych94. Jego zastępca Smith podejrzewał natomiast, że hinduscy kupcy, 
którzy podejmowali się zamawiać ryż, przybierali jedynie pozę filantropów, 
grając wyłącznie na zwyżkę cen w okresie oczekiwania na dostawy95. 

Osłabieniu tradycyjnych więzi wśród społeczeństw zaplecza i wybrzeża 
towarzyszyło zatem pojawianie się nowych patronów, takich jak misje chrze-
ścijańskie oraz Sułtanat Zanzibarski, który w czasach panowania Barghasza 
rozpoczął realizację zupełnie nowego programu politycznego. Czy jednak 
działalność nowych ośrodków władzy i patronażu równoważyła straty? Z pew-
nością nie – popyt na niewolników doprowadził do powszechnego kryzysu 
zaufania w relacjach wewnątrzwspólnotowych i międzyetnicznych, co znacznie 
utrudniło mieszkańcom regionu, będącego przedmiotem niniejszych rozważań 
radzenie sobie z głodem. Fakt ten ujawnił się ze szczególną mocą w ostatniej 
dekadzie niepodległości Sułtanatu Zanzibarskiego. Było tak nawet pomimo 
niewątpliwego wzrostu produkcji żywności w tym okresie. Ogromne nadwyżki 
produkowane przez niektóre społeczeństwa nie musiały przyczyniać się do 

89 E.H. M e r r i t t, A history of the Taita..., dz. cyt., s. 107.
90 Przy cenie 15 k/TMT, 1 napełniony worek ważyłby wówczas około 50 kg. W źródle 

podano kwotę 200 000 funtów, co jednak jest nieprawdopodobne, zważywszy cenę zboża, o ile 
oczywiście liczba worków się zgadza. Kirk do Granville’a z 18 XII 1884, NA FO 84/1679, s. 249.

91 Korespondencja Handforda, CMI 10, 1885, s. 163; Haggard do matki z 15 VII 1884, 
Haggard’s letters, RH MSS Brit. Emp.; Kirk do Granville’a z 24 X 1884, PP 1884–85 LXXIII/103.

92 Kirk do Granville’a z 9 VI 1884, PP 1884–85 LXXIII/84. 
93 Kirk do Granville’a z 24 X 1884, PP 1884–85 LXXIII/103.
94 Kirk do Granville’a z 23 IX 1884, NA FO 84/1678, s.1189 oraz NA FO 541 26/317.
95 Kirk do Granville’a z 12 V 1884, NA FO 84/1677, s. 309 oraz PP 1884–85 LXXIII/83. 
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poprawy bezpieczeństwa żywnościowego – były one przecież przeznaczone 
na sprzedaż karawanom i plantatorom, a także kupcom zbożowym. Rozsze-
rzenie się sieci powiązań handlowych grup zamieszkałych wzdłuż szlaków 
karawanowych zwiększało możliwości uzyskania pomocy, ale zachęcało rów-
nież do porzucania starych siedzib, czego skutki okazywały się katastrofalne 
– rozprzestrzenienie się muchy tsetse trwale uniemożliwiało hodowlę bydła. 
Natomiast presja populacyjna powstała na terenach przyciągających imigran-
tów – a były to zwłaszcza tereny położone w pobliżu wybrzeża oraz głównych 
szlaków karawanowych – przyczyniała się do destabilizacji politycznej. Cha-
rakterystyczne, że w relacjonowanym i analizowanym przez Giblina dyskursie 
historyczno-politycznym opisującym upadek patronażu i uprawy roli w czasach 
kolonialnych rozmówcy pomijali trudny okres przedkolonialny. Mogło to wy-
nikać nie tyle z zatarcia się tych wydarzeń w pamięci zainteresowanych, co 
z faktu, że okres kolonialny dokonał bardziej całościowej i wielu wypadkach 
bardzo dotkliwej zmiany w życiu społeczeństw Afryki Wschodniej, odsuwając 
w niepamięć wiek XIX, który w pewnym sensie przygotował burzliwe zmiany 
modernizacyjne minionego stulecia.
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ANNA MARIA BYTYŃ-BUCHAJCZYK

FORT GROSS-FRIEDRICHSBURG
Początek niemieckiej polityki kolonialnej w Afryce?

Powszechnie przyjęła się opinia, że historia niemieckiego kolonializmu 
rozpoczyna się w 1884 roku wraz z ustanowieniem przez Bismarcka systemu 
obszarów ochronnych. Ciekawe jest jednak XVII- i XVIII-wieczne preludium 
do oficjalnie ogłoszonej polityki kolonialnej Niemiec, bo choć o polityce 
kolonialnej sensu stricto można mówić dopiero w odniesieniu do okresu po 
zjednoczeniu tego kraju, to jednak już znacznie wcześniej pojedynczy kupcy 
a także domy handlowe podejmowały próby zakładania kolonii niemieckich 
za oceanem1. Ekspansję kolonialną na skalę całego państwa zainicjowali na-
tomiast w tamtym czasie Jakub Kettler2, książę Kurlandii, a przede wszystkim 
Fryderyk Wilhelm, elektor Brandenburgii-Prus, który dzięki swoim ambitnym 
zamorskim podbojom zapisał się w historii jako prekursor pruskiej polityki 
morskiej. Poczynania Kettlera, ówcześnie jeszcze lennika polskiego poprzedzają 
jednak aktywność morską Wielkiego Elektora, być może nawet Kurlandczycy 
zainspirowali politykę kolonialną Brandenburgii-Prus3. 

1 Największe niemieckie domy handlowe należały w XVI wieku do rodzin Welserów, Fuggerów 
i Ehingerów. W pierwszej połowie XVI wieku finansowały one wyprawy handlowe do Nowego 
Świata i do Indii. Welserowie zdobyli nawet mały obszar w dzisiejszej Wenezueli, który nazwali 
„Małą Wenecją”. W 1669 roku doszło natomiast do krótkotrwałego zajęcia (poprzez zakup od 
Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej) przez hrabstwo Hanau niewielkiego obszaru w dzi-
siejszej Brazylii. Wykonawcami śmiałego przedsięwzięcia byli graf Kasimir von Hanau i jego radca 
dworu Joachim Becher. Plany stworzenia „Hanauisch-Indien” skończyły się po 3 latach. Źródło: 
G. G r a i c h e n, H. G r ü n d e r, Deutsche Kolonien. Traum Und Trauma, Berlin 2005, s. 23–26.

2 Obszarami kurlandzkiej ekspansji były Afryka (ujście rzeki Gambii w Afryce Zachodniej od 
1651 roku do przełomu lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych XVII wieku) oraz Ameryka Południowa 
(w 1654 roku kurlandzka załoga zajęła Tobago na Morzu Karaibskim, gdzie utworzono plantacje 
trzciny cukrowej i tytoniu. Od czasu buntu załogi kurlandzkiej w forcie w Tobago w 1658 roku 
posiadłość przechodziła od Holendrów do Anglików; wreszcie w 1691 roku Kurlandia scedowała 
prawa do wyspy na Królestwo Pruskie).

3 R. Gaziński, Wokół polityki morskiej i kolonialnej Kurlandii w II poł. XVII wieku. Związki 
Łotwy z Rzeczpospolitą, „Teki Gdańskie”, 5(2004), s. 239.
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Na temat poczynań kolonialnych tej ostatniej (od 1701 roku Królestwa Prus) 
powstaje coraz liczniejsza literatura, głównie niemiecka, ale także – z uwagi 
na liczne interesy europejskie na tych terenach – holenderska czy brytyjska4. 
Narzędziem brandenburskiej polityki kolonialnej była Kompania Afrykańska (do-
kładnie Kompania Afrykańsko-Brandenburska, Die Brandenburgisch-Afrikanische 
Compagnie, BAC)5, powstała w 1682 roku. Dokumenty dotyczące jej działalności 
znajdują się w Pruskim Tajnym Archiwum w Berlinie-Dahlem (Geheimes Staat-
sarchiv Preußischer Kulturbesitz). Archiwalia zebrane są w zespole Marine und 
Afrikanische Kompagniesache (I HA, Rep. 65). Poszczególne poszyty składają 
się ze sprawozdań, listów, relacji i raportów osób związanych z działalnością 
Kompanii zarówno w forcie Gross-Friedrichsburg jak i na miejscu – w Emden, 
Berlinie czy Hamburgu. Znajduje się tam nawet umowa zawarta w 1682 roku 
z lokalnymi wodzami afrykańskimi (GStA PK, I. HA, Rep. 65, Nr 29). Ciekawy 
jest także jeden z poszytów w języku holenderskim, zawierający kopie umów 
zawieranych przez Brandenburczyków z ludnością tubylczą lub sąsiednimi fortami 
(GStA PK, I. HA, Rep. 65., Nr 43). Zbiór tych dokumentów ukazuje wartość, jaką 
wykupiony fort Gross-Friedrichsburg miał dla Holendrów. Literatura traktująca 
o posiadłości brandenburskiej na Złotym Wybrzeżu (teren dzisiejszej Ghany) to 
przede wszystkim Rote Adler an Afrikas Küste: die brandenburgisch-preussische 
Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika (Czerwony Orzeł na afrykańskim wy-
brzeżu: brandenbursko-pruska kolonia Gross Friedrichsburg w Afryce Zachodniej) 
autorstwa Ulricha van der Heydena. Temat ten ciekawie opisuje także książka 
Deutsche Kolonien, Traum und Trauma (Kolonie niemieckie. Marzenie i trauma) 
Giseli Graichen i Horsta Gründera. Większość literatury na temat niemieckiej 
polityki kolonialnej wspomina, aczkolwiek raczej marginalnie, o działaniach 
podejmowanych przed początkiem XIX wieku. W literaturze anglojęzycznej 
kolonizację Złotego Wybrzeża postrzega się jako zagadnienie całościowe. Za 
przykład może tu służyć książka Alberta van Dantziga Forts and Castles of Ghana, 
Arnolda W. Lawrence’a Trade Castles and Forts of West Africa czy też Africans 
and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the Gold Coast During 
the Eighteenth Century Harvey’a M. Feinberga. Temat fortyfikacji zakładanych 
przez Europejczyków cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród 

4 Wielka Brytania wespół z Holandią i Portugalią założyła najwięcej fortów na wybrzeżu 
Afryki Zachodniej, dodatkowo Brytyjczycy przejęli od Brandenburczyków Fort Sophie Louis 
w 1691 roku, a od XVII wieku intensywnie kolonizowali cały obszar dzisiejszej Ghany, po I woj-
nie światowej przejmując także od Niemiec sąsiednie Togo. Fort Gross-Friedrichsburg przejęli 
natomiast Holendrzy.

5 Dalej używane będzie określenie „Kompania Afrykańska” jako powszechnie przyjęte 
w polskiej literaturze.
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samych mieszkańców omawianego te-
renu, szczególnie mieszkańców Ghany. 
Pozostałości fortyfikacji są dzisiaj jedną 
z głównych tamtejszych atrakcji tury-
stycznych. Wirtualnie można odwiedzić 
Fort Gross-Friedrichsburg wchodząc na 
stronę www.gondvana.de. Nawet na 
stronie Google Maps (04° 47’ 37‘’ N, 02° 
08’ 05’’ W) można podziwiać zdjęcia 
fortu w zadowalającej rozdzielczości. 

Założenie brandenburskiej kolonii 
na Złotym Wybrzeżu nie było faktem 
mającym niebywałe znaczenie dla 
niemieckiej historii, ani też dla samej 
polityki kolonialnej, jednak dzięki po-
siadaniu owej kolonii przez prawie 
40 lat Brandenburgia mogła pretendo-
wać do grona liczących się w Europie 
potęg morskich. Fiasko całego przedsięwzięcia nie przesłania korzyści jakie 
przyniosło ono brandenburskiemu handlowi. Z Afryki sprowadzano metale 
szlachetne w tym złoto, poza tym kość słoniową, przyprawy, gumę, skóry, 
zboże, strusie pióra, a przede wszystkim – niewolników.

Pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli na Złote Wybrzeże, byli Portu-
galczycy. W 1471 roku założyli oni faktorię handlową na wybrzeżu, a w 1482 
roku pierwszy europejski fort w tej części Afryki – Elminę. Potem, rozciągając 
dalej swoje posiadłości, zakładali następne forty, w tym Fort São João Bapti-
sta de Ajudá (w dzisiejszym mieście Ouidah w Beninie)6. Wkrótce na tereny 
zachodniego wybrzeża Afryki zaczęli napływać także Holendrzy, Anglicy, 
Duńczycy, Szwedzi, Francuzi i Brandenburczycy. W XVII i XVIII wieku na 
wybrzeżu trwała ostra rywalizacja między handlarzami7. 

6 Obecnie na miejscu fortu znajduje się muzeum historii Ouidah i portugalskiego fortu 
ufundowane przez Portugalię. Odwiedziłam Ouidah w 2009 roku – fort jest odbudowany, 
a w jego dawnych budynkach, znajdują się oryginalne armaty z XVII/XVIII wieku oraz rekwizy-
ty muzealne przedstawiające historię całego Królestwa Abomey i niewolnictwa z perspektywy 
mieszkańców Beninu.

7 Na temat poszczególnych fortów, a także handlu niewolnikami, do czego ostatecznie po-
siadłości na wybrzeżu Afryki Zachodniej głównie służyły, powstała obszerna literatura. Niniejszy 
artykuł pomija tę kwestię, skupiając się wyłącznie na działaniach Brandenburgii-Prus na tym 
terenie i konsekwencjach tych działań w kraju. 

Fort Gross-Friedrichsburg...

Rys. 1. Złote Wybrzeże – dzisiejsza Ghana
Źródło: http://tum.wikipedia.org/wiki/Ghana
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Zdobycie tam posiadłości postawił sobie za cel elektor Brandenburgii-Prus 
Fryderyk Wilhelm (1640–1688) zwany Wielkim Elektorem. Był on inicjato-
rem pruskiej polityki morskiej, którą obok umacniania struktur wewnętrz-
nych i stabilizacji gospodarki, uważał za niezbędny element na drodze do 
zdobycia silnej pozycji w Europie. Wiązało się to w jego założeniu z polityką 
kolonialną – podbojem nowych terytoriów oraz wzmacnianiem gospodarki 
poprzez handel bezpośredni. Budowa floty morskiej Prus rozpoczęła się za 
jeszcze przed wojną ze Szwecją (1675–1679)8, ale dopiero po tym konflikcie 
elektor postanowił rozwijać nie tylko żeglugę i flotę wojenną, ale także handel 
morski oraz rozpocząć zdobywanie zamorskich kolonii. Swoje ambitne plany 
opierał na przykładzie niewielkiej Holandii, która zdobywając w XVII wieku 
przewagę w handlu morskim, stała się jedną z potęg europejskich. W czasie 
wojny ze Szwecją brak floty wojennej dał o sobie znać szczególnie dotkliwie, 
wobec czego elektor powierzył zadanie jej utworzenia holenderskiemu arma-
torowi Benjaminowi Raule’mu. W czasie wojny, dzięki patentowi kaperskiemu 
i obietnicy udziału w zyskach wojennych, pomógł on Brandenburgii w walce ze 
Szwedami, a po zakończeniu konfliktu przystąpił do tworzenia floty. To jemu 
elektor powierzył zdobycie kolonii w Afryce9. U początków swojej polityki 
kolonialnej Brandenburgia uparcie szła zatem śladami Holandii – Holendrem 
był budowniczy floty Raule, holenderskie były wzory budowanych przez Bran-
denburczyków umocnień w Afryce, a także organizacja zdobytej posiadłości 
i nadzór nad nią. Holandia bowiem w omawianym okresie uchodziła za jedną 
z największych potęg w europejskim handlu morskim10.

Pierwsza wyprawa do Afryki wyruszyła w 1680 roku i składała się z dwóch 
fregat – Wappen von Brandenburg oraz Morian. Ta pierwsza dowodzona przez 
kapitana Bartelsena zatrzymała się w styczniu 1681 roku na afrykańskich tere-
nach należących do Holendrów, którzy natychmiast skonfiskowali cały jej ładu-
nek. Więcej szczęścia miała załoga Morian dowodzona przez Philipa Pietersena 
Bloncka, która wraz z Jacobem van der Blekerem i Izaakiem van de Geerem 
16 maja 1681 roku dopłynęła do Złotego Wybrzeża, a dokładniej do Przylądka 
Tres Puntas. Tubylcy, z którymi się zetknęli, należeli do plemienia Fante (lub 
Fanti) z grupy językowej akan. Szybko doszło do zawarcia umowy z trzema wo-

8 Na początku Fryderyk Wilhelm postanowił rozbudować port w Glückstadt koło Hamburga 
i stworzyć tam główną bazę przyszłej marynarki wojennej oraz siedzibę admiralicji (R. G a z i ń -
s k i, Polityka morska Prus w XVII wieku, w: Instantia est mater doctrinae. Księga jubileuszowa 
prof. dr. hab. Władysława Filipowiaka, Szczecin 2001, s. 388.). Stamtąd właśnie w maju 1682 
roku wyruszyła ekspedycja do Afryki.

9 Tamże.
10 A. C z a p l i ń s k i, Niemiecka polityka kolonialna, Wrocław 1992, s. 17.
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dzami lokalnych plemion – Pre-
gate, Sophonie i Apanij11. Była to 
typowa umowa kolonialna, jakie 
wówczas zawierali Europejczycy: 
zakładała wybudowanie osady, 
fortu oraz możliwość handlu 
z lokalną ludnością. Dodatkowo 
zobowiązywała Brandenbur-
czyków do rozpoczęcia budowy 
fortu w ciągu 8 do 9 miesięcy12. 
W ten sposób spełniło się pra-
gnienie Fryderyka Wilhelma, by 
posiadać zamorskie terytoria. Była to de facto pierwsza niemiecka kolonia w Afry-
ce. Fryderyk Wilhelm był tak zadowolony z osiągniętego celu, że całkowicie 
przesłoniło mu to porażkę jednego ze statków zatrzymanego przez Holendrów. 

Autor książki Rote Adler an Afrikas Küste: die brandenburgisch-preussische 
Kolonie Großfriedrichsburg in Westafrika Ulrich van der Heyden bardzo kry-
tycznie odnosi się do istniejących dokumentów z czasów kolonialnych, zarzu-
cając ich autorom i ówczesnym historykom kolonialnym pomijanie pewnych 
faktów, wywyższanie białej rasy i jednostronne postrzeganie zdarzeń, czyli 
typowe europocentryczne przedstawianie rzeczywistości. Zaznacza także, iż 
wobec takich zaniedbań trudno dokładnie zbadać i udowodnić niektóre fakty. 
Szczególny nacisk van der Heyden kładzie na rywalizację między państwami 
europejskimi w Afryce Zachodniej, co widać w dokonanej przez niego szczegó-
łowej analizie epizodu zatrzymania statku Wappen von Brandenburg. O swoje 
terytoria obawiała się nie tylko nieprzyjazna Brandenburgii Holandia, ale także 
Wielka Brytania. Trzeba przy tym pamiętać, że Brandenburgia nie należała do 
ówczesnych europejskich potęg kolonialnych takich jak Portugalia, Hiszpania, 
Anglia, Francja czy Holandia, a jedynie zaczynała swoją przygodę z polityką 
kolonialną. Mimo niezadowolenia państw europejskich z jego poczynań, Wielki 
Elektor postanowił stworzyć urząd do zarządzania nowo zdobytą kolonią i całą 
kolonialną infrastrukturą. 

17 marca 1682 roku w obecności Fryderyka Wilhelma, Benjamina Raule’a 
i kupców z Emden oficjalnie rozpoczęła działalność Kompania Afrykańsko-

11 H. G r ü n d e r, „...da und dort ein jung es Deutschland gründen” Rassismus, Kolonien Und 
kolonialer Gedanke vom 16. Bis 20. Jahrhundert, München 1999, s. 26.

12 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste. Die brandenburgisch-preußische Kolonie Groß-
friedrichsburg in Westafrika, Berlin 2001, s. 15–16.

Fort Gross-Friedrichsburg...

Rys. 2. Okręty Moriam i Churprinz u afrykańskiego 
brzegu. Źródło: Z. Kołakowski, „Disce vivere..., art. cyt., s. 18.
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-Brandenburska, której celem była ochrona i zarządzanie nie tylko kolonialnymi 
towarami, ale także tworzącą się flotą wojenną. Kompania była spółką akcyjną 
z kapitałem początkowym wynoszącym 48 tys. talarów13. Po raz pierwszy da-
wało to możliwość prowadzenia bezpośredniego międzynarodowego handlu 
złotem czy kością słoniową. Właściwie od początku istnienia Kompania borykała 
się z problemami finansowymi. Benjamin Raule namawiał pierwszego prezesa 
spółki, Dodo Freiherr von Knyphausena do szybkiego wysłania statków do 
Afryki, jednak koszt takiej wyprawy szacowano wówczas na 45 tys. talarów. 
Poza wkładem finansowym elektora i Benjamina Raule’a, dodatkowe 2 tys. 
talarów na wyprawę przeznaczył także książę Anhalt14. Ostatecznie już dwa 
miesiące później do Afryki wyruszyła nowa ekspedycja. Jak śmiałym posunię-
ciem były kolonialne działania Wielkiego Elektora, świadczy fakt, że według 
danych z końca XIX wieku w Europie około roku 1669 było nieco ponad 
25 tys. statków, z czego 16 tys. stanowiło własność Holandii. Brandenburgia 
w tamtym okresie posiadała około 30 okrętów15. Zestawienie floty holender-
skiej i brandenburskiej ukazuje nie tyle absurdalny charakter kolonialnych 
działań elektora, co godną podziwu ambicję oraz korzystny sposób budowania 
i umacniania własnej pozycji w Europie.

Z misją budowy fortu wyruszyła nowa ekspedycja, na którą składały się 
fregaty: 32-działowy Churprinz von Brandenburg dowodzony przez kapitana 
Matthäusa de Vossa z 60-osobową załogą i 12-działowy Morian kapitana Philipa 
Pietersena Bloncka z załogą liczącą 40 osób. Na Morian przypłynął do Afryki 
kierownik ekspedycji wyznaczony przez Wielkiego Elektora – major Otto Frie-
drich von der Groeben16. Wśród członków ekspedycji było wielu Holendrów, ale 

13 R. G a z i ń s k i, Polityka morska..., art. cyt., s. 389. 
14 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 21. 
15 Brandenburg steigt in den Sklavenhandel ein, http://www.preussen-chronik.de [15.10. 

2010].
16 Ciekawa jest postać samego von der Groebena – Prusaka mocno związanego z Polską, 

pochowanego w Kwidzyniu, który wyprawiając się po zamorskie posiadłości w wieku 26 lat, 
miał już za sobą niemałe doświadczenie wojskowe i wiele odbytych podróży, w tym także do 
Afryki. Otto Fryderyk von der Groeben urodził się na Warmii, w Napratach koło Lidzbarka 
Warmińskiego w 1656 roku. Pochodził z jednej z najstarszych niemieckich rodzin wywodzą-
cych się z Saksonii. W Prusach rodzina osiedliła się w początkach XV wieku. Dzieciństwo 
Otto Fryderyk spędzał w okolicach Kwidzyna. W wieku 17 lat, w roku 1673 u boku polskiego 
pułkownika wojsk koronnych Krzysztofa Mellina udał się na Maltę, gdzie zaciągnął do Zakonu 
Maltańskiego. Walczył przeciwko Turkom i długo pływał po Morzu Śródziemnym. W tym czasie 
pierwszy raz dotarł do Afryki – zwiedził między innymi Kair i Tunis. W 1681 roku udał się do 
Berlina i wstąpił na służbę Wielkiego Elektora, który powierzył mu założenie fortu i instytucji 
handlowej na Złotym Wybrzeżu Afryki. Pobytu w Czarnym Lądzie omal nie przypłacił życiem, 
zapadając na febrę. Po roku wrócił do Berlina. W uznaniu zasług w Afryce oraz podczas służby 
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i osób innych narodowości, trudno było bowiem znaleźć doświadczoną załogę 
w kraju, który rozpoczynał dopiero działalność kolonialną. Wyprawa ruszyła 
z miasta Glückstadt nad Łabą 16 maja 1682 roku, a do zachodniego wybrzeża 
Afryki dopłynęła 27 grudnia 1682 roku po prawie półrocznej podróży. Wejście 
na afrykańską ziemię przypłaciło od razu śmiercią trzech żołnierzy i dwóch 
marynarzy z pruskiej załogi17. Od wioski Accada okręty płynęły na północ, szu-
kając odpowiedniego miejsca na założenie fortyfikacji. W Nowy Rok, 1 stycznia 
1683 roku załoga brandenburskiej ekspedycji dokonała symbolicznego wbicia 
flagi Brandenburgii w afrykańską ziemię, w pobliżu wsi Poqesoe (obecnie 
Princes Town)18. Z tej okazji oddano honorowe wystrzały na cześć elektora, 
którego imię, jak powiedział i zapisał potem w swoich wspomnieniach Otto 
Fryderyk von der Groeben, „jest wielkie na całym świecie” i dlatego wzgórze 
to zostało nazwane Gross-Friedrichsburg19. Przedstawiciele elektora działali 
szybko i już 5 stycznia 1683 roku doszło do odnowienia umowy z wodzami 
lokalnych plemion, a właściwie z jednym z nich – Apany’em, bo pozostali dwaj 
zginęli w plemiennych walkach20. Potwierdzono wówczas, że Brandenburczycy 
mogą zbudować fort w celach handlowych i obronnych. Odnowiona umowa 
przewidywała także powinności miejscowych wobec komendanta twierdzy, 
czyli obowiązek pracy na rzecz fortu, a także monopol Brandenburczyków na 
handel. Z kolei do zadań załogi fortu należała militarna obrona miejscowych 
przed atakami sąsiednich plemion. 

Przybycie brandenburskiej załogi oraz cała ceremonia związana z uroczy-
stym wbiciem flagi Brandenburskiej wywarły niemałe wrażenie na miejscowej 

na elektorskim dworze w wieku 32 lat został mianowany pułkownikiem armii brandenburskiej. 
Polski akcent pojawia się ponownie w życiorysie von der Groebena, kiedy po śmierci swego 
ojca w 1697 roku otrzymał urząd starosty Kwidzyna i Prabut. Wstąpił na służbę polskiego 
króla Augusta II i w Polsce także zmarł (w 1728 roku). Pochowany został i spoczywa do dnia 
dzisiejszego w kaplicy kwidzyńskiej katedry. Pozostawił po sobie ciekawy dorobek literacki, 
jego książki były pierwszymi, jakie wydano w Kwidzyniu. Były to wspomnienia Bergone und 
seiner Tugendhaften Areteen Lebens – und Liebesgeschichte. W 1694 roku sprowadził do Kwidzyna 
gdańskiego drukarza Simona Reinigera i wydał dwa opisy swoich podróży: Orientalische Reise-
-Beschreibung des Brandenburgischen Adelichen Pilgers Otto Friedrich von der Gröben i Guineische 
Reise beschreibung. Nebst mit einem Anhange der Expedition in Morea. Zob.: Z. Ko ł a ko w s k i, 
„Disce vivere, ut scias mori”. Ucz się żyć, byś rozumiał umieranie, cz. 1, „Niezależny Kwidzyński 
magazyn kulturalno-obyczajowy”, e-Kwidzyn, nr 1, maj 2009, s. 16–18 [14.08.2010) oraz www.
wikipedia.de [14.08.2010].

17 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 23.
18 Z. Ko ł a ko w s k i, „Disce vivere, ut scias mori”..., dz. cyt., s. 17.
19 Groß-Friedrichsburg, Academic dictionaries and encyclopedias, http://de.academic.ru/ 

[14.08.2010].
20 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 27, 37.
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ludności. Po odnowieniu umowy, uczestniczyła ona aktywnie w pracach przy 
budowie fortu. Początkowe kontakty z tubylcami nie zachwiały istniejących 
właściwych im struktur społecznych, wręcz przeciwnie – pozycja lokalnych 
wodzów, którzy jako przedstawiciele lokalnej społeczności handlowali z Eu-
ropejczykami, umocniła się. Brandenburczycy przez cały czas swojego pobytu 
w Afryce byli bardzo ostrożni w kontaktach z tubylcami. Wydawane były 
specjalne rozporządzenia, w których regulowano postępowanie w stosunku 
do Afrykańczyków pracujących w forcie, łącznie z zaleceniem zamykania ich 
na noc w jednym pomieszczeniu i pilnowania podczas snu oraz szczególnego 
nadzoru w trakcie ćwiczeń z bronią. Wszystko to w obawie przed zbrojnym 
powstaniem. Opisując wydarzenie ceremonialnego wbicia flagi oraz zawieranie 
umów z tubylcami van der Heyden kolejny raz krytycznie opisuje działania 
Brandenburczyków, którzy, jak pisze, oszukują Afrykańczyków, wręczając im 
pozłacane naczynia i inne prezenty oraz przekonują, że wszystko odbywa się 
z korzyścią dla nich21. 

Po tych „zabiegach formalnych” przystąpiono do budowy fortu. Poza 
Gross-Friedrichsburg w odległości paru kilometrów wybudowano jeszcze 
trzy mniejsze fortyfikacje. Samą twierdzę Gross-Friedrichsburg (okolice 
dzisiejszego Princes Town) wzniesiono około 700 metrów od linii brzego-
wej, na planie kwadratu i otoczono grubym murem z czterema wysuniętymi 
kamiennymi bastejami z działami. Dodatkowy walor obronny stanowiło 
usytuowanie twierdzy na dość wysokim brzegu. Wewnątrz znajdowały się 
dwupiętrowe budynki mieszkalne, magazyny i więzienie. Imponującym 
elementem była 10-metrowa dzwonnica znajdująca się na terenie faktorii. 
Budową fortu kierował inżynier Carl Constantin von Schnitter, czerpiąc ze 
wzorców holenderskich22. Początkowo w forcie znajdował się stały garnizon, 
składający się z ponad 200 osób, w tym 90 Europejczyków i 130 Afrykań-
czyków23. Z portu Emden sprowadzano do Afryki wszelkie potrzebne do 
budowy materiały – kamienie i cegły.

Jednocześnie z budową twierdzy Gross-Friedrichsburg rozpoczęto pracę 
nad stworzeniem kolejnych fortów. W porozumieniu z lokalnymi wodzami 
postanowiono założyć fort w osadzie Accada (dzisiejsza Akwida). Prace 
rozpoczęto w lutym 1684 roku. Na niedalekim półwyspie utworzono fort 
Dorothea, nazwany tak na cześć drugiej żony elektora. Wznosząc go Branden-
burczycy naruszyli holenderskie interesy handlowe, fort bowiem zbudowano 

21 Tamże, s. 24.
22 Tamże, s. 29.
23 Z. Ko ł a ko w s k i, „Disce vivere, ut scias mori”..., dz. cyt., s. 17. 

ANNA MARIA BYTYŃ-BUCHAJCZYK



75

niedaleko posiadłości holenderskich (fort Butre). Także w lutym zaczęto 
prace nad budową fortu w Taccarary (dzisiejsze Takoradi), około 30 kilo-
metrów na wschód do Friedrichsburga. Odbyło się to na prośbę lokalnych 
mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób ochronić się przed ewentualnymi 
atakami ze strony Holendrów, od których się odwrócili. Fort Taccarary był 
najbardziej oddalonym od Fortu Gross-Friedrichsburg systemem umocnień. 
Czwartą, najmniejszą fortyfikacją była kwatera Sophie-Louise24, zbudowana 
w pobliżu wsi Taccrama (obecnie Takrama), między fortem Gross-Friedrichs-
burg a fortem Dorothea na samym Przylądku Tres Puntas, w pobliżu miejsca, 
gdzie po raz pierwszy przybił do brzegu major von Groeben25. Ukończony 
fort Gross-Friedrichsburg był, razem z portugalskim fortem Elmina, najlepszą 
fortyfikacją na wybrzeżu26.

Ostatecznie brandenburska kolonia rozciągała się na 50-kilometrowym 
odcinku wybrzeża. Van der Heyden zaznacza, że w literaturze przyjęło się 
całość tego obszaru nazywać Gross-Friedrichsburg bez rozróżniania głównego 
fortu o tej nazwie od pomniejszych, które znajdowały się w pewnym odda-
leniu. Autor dodaje jeszcze, że wpływ, jaki Brandenburczycy mieli na tereny 
w głębi lądu, sięgał „nie dalej niż mogły dolecieć kule armatnie”27, co zresztą 
odnosi się nie tylko do kolonii Wielkiego Elektora, ale wszystkich ówczesnych 
posiadłości zamorskich na wybrzeżu Afryki Zachodniej. Zakładane w owym 
czasie faktorie handlowe były niejako wstępem do późniejszego, bezpośred-
niego zarządzania koloniami, w ramach którego władza rozciągała się już na 
cały lub prawie cały zajmowany teren.

Podczas prac budowlanych w tak ciężkim dla Europejczyków klimacie, na 
febrę zapadło ponad 40 ludzi, w tym Otto Fryderyk von der Groeben, który 
zmuszony był oddać dowództwo i powrócić do kraju. Zmarło wielu członków 
ekspedycji. Następcą von der Groebena został Philip Pietersen Blonck. Von der 
Groeben na dwór Wielkiego Elektora poza egzotyczną roślinnością i zwierzęta-
mi przywiózł także Murzynów, których Brandenburczycy byli bardzo ciekawi. 
Afrykańczycy wrócili do swojej ojczyzny z następnym transportem, mając w pa-
mięci przepych i luksus berlińskiego dworu, które niewątpliwie miały spełniać 
strategiczną rolę w późniejszych kontaktach z tubylcami. Sprzęt wojskowy, 
który przetransportowano na afrykańskie wybrzeże, składał się między innymi 

24 Fort Sophia-Louise już w 1691 roku przejęli Brytyjczycy, obecnie pozostały tam jedynie 
fundamenty. Fort Dorothea należał wyłącznie do Brandenburczyków, obecnie znajduje się w ru-
inie. Źródło: Forts & castles of Ghana, http://ghana-net.com [14.08.2010]. 

25 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 32–34.
26 A.W. L a w re n c e, Trade Castles and Forts of West Africa, Londyn 1963, s. 52.
27 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 34.
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z 18 haubic z amunicją, 
1600 granatów ręcznych, 
60 muszkietów, 50 pisto-
letów, 100 szabli i innych 
rodzajów broni. Z Bran-
denburgii przewieziono 
także zaprzężony w konie 
wóz28. 

Kiedy fort był już pra-
wie gotowy, odnotowano 
pierwsze akty uznania 
panowania brandenbur-

skiego na terytorium Przylądka Tres Puntas. Załoga Gross-Friedrichsburg 
otrzymała pozdrowienie od angielskiego statku, którego załoga, widząc na 
maszcie flagę z czerwonym orłem na białym tle, oddała wystrzały z armat. 
Następne pozdrowienia wyszły od załogi duńskiej, nie odnotowano jednak 
podobnego gestu ze strony Holendrów29. Aby sprawdzić trafność i odpowiednie 
wykorzystanie elektorskich inwestycji, na Złote Wybrzeże został wysłany na 
pokładzie fregaty Goldener Löwe specjalny inspektor Johann Brouw, którego 
zadaniem było sporządzenie raportu dla Fryderyka Wilhelma z funkcjono-
wania fortu30. Elektor chciał mieć pewność, że inwestycje czynione w kraju 
nie idą na marne. 

Na początku funkcjonowania Kompanii Afrykańskiej wydawało się, że idea 
stworzenia spółki obejmującej całość handlu morskiego odpowiada rodzącym 
się potrzebom. Siedzibę Kompanii przeniesiono z dalekiej Pilawy do Emden. 
Zaczęto też tworzyć infrastrukturę – w Berlinie, Havelbergu i Pilawie wybudo-
wano stocznie, przymierzano się nawet do zagospodarowania rozlewiska nad 
Renem, Wezerą, Łabą i Odrą do żeglugi śródlądowej. Berlin stał się znaczącym 
punktem przeładunkowym dla różnych towarów. Rozwój tej gałęzi gospodarki 
pociągnął za sobą rozwój pozostałych. Kiedy major von der Groeben wrócił 
w 1684 roku do Berlina, widać już było efekty inwestycji w handel morski – 
nowe statki, kanały, wykorzystanie szerokiej sieci rzecznej. Kierownik i fundator 
zamorskich przedsięwzięć Benjamin Raule awansował na dyrektora floty mor-
skiej (Oberdirektor der Seesachen oraz Generaldirektor der Marine). Stworzono 
także piechotę morską (tzw. Batalion Morski, składający się początkowo z trzech 

28 Tamże, s. 36.
29 Tamże, s. 32.
30 Tamże, s. 36.

ANNA MARIA BYTYŃ-BUCHAJCZYK

Rys. 3. Groß Friedriechsburg
Źródło: Źródło: Z. Kołakowski, „Disce vivere..., art. cyt., s. 18.



77

kompanii)31. Rozwój han-
dlu morskiego przyczynił 
się zgodnie z zamierzenia-
mi Wielkiego Elektora do 
ogólnego wzrostu gospo-
darczego. Głównym „to-
warem” byli niewolnicy 
sprzedawani do Ameryki. 
Handel ludźmi odbywał 
się na zasadzie barteru. 
Brandenburczycy za tanie 
towary (tekstylia, towary 
użytkowe, broń, alkohol) pozyskiwali od rodzimych pośredników niewolników, 
których sprzedawali z zyskiem w Ameryce. Szacuje się, że w trakcie 17 lat 
działania BAC sprzedała na amerykańskie plantacje około 17 tys. niewolni-
ków32, inne źródła podają liczbę około 30 tys. Afrykańczyków33. Niewolnicy 
przewożeni byli na wyspę Saint Thomas na Morzu Karaibskim i przeważnie 
sprzedawani Hiszpanom. Handlowano także przyprawami, kością słoniową 
i oczywiście złotem. Od kiedy Kompania Zachodnioindyjska udostępniła 
Kompanii Afrykańskiej wyspę St. Thomas w celach handlowych w 1685 roku, 
Brandenburczycy poszukiwali stacji pośredniej na drodze z fortu Gross-Frie-
drichsburg na Karaiby34. W październiku 1685 roku kapitan fregaty Rote Löwe, 
Cornelius Reers dotarł do Przylądka Białego (fr. Cap Blanc) i przejął wyspę 
Arguin (okolice dzisiejszej Mauretanii)35. Z dogodnego położenia wyspy Bran-
denburczycy korzystali w trakcie całego okresu aktywności handlowej. Teren 
ten dopiero w 1721 roku przejęli francuscy kolonizatorzy.

Aby w 1684 roku zorganizować kolejną ekspedycję, której koszt szacowano 
po raz kolejny na 45 tys. talarów, Kompania Afrykańska musiała zaciągnąć 

31 Tamże, s. 34.
32 Januar 1683: Brandenburg steigt in den Sklavenhandel ein, http://www.preussen-chronik.

de [18.08.2010]. 
33 M. K l e s m a n n, Roter Adler über Westafrika, „Berliner Zeitung”, 14 stycznia 2008, http://

www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv [19.08.2010] oraz G. G r a i c h e n, H. G r ü n d e r, 
Deutsche Kolonien..., dz. cyt, s. 30.

34 Wyspa znajdowała się pod zwierzchnictwem i administracją duńską, a Brandenburczy-
cy otrzymali w dzierżawę zachodnią część wyspy – pod plantację i budynki administracyjne. 
Wywozili stamtąd m.in. drewno, bawełnę, kakao, indygo, tabakę i cukier. W ostatecznym 
rozrachunku nie był to jednak intratny interes (G. G r a i c h e n, H. G r ü n d e r, Deutsche Kolo-
nien..., dz. cyt.).

35 M. Fe l t e n, Brandenburg in Westafrika, http://www.traditionsverband.de [19.08.2010].
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kredyt w wysokości 16 tys. talarów. We wrześniu 1684 roku w kierunku afry-
kańskiego wybrzeża wypłynęła fregata Wasserhund. Po wyjątkowo dobrym roku 
rozliczeniowym 1686 elektor Fryderyk Wilhelm przejął osobiście kontrolę nad 
Kompanią Afrykańską36. Cała inwestycja nie była jednak do końca korzystna, 
ponieważ zyski z towarów przywiezionych z Afryki nie starczały na organi-
zowanie kolejnych wypraw. Ponadto do swojej posiadłości zamorskiej Wielki 
Elektor przewozić musiał wszystkie materiały budowlane, w tym nawet drew-
no37. Korzyści z handlu morskiego zaczęły drastycznie maleć. Szybko okazało 
się, że początkowy boom gospodarczy (trwający mniej więcej do roku 1686) 
był jedynie chwilowy, a polityka kolonialna nie była trafionym pomysłem. 

Po śmierci elektora w 1688 roku sytuacja coraz bardziej się pogarsza-
ła. Z powodu ograniczonych funduszy od 1695 roku ograniczano handel. 
W 1696 roku twórca floty Benjamin Raule został aresztowany pod zarzutem 
defraudacji i mimo późniejszego uwolnienia od zarzutów Holender umarł 
w biedzie w Hamburgu, podczas gdy Kompania Afrykańska bynajmniej nie 
pozbyła się problemów. W 1697 roku spółka dysponowała kapitałem w wyso-
kości 1 mln talarów i posiadała 30 jednostek handlowych osłanianych przez 
eskadrę 10 okrętów, jednak jej problemy narastały38. Następca Wielkiego 
Elektora, Fryderyk III (od 1701 roku Fryderyk I król Prus) ogłosił w 1711 roku 
niewypłacalność spółki. Statki stały bezczynnie w porcie. Mimo że między 1711 
a 1713 rokiem do fortu Gross-Friedrichsburg zawinęło jeszcze 95 statków39, 
handel ze Złotym Wybrzeżem powoli przechodził do historii. 

Następca Fryderyka III, Fryderyk Wilhelm I, który od początku sceptycz-
nie podchodził do kwestii kolonialnych, próbował szybko sprzedać zamorskie 
posiadłości. Nowy władca koncentrował się na sprawach wewnętrznych, 
szczególnie na wzmacnianiu armii. Sprawy miały się źle także w samej kolonii 
– niepowodzeniem zakończyły się próby wejścia w głąb lądu, posiadłości były 
wciąż nękane przez wrogie plemiona, jak również przez Holendrów. Zagrożone 
były także statki, które odpływały z portu bądź przybijały do niego. Handel 
nie był tak bardzo korzystny, jak zakładano na początku, ponieważ Branden-
burczycy byli skazani na współpracę z lokalnymi pośrednikami. Dodatkowo, 
gdy w 1689 roku wysłano duży transport niewolników do Ameryki, okazało 
się, że ich ceny znacznie spadły40. 

36 Groß-Friedrichsburg, Academic dictionaries and encyclopedias, http://de.academic.ru/ 
[14.08. 2010].

37 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 35–36.
38 R. G a z i ń s k i, Wokół polityki..., art. cyt., s. 243.
39 A.W. L a w re n c e, Trade Castles..., dz. cyt., s. 42.
40 Das preußische „Großfriedrichsburg”, http://www.nexusboard.net [18.08.2010].
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Fryderyk Wilhelm I po przejęciu władzy dość szybko rozpoczął działania 
zmierzające do możliwie korzystnego pozbycia się kosztownych i zbytecz-
nych posiadłości zamorskich. 18 grudnia 1717 roku zawarł z Holendrami 
pierwszą umowę o sprzedaży faktorii afrykańskiej. Ostatnią osobą, która 
opuściła brandenburskie posiadłości, i zarazem najważniejszym pośredni-
kiem w handlu z mieszkańcami Czarnego Lądu w czasie jego największego 
rozkwitu, był John Conny41, nazywany „Czarnym Prusakiem”. Swoją lojalno-
ścią wobec elektora zapisał się na trwale w historii brandenburskiego fortu 
na Złotym Wybrzeżu. Kiedy wobec niekorzystnej sytuacji Brandenburczycy 
zaczęli wycofywać się z Złote Wybrzeże (ostatni gubernator fortu opuścił 
Afrykę w 1716 roku), przejął on właściwie zarządzanie fortem i wszelkie 
funkcje gubernatorskie. Holendrzy dopiero w 1724 roku zdołali złamać opór 
lojalnego Afrykańczyka. 

Fryderyk Wilhelm I popierał co prawda rozwój floty i handel zamorski, 
jednak efekty handlu z Afryką były mizerne. Król i jego następca realizowali 
merkantylistyczną politykę gospodarczą, w której ramach mieściły się elementy 
szeroko rozumianej polityki morskiej (próby zniesienia opłat ograniczających 
handel morski, organizacja kompanii handlowych), jednak nie polityki kolo-
nialnej42. W pierwszej połowie XVIII wieku wysiłki Prus dotyczyły bardziej 
umocnienia nowego państwa w Europie43. Na mocy umów podpisanych w 1717 
i 1720 roku afrykańska posiadłość została sprzedana Niderlandom za 7200 
dukatów i 12 niewolników, z których 6 miało na szyi złoty naszyjnik. Wkrótce 
także przejęte zostały Arguin i St. Thomas. Kolonialna przygoda Brandenbur-
czyków skończyła się więc po prawie 35 latach. 

Jaka była przyczyna upadku brandenburskiej kolonii? Najprostsza od-
powiedź, jaka przychodzi na myśl po analizie kolonialnych dokumentów 
oraz obszernej literatury na temat kolonizacji przez Europejczyków Złotego 
Wybrzeża, brzmi: Brandenburczycy pojawili się w Afryce Zachodniej 200 lat 
za późno lub, być może, prawie 200 lat za wcześnie. 

41 John Conny nazywany był w nazistowskich Niemczech „wielkim pruskim królem murzyń-
skim”. Gdy Brandenburgia sprzedała fort w 1717 roku Holendrom, nikogo z brandenburskiej 
załogi już w Afryce nie było. Conny był jedyną osobą, która fortu pilnowała, wiernie chroniąc 
brandenburską flagą. Po rocznych negocjacjach z Connym Holendrzy postanowili użyć siły, do 
czego potrzebowali pomocy swoich afrykańskich sprzymierzeńców. Fort zdobyto dopiero w 1724 r. 
Żródło: H.M. Fe i n b e rg, Africans and Europeans in West Africa: Elminans and Dutchmen on the 
Gold Coast During the Eighteenth Century, vol. 79, cz. 7, Filadelfia 1989, s. 105.

42 R. G a z i ń s k i, Polityka morska..., dz. cyt., s. 389.
43 W. H ł a d k i e w i c z, System Kolonialny Rzeszy Niemieckiej 1884–1919, Zielona Góra 

1986, s. 19–20.
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Brandenburski fort wpisuje się w europejskie działania handlowe na Zło-
tym Wybrzeżu. Posiadłości, jakie Brandenburgia-Prusy nabyła w XVII wieku 
w Afryce, były efektem prowadzonej wówczas polityki morskiej, stanowiącej 
w zamyśle jedno z narzędzi wzmocnienia kraju funkcjonującego w otoczeniu 
potęg kolonialnych Europy. Powstająca za panowania Wielkiego Elektora flota 
nie stanowiła jednak konkurencji dla takich państw jak Holandia czy Wielka 
Brytania. Widoczne niezadowolenie dotychczasowych potęg morskich z poczy-
nań Brandenburgii świadczyło o ich rosnących obawach, że oto na wybrzeżu 
bałtyckim powstanie kraj, który stanie się jedną z nich. 

* * *

Podsumowując wypada stwierdzić, że próby zdobycia przez Brandenbur-
gię trwałej pozycji w Afryce Zachodniej w na przełowie XVII i XVIII wieku 
nie przyniosły spodziewanych rezultatów materialnych i politycznych przede 
wszystkim za sprawą braku kapitału na finansowanie wypraw i utrzymywa-
nie twierdz. Chociaż zamierzeniem Wielkiego Elektora było zapełnienie kasy 
państwowej dochodami z kolonii, to już za panowania Fryderyka III Kompania 
Afrykańska podupadła tak bardzo, że stanęła na skraju bankructwa. Kolonialny 
zamysł upadł, ponieważ pruskim kupcom brakowało odwagi do podjęcia ryzy-
ka i zainwestowania kapitału w akcje spółki BAC44. To nieudolność Kompanii 
Afrykańskiej była przyczyną powolnego upadku kolonialnych planów Fryderyka 
Wilhelma. Kłopoty towarzyszyły spółce właściwie od początku – można tu wy-
mienić chociażby problem z wysłaniem ekspedycji w 1682 roku. Wspomniana 
wcześniej suma około 45 tys. talarów na wyjazd ekspedycji nie mogła zostać 
uzyskana z dochodów ze sprzedaży afrykańskich towarów przywiezionych 
pierwszym transportem na Morian45. Kompania Afrykańska z siedzibą w Emden 
w handlu ze Złotym Wybrzeżem postawiła przede wszystkim na niewolników. 
Stworzono, tak jak praktykowały to inne państwa kolonialne, swoisty trójkąt 
zależności: Brandenburgia – Złote Wybrzeże – Ameryka, ale i tu pojawiały się 
komplikacje, takie jak spadek cen niewolników czy nierówny bilans handlowy 
(z Ameryki nie zawsze przywożono ładunek odpowiadający wartością temu, 
co zabrano z Brandenburgii). Niewątpliwie działalność fortu zapisała się na 

44 U. H e y d e n, Rote Adler an Afrikas Küste..., dz. cyt., s. 37.
45 Na stronie Kroniki Pruskiej Państwa Niemieckiego zamieszczono dane, według których 

ze Złotego Wybrzeża przywieziono około 29 kg złota, co odpowiadało sumie około 14,5 tys. 
talarów; 9800 funtów kości słoniowej warte około 3,5 tys. talarów oraz 6 tys. funtów zboża 
warte około 460 talarów. Całość dochodów z ekspedycji nie pokryła kosztów wysłania drugiej. 
Zob.: Januar 1683: Brandenburg steigt in den Sklavenhandel ein, http://www.preussen-chronik.
de [18.08.2010].
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trwałe w trudnej historii niewolnictwa46 – 30 lat istnienia brandenburskiego 
fortu nie było nic nieznaczącym epizodem, pozostało bowiem wiele śladów 
działalności załogi pod flagą czerwonego orła47. 

Fakt, że zamorskie wyprawy w celu zdobycia nowych posiadłości nie rozpo-
częły się w drugiej połowie XIX, lecz znacznie wcześniej, służył XIX-wiecznym 
ideologom państwowym do udowadniania ciągłości myśli kolonialnej w Niem-
czech. Czy był to zatem jedynie epizod? Krok na drodze do zdobycia silnej 
pozycji w Europie? A może właśnie element większej całości? W odniesieniu do 
brandenburskiej kolonii na Złotym Wybrzeżu stosuje się przeróżne określenia: 
epizod kolonialny Brandenburgii, przygoda kolonialna, a nawet kaprys Wiel-
kiego Elektora. Obecnie coraz mniej jest opinii o ciągłości niemieckiej myśli 
kolonialnej. Ciekawe byłoby jednak zestawienie tych 34 lat istnienia posiadło-
ści Brandenburgii-Prus na Złotym Wybrzeżu z 34 latami funkcjonowania tak 
zwanych „obszarów ochronnych”, od panowania Bismarcka do końca I wojny 
światowej. Jakkolwiek więc nazwiemy okres, w którym Brandenburgia-Prusy 
miała posiadłości na Złotym Wybrzeżu, stanowił on niezaprzeczalnie ważny 
krok na drodze poszerzania polityki morskiej (zarówno w jej aspekcie mili-
tarnym jak i handlowym), która dla państw posiadających dostęp do morza 
i chcących utrzymać stabilną pozycję na morzach Europy i świata była czymś 
niezbędnym.

46 Nie należy jednak zapominać, że proceder ten odbywał się przy współudziale samych 
Afrykańczyków – wspomnianych wyżej pośredników w handlu z Europejczykami. Niewolnictwo 
znane było też w Afryce na długo przed pojawieniem się tam Europejczyków.

47 Przykładem takich śladów są sprowadzone przez Niemców pod koniec XIX w. dwie 
armaty, które znajdowały się w forcie Gross-Friedrichsburg. Zostały one przewiezione do Em-
den, gdzie przez parę lat funkcjonowała Kompania Afrykańska. W 1979 r. fort razem z innymi 
europejskimi twierdzami na wybrzeżu Afryki Zachodniej został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Fort Gross-Friedrichsburg...
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APARTHEID A AFRYKANERSKOŚĆ: 
KULTUROWA DEFINICJA TOŻSAMOŚCI BURÓW

Apartheid – termin ukuty przez afrykanerskich intelektualistów na począt-
ku lat trzydziestych minionego wieku – w dosłownym tłumaczeniu z języka 
afrikaans oznacza „oddzielenie”. Taki też był sens ustroju politycznego pań-
stwa, w którym demokratycznie wybrane władze uznały, że rasowa segregacja 
jest jedynym rozwiązaniem, za pomocą którego można było poradzić sobie 
z zagrożeniami wynikającymi ze współżycia ras w ramach tego samego spo-
łeczeństwa: z przestępczością, niemoralnością oraz zanikiem tradycji. Głów-
nym powodem wprowadzenia apartheidu były jednak obawy afrykanerskiej 
mniejszości, która bała się utraty swej „rasowej czystości” w południowoafry-
kańskim tyglu rozmaitych ras i nacji. Z tego też powodu od 1948 roku rząd 
RPA podejmował rozliczne kroki, aby zapobiec wymieszaniu ras, co w dalszej 
perspektywie miało służyć ochronie burskiej tożsamości przed rozmyciem 
w etnicznie zróżnicowanym społeczeństwie1. 

Wydaje się więc, że kwestia tożsamości, a zwłaszcza kulturowej tożsamo-
ści Burów, jest kluczem do zrozumienia procesów, które legły u podstaw tego 
niezwykle opresyjnego systemu. 

Przed przejściem do bardziej szczegółowych rozważań, warto najpierw 
zastanowić się, czym jest i jak określana bywa tożsamość. Dopiero bowiem 
po dokładnym jej zdefiniowaniu można przystąpić do analizy sposobu, w jaki 
Burowie radzili sobie z określeniem swej odrębności oraz tego, jak ów proces 
przejawiał się w początkowej fazie ich piśmiennictwa, a także jaki był jego 
związek ze wzrostem rasizmu w ich młodym państwie. 

Wedle jednej z definicji tożsamość to przestrzeń komunikacji, w której 
dochodzi do „uwidocznienia się tych wszystkich form ekspresji, które odwo-

1 M. A r p a d  Ko w a l s k i, Diamenty we krwi, Warszawa 1999, s. 200; L. T h o m s o n, 
A History of South Africa, London 2000, s. 185.
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łują się do systemów wartości, istotnych dla danej sfery życia”2. Tożsamość 
to jednak nie tylko system wartości. To również sposób wartościowania, na 
który nakładają się: zespół norm kulturowych, wiedza, religia i budowana na 
ich podstawie samoocena3. Wartościowanie to jednak nie zawsze jest równo-
znaczne z rzetelną oceną zaistniałych faktów, wystarczy bowiem, że skupia 
wokół siebie przedstawicieli danego społeczeństwa4.

Jak argumentuje Edward Said (1935–2003), teoretyk literatury z nowojor-
skiego Uniwersytetu Columbia, opisujący podobne zagadnienia w kontekście 
m.in. kolonialnej polityki Imperium Brytyjskiego, zjawisko to, choć na ogół nie-
szkodliwe, może w pewnych warunkach przybrać bardzo niebezpieczne formy. 
Jak pisze w jednej ze swych najważniejszych książek, Culture and Imperialism 
(1993), wartościowanie tego typu, które z założenia opiera się na wybiórczej 
ocenie obiektywnych zjawisk, jest niczym innym jak sposobem wykluczenia, 
za pomocą którego szybko i, co najważniejsze, łatwo można przypisać danej 
grupie ludzi pewne pożądane cechy, odwołując się np. do ich doświadczenia, 
w którym – ze względu na ich pożądaną ekskluzywność – udział pozostałej 
część ludzkości jest przemilczany5.

Tak oto poprzez zawłaszczenie historii, które nie jest niczym innym jak 
manipulacją faktami na własne potrzeby, wytwarzane są sztuczne podziały 
i bariery, które usprawiedliwiają ignorancję, rozgrzeszają demagogię oraz 
pobłażają niewiedzy. Said nakreśla ten problem w bardzo obrazowy sposób: 

Jeśli z góry wiadomo, że afrykańskie, irańskie, chińskie, żydowskie czy 
niemieckie doświadczenie jest zasadniczo integralne, spójne, oddzielne 
i dlatego zrozumiałe dla Afrykańczyków, Irańczyków, Chińczyków, Żydów 
czy Niemców, to, po pierwsze, zakłada się jako niezbędne coś, co jest za-
równo tworem historycznym jak i wynikiem interpretacji – tym czymś jest 
istnienie afrykańskości, chińskości, niemieckości [...]. Po drugie, jest wielce 
prawdopodobne, że mało kto będzie promował pełną wiedzę na temat da-
nego doświadczenia oraz tego, jak wiąże się ono z innymi doświadczeniami 
i od nich zależy, zadowalając się w zupełności samym tym doświadczeniem. 
W konsekwencji doświadczenie innych jest deprecjonowane i ma niższy 
status6. 

2 M. S z u p e j ko, Afrykańska tożsamość u progu XX wieku. Anglojęzyczna literatura Czarnej 
Afryki i jej twórcy, Warszawa 2007, s. 19. 

3 G. G a b i ń s k i, Religia i tożsamość narodowa, w: Religia i kultura w globalizującym się 
świecie, red. M. Kempny, G Woroniecka, Kraków 1999, s. 200. 

4 M. S z u p e j ko, Afrykańska tożsamość..., dz. cyt., s. 21.
5 E. S a i d, Culture and Imperialism, London 1994, s. 35.
6 Tamże, s. 35–36 [tłumaczenie własne].
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Cytowany teoretyk zaznacza przy tym, że przestrzenią, w której uwidocz-
niają się takowe „esencjalistyczne teorie wykluczenia”, oddziałując jedno-
cześnie na rzeczywistość, jest kultura oraz jej wytwory: począwszy od badań 
naukowych, przez fikcję, malarstwo aż do stereotypów i mitów7.

Przenosząc idee Saida na grunt południowoafrykański, można zauważyć, 
że polem, na którym ów proces mógł dokonywać się w sposób szczególnie 
symptomatyczny, była tamtejsza literatura z przełomu XIX i XX wieku. Za-
łożenie to wynika z faktu, że życie literackie w Kraju Przylądkowym już na 
początku XIX wieku było dość ożywione, natomiast pozostałe sfery aktywności 
kulturowej, głównie ze względu na burzliwą i trudną historię, nie były zbytnio 
rozwinięte. W niektórych dziełach ówczesnych burskich pisarzy da się dostrzec 
próby wyodrębnienia czegoś, co za Saidem można by określić mianem „afry-
kanerskości”, tj. takiego systemu reprezentacji, który na zasadzie wykluczeń 
i polaryzacji wyodrębniał grupę ludności burskiej, którą łączono z typem 
doświadczenia pojmowanym z góry jako czytelne tylko dla członków tejże 
społeczności. W przypadku Afrykanerów takim wspólnym doświadczeniem 
miały być: praca na farmie (karoo), głęboka religijność (Holenderski Kościół 
Reformowany) oraz język (afrikaans)8. 

W świetle powyższych faktów uzasadniona wydaje się próba prześledzenia 
procesu formowania afrykanerskiej tożsamości narodowej na polu literatury 
w odniesieniu do przedstawianego w niej obrazu wsi a także roli, jaką w tym 
procesie odgrywała tożsamość kulturowa, której nierozerwalnymi elementami 
w świadomości Afrykanerów po dziś dzień pozostają religia i język. 

Kiedy pierwsi holenderscy kolonizatorzy dotarli na Przylądek Dobrej Na-
dziei w 1652 roku, nie byli przybyszami z cywilizacyjnego niebytu, ich umysły 
nie były czyste niczym tabula rasa. Ich kulturowa tożsamość, wywodząca się 
z kręgu zachodniej cywilizacji, z którą w pełni się identyfikowali, była już cał-
kowicie ukształtowana. Tworzyło ją – w najogólniejszym zarysie – europejskie 
dziedzictwo kulturowe, o czym świadczyły zwyczaje, język i religia Burów, 
a także misja, z którą przybyli na południe Afryki9.

Nie powinno zatem dziwić, że budowali oni swoją społeczność w oparciu 
o mit własnej wyjątkowości jako narodu wybranego, który – na wzór Izraeli-
tów przemierzających pustynię w poszukiwaniu ziemi obiecanej – odnajduje 
w nim transcendentalne usprawiedliwienie swego prawa do zasiedlanych 
terenów. Ponadto, jak pisze J.M. Coetzee, współczesny południowoafrykański 

7 E. S a i d, Orientalism, London 1978, s. 273.
8 M. A r p a d  Ko w a l s k i, Diamenty..., dz. cyt., s. 196. 
9 L. T h o m s o n, A History..., dz. cyt., s. 196. 
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pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 2003 roku, „[aby] usprawiedliwić 
podboje i kolonializm [Burowie musieli] demonstrować, że kolonista lepiej 
dysponuje ziemią niż tubylec”10. Przytaczając najczęściej na poparcie tej tezy 
przypowieść o talentach, przodkowie Afrykanerów przedstawiali się jako ci, 
którzy, uprawiając ziemię, robią z niej użytek, a co za tym idzie, mają do niej 
większe prawo niż jej pierwotni mieszkańcy, jawiący się im jako niezwykle 
niechlujny i leniwy lud, który nie tylko dopuszcza do zarastania ziemi, lecz 
również zachowuje się jak „tępe bydło [...], upośledzone na mowie i gulgo-
czące jak indyki [...], które do snu kładą się na sawannie, mężczyźni pospołu 
z kobietami [...], a cuchną tak mocno, że czuć ich z odległości dwunastu stóp 
pod wiatr, i wyglądają, jakby się nie myli”11.

Zastanawiające, że niewiele podobnych opisów, w których pokazywanie 
jest lenistwo autochtonów, pojawia się w relacjach podróżników, odwiedza-
jących Przylądek, zanim jeszcze rozpoczęto jego kolonizację. Natomiast gros 
z nich pochodzi z czasów, kiedy przybyli tam już pierwsi osadnicy. W zebranych 
przez Raven-Harta przekazach z wypraw, które miały miejsce w pierwszych 
pięćdziesięciu latach istnienia kolonii, gnuśność napotkanych ludów jest uka-
zywana i niemal równocześnie piętnowana:

Są bardziej leniwi aniżeli żółwie, które łowią i jedzą. 
Johan Nieuhof, 1654 (Raven-Hart, Ce Good Hope 1: 22)

Są tak leniwi, że wolą głodować, niż wziąć się do pracy.
F.T. De Choisy, 1681 (Raven-Hart, Cape Good Hope 2: 269)

Są skrajnie leniwi, będą raczej cierpieć głodowe męki, niż się do czegoś 
przydadzą.

François Leguat 1698 (Raven-Hart, Cape Good Hope 2: 432)12

Nawet późniejsze relacje utrwalone na piśmie nie odbiegają znacząco od 
powyższego schematu: 

Otępiałość, bezczynność i, rzec by można, całkowita obojętność [...] 
to podstawowe cechy ich umysłów [...], wytwarzane bez wątpienia przez 
wyniszczającą dietę, całkowitą gnuśność i pogrążenie w lenistwie (1783)13.

10 J.M. C o e t z e e, Białe pisarstwo. O literackiej kulturze Afryki Południowej, tł. Bartosz 
Żukowski, Kraków 2009, s. 45. 

11 J.H. H o n d i u s, A Clear Description of the Cape of Good Hope, Cape Town 1952, s. 26–28. 
12 R. R a v e n - H a r t, Cape Good Hope 1652–1702. The First Fifty Years of Dutch Colonisation 

as Seen by the Callers, Cape Town 1960. 
13 A. S p a r r m a n, A Voyage to He Cape of Good Hope... 1772–1776, red. V.S. Forbes, Cape 

Town 1975, s. 209.
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Prawdopodobnie najbardziej leniwy naród na ziemi [...], aczkolwiek kobiety 
są bardzo przedsiębiorcze w sprawach domowych (1801)14.

Z przytoczonych powyżej cytatów wynika zatem niemal jednoznacznie, 
że początki burskiego piśmiennictwa, zwłaszcza w jego holenderskiej fazie, 
pozostawały pod silnym wpływem kultury europejskiej, z której normami 
i systemem wartości przodkowie Afrykanerów, a później i oni sami, w pełni 
się utożsamiali. 

Ponadto owa typowo europejska postawa w stosunku do lenistwa wynikała 
również z ówczesnego nauczania kościołów protestanckich – w tym wypadku 
kalwinistów z Holenderskiego Kościoła Reformowanego. Oto bowiem bez-
czynność i nieróbstwo były ukazywane jako grzech przeciwko Bogu, a uczciwa 
praca była Jego darem i nakazem. Toteż gdy oddalone od wielkomiejskich 
ośrodków społeczności burskie, częściej zaznające towarzystwa tubylców niż 
białych, same zaczęły od połowy XVIII wieku popadać w marazm i rozleni-
wienie, ich „dziewiętnastowieczne pisarstwo [przybrało] [...] formę narracji 
wydarzeniowej [...], w której każdy materiał, byle ciekawy, [dało] się wpasować 
w etnograficzną pustą przestrzeń pozostawioną przez bezczynnych Hotento-
tów i Burów”15, skutkiem czego gnuśność tych drugich była zawoalowana, 
a niewolnicza praca pierwszych – przemilczana16. 

Takie podejście można by za Saidem nazwać mianem wykluczającego, 
albowiem to za jego pośrednictwem przedstawiana grupa społeczna (Burowie) 
zawłaszczała na swe potrzeby pewien typ doświadczenia (praca na farmie), 
w którym ewidentny udział czarnoskórej części społeczeństwa był tuszowany. 
Na ile różni się ono od postawy rasistowskiej, trudno jednoznacznie powie-
dzieć. Faktem jednak pozostaje, że to właśnie taki typ podejścia legł u podstaw 
powieści farmerskiej (plaasroman), której początki sięgają schyłku XIX stulecia, 
a okres największej świetności przypada na lata trzydzieste ubiegłego wieku, 
czyli dokładnie na okres, kiedy ukuto terminem apartheid, wprowadzony 
w życie dekadę później17. 

Jak dowodzi Michael Chapman, światowej sławy znawca południowo-
afrykańskiej literatury, impulsem, w wyniku którego narodziła się powieść 
farmerska, był strach ludności burskiej, zamieszkującej głównie tereny wiejskie, 
przed degeneracją i rozpadem ich tradycyjnego modelu socjalnego, który opierał 

14 C.F. D a m b e rg e r, Travels In the Interior of South Africa... 1781–1797, London 1801, 
s. 57–58.

15 J.M. C o e t z e e, Białe pisarstwo..., dz. cyt., s. 46. 
16 Tamże, s. 41–42.
17 T.R.H. D a v e n p o r t, South Africa : A modern history , Londyn 1987, s. 323.
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się w dużej mierze na powiązaniach typowo feudalnych: biały pan – czarny 
poddany oraz na barterowej gospodarce towarowej18. Ów lęk brał się stąd, 
że warunki do uprawy roli na Przylądku nie były najlepsze i wielu białych 
farmerów było zmuszonych przenieść się do miast, w których – najczęściej 
z powodu własnej niefrasobliwości i małej mobilności – popadali w biedę 
i nierzadko kończyli na bruku, tuż obok czarnoskórych żebraków i włóczęgów. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywali w rozwoju kapitalizmu, który pojawił 
się wraz z nastaniem rządów nowego mocarstwa kolonialnego, jakim było 
Imperium Brytyjskie. Plaasroman odwoływał się zatem do konfliktu między 
starym, chłopskim pojmowaniem wartości ziemi, a nowym, kapitalistycznym 
i brytyjskim sposobem jej użytkowania19. 

W ten oto sposób dzieła takich pisarzy jak Abraham Jonker, Jochem van 
Bruggem czy C.M. van den Heever prezentowały szerokiej i przychylnej afry-
kanerskiej publiczności wyidealizowany obraz wsi, w którym właściwie nie 
istniały nowopowstające zależności rynkowe, a ochrona naturalnego prawa do 
ziemi stawała się zadaniem całego narodu, którego spójność i trwanie niejako 
zależały od tego, czy wszyscy jego członkowie podejmą się tego trudu i mu 
podołają. Aby tak się stało, jak sugeruje C.M. van den Heerver w Somer (Lato), 
Groei (Wzrost) czy Droogte (Susza), należy zachować łączność z przodkami, 
którzy, walcząc w obronie farmy, przelewali za nią krew i nie wolno dopuścić, 
aby miejski sposób życia osłabił duchową więź z ziemią ojców, której to więzi 
mogą zaznawać jedynie użytkownicy ziemi, i którą wzmacnia wierność oraz 
oddanie, najczęściej przejawiające w postaci się ciężkiej i uczciwej pracy20. 

Ideały te, zwłaszcza w zestawieniu z pleniącymi się pośród Burów mara-
zmem i lenistwem, niewiele miały wspólnego z rzeczywistością. Były raczej 
wyrazem postawy życzeniowej, głęboko zakotwiczonej w romantycznej 
wizji sielankowej egzystencji, toczonej w oddaleniu od wielkomiejskiego 
zgiełku. Można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że były wyrazem bur-
skiego zagubienia w realiach szybko zmieniającego się otoczenia, ale także 
chorobliwej niemal nieufności wobec wszystkiego co inne, którą – jak się 
wydaje – wytworzyło wkroczenie w 1795 roku Imperium Brytyjskiego do 
Kolonii Przylądkowej. Wiązało się z tym także przecięcie pępowiny łączącej 
mieszkającą tam ludność pochodzenia niderlandzkiego z macierzą, a następ-
nie liczne wojny domowe, w tym dwie tzw. anglo-burskie oraz stały napływ 

18 M. C h a p m a n, Southern African Literatures, New York 1996, s. 192. 
19 J. Ko c h, Historia literatury południowoafrykańskiej, Warszawa 2004, s. 20; J.M. C o -

e t z e e, Białe pisarstwo..., dz. cyt., s. 106.
20 M. C h a p m a n, Southern African Literatures, dz. cyt., s. 192; J.M. C o e t z e e, Białe 

pisarstwo..., dz. cyt., s.138–139.
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obcokrajowców (uitlanderów), zwabionych jednymi z największych na świecie 
złóż diamentów i złota21. 

Wydaje się więc, że burzliwa historia, w trakcie której burska tożsamość 
kulturowa była nieustannie zagrożona rozmyciem, niejako wymogła na po-
tomkach holenderskich kolonizatorów stworzenie dyskursu, w którym mogliby 
wytrwać już nie jako luźna grupa przypadkowych osadników, których łączyła 
coraz słabsza pamięć o europejskich korzeniach, ale jako zwarty naród, któ-
ry scala jego własny mit, zespół wartości i norm kulturowych. Takiego mitu 
dostarczała powieść farmerska (plaasroman) – farma bowiem była w niej 
„źródłem sensu” nadającego życiu znaczenie, który od tej pory należy wiązać 
z kwestią afrykanerskiej tożsamości narodowej22.

Z tego też względu burscy pisarze w szczególny sposób upodobali sobie 
ów gatunek literacki i to głównie oni doprowadzili do jego rozwoju i populary-
zacji w Afryce Południowej na przełomie wieków XIX i XX. Wydaje się jednak, 
że nieliczne – acz znamienne – próby ówczesnych twórców anglojęzycznych 
nawiązania do tej, wydawałoby się typowo afrykanerskiej, formy literackiej 
uwypuklają (raczej na zasadzie przejaskrawienia niż stonowanej kompozycji) 
niektóre z jej najbardziej charakterystycznych cech. Warto więc przyjrzeć im 
się nieco bliżej. 

Paulie Smith (1882–1964), południowoafrykańska pisarka tworząca 
w języku angielskim w swojej książce pt. The Beadle (1926) bardzo dosadnie 
i wyraźnie (choć najprawdopodobniej niezamierzenie) unaocznia jeden z naj-
ważniejszych motywów plaasroman. Oto bowiem szukając źródła afrykaner-
skości, umiejscawia fabułę swojej powieści w dolinie Aangennaam, która jawi 
się jako niemal mityczna kraina, gdzie między mieszkańcami panuje niczym 
niezakłócona harmonia i równość, a świat zewnętrzny, wraz z jego zagro-
żeniami, pozostaje właściwie nieobecny. To tam, na farmie rodzina van der 
Merwe czuje się dowartościowana, bezpieczna i spokojna o swoją przyszłość. 
To tam, w świecie ułożonym podług odwiecznego porządku, w którym każdy 
zna swe miejsce i jest mu z tym dobrze, rozkwita duch prawdziwej afrykaner-
skości. A wszystko dzięki sumiennemu wypełnianiu obowiązków w stosunku 
do życiodajnej ziemi. 

Tak oto ziemia i związek z nią stają się najpewniejszym fundamentem, na 
którym człowiek może budować przyszłość wraz z towarzyszącą mu rodziną, 
sąsiadami i całą otaczającą go społecznością. 

21 Tamże, s. 105.
22 J. Ko c h, Wenus hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej, War-

szawa 2008, s. 209.
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Plaasroman poddawany był jednak krytyce, a nawet – choć już rzadziej 
– autokrytyce. Sama Paulie Smith w trzech opowiadaniach (The Sisters, 
The Father, Desolation) z obszernego zbioru The Little Karoo (1925) daje do 
zrozumienia, że ów tradycyjny porządek zbudowany był na bezdusznym 
patriarchacie, którego motorem napędowym była żądza władzy, pieniędzy 
i poszerzania swego stanu posiadana, na który składały się nie tylko ziemia 
i pozostały dobytek, ale również kobiety i dzieci, bowiem to one w głównej 
mierze zapewniały przyszłe trwanie gospodarstwa. Kiedy jednak kobieta była 
za stara, aby wydać potomstwo, pozostawiano ją samą sobie, ponieważ nie 
była już do niczego potrzebna.

Z kolei Olive Schreiner (1855–1920), południowoafrykańska powieścio-
pisarka i działaczka społeczna z przełomu XIX i XX wieku w The Story of an 
African Farm (1883) ukazuje burskie gospodarstwo, gdzie rządzi bezpłodna, 
spodlała baba, która prawie nie może chodzić z powodu swej tuszy, a gdy 
w chwilach wolnych od plotek i swatów bierze się do pracy, wysługuje się 
czarnoskórymi pracownikami, którzy – podobnie jak ona – toną w morzu 
apatii i otępienia. Ten obraz rozpadu wartości i priorytetów, z którymi osad-
nicy przybyli na Przylądek, pokazuje wyraźnie, że ciężka i uczciwa praca była 
fikcją, a życie na farmie to właściwie wegetacja. O „angielskim” kapitalizmie 
nie może być tam mowy, nie ze względu na to, iż stanowił on zagrożenie 
dla tradycyjnego burskiego porządku, lecz dlatego, że po prostu nikomu nie 
chciało się nic tam robić. 

Krytyczni wobec niefrasobliwości swoich ziomków bywali również literaci 
burscy, choć trzeba przyznać, że były to dosyć nieliczne wyjątki. 

I tak na przykład Abraham Jonker (1905–1966) w Die trekboer (1944) por-
tretuje zacofanie farmerów, którzy bardziej z próżniactwa niż z patriotycznych 
pobudek nie chcą zaakceptować nowej „brytyjskiej” rzeczywistości, a mimo 
to jadą do miasta i tam, jakby na własne życzenie, przepadają w środowisku, 
którego nie rozumieją i uparcie nie chcą zrozumieć. Mało tu romantycznych 
pobudek i jeszcze mniej prawdziwego, przemyślanego oporu wobec przytła-
czającej siły, nawet jeśli miałby to być jedynie opór pasywny – „dla zasady”. To 
raczej typowa afrykanerska podejrzliwość, obojętność i bezmyślna zarozumia-
łość, których ślady można dostrzec już w dzienniku pierwszego komendanta 
dopiero co założonej Kolonii Przylądkowej, Jana van Riebeecka23. 

Z przytoczonych przykładów wynika, że afrykanerskość nie była wytwo-
rem rzetelniej wiedzy, popartej chęcią budowy społeczeństwa ufundowanego 
na wzajemnej wymianie doświadczeń, lecz wynikiem interpretacji, której za-

23 M. C h a p m a n, Southern African Literatures, dz. cyt., s. 77–78.
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sadniczy cel stanowiło ukazanie burskiej religijnej czołobitności, lenistwa oraz 
prowincjonalizmu i cywilizacyjnego zacofania jako wierności powierzonej przez 
Boga misji, wysiłku obrony tradycyjnych wartości przed napływem szkodliwych 
zewnętrznych czynników oraz romantyczniej chęci obcowania z przyrodą. 
Afrykanerskość była zatem oparta, jakby powiedział Said, na wykluczeniu 
z doświadczenia farmy tych, którzy nie pasowali do jej obrazu. I tak znaczna 
część burskiego piśmiennictwa pozostaje ślepa wobec ciężaru murzyńskiej 
pracy, jak bowiem pogodzić pracę nieposiadających ziemi tubylców na farmie, 
skoro wedle bożego nakazu prawo do ziemi mają tylko ci, którzy ją uprawiają? 
W wyniku takiej postawy, jak argumentuje J.M. Coetzee, autochtoni nie mogli 
zostać włączeni do społeczeństwa, bo, po pierwsze, nie byli w ogóle brani pod 
uwagę, a po drugie, nawet jeśli byli zauważani, jawili się jako nieroby i brudasy24. 

W ten oto sposób potwierdza się przytaczana teza Saida, wedle której 
„esencjalistyczne teorie wykluczeń”, które z góry zakładają istnienie takich 
pojęć jak afrykanerskość, sprawiają, że mało kto jest zainteresowany pełną 
wiedzą na temat doświadczeń, które leżą u podstaw tych pojęć, zadowalając 
się samymi pojęciami. Kiedy jednak doświadczenia innych, np. Hotentotów, 
są ignorowane, jest wielce prawdopodobne, że ich status nie będzie równy 
statusowi dominującej populacji. To z kolei wedle Saida daje szerokie pole do 
nadużyć. Jedno z nich zapisało się w historii jako apartheid. 

Z powyższych rozważań można by więc wysnuć wniosek, że apartheid nie 
był niczym innym jak zmaterializowaną ideą afrykanerskości. Stwierdzenie takie 
jest niewątpliwie pewnym nadużyciem, niemniej jednak, gdyby prześledzić cha-
rakter ustaw, jakie Partia Narodowa wprowadziła w życie w latach 1948–1971, 
z łatwością można by zauważyć, iż były one wymierzone nie tyle przeciw mniej-
szościom samym w sobie, co przeciw nawiązywaniu kontaktów z nimi. I tak 
Ustawa o zakazie małżeństw mieszanych (Prohibition of Mixed Marriages Act, 
1949) oraz Ustawa o niemoralności (Immorality Act, 1950) zakazywały mał-
żeństw i kontaktów seksualnych między osobami o odmiennym kolorze skóry, 
Ustawa terytorialna (Group Areas Act, 1950) i Ustawa o zarządzaniu ludnością 
Bantu (Bantu Authorities Act, 1951) uniemożliwiały inne typy kontaktów, zaś 
Ustawa o utworzeniu bantustanu Transkei z 1963 i Ustawa o terytorialna z 1971 
(Bantu Homelands Constitution Act) zamykały czarnoskórą ludność w specjalnie 
do tego przeznaczonych regionach kraju. Trudno oprzeć się wrażeniu, że idea 
przyświecająca wprowadzaniu tak radykalnego ustawodawstwa, wynikała z chęci 
stworzenia swego rodzaju prawnego inkubatora, który zapobiegłby „skażeniu” 
afrykanerskości doświadczeniem innym niż ona sama. 

24 J.M. C o e t z e e, Białe pisarstwo..., dz. cyt., s. 97.
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Bez wątpienia zatem celem ówczesnej polityki była ochrona tożsamości 
burskiej przed „rozwodnieniem” w wieloetnicznym społeczeństwie, brak w niej 
jednak odniesienia do jednego z najważniejszych filarów afrykanerskości, czyli 
zwartego, niemal ideologicznego, sprzeciwu wobec anglicyzacji. Wynikało 
to z tego, że fundamentem afrykanerskiej polityki były w głównej mierze 
uprzedzenia rasowe, z powodu których ludność kraju podzielono na wiele 
grup, a białych jako ludzi „cywilizowanych” uprzywilejowano kosztem innych. 
W oczywisty więc sposób „Brytyjczycy”, jak określano potomków brytyjskich 
kolonizatorów, nie byli prześladowani przez władze państwowe25. 

Nie oznacza to jednak, że Afrykanerzy porzucili swoją niechęć do nich 
i zapomnieli o swych obawach związanych z zagrożeniem, jakie dziedzictwo 
brytyjskiej kultury stanowiło dla ciągle jeszcze formującej się afrykanerskiej 
tożsamości kulturowej. Najlepszym tego przykładem jest nacisk, jaki kła-
dziono na rozdział szkolnictwa Afrykanerów i innych białych. Rodzice byli 
zobowiązani do posyłania swych dzieci do szkół, w których mówiono w ich 
pierwszym języku – po angielsku lub afrikaans. Zalecenia tego rodzaju, do 
których niemal wszyscy się stosowali, ukazują „centralne znaczenie języka 
(eie taal) dla afrykanerskiej mistyki tożsamości i przeznaczenia, [ponieważ] 
to [on] jednoczył i podtrzymywał wysiłki przeciwko anglicyzacji [...]”26. Język 
zatem wraz z jego wytworami stał się osią, wokół której nowo powstający 
naród kształtował swój dystynktywny charakter. 

Już od samego początku tego procesu, który można umownie datować na 
początek XX wieku, kiedy to Burowie utracili bezpośredni kontakt ze swym ma-
cierzystym krajem, widać w nim wyraźne elementy nacjonalizmu, zamknięcia 
na inne społeczności i antybrytyjskości. Z pewnością wiązało się to z napły-
wem dużej liczby nowych osadników (zwłaszcza z Anglii) i wyłaniającym się 
stąd niebezpieczeństwem utraty przez Afrykanerów uprzywilejowanej pozycji 
w kolonii oraz rozmyciem ich wspólnoty w brytyjskim żywiole. 

Jednym z pierwszych przykładów takiej nacjonalistycznej (a zarazem 
pieniackiej) postawy mogą być Dzienniki (1668–1722) autorstwa Adama Tasa, 
siedemnastowiecznego przywódcy osadników przybyłych do Kraju Przyląd-
kowego. We wstępie do tego kanonicznego dzieła, które wyraźnie nawołuje 
do walki z angielskim jarzmem, przez wielu uważanej za nieodłączną cechę 
burskiego usposobienia, Leo Fourchét zamieszcza opis jednego z gubernatorów 
kolonii, niejakiego van der Stela, którego zepsucie i korupcja, jak mniema, 
naturalnie wynikają z jego mieszanego, bursko-angielskiego pochodzenia. 

25 L. T h o m s o n, A History..., dz. cyt., s. 190–191.
26 M. C h a p m a n, Southern African Literatures, dz. cyt., s. 79.
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Językiem tego tomu był co prawda holenderski, jednak ludność, do której 
Tas kierował swe słowa, porozumiewała się na co dzień w afrikaans, który roz-
winął się na Przylądku na przestrzeni XVIII i XIX wieku. Otóż, jak argumentuje 
prof. Jerzy Koch, polski znawca literatury południowoafrykańskiej, to właśnie 
ten język – a nie niderlandzki – stał się „osią krystalizowania się tożsamości 
narodowej Afrykanerów”27, co nastąpiło pod koniec XIX wieku, kiedy zaczął 
on być postrzegany jako jej nośnik. Profesor Koch zwraca na przykład uwagę 
na fakt, że jedną z przyczyn tzw. „wojen burskich”, toczonych na przełomie 
XIX i XX wieku między Afrykanerami i Brytyjczykami, była kwestia uznania 
afrikaans za element dziedzictwa narodowego Burów oraz za element ich 
tożsamości kulturowej:

Rozwój ich [Afrykanerów] poczucia narodowej odrębności, a także rodzący 
się czasem nacjonalizm, był w znacznej mierze konsekwencją ekspansjo-
nistycznej polityki prowadzonej wówczas przez Wielką Brytanię w rejonie 
Afryki Południowej. Realizacja imperialnych planów Albionu doprowadziła 
do szeregu sporów granicznych i konfrontacji militarnych z republikami bur-
skimi [...]. Ich finałem była słynna wojna anglo-burska w latach 1899–1902. 
Walka o równe prawa polityczne [...] stała się zarazem walką o równe prawa 
językowe i szerzej – o emancypację kulturową28. 

Tak więc, choć Burowie przegrali z Anglikami w 1902 roku, kolejna fala 
anglicyzacji sprowokowała niezwykle intensywny rozwój afrykanerskiej lite-
ratury, która na początku ubiegłego wieku w wyniku świadomego i celowego 
wsparcia osiągnęła swój charakterystyczny kształt i ton, wytworzyła też wła-
ściwą sobie tematykę. 

Jak nietrudno się domyśleć, była to literatura użytkowa, jak np. artykuły 
prasowe i podręczniki; religijna – komentarze i objaśnienia do Biblii czy Kora-
nu; oraz lokalna, hołdująca tradycyjnym wartością burskim, jak np. omawiany 
powyżej plaasroman. Od autorów oczekiwano zaangażowania politycznego 
i postawy patriotycznej, dlatego powstające wówczas teksty głównie pouczały 
i moralizowały. W obliczu braku innych środków wyrazu, literatura stała się 
zatem tubą afrykanerskiej tożsamości kulturowej, kształtując afrykanerską 
odrębność narodową. 

Słowo pisane miało więc zasadniczo utylitarną funkcję, wykorzystywano 
je bowiem w celach typowo politycznych, nabierało jednak przy tym niezwykle 
mistycznej wartości, która sprawiała, że pisanie w afrikaans nie było tylko 

27 J. Ko c h, Wenus hotentocka..., dz. cyt., s. 83.
28 Tamże, s. 82.
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aktem komunikacji, w którym język stanowi jedynie narzędzie, lecz już samo 
w sobie było elementem walki, w której język stawał się groźną i skuteczną 
bronią, za pomocą której Afrykanerzy mogliby stawić skuteczny opór przy-
bierającej na sile anglicyzacji. 

Widać więc wyraźnie, że poczucie afrykanerskiej odrębności etnicznej 
zostało przeniesione na tożsamość językową, a dalej na sam język. Z pobudek 
ideowo-religijnych, patriotycznych czy też eskapistycznych i nacjonalistycznych 
afrikaans stał się nie tyle środkiem, co celem zabiegów emancypacyjnych. 
Nie powinno zatem dziwić, że w wyniku takich działań doszło do ideowego 
zawłaszczenia tego języka przez Afrykanerów, przy czym należy pamiętać, że 
nie jest to wyłącznie ich mowa, lecz również Koloredów, potomków plemion 
hotentockich i buszmeńskich, jak również licznej grupy ludności murzyńskiej, 
kapsztadzkich muzułmanów czy Hindusów z Natalu29. Niemniej jednak, jak 
dowodzi Jerzy Koch, „[...] swoiste zawłaszczenie afrikaans w procesach naro-
dowotwórczych Afrykanerów zaburzyło [...] naturalną wielowiekową percepcję 
afrikaans jako mowy wielu grup etnicznych”30, w wyniku czego „zdobył on 
kwalifikację jako ekskluzywny język białego człowieka”31. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że o ile istniały rozliczne nieafrykaner-
skie ruchy językowe, które przyczyniły się w wymierny sposób do emancypacji 
afrikaans – np. Ruch Językowy Kapsztadzkich Muzułmanów czy Ruch Misyjny 
Braci Morawskich z Genadendal – i choć ich przedstawiciele posługiwali się 
tym językiem lub jego wczesnymi formami w celach czysto praktycznych, 
chcąc dotrzeć np. do szerokiego grona odbiorców, to nigdy nie podjęli trudu, 
żeby nazwać mowę, którą się posługiwali. W istocie, mogli nawet uważać, że 
mówią po holendersku. Afrykanerzy podejmowali natomiast świadomy wysiłek 
emancypacji języka jako takiego, ukazując go jako własny język ojczysty32.

Jak już wspomniano wyżej, celem takiego zawłaszczenia było umocnie-
nie oraz ochrona własnej odrębności narodowej w obliczu napierającej fali 
anglicyzacji. W wyniku tych zabiegów powstał jednak twór, który, jako efekt 
pewnej interpretacji historii, nie miał nic wspólnego z rzetelną wiedzą, był 
natomiast czymś, co za Saidem można by nazwać afrykanerskością, czyli takim 
systemem prezentacji doświadczenia języka afrikaans, z którego wykluczone 
zostały wszystkie nieafrykanerskie elementy. W efekcie doświadczenie afrika-
ans staje się doświadczeniem spójnym, oddzielnym i zrozumiałym tylko dla 

29 J. Ko c h, Historia literatury południowoafrykańskiej, Warszawa 2004, s. 241, 266.
30 Tamże, s. 296.
31 J. Ko c h, Wenus hotentocka..., dz. cyt., s. 37.
32 Te n ż e, Historia literatury..., dz. cyt., s. 255, 294.
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Afrykanerów, natomiast doświadczenie innych grup otrzymuje niższy status. 
W przypadku niebiałych mieszkańców RPA był to niższy status rasowy, zaś 
w przypadku potomków kolonizatorów angielskich – niższy status kulturowy. 
To ostatnie stwierdzenie nie wydaje się bezzasadne, jeśli przyjrzeć się środ-
kom, jakie w dobie apartheidu rząd przeznaczał na promowanie działalności 
kulturowej w afrikaans w stosunku do środków przeznaczanych na wspieranie 
kultury anglojęzycznej. 

* * *

Reasumując całość powyżej argumentacji, można stwierdzić, że apartheid 
jako system społecznej segregacji był wynikiem zawłaszczenia doświadcze-
nia południowoafrykańskości w ogóle na potrzeby jednej tylko grupy ludzi, 
która miała w nim swój udział, oraz wykluczania z niego pozostałych grup 
etnicznych. Najlepiej obrazuje to tamtejsza terminologia: nazwy takie jak 
afrikaans i afrykaner wprowadzono po to, aby zaznaczyć związek z Afryką 
i afrykańską „lokalność” podmiotów, do których się one odnoszą. Jeśli chodzi 
zaś o pozostałe „rasowe grupy” obecne w nomenklaturze apartheidu, np. 
Koloredów, Hindusów a nawet takich określeń jak „Britisher”, to ich nazwy 
miały w mniejszym lub większym stopniu podkreślać inność owych grup, ich 
obcość czy też „nienaturalność” w południowoafrykańskim środowisku. 

Doświadczenia przypisywane sobie w ten sposób przez Burów nie mogły 
być wyłącznie ich domeną, afrikaans jest bowiem językiem ojczystym m.in. 
Koloredów, pracy na farmie oddawali się liczni potomkowie kolonizatorów 
hugenockich i brytyjskich, a głęboka religijność cechowała chociażby kapsz-
tadzkich muzułmanów czy podopiecznych Braci Morawskich z Genadendal. 
Afrykanerzy dzielą więc te doświadczenia z innymi nacjami, a to, że przypisali 
je właśnie sobie, jest dokładnie tym, o czym pisze Said – aktem interpretacji, 
mentalnej kolonizacji i pojęciowego zawłaszczenia historii na własne potrzeby. 

Jedną z takich potrzeb jest posiadanie tożsamości, ponieważ to m.in. dzięki 
niej można odnaleźć się w świecie oraz poczuć się w nim dowartościowanym 
i bezpiecznym. Jak jednak wspomniano wcześniej, cytując niektóre stwier-
dzenia Saida, akt ten może być bardzo groźny, ponieważ skutkuje degradacją 
osób, grup i całych społeczności, które są w niego zaangażowane biernie lub 
jedynie w mniejszym, ale nie mniej istotnym, stopniu. Podobna degradacja 
wcale nie musi następować. Pojawiła się jednak w RPA, gdzie jej niewątpli-
wym następstwem było wyłonienie się narodu afrykanerskiego, a zarazem, 
w dalszej perspektywie wprowadzenie apartheidu w państwie, które ów naród 
współtworzył.

Apartheid a afrykanerskość: kulturowa definicja tożsamości Burów
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KAPUCYNI W KONGIJSKICH PROWINCJACH 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVII WIEKU 

Kongo w okresie przedkolonialnym stanowiło ciekawy przypadek afrykań-
skiego państwa, którego władcy – oraz znaczna część elit politycznych – byli 
zainteresowani ścisłymi relacjami z Europą i to już niemal od czasu pierwszych 
kontaktów z Portugalczykami w końcu XV w. Ku radości tych ostatnich władca 
i część jego otoczenia wykazali zainteresowanie chrześcijaństwem i bardzo 
szybko przyjęli chrzest. Wyprawa pod wodzą Diogo Cão przybyła po raz 
pierwszy do ujścia rzeki Kongo w 1483 r. Przyjęcie chrześcijaństwa nastąpiło 
zaś już podczas trzeciej wizyty Portugalczyków w tym kraju. Nzinga a Nkuwu, 
władca Konga przyjął chrzest w 1491 r. i obrał chrześcijańskie imię João na 
cześć ówczesnego króla Portugalii. Wraz z nim sakrament chrztu miało otrzy-
mać tylko sześciu dostojników. Wcześniej ochrzczony został także naczelnik 
nadmorskiej prowincji Soyo, co wskazuje, że on także był zainteresowany 
kontaktami z białymi przybyszami1. Świadczyło to też, że od samego początku 
relacji kongijsko-portugalskich wśród części elit politycznych Konga istniała 
gotowość przyjęcia nowej wiary. Oczywiście nie oznaczało to porzucenia daw-
nych wierzeń i obyczajów, z czego nie zdawali sobie sprawy zarówno pierwsi, 
jak i późniejsi misjonarze. Fakt, że naczelnik Soyo przyjął chrzest wcześniej 
niż sam władca, może oznaczać, iż przez kontakty z Portugalczykami chciał 
umocnić swoją pozycję, a być może nawet uniezależnić się od monarchy kon-
gijskiego. Poza względami handlowymi istotnym czynnikiem wzmacniającym 
pozycję było właśnie przyjęcie chrześcijaństwa. Decyzja naczelnika Soyo jak 
też późniejsze działania samego monarchy kongijskiego wskazują, że w ówcze-
snym Kongu brak było w miarę silnej wspólnej dla całego państwa ideologii. 

Zainteresowanie chrześcijaństwem oraz zachowaniem relacji z Portugalią 
nie było zjawiskiem krótkotrwałym, choć João I miał później zmienić stosu-

1 W.G.L. R a n d l e s, L’ancien royaume du Congo des origines à la fin du XIXe siècle, Paris 
1968, s. 87–96.
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nek do nowej religii i być może całkowicie ją odrzucił. Po jego śmierci doszło 
w Kongu do wojny o tron między rywalizującymi ze sobą braćmi. Z walki 
wyszedł zwycięsko Afonso I przedstawiany w źródłach europejskich jako po-
bożny chrześcijanin, który pokonał brata, zwolennika miejscowych wierzeń.

Od tego momentu, mimo wielokrotnych napięć, do jakich dochodziło 
między Portugalczykami a władcami Konga, panujący w São Salvador nie 
zamierzali zrywać stosunków z Portugalią, jak też porzucać chrześcijaństwa – 
nawet po roku 1575, kiedy Portugalczycy założyli na wybrzeżu swoją kolonię 
w Luandzie, tuż przy południowej granicy Konga i zaczęli stopniowo uzyski-
wać wpływy wśród naczelników kongijskich z nadgranicznych terytoriów. Nie 
wpłynęło to na stosunek władców i znacznej części elit politycznych do insty-
tucji Kościoła, mimo że zdarzały się przypadki konfliktów między panującymi 
a poszczególnymi duchownymi. Przeciwnie, władcy starali się nawet skłonić 
Lizbonę do przysyłania większej liczby duchownych do ich kraju. Początkowo 
robili to za ich pośrednictwem a później podejmowali również bezpośrednie 
próby nawiązania kontaktów ze Stolicą Apostolską, co wskazuje, że istnienie 
organizacji kościelnej postrzegane było jako ważny element w strukturze 
państwa i organizacji społeczeństwa2.

W 1639 r. Alvaro VI (1631–1641) wystosował list z prośbą o przysłanie 
księży do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary (łac. Sacra Congregatio de Pro-
paganda Fide), która zdecydowała, że do Konga zostaną wysłani kapucyni3. 
W 1640 r. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary powołała Prefekturę Apostolską 
dla Konga, powierzając ją kapucynom. Na czele misji stanął ojciec Bonawentura 
d’Alessano. Misja wyruszyła do Lizbony 2 kwietnia 1641 r., gdzie kapucyni 
spotkali się z królem portugalskim João IV, który przychylnie ustosunkował się 

2 W końcu XVI w. i na początku następnego stulecia władcom kongijskim udało się nawiązać 
bezpośrednie stosunki ze Stolicą Apostolską. Jednym z pierwszych wysłanników kongijskich, który 
dotarł do Rzymu i przedstawił prośby Alvaro I (1568–1587), był Duarte Lopes. Na podstawie 
jego relacji powstał opis Konga autorstwa Filippo Pigafetty, stanowiący jedno z ważniejszych 
źródeł do dziejów tego kraju. Również następny monarcha Alvaro II (1587–1614) wysłał po-
selstwo do Rzymu z prośbą o misjonarzy. Na jego czele stał António Manuel Ne Vunda, który 
niestety wkrótce po przybyciu do Rzymu (6 stycznia 1608 r.) zmarł. O determinacji władców 
kongijskich, by nawiązać kontakty ze Stolicą Apostolską z pominięciem portugalskiego pośred-
nictwa, może świadczyć to, że Alvaro II w 1613 r. mianował swoim ambasadorem w Rzymie 
kardynała Juana Bautistę Vives.

3 Alvare VI au pape Urbain VIII, San Salvador, le 16 décembre 1639, w: J. C u v e l i e r et 
L. J a d i n, L’ancien Congo d’après les archives romaines (1518–1640), Bruxelles 1954, dok. nr 200, 
s. 503; J.A. C a v a z z i  d e  M o n t e c ú c c o l o, Descrição histórica dos três reinos do Congo, Ma-
tamba e Angola (dalej Cavazzi), Tradução, notas e induces pelo P.Graciano M. de Leguzzano, 
Lisboa 1965, II, § 120, s. 247.
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do planowanej misji. Jednak część portugalskich elit była przeciwna odwiedza-
niu przez obcych terytoriów zamorskich, do których Portugalia rościła sobie 
prawa. 20 grudnia 1641 r. dotarła do Lizbony wiadomość o zajęciu Luandy 
przez Holendrów (25 sierpnia 1641r.). Z tego względu kapucyni zdecydowali 
się na powrót do Włoch4. Pomysł wysłania misji nie został jednak zarzucony. 
Kongregacja postanowiła wysłać misjonarzy przez Hiszpanię. Idea ta uzyskała 
silne wsparcie u hiszpańskiego kapucyna, który wstępując do zakonu, przyjął 
imię Francisco de Pamplona, a przedtem jako Tiburcio de Redin był hiszpań-
skim dowódcą wojskowym. Już jako zakonnik był zaufanym Filipa IV, którego 
namówił do udzielenia pomocy i wsparcia finansowego misjonarzom. Do Soyo, 
nadmorskiej prowincji Konga, która była już wówczas de facto niezależnym 
ośrodkiem politycznym, zakonnicy przypłynęli 25 maja 1645 r. Stąd wyruszyli 
do São Salvador, gdzie zostali uroczyście przyjęci przez Garcię II. 

W 1595 r. powołano biskupstwo dla Konga i Angoli. Stolicą diecezji zo-
stało São Salvador. Relacje między ordynariuszami a panującymi nie zawsze 
przebiegały bezkonfliktowo. Biskupi potępiali sposób życia monarchów oraz 
„pogańskie obyczaje” ich poddanych, co spotykało się w Kongu z oporem. 
Z reguły reprezentowali też interesy portugalskie, co w przypadku konfliktów 
między Kongiem a Luandą wzbudzało w São Salvador podejrzenia i niechęć. 
Ponadto biskupi woleli przebywać w Luandzie i tylko sporadycznie odwiedzali 
stolicę Konga, a biskup Francisco de Soveral, który rządził diecezją w latach 
1626–1642, nigdy nawet nie odwiedził Konga. Początkowo rezydował w Luan-
dzie, a po zajęciu jej przez Holendrów w 1641 r. przeniósł się do Massangano. 
Jednocześnie zarówno duchowni portugalscy, jak też portugalscy zarządcy 
starali się uzyskać zgodę na przeniesienie stolicy diecezji z São Salvador do 
Luandy5. 

Dla władców Konga funkcjonowanie organizacji kościelnej stanowiło 
istotny element ich polityki. Starali się zachować struktury kościelne w swo-
im państwie, jak też nawiązać bezpośrednie kontakty ze Stolicą Apostolską, 
również wbrew Portugalii. Stosunek do Kościoła nie uległ zmianie nawet 
w okresie holenderskiej okupacji większości terytoriów portugalskich w Angoli 
i to mimo, że ówczesny władca Konga Garcia II współpracował z protestanc-
kimi Holendrami. Mimo pewnych prób ze strony holenderskiej władca nie 

4 C a v a z z i, III, § 8, s.266; L. J a d i n, Rivalités luso-néerlandais au Sohio, Congo, 1600–1675. 
Tentatives missionaires des récoltes flamands et tribulations des capucins italiens 1670–1675, „Bul-
letin de l’Institut Historique Belge de Rome”, 1966, f. 37, s.152.

5 L. J a d i n, Le clergé séculier et les capucins du Congo et d’Angola aux XVIe et XVIIe siècles. 
Conflits de juridictions, 1700–1726, „Bulletin de l’Institut Historique Belge de Rome”, 1964, 
z. 36, s. 201–205.
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wykazał zainteresowania przejściem na kalwinizm. Na stosunek do Kościoła 
niewielki wpływ miały również bieżące relacje z Portugalczykami, mimo że 
do przybycia kapucynów w 1645 r. przeważająca większość duchownych była 
portugalskiego pochodzenia. 

Panowanie Garcii II przypadło na szczególny okres w dziejach Konga. 
W 1641 r. Luanda i większość posiadłości portugalskich w Angoli została 
opanowana przez Holendrów, którzy zostali stamtąd wyparci przez Portugal-
czyków dopiero w 1648 r. Garcia znalazł się w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż 
mógł kontaktować się z różnymi ośrodkami europejskimi nawet po odzyskaniu 
Luandy przez Portugalczyków w 1648 r. Panowanie tego władcy przypadło 
na lata 1641–1661 i w porównaniu do innych monarchów było długie. Król 
miał więc czas, by mimo burzliwych wydarzeń politycznych podjąć działania 
zmierzające do przekształcenia państwa. Istotną rolę wyznaczył w nich du-
chownym, szczególnie przybyłym kapucynom, niezwiązanym z Portugalią, 
którzy byli postrzegani jako wysłannicy samego papieża. 

Ze względu na to, że w czasach Garcii liczba księży dzięki przybyciu ka-
pucynów była znacznie większa niż wcześniej, zaistniała możliwość szerszego 
wykorzystywania ich w polityce wewnętrznej, również na obszarach poza sto-
licą. Jednocześnie większa aktywność duchownych musiała wzbudzać bardziej 
powszechne reakcje, zarówno pozytywne jak i wyrażające sprzeciw. Obecność 
zakonników miała wpływ na funkcjonowanie państwa. Przybycie kapucynów 
dawało szansę na prowadzenie stałej działalności duszpasterskiej na obsza-
rach leżących poza stolicą, co wcześniej nie było możliwe na większą skalę. 
Do tej pory bowiem duchowni tylko sporadycznie przebywali na obszarach 
poza stolicą oraz Soyo. Zarówno w zamierzeniach Garcii II, jak i w planach 
kapucynów w Kongu miała powstać organizacja kościelna oparta właśnie 
na Zakonie Braci Mniejszych. Stąd w poszczególnych prowincjach powstały 
hospicja, które miały być stałymi placówkami dla prowadzenia działalności 
misyjnej. Początkowo zgodnie z planami zakonników wspieranych przez Stolicę 
Apostolską w Kongu miała powstać niezależna od Luandy organizacja kościel-
na, nowa diecezja (a być może nawet kilka diecezji) podległa bezpośrednio 
Rzymowi. Brano nawet pod uwagę możliwość stworzenia sieci parafialnej, 
która zapewniłaby stałą posługę duszpasterską. Stolica Apostolska zamierzała 
wysłać do Konga biskupa, mimo obaw, że w ten sposób zostanie naruszony 
portugalski patronat nad tą częścią Afryki6. Został nawet przygotowany (przez 

6 Demandes du Roi de Congo, Rome le 25 mai 1648, w: L. J a d i n, L’ancien Congo et l’Angola 
1639–1655. (D’après les archives romaines, portugaises, néerlandaises et espangoles), Bruxelles – 
Rome 1975 (dalej ACA), dok. nr 479, s. 1002.
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sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary) list do Garcii zapowiadający 
przybycie do Konga arcybiskupa Francesco Stoybano, który po zapoznaniu 
się z sytuacją na miejscu i po konsultacji z Rzymem miałby prawo wyświęcić 
w Kongu nowych biskupów. W liście zawarta była prośba, by władca wspierał 
poczynania arcybiskupa7. Natomiast w instrukcji, jaką otrzymał arcybiskup od 
kardynała Ingoli, zalecano mu zdobycie informacji na temat sytuacji w Kon-
gu. Po zasięgnięciu opinii misjonarzy i władcy arcybiskup miał przedstawić 
propozycję dotyczącą stworzenia w Kongu nowych diecezji oraz wytyczyć 
ich granice. Po zaakceptowaniu propozycji przez papieża mógłby już z kolei 
wyświęcić nowych biskupów8. Odzyskanie przez Portugalczyków Luandy oraz 
naciski portugalskie w Rzymie spowodowały jednak cofnięcie papieskiej decy-
zji o wysłaniu do Konga Francesco Stoybano9. Prośby Gacii spotkały się więc 
z tym bardziej przychylnym przyjęciem, podjęto też poważne przygotowania 
do stworzenia nowej struktury kościelnej, nie tylko niezależnej od Portugalii, 
ale także znacznie bardziej rozbudowanej w porównaniu do okresu poprze-
dzającego zajęcie Luandy przez Holendrów. 

Niestety plany te nie mogły zostać zrealizowane. Odzyskanie przez Por-
tugalczyków Luandy uniemożliwiło Garcii II utrzymywanie bezpośrednich 
kontaktów ze Stolicą Apostolską. Presja portugalska, a także mniej czy bardziej 
prawdopodobne zagrożenie portugalską inwazją zmusiły władcę kongijskiego 
do zarzucenia swoich planów, tym bardziej że członkowie kapituły katedralnej, 
w większości Mulaci niechętni kapucynom, zyskali wsparcie Luandy. Poza 
uwarunkowaniami politycznymi duża śmiertelność wśród przybywających 
z Europy zakonników uniemożliwiła stworzenie stałej gęstej sieci placówek 
na terytorium państwa. Wraz z upływem czasu wiele hospicjów z powodu 
braku misjonarzy zostało opuszczonych. Mimo tych utrudnień to właśnie ka-
pucyni prowadzili najbardziej intensywną i długotrwałą działalność misyjną 
w dziejach dawnego Konga. 

Autorami źródeł dotyczących funkcjonowania organizacji kościelnej 
w czasach Garcii poza stolicą byli w większości wypadków kapucyni, którzy 
skupiali się przede wszystkim na swojej duszpasterskiej działalności. Mimo 
tych ograniczeń źródła pozwalają przynajmniej częściowo odtworzyć miej-

7 Mgr Ingoli à Garcia II, Rome le 3 octobre 1648, w: ACA, dok. nr 542, s. 1081–1082.
8 Instruction de Mgr à F. Staybano, vers le 15 octobre 1648, w: ACA, dok. nr 547, s. 1086.
9 Bonaventura da Sorrento au secrétaire de la Propagande, Séville, le 15 avril 1652, w: ACA, 

dok. nr 770, s. 1389–1391; Bonaventura da Sorrento à Mgr Lanuvio, Séville, le 15 avril 1652, 
w: ACA, dok. nr 771, s. 1391–1397; Brève information sur la juridiction de l’évêché du Congo et 
Angola par Bonaventura da Sorrento, Seville, le 23 avril 1652, w: ACA, dok. nr 772, s. 1397–1405; 
L. J a d i n, Le clergé séculier..., art. cyt., s. 210–211. 
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sce Kościoła w funkcjonowaniu prowincji oraz jego znaczenie dla funkcjo-
nowania państwa. Umożliwiają też poznanie sposobów wykorzystywania 
zakonników przez władcę oraz naczelników kongijskich. Należy pamiętać, 
że relacje kapucynów nadmiernie eksponują ich rolę oraz skuteczność, 
podczas gdy skądinąd wiadomo, że działania zakonników nie zawsze przy-
nosiły zamierzone skutki, czasami nawet nawet pomimo wsparcia ze strony 
monarchy. Skala niepowodzeń może być zatem większa niż to, co znalazło 
odbicie w relacjach. 

Informacje o działalności kapucynów na obszarach poza stolicą nie są 
na tyle dokładne, by można było dokładnie prześledzić ich działalność. Nie 
można też w pełni odtworzyć chronologii wydarzeń związanych z obecnością 
zakonników w prowincjach. Relacje misjonarzy nie zawsze określają czasowe 
usytuowanie opisywanych wydarzeń. W związku z tym nie można w pełni 
odtworzyć działalności kapucynów, jak też dokładniej prześledzić reakcji na 
nią mieszkańców oraz władz różnych szczebli. 

Przybycie kapucynów dawało władcy szansę na rozbudowę organizacji 
kościelnej poza stolicą. Przebywający w prowincjach zakonnicy działali tam 
w imieniu monarchy, który nakazywał naczelnikom wypełnianie ich poleceń. 
Przynajmniej niektórzy spośród naczelników wydali stosowne rozporzą-
dzenia, nakazujące z kolei podległym im wodzom posłuszeństwo wobec 
zakonników. Misjonarze w swoich relacjach podkreślają, że w działaniach 
wymierzonych przeciwko czarownikom, poligamii i „diabelskim przesądom” 
często odwoływali się do woli monarchy kongijskiego. Wsparcie udzielane 
im przez Garcię nie musiało wynikać wyłącznie ze względów religijnych. 
Obecność zakonników w prowincjach dawała władcy okazję do kontrolo-
wania tych obszarów. 

W 1648 i 1653 r. władca wydał proklamacje, w których polecał naczelni-
kom porzucenie konkubin, zaprzestanie używania fetyszy, korzystania z usług 
czarowników i rzucania uroków. Monarcha przyznał, że do niedawna sam 
był grzesznikiem, ale obecnie gotowy jest umrzeć za wiarę, a nawet stracić 
z tego powodu królestwo. W związku z tym wymaga przestrzegania przyka-
zań, gdyż w innym przypadku można spodziewać się kary boskiej. Łamiących 
zalecenia wydane przez kapucynów sam będzie karał. Nikt nie powinien 
przeszkadzać im w niszczeniu bałwanów, ściganiu „fałszywych księży” oraz 
zakazywaniu występków przeciwko wierze katolickiej. Monarcha stwierdzał 
również, że nikt nie może tłumaczyć się niewiedzą, gdyż jego postanowienie 
zostało rozesłane do, jak to ujął, „książąt, markizów i hrabiów”. Ponadto 
każdy z misjonarzy został zaopatrzony w list informujący o postanowieniach 
monarchy, który miał być odczytywany i tłumaczony wszędzie tam, gdzie 
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przybywali. Zobowiązał on naczelników do zapewnienia zakonnikom odpo-
wiedniej liczby tragarzy10. 

Autorami deklaracji z 1648 i 1653 r. byli kapucyni, jednak jej celem nie 
było wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa działającym w prowincjach zakon-
nikom. Publicznie udzielając im wsparcia oraz grożąc sankcjami, nie tylko za 
ataki na nich, ale także za utrudnianie działalności duszpasterskiej, kongijski 
monarcha chciał pokazać, że jest prawdziwym chrześcijaninem i w ten sposób 
odeprzeć portugalskie zarzuty, że pozostaje władcą pogańskim. Starał się też 
nie dopuścić do wycofania się zakonników z Konga. Wsparcie dla kapucynów 
wskazuje również, że mimo szeregu napięć monarcha uznał, iż tylko dzięki 
nim może stworzyć organizację kościelną w prowincjach. Nieliczni świeccy 
duchowni nie zamierzali w tych działaniach wspierać władcy. 

Zakonnicy udawali się poza stolicę jako wysłannicy władcy, chociaż sami 
uważali się przede wszystkim za głosicieli Ewangelii. Reakcje na ich obecność 
wskazują więc, przynajmniej w niektórych sytuacjach, na stosunek poszczegól-
nych wodzów do monarchy oraz stopień ich niezależności. Niechętny stosunek, 
czy też obojętność wobec zakonników, wynikały nie tylko z przywiązania do 
miejscowych wierzeń i obyczajów, ale były też niekiedy reakcją na próby ogra-
niczenia niezależności wodzów przez São Salvador, szczególnie w początko-
wym okresie działalności kapucynów, czyli w końcu lat czterdziestych XVII w. 

W przypadku prowincji Uandu opór stawiła nie tylko ludność, ale również 
elity polityczne i sam „markiz”11. Niechętny stosunek do kapucynów wynikał 
z obawy przed silniejszym podporządkowaniem sobie prowincji przez São 
Salvador. Uandu posiadało dużą niezależność i jej naczelnik nie udzielił zbyt 
silnego wsparcia zakonnikom, gdyż przypuszczał, że monarcha nie będzie 
interweniował na rzecz misjonarzy. Szczególnie w sytuacji, kiedy sam był za-
grożony atakiem portugalskim. „Markiz” ku rozgoryczeniu kapucynów nadal 
uczestniczył w pogańskich uroczystościach. Obecność na nich stanowiła dla 
niego element legitymizacji władzy, a porzucenie ich osłabiłoby jego pozycję, 
szczególnie w sytuacji, gdy nie zamierzał zastępować ich w pełni rytuałami 
chrześcijańskimi. Nie oznacza to, że w Uandu całkowicie odrzucano księży 

10 Proclamation du roi Garcia II, São Salvador, le 19 septembre 1648, w: ACA, dok. nr 536, 
s. 1073; Ordonnance de Manuel Afonso, duc de Bata, Banza Bata, le 16 novembre 1648, w: ACA, 
dok. nr 552, s. 1091–1092; Proclamation de Garcia II sur mort du P. Georges de Geel, São Salvador, 
le 2 mars 1653, w: ACA, dok. nr 793, s. 1450–1452; C a v a z z i, IV, § 13, s. 357.

11 Europejskie źródła używają europejskiej terminologii dla opisania miejscowych struktur 
administracyjnych, stąd pojawiają się takie pojęcia jak: markiz, hrabia czy książę. Nie jest jednak 
wykluczone, że na skutek kontaktów z Europejczykami część elity politycznej przyjęła europejską 
tytulaturę. Szczególnie, że wielu jej przedstawicieli, przynajmniej w XVII w., znało portugalski. 
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katolickich. Wydaje się, że ludność prowincji uznawała moc duchownych, 
chętnie dawała dzieci do chrztu, ale nie zamierzała porzucać dawnych wie-
rzeń i zwyczajów. W przypadku, gdy zakonnicy zbyt drastycznie występowali 
przeciwko lokalnej tradycji, napotykali na zdecydowany opór. Prawdopodobnie 
miejscowy proboszcz był bardziej tolerancyjny wobec zwyczajów tak ostro 
potępianych przez kapucynów. Przypadek tej prowincji wskazuje na ograni-
czone możliwości oddziaływania stolicy na peryferie. Działo się tak, mimo 
że „markiz” starał się zachować pozory lojalności i nie występował otwarcie 
przeciwko misjonarzom a także tłumaczowi. 

Na powstrzymanie się od drastycznych czynów wobec misjonarza wpły-
nęła nie tylko obawa przed nadprzyrodzoną mocą zakonnika, ale również lęk 
przed konsekwencjami złego potraktowania go. „Markiz” Uandu nie udzielał 
wprawdzie zbyt silnego wsparcia misjonarzom, musiał jednak brać pod uwagę 
możliwość interwencji władcy w przypadku, gdyby zakonnikom coś się stało. 
Podobnie naczelnicy wiosek musieli liczyć się reakcją „markiza” na zbyt bru-
talne potraktowanie kapucynów. O ile opór ze strony mieszkańców prowincji 
był reakcją na gorliwość zakonników, to postawa „markiza” miała również 
podłoże polityczne, gdyż obawiał się on, że ich obecność i związana z tym 
likwidacja miejscowych ośrodków kultu osłabi jego pozycję. 

Świątynia katolicka w stolicy prowincji Nkusu była postrzegana przez 
tamtejszych mieszkańców jako ważny ośrodek religijny12. Zwyczaj umieszczania 
tam grobów dostojników, prawdopodobnie głównie naczelników, wzmacniał 
pozycję lokalnych elit politycznych, podkreślał też tożsamość prowincji. Na-
stąpiło tam połączenie kultu zmarłych z elementami chrześcijańskimi. Fakt, że 
próba usunięcia zwłok „grzesznych dostojników” przez misjonarzy wywołała 
tumult, świadczy o znaczeniu tego miejsca dla znacznej części mieszkańców 
stolicy prowincji. Wsparcie udzielone kapucynom przez Garcię nie musiało być 
podyktowane wyłącznie względami religijnymi. Monarcha mógł się obawiać 
tego, że groby staną się ważnym ośrodkiem kultu, wzmacniającym tendencje 
odśrodkowe w prowincji. Lokalne elity polityczne starały się naśladować 
zwyczaje z São Salvador, gdzie miejscem spoczynku władców były kościoły. 
Monarcha musiał liczyć się z oporem przy wprowadzeniu w życie swojej de-
cyzji. W związku z tym nie podjął zdecydowanych kroków, by ukarać winnych 
wystąpień, chociaż poturbowani zostali Murzyni z otoczenia zakonników, 

12 Umieszczanie w świątyniach ciał zmarłych wskazuje, że były one uznawane za wyjątko-
we miejsca, chociaż większość mieszkańców nie przestrzegała obyczajowości chrześcijańskiej. 
W świątyni chowano przedstawicieli miejscowej elity. Zwyczaj ten był efektem działań duchow-
nych w czasach poprzedzających przybycie kapucynów i zachował się w okresie, kiedy w Nkusu 
nie było żadnego księdza.
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wśród których były również osoby delegowane przez władcę. Wbrew opinii 
Cavazziego, to nie prośby zakonników, a właśnie obawa przed buntem skło-
niły monarchę do niekarania uczestników tumultu. Ograniczył się tylko, co 
i tak musiało być dużym ciosem dla części mieszkańców stolicy prowincji, do 
nakazania usunięcia z kościoła ciał dostojników. Interwencja ta wskazuje, że 
zakonnicy w sytuacjach, które budziły ich niepokój, mogli odwoływać się do 
monarchy. Umieszczanie grobów w kościołach wskazuje, że pod wpływem 
księży następowały zmiany w zwyczajach pogrzebowych nie tylko w stolicy, 
ale także przynajmniej w niektórych prowincjach. Z reguły groby umieszczane 
były w zagajnikach z dala od siedzib ludzkich, tak by zmarli nie niepokoili 
żywych. Jednocześnie zwracano się do zmarłych o pomoc w przypadkach, 
gdy wyruszano na wojnę lub innych nadzwyczajnych sytuacjach13. Zwyczaj 
chowania zmarłych w kościołach pojawił się pod wpływem działalności du-
chownych. Fakt, że ciała znaczniejszych osób zaczęto umieszczać w kościołach 
oraz że postrzegane to było przez część mieszkańców jako pożądane, świadczy 
o uznawaniu świątyń za wyjątkowe miejsca. Przypuszczalnie zaczęto również 
wierzyć, że zmarli będą skuteczniej wspierać żywych i nie będą im szkodzić 
w przypadku, gdy ich ciała pozostaną w świątyniach. Z tego też powodu pojawił 
się opór mieszkańców prowincji przeciw decyzji kapucynów o usunięciu ciał. 

Według relacji misjonarzy nieustannie znajdowali się oni w sytuacji za-
grożenia życia, jednak opinie te wydają się być przesadzone. Tylko w jednym 
przypadku doszło do sytuacji, gdy zginął misjonarz chcący spalić bałwany. 
Georges de Geel został pobity i przeniesiony na teren poza wioskę Ulolo. Zmarł 
na skutek odniesionych ran 8 grudnia 1652 r. w Nganga Bata w prowincji 
Bata. O fakcie tym króla Garcię poinformował miejscowy proboszcz. Monarcha 
obrócił w niewolę ludność miejscowości, w której zabito zakonnika. Wiado-
mość o tym została ogłoszona w całym państwie. Monarcha zareagował w tak 
zdecydowany sposób w okresie, kiedy stosunki między nim a kapucynami były 
chłodne. Przypadek Georges’a de Geela był wyjątkowy14. Według Serafino da 
Cortona naczelnik i wszyscy mieszkańcy wioski zostali obróceni w niewolę 
i sprzedani Portugalczykom15. Była to bardzo poważna przestroga dla innych. 

13 C a v a z z i  I, § 231, 250; J.K. T h o r n t o n, Religious and Ceremonial Life in the Kongo 
and Mbundu Areas, 1500–1700, w: Central Africans and Cultural Transformation in the American 
Diaspora, ed. L.M. Heywood, Cambridge 2002, s. 80.

14 Proclamation de Garcia II sur mort du P. Georges de Geel, São Salvador, le 2 mars 1653, 
w: ACA, dok. nr 793, s. 1450–1452; P. H i l d e b r a n d, Le martyr Georges de Geel et les débuts de 
la mission du Congo (1645–1652), Anvers, Archives des Capucins, 1940, s. 332–333

15 Serafino da Cortona à José de Granada, gardien de Seville, Loanda, le 6 mars 1653, w: ACA, 
dok. nr 794, s. 1452–1453. 
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W świadomości mieszkańców tej części Afryki wywiezienie na statku z Luandy 
w nieznane było gorsze od śmierci. Z tego powodu niektórzy Murzyni woleli 
popełnić samobójstwo niż odpłynąć na statku. Wyobrażono sobie bowiem, 
że Portugalczycy przerobią ich w nieznanych krajach na ser, oliwę, z ich skór 
zrobią bukłaki a z kości proch strzelniczy16. Początkowo Garcia miał zamiar 
zabić wszystkich mieszkańców wioski, jednak pod wpływem zakonników, 
którzy prosili o łagodniejsze potraktowanie, zmienił zdanie17. Decyzja władcy 
wskazuje, że starał się, nie tylko ze względów religijnych, zapewnić opiekę 
zakonnikom działającym w prowincjach. Występowanie przeciwko nim miesz-
kańców odległych wiosek traktowane było jako atak na autorytet monarchy. 

Obecność zakonników w stolicach prowincji dawała możliwość tworzenia 
tam, podobnie jak w São Salvador, bractw oraz szkół, do których uczęszczali 
przedstawiciele miejscowych elit18. W ten sposób mógłby zostać ujednolicony 
system organizacji państwa. Usprawniłoby to sposób komunikowania się między 
prowincjami a stolicą dzięki upowszechnieniu znajomości pisma wśród lokal-
nych elit. Unifikacyjną rolę pełniłby też kościół przez kształtowanie wspólnego 
systemu wartości i rytuałów, stojącego w opozycji do lokalnych kultów i zwy-
czajów. Również w Pangu zarządzanym przez António, syna Garcii działały 
bractwa i być może także szkoła. Wbrew późniejszym opiniom o António, 
Montesarchio przedstawiał go jako pobożnego zarządcę, który wraz ze swoim 
najbliższym otoczeniem wprowadzał chrześcijańskie obyczaje w prowincji19. 

Mimo że w relacjach między kapucynami a monarchą dochodziło w stolicy 
do napięć, Garcia starał się wykorzystać ich do wzmocnienia swojej pozycji 
w prowincjach, szczególnie tam, gdzie istniało wiele pogańskich ośrodków kultu, 
a przypuszczalnie występowały też silne tendencje odśrodkowe. Nieprzychyl-
ny władcy Giacinto Vetralla w relacji z początku 1655 r. wspomina, że Garcia 
mianował naczelnikami Nsundi, Pemby i nieznanego z nazwy dystryktu osoby 
należące do bractwa religijnego, nad którym pieczę sprawowali kapucyni. Owi 
naczelnicy mieli udać się do swoich prowincji razem z członkami bractwa, by 
na miejscu nie tylko wspierać się wzajemnie w podtrzymywaniu wiary, ale także 
przeciwstawiać się „zwyczajom pogańskim” oraz walczyć ze „sługami diabelskich 

16 C a v a z z i, I, § 329, s. 160; Andrea da Pavia au Congo, à Lisbonne, à Madère. Journal 
d’un missionnaire capucin, 1685–1702, ed. L. Jadin, „Bulletin de l’Institut Historique Belge de 
Rome” 1970, z. 51, s. 484–487.

17 P. H i l d e b r a n d, Georges de Geel et les débuts de la mission du Congo (1645–1652), 
Anvers 1940, s. 334–335.

18 C a v a z z i, IV, § 140, s. 423.
19 Jérôme de Montesarchio. Apôtre du Vieux Congo, ed. O. Bouveignes, J. de Cuvelier, Namur 

1952, s. 123–124.
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błędów”, niszczyć bałwany i nawracać „błądzących” mieszkańców prowincji. 
W tym samym liście Vetralla stwierdzał, że monarcha jest podejrzliwy wobec 
zakonników i pozostający w stolicy członkowie bractwa są szykanowani. Władca 
stara się ich skłonić do nieodwiedzania kościoła kapucynów, w którym odbywa-
ją się zgromadzenia konfraterni. Starano się przekonać ich, by uczęszczali do 
innych świątyń, a nawet grożono im śmiercią. Mimo tego członkowie bractwa 
deklarowali gotowość poniesienia śmierci za wiarę katolicką20. Opinii tej niestety 
nie można zweryfikować na podstawie innych źródeł, jednak wspomniane przez 
prefekta prześladowania gorliwych katolików można uznać za wyolbrzymione. 
Presja, której podlegali, odnosiła się przede wszystkim do nieuczestniczenia 
w nabożeństwach odprawianych przez kapucynów, a nie do porzucenia wiary. 
Dla Garcii, mimo dzielących ich różnic, kapucyni byli cennym sojusznikiem. 

W działaniach mających na celu likwidację lokalnych ośrodków kultu oraz 
wprowadzenie chrześcijańskich obyczajów kapucyni szukali wsparcia u władcy. 
Monarcha nie ograniczył się wyłącznie do wspomnianej wcześniej pisemnej 
deklaracji, w którą wyposażeni byli zakonnicy. Tej ostatniej nie należy zresztą 
lekceważyć, gdyż fakt posiadania pisma mógł być postrzegany jako silny ar-
gument na rzecz posłuszeństwa zakonnikom. Nie tylko dlatego, że zawierał 
on rozkaz monarszy, ale także dlatego, że ze względu na obecność pisma był 
traktowany jako przedmiot magiczny. Tak jak władca okazywał publicznie 
szacunek wobec listu papieskiego, tak naczelnicy prowincji zachowywali się 
wobec listów władcy, które posiadali misjonarze. Przypuszczalnie w podobny 
sposób odnosili się do nich również naczelnicy podlegli zarządcom poszcze-
gólnych prowincji, a ludność traktowała kapucynów jako osoby obdarzone 
przedmiotami posiadającymi nadprzyrodzoną moc. Dla przynajmniej niektó-
rych naczelników prowincji takie „obdarzanie”, czyli wyrażenie zgody na to, 
by misjonarze napisali list w imieniu naczelnika było środkiem wzmocnienia 
ich autorytetu wśród poddanych. 

Garcia wspierał misjonarzy w walce z czarownikami i lokalnymi wierze-
niami, by osłabić znaczenie lokalnych kultów, a więc pozycji miejscowych 
kapłanów i czarowników, dzięki czemu można byłoby wykorzystać chrześci-
jaństwo do wzmocnienia ideologii władzy. Obowiązek walki z dawnym kultem 
spoczywał na zarządcach prowincji. Podejmując takie działania, narażali się 
oni na groźbę buntu, o czym sami często wspominali misjonarzom. W ten 
sposób naczelnikom trudniej było przywiązywać się do konkretnej prowincji 
i budować na tej podstawie własne niezależne władztwo. 

20 Giacinto da Vetralla au cardinal préfet de la Propagande, Loanda, le 8 février 1655, w: ACA, 
dok. nr 841, s. 1527–1529.
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W drugiej połowie lat pięćdziesiątych XVII w. widoczna jest tendencja 
do silnej unifikacji religijnej również na poziomie prowincji. Dotyczyła ona 
przede wszystkim eliminowania ośrodków kultu kimpasi i kitome. Świadczyło 
to, że nie tylko władca, ale także naczelnicy prowincji uznali, iż są w stanie 
zastąpić je centralnym kultem. Wskazuje na to powierzenie w Bacie dostojni-
kom z otoczenia „księcia” zadania likwidowania miejscowych kimpasi. W tym 
wypadku interesy misjonarza były zbieżne z dążeniami zarządcy prowincji. 
Obecność duchownego była konieczna do zbudowania przeciwwagi dla lokal-
nych ośrodków kultu. Girolamo Montesarchio, jeden z najdłużej działających 
w Kongu misjonarzy wielokrotnie wspomina o rozpaczy członków kimpasi 
oraz mieszkańców miejscowości, w których niszczone były bałwany. Był to 
okres istotnych przemian również w sferze świadomości, kiedy to starano się 
budować państwo na nowych podstawach. Część mieszkańców nie mogła się 
z tym pogodzić, wielu jednak – i to nie tylko wśród osób związanych z władcą 
czy zarządcami prowincji – porzucało dawne miejsca kultu. 

Obecność misjonarzy na dworach naczelników prowincji dawała władcy 
możliwość ograniczenia znaczenia lokalnych ośrodków kultu, które mogły 
zostać wykorzystane przez zarządców prowincji przy tworzeniu niezależnych 
władztw. Legitymizowały one bowiem ich władzę. Girolamo Montesarchio miał 
wpłynąć na Garcię II, by ten zakazał nowemu „księciu” Nsundi odwiedzenia 
w drodze powrotnej z São Salvador do stolicy prowincji osady Zimbu-a-Mbudi21. 
Zgodnie z dawnym obyczajem nowy naczelnik składał tam ofiary „Demonowi” 
w zamian za obietnice łatwego zbierania danin od poddanych i zapewnienie 
sobie pomyślności. Po przybyciu tam „książę” i jego orszak zatrzymywali się 
przed strumieniem stanowiącym granicę terytorium kitome z Zimbu-a-Mbudi. 
Po jednej stronie strumienia stawał naczelnik z żoną i swoją świtą po drugiej 
zaś kitome razem z towarzyszącą mu kobietą oraz mieszkańcami podległego mu 
terytorium. Następnie dochodziło do pozorowanej bitwy. Książę uznawał się za 
pokonanego i przekraczał razem ze swoimi ludźmi strumień. Zarządca Nsundi 
razem z żoną kładli się u wejścia do siedziby kitome. Wychodził do nich kitome 
razem ze swoją towarzyszką i zdejmowali szaty. Następnie kitome wylewał na 
ziemię wodę, a z powstałego błota lepił kulę, którą nacierał naczelnika i jego 
żonę. Zarządca prowincji oddawał mu swoje szaty, podobnie żona naczelnika 
oddawała swoje jego kobiecie. W zamian otrzymywali przedmioty posiadające 
magiczną moc oraz żarzącą się głownię, od której wszyscy w Nsundi zapalali 
ogień. Przedmioty te były następnie przechowywane w domostwie „księżnej” 

21 Miejscowość ta miała znajdować się w pobliżu źródeł Mpioka, na północ od współczesnej 
miejscowości Kimpese.
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i traktowane jak relikwie świętych. Takie właśnie przedmioty należące do po-
przednika Dom Rafaela de Valle de Lagrimas spalił Montesarchio, dodatkowo 
ścinając jeszcze dwa drzewa stojące przed domostwem „księżnej”. 

Wierzono, że w przypadku, gdyby zwyczaj ten został zarzucony, nowy 
naczelnik nie zdobyłby posłuchu wśród poddanych, mógłby też szybko umrzeć. 
Zakonnik zastanawiał się wielokrotnie nad sposobami skłonienia naczelnika 
do rezygnacji z odwiedzenia tej miejscowości. Ostatecznie napisał list do 
władcy, by ten wydał mu zakaz. Garcia miał odpowiedzieć misjonarzowi, 
że on również jest przeciwny takim ceremoniom, gdyż jest monarchą kato-
lickim i wydał polecenie nowemu „księciu” Nsundi, by ten nie uczestniczył 
w ceremonii w Zimbu-a-Mbudi. Zakonnik nie miał jednak pełnego zaufania 
do tej deklaracji i sam się udał do São Salvador. Uzyskał tam od Garcii II 
list, w którym ten nakazywał naczelnikowi wypełniać polecenia kapucyna. 
Montesarchio najpierw opowiedział „księciu” o spaleniu fetyszy w siedzibie 
jego poprzednika, a następnie prosił go, by ten nie odwiedzał Zimbu-a-Mbu-
di. Początkowo „książę” okazywał złość, jednak później „Pan poruszył jego 
serce”, i uznając się za prawdziwego katolika, przystał na prośbę misjonarza. 
W otoczeniu naczelnika większość była przeciwna rezygnacji z organizowania 
uroczystości, szczególnie księżna, która obawiała się czarownika z Zimbu-a-
-Mbudi, mogącego w jej przekonaniu sprowadzić wiele klęsk i nieszczęść. Po 
stronie Montesarchio byli jedynie książę i jego tłumacz Dom Pedro dos Anjos. 
Ostatecznie jednak ceremonia nie odbyła się. Naczelnik polecił zablokować 
zasiekami z gałęzi szlak wiodący do siedziby kitome, a cały orszak udał się do 
stolicy prowincji inną drogą. Kiedy wszyscy już wyruszyli, Montesarchio rzucił 
przekleństwo na palmę znajdującą się w Zimbu-a-Mbudi22. Według pobożnego 
zakonnika drzewo to uschło, a kitome i jego kobieta zmarli23. 

Fakt, że mimo niezadowolenia ludności władca zdecydował się na wsparcie 
zakonnika, świadczy o chęci ograniczenia lokalnych ośrodków kultu. Poparcie 

22 Zakonnik uważał, że drzewo to pod wpływem diabła kierowało się w stronę São Salva-
dor, gdy przybywał stamtąd książę, a następnie kierowało się w stronę Nsundi, kiedy udawał 
się tam naczelnik tej prowincji. Jérôme de Montesarchio. Apôtre du Vieux Congo, dz. cyt., s. 102.

23 Relacja Cavazziego różni się od tekstu autorstwa Montesarchio. Według Cavazziego za-
równo władca jak nowy książę musieli być przekonywani przez Montesarchio, by nie organizować 
ceremonii w Zimbu-a-Mbudi. Natomiast relacja Montesarchio stwierdza, że monarcha od samego 
początku wspierał zakonnika. W tym wypadku Montesarchio jest bardziej wiarygodny, relacja 
Cavazziego oparta była bowiem na informacjach uzyskanych od Montesarchio, do których autor 
dodał swoją interpretację. Ponieważ był nieprzychylnie nastawiony do Garcii II, przedstawił 
władcę jak i nowego zarządcę prowincji jako osoby, które musiały być uporczywie nakłaniane 
do podjęcia decyzji o rezygnacji z dawnego obyczaju. C a v a z z i, IV, § 134–135, s. 420–421;  
Jérôme de Montesarchio. Apôtre du Vieux Congo, dz. cyt., s. 97–102. 

Kapucyni w kongijskich prowincjach w drugiej połowie XVII wieku



110

to nie musiało wynikać ze względów religijnych. Jak skarżyli się kapucyni, 
monarcha wielokrotnie korzystał z usług czarowników. Wspieranie zakonników 
miało przede wszystkim osłabić tendencje odśrodkowe w państwie i ograniczyć 
niezależność naczelników prowincji. Decyzja monarchy podważała autorytet 
naczelnika w jego otoczeniu, szczególnie że zakonnik o postanowieniu władcy 
poinformował „księcia” publicznie. Garcia, wspierając kapucynów, starał się 
uniemożliwić zarządcom prowincjonalnym budowanie niezależnych władztw. 

W przypadku, gdy naczelnicy nie stosowali się do zaleceń misjonarzy, 
zakonnicy zwracali się niekiedy z prośbą o wsparcie do monarchy. Uzyskanie 
poparcia władcy wynikało nie tylko z troski o rozwój chrześcijaństwa, ale także 
z faktu, że w ten sposób monarcha mógł pokazać swoją władzę nad naczelni-
kami prowincji. Ponadto obecność misjonarzy w prowincjach kontaktujących 
się z São Salvador stanowiła dla monarchy, nawet wbrew intencjom samych 
zakonników, dodatkowe źródło informacji o sytuacji w prowincjach. Cavazzi 
twierdził, że ojciec Montesarchio po śmierci „księcia” Baty zaproponował na 
jego następcę Dom António. W tym celu zakonnik udał się do São Salvador, 
gdzie rozmawiał o tym z władcą, a Garcia postąpił zgodnie z jego sugestią. 
Nowy „książę” przeprowadził szereg reform zgodnie z zaleceniami kapucynów, 
tak że w prowincji wprowadzone zostało „prawo boskie”24

Panowanie Garcii było jednak okresem wyjątkowym. Dzięki przyby-
ciu kapucynów pojawiły się szanse na stworzenie niezależnej organizacji 
kościelnej. Ponadto w państwie zaczęły działać dwie rywalizujące ze sobą 
struktury kościelne: kler diecezjalny oraz kapucyni. Władcy nie udało się 
zrealizować zamierzeń dotyczących powołania samodzielnej diecezji dla 
Konga oraz uzyskania papieskiego zatwierdzenia zmian zasad sukcesji. 
Jego zamierzenia wskazują jednak, że uważał te działania za środek do 
wzmocnienia władzy. Świadczy to, że znaczna część elity, jak również wielu 
poddanych, uznawała wyjątkową rolę duchownych oraz uznawała papieża 
za postać obdarzoną wyjątkową mocą, mogącą ingerować w sprawy kongij-
skie. Obecność kapucynów miała duży wpływ na tamtejsze społeczeństwo. 
Czynnikiem jednoczącym w okresie wojen, jakie wybuchały po 1665 r., 
były właśnie elementy chrześcijańskie, w znacznym stopniu przejęte pod 
wpływem nauczania misjonarzy. Również ruch antonianów, mimo że wystę-
pował przeciwko duchownym i negował szereg dogmatów katolickich, był 
w znacznym stopniu efektem nauczania Braci Mniejszych. Kapucyni pełnili 
także funkcje mediatorów w konfliktach, jakie po 1665 r. toczyły się w Kongu 
między różnymi pretendentami do tronu. 

24 C a v a z z i, IV, § 140, s. 423. 
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Z punktu widzenia Garcii kapucyni, chociaż byli dużo mniej tolerancyjni 
i gorzej znali realia kongijskie niż kanonicy z São Salvador, byli dużo bardziej 
użyteczni. Dawało im to większy wpływ na politykę monarchy i pozwoliło 
odegrać większą rolę w kształtowaniu kongijskich elit oraz ogólnopaństwo-
wej ideologii niż klerowi diecezjalnemu z São Salvador czy jezuitom, którzy, 
przynajmniej po 1648 r., nie podejmowali prób stworzenia bardziej rozbudo-
wanych struktur w Kongu. 

Po pokonaniu sił kongijskich Portugalczycy nie prowadzili bowiem poważ-
niejszych działań zbrojnych. Natomiast ograniczeniu uległa liczba włoskich 
kapucynów działających na terytorium kongijskim, co bez wątpienia zatrzymało 
tendencje modernizacyjne. Mimo autorytetu, jaki posiadali zakonnicy, niewielka 
ich liczba nie była w stanie przeciwdziałać tendencjom odśrodkowym. Jeżeli 
można mówić o czynniku europejskim, który miał wpływ na rozpad Konga, 
to był on związany z tym, że Portugalczycy z Luandy nie byli zainteresowani 
w przysyłaniu swoich księży do Konga oraz utrudniali dostęp do tego państwa 
duchownym innych narodowości, przede wszystkim włoskim kapucynom wy-
syłanym przez Kongregację Rozkrzewiania Wiary. Z tego też względu w XVIII w. 
nastąpił proces zarówno rozpadu struktur politycznych na bardzo małe ośrodki, 
jak też stopniowego zanikania elementów chrześcijańskich w kulturze kongijskiej. 

Jak słusznie zauważył A. Hastings, autor syntezy dziejów Kościoła w Afry-
ce, w Kongu nie powstała licząca się grupa rodzimego duchowieństwa, co 
uniemożliwiło funkcjonowanie Kościoła w sytuacji, gdy Kongo zaczęło mieć 
ograniczone kontakty ze światem zewnętrznym. Jednym z czynników wpły-
wających na tę sytuację miało być nastawienie Stolicy Apostolskiej, która nie 
godziła się na zawieranie małżeństw przez miejscowych duchownych, jak też 
nie zezwoliła na udzielanie chrztu przez katechistów (maestri)25. Jednocześnie 
fakt, że Portugalczycy utrudniali działalność duchownym niepochodzącym 
z Portugalii powodował, że w Kongu było niewielu księży. Przybycie kapucy-
nów do Konga było możliwe tylko dzięki temu, że w 1640 r. Holendrzy zajęli 
Luandę, a późniejsza obecność włoskich zakonników była tolerowana przez 
Portugalczyków wyłącznie dlatego, że w samych posiadłościach portugalskich 
było niewielu księży26. 

Mimo że duchowni katoliccy w większości wypadków pochodzili spoza 
Afryki, Kościół katolicki traktowany był przez władców jako instytucja mająca 

25 H y a c i n t h e  d e  B o l o g n e, La Pratique missionnaire des PP. Capucins dans les royaumes 
de Congo, Angola et contrées adjacentes. Brièvement exposée pour éclairer et guider les missionnaires 
destinés à ces saintes missions (1747), Louvain 1931, s. 54–55.

26 A. H a s t i n g s, The Church in Africa: 1450–1950, Oxford 1996, s. 126–129.
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zapewnić spójność państwa. Garcia II, mając do dyspozycji względnie dużą 
liczbę kapucynów, próbował wzmocnić swoją pozycję w prowincjach kongij-
skich. To, że zakonnicy pochodzili spoza Konga, bardziej uzależniał ich od 
monarchy. Być może fakt obcego pochodzenia zwiększał też ich skuteczność, 
byli bowiem postrzegani jako osoby nie tylko o innym kolorze skóry, ale także 
postaci posiadające nadzwyczajne umiejętności i nadprzyrodzoną moc. W wy-
obrażeniach Kongijczyków biały kolor skóry kojarzony był ze śmiercią. Dlatego 
też w wielu miejscach, szczególnie tych oddalonych od stolicy, misjonarze 
byli traktowani jako osoby, które przybyły z zaświatów i w związku z tym są 
obdarzone magiczną mocą27. 

Kapucyni, którzy przybyli do Konga w okresie panowania Garcii, przy-
czynili się do zwiększenia liczy katechistów. Poza tym wokół misyjnych ho-
spicjów pojawiła się grupa osób służących misjonarzom, tzw. niewolników 
Kościoła28. W XVIII w., gdy obszar Konga był tylko sporadycznie odwiedzany 
przez duchownych katolickich, osoby te odegrały istotną rolę w zachowaniu 
elementów chrześcijaństwa.

27 Jérôme de Montesarchio. Apôtre du Vieux Congo, dz. cyt., s. 111, 115–117; W.G.L. R a n -
d l e s, L’ancien royaume du Congo..., dz. cyt. s. 88–89.

28 H y a c i n t h e  d e  B o l o g n e, La Pratique missionnaire..., dz. cyt., s. 74–75.
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LUCJAN BUCHALIK

ARCHEOLOGIA I TRADYCJA USTNA
Próba rekonstrukcji historii regionu 

na przykładzie królestw Kurumbów (Burkina Faso)

Kurumbowie zamieszkują północną część Burkiny Faso oraz przygra-
niczne wioski w Republice Mali (okolice Yoro)1. W przeszłości tworzyli kilka 
scentralizowanych państw (Karo, Lurum, Pela, Tera), w literaturze zwanych 
królestwami2. W niniejszym artykule pragnę pokazać rolę tradycji ustnej 
w badaniach archeologicznych oraz przedstawić – na bazie metody etnohi-
storycznej – próbę rekonstrukcji historii regionu w oparciu o dane uzyskane 
z badań archeologicznych i tradycji ustnej ludów zamieszkujących badany 
teren. Północna część Burkiny Faso jest zróżnicowana etnicznie, oprócz Ku-
rumbów najistotniejsi dla moich dociekań będą sąsiadujący z nimi od północy 
Dogonowie. Dlatego też często będę się odnosił do informacji uzyskanych na 
terenie zamieszkałym przez Dogonów. 

Źródła

W XIX wieku lekceważono Afrykę i jej dokonania, odmawiano jakichkol-
wiek wartości dawnemu życiu kulturalnemu, politycznemu i społecznemu. 
Historycy europejscy twierdzili, że historia Afryki Subsaharyjskiej zaczyna 
się wraz z przybyciem tam Europejczyków, pogląd ten był powtarzany jeszcze 
w okresie dekolonizacji. Hugh Trevor-Roper, historyk z Oxfordu twierdził, że 
współczesny świat zdominowany jest przez europejską technikę, wzory i idee, 
nie warto więc zajmować się „bezsensownym i bezcelowym kręceniem się 

1 Prowincje: Bam w regionie Północno-Centralnym, Soum w regionie Sahel oraz Yatenga 
i Loroum w regionie Północnym.

2 Bardziej adekwatnym terminem wydaje się być „wodzostwo”, jednak ze względu na 
tradycję używania w literaturze terminu królestwo w niniejszym artykule również będę je 
stosował.
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wokół barbarzyńskich plemion afrykańskich”3. Poglądy te zostały poddane 
ostrej krytyce, a ich nieprawdziwość potwierdzają liczne prace z zakresu hi-
storii Afryki, które pojawiają się począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. 
Historycy europejscy doszli do wniosku, że w Afryce Zachodniej w okresie 
odpowiadającym europejskiemu średniowieczu istniała swego rodzaju świa-
domość historyczna (sensus historicus)4.

Dużą trudność w badaniu historii Afryki sprawia ubóstwo źródeł pisanych. 
W tej sytuacji wiedza o przeszłości tego kontynentu budowana jest przede 
wszystkim na podstawie danych archeologicznych i etnologicznych (tradycja 
ustna) uzupełnianych przez badania lingwistyczne. Współcześni badacze historii 
Afryki sformułowali kilka zasad, którymi należy kierować się w trakcie prac 
nad przeszłością kontynentu – główną spośród nich jest interdyscyplinarność. 
W tej sytuacji najlepszą procedurą badawczą wydaje się metoda etnohisto-
ryczna, która łączy wspomniane wyżej dyscypliny nauki.

Afryka Zachodnia począwszy od VIII wieku stała się terenem arabskiej 
penetracji, z tego też okresu pochodzą pierwsze źródła pisane. Przybywający 
tam podróżnicy arabscy byli głównie handlarzami i kupcami, dlatego ich za-
interesowania koncentrowały się wokół rynków zbytu. Stąd ówczesne dzieła 
często noszą nazwę „księgi dróg i królestw”5. Wczesne arabskie źródła pisane, 
oprócz informacji niezbędnych dla kupców, wiele uwagi poświęcały sprawom 
politycznym i funkcjonowaniu istniejących w Afryce Zachodniej państw, co 
czyniono w pewnej perspektywie historycznej. Trudno jednak znaleźć tam 
opisy terenów zamieszkałych współcześnie przez Kurumbów czy Dogonów6.

W ślad za kupcami Saharę przemierzali podróżnicy-badacze, a jednym 
z pierwszych, którzy pozostawili po sobie opis odwiedzanych krajów, był pocho-
dzący z Tangeru Ibn Battuta (1304–77). Jego praca Osobliwości miast i dziwy 
podróży, 1325–13547 z punktu widzenia badań etnologicznych nie przedstawia 
jednak zbyt dużej wartości. Nie wiadomo, czy opisy w niej zawarte pochodzą 

3 Cytat z 1963 r. za: H. Z i n s, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce 
Wschodniej, Warszawa 2001, s. 12.

4 Tamże, s. 13.
5 Wiele z tych ksiąg pisały osoby, które nigdy nie przekroczyły Sahary, są to swego rodzaju 

dzieła kompilacyjne. Spisywano je na podstawie istniejących już ksiąg lub też opowieści osób, 
które tam przebywały. W źródłach tych oprócz informacji ważnych dla kupca, można też znaleźć 
ciekawostki, które budziły zdziwienie w świecie arabskim.

6 T. L e w i c k i, Źródła arabskie do dziejów Afryki na południe od Sahary, „Etnografia Polska”, 
9(1965), s. 221–293; t e n ż e, Arabic external sources for the history of Africa to the South of 
Sahara, Kraków1974; J.M. C u o c q, Recueil des sources arabes concernant l’Afrique Occidentale 
(VIIIe–XVIe), Paris 1975. 

7 I b n  B a t t u t a, Osobliwości miast i dziwy podróży, 1325–1354, Warszawa 2008. 
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z własnych obserwacji, czy też autor powtarza wiadomości zasłyszane od 
innych. Cenniejsze informacje o Afryce Zachodniej pochodzą od urodzonego 
w Tunisie Ibn Chalduna (1332–1406), uważanego za ojca arabskiej filozofii 
historii i socjologii8. W swojej wielotomowej Historii powszechnej pozostawił 
opisy ówczesnego państwa Mali oraz kontaktów Afryki Zachodniej z regionem 
Morza Śródziemnego. 

Wraz z rozwojem Timbuktu jako ośrodka kulturotwórczego i naukowego 
pojawiają się kroniki pisane na miejscu, dotyczące istniejących tam państw. 
Są to przede wszystkim pisane po arabsku kroniki Tarikh el-Fettach („Kronika 
poszukiwacza”, zaczęto ją pisać w 1519 roku, ostateczna wersję zredagowano 
w 1665 roku) i Tarikh es-Sudan („Kronika Sudanu”, ukończona w 1655 roku). 
Obie kroniki pisane były na podstawie tradycji ustnej9.

Pod koniec XVIII wieku Europejczycy rozpoczęli eksploracje wnętrza 
Afryki Zachodniej, wtedy też pojawiają się pierwsze relacje z podróży. Jedną 
z interesujących z punktu widzenia badaczy obecnych terenów Burkiny Faso 
wydaje się być praca niemieckiego geografa Henryka Bartha (1821–65), który 
w 1853 roku przemierzył tzw. „łuk Nigru”. Jego pięciotomowe dzieło uznano 
za jedno z najlepszych opracowań na temat Afryki Zachodniej, które ukazało 
się w XIX wieku. Ciągle stanowi ono doskonałe źródło wiedzy na temat ro-
dzimych kultur i historii tej części Afryki. Niestety, nawet w tym doskonałym 
dziele jest tylko krótka wzmianka o terenach zamieszkałych przez Kurumbów, 
związana z wizytą Bartha w Aribindzie w lipcu 1853 roku10.

Brak dostatecznej liczby źródeł pisanych można zastąpić tradycją ustną, 
dostarcza ona wielu cennych danych, jest swoistym „archiwum ustnym” jak 
to określił M. Izard11. Tradycyjne społeczeństwa plemienne nie zapisują swej 
historii, lecz przekazują ją z pokolenia na pokolenie w formie mitów czy le-
gend12. Próbując odtworzyć historię Kurumbów bazowałem przede wszystkim 

8 Uznany za prekursora myślenia geopolitycznego, dostrzegał rolę klimatu jako czynnika 
determinującego działanie ludów. W swoich badaniach posługiwał się metodą porównawczą, 
opierał się również na tradycji ustnej.

9 M. Ty m o w s k i, Historia Mali, Wrocław – Gdańsk 1979, s. 416–417.
10 H. B a r t h, Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an 

Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.’s Government in the Years 1849–1855, t. 1–5, 
New York 1859, s. 210–213.

11 M. I z a rd, Les archives orales d’un royaume Africain. Recherches sur la formation du 
Yatenga. Thèse pour le doctorat d’état ès lettres et sciences humaines, Paris 1980 (mps).

12 Współcześnie można zaobserwować proces zapisywania tradycji ustnej, czy też umieszcza-
nia na budowlach dat rozpoczęcia panowania przez nowego wodza. Zob. L. B u c h a l i k, Trwałość 
słowa, w: Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, 
red. B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011, s. 391–410.
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na tradycji ustnej, znajdującej się w pracach etnologów oraz zapisanej w trakcie 
własnych badań prowadzonych od 1997 roku. Mniejszą rolę odegrały wyniki 
badań archeologicznych, głównie ze względu na ich niewielką ilość.

Badania archeologiczne w kraju Kurumbów rozpoczęły się stosunkowo 
późno, najpierw w królestwie Yatenga13, na terenach graniczących z krajem 
Dogonów14, potem w królestwie Karo15. Wcześniej informacje na temat arche-
ologii, a właściwie pozostałości kultury megalitycznej w królestwie Lurum, 
opublikowała A.-M. Schweeger-Hefel16.

W latach sześćdziesiątych XX wieku badania, które dostarczyły wielu cieka-
wych informacji dotyczących historii regionu, rozpoczęli austriaccy etnolodzy 
A.-M. Schweeger-Hefel i W. Staude. Efektem tych prac było wiele artykułów, 
a nade wszystko obszerna monografia poświęcona Kurumbom z Lurum, na 
końcu której znajduje się zarys ich historii odtworzonej na podstawie przekazu 
ustnego17.

Stanowiska archeologiczne 
w świadomości współczesnych mieszkańców

Współcześnie na omawianym terenie znajdujemy ślady pozostawione 
przez starsze warstwy ludności: „ludy ziemi”, przybyłe nieco później młod-
sze warstwy, czyli „ludy władzy”, dokonujące podboju tych terenów, a także 
ludy przybyłe stosunkowo niedawno, w epoce kolonialnej i postkolonialnej. 
Po pierwszych mieszkańcach pozostały tylko ślady archeologiczne. W buszu 
można znaleźć pozostałości pochówków, dawnych wiosek, resztki dymarek, 
litofony, rysunki naskalne i ślady rozcierania ziaren. Współcześnie budynki 
wykonuje się z niewypalanej cegły. Są one nietrwałe, a niekonserwowane 
przez kilka lat ulegają całkowitemu zniszczeniu18. Prawdopodobnie tak też było 

13 Jedno z królestw (wodzostw) założonych przez lud Mossi (północna część Burkiny Faso).
14 J.-Y. M a rc h a l, Vestiges d’occupation ancienne au Yatenga (Haute Volta). Une reconnais-

sance du pays Kibga, „Cahiers ORSTOM”, 15(1978), nr 4, s. 449–484; B. M a r t i n e l l i, Trames 
d’appartenances et chaînes d’identité. Entre Dogons et Moose dans le Yatenga et la plaine du Séno 
(Burkina Faso et Mali), „Cahiers d’Études Africaines”, 31(1995), nr 2, s. 365–405.

15 G. D u p r é, D. G u i l l a u d, Archéologie et tradition orale: contrubition a l’histoire des 
espaces du pays d’Aribinda. Province de Soum, Burkina Faso, „Cahiers d’Études Africaines”, 
22(1986), nr 1, s. 5–48.

16 A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, Zur Frage megalithischer Elemente bei den Kurumba (Ober-
-Volta, Westafrika), „Zeitschrift für Ethnologie”, 88(1963), nr 1, s. 266–291.

17 A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, W. S t a u d e, Die Kurumba von Lurum, Wien 1972, s. 471–474.
18 Wyjątkiem są budowle kultur Toloy i Tellem znajdujące się w niszach skalnych w kraju 

Dogonów.
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w przeszłości, dlatego pozostałości budynków, które spotykamy, to tylko zarysy 
ich fundamentów. Trwalsze budownictwo kamienne spotyka się wyłącznie 
w kraju Dogonów, natomiast w kraju Kurumbów z kamienia zbudowany jest 
jedynie pełniący funkcję sanktuarium mityczny „żelazny dom”19 oraz niektóre 
spichlerze w okolicy Aribindy. 

Współcześni Kurumbowie mają świadomość, że tereny, które obecnie 
zamieszkują, kiedyś były zajęte przez innych ludzi. Niechętnie jednak o tym 
wspominają, lubią podkreślać, że to oni sami są autochtonami20. W trakcie 
moich badań problem ludności, która mieszkała wcześniej w kraju Kurum-
bów, wyłaniał się dopiero wtedy, gdy pytałem o rysunki naskalne, litofony 
i pochówki w glinianych naczyniach – dzbanach (urnach). Wtedy wyraźnie 
mówiono o ludziach, którzy mieszkali tam dawniej. Na pytanie, kto wykonał 
duże naczynia, w których grzebano ludzi, padała odpowiedź: „Wykonali je 
ludzie, którzy byli tu przedtem” (inf. TiA, TiD). Podobną odpowiedź można 
usłyszeć od przedstawicieli rodu Sawadogo, którzy wyraźnie mówią, że znaki 
przedstawiające krzyż wpisany w koło, nazwany przez Kurumbów znakiem 
Lurum wykonali „ludzie, którzy byli tu przedtem”. 

Według A.-M. Schweeger-Hefel była to ludność reprezentująca kulturę 
megalityczną, której ślady pozostały w kulturze współczesnych Kurumbów21. 
Niektóre maski Kurumbów przedstawiają rogatych ludzi, którzy żyli w Lurum, 
zanim przyszli Berba22. Okres ten proponuję nazwać Prelurum; możemy go 
łączyć z grobami dzbanowymi (inhumation en jarre). Współcześni Kurum-
bowie pochówki dzbanowe jednoznacznie kojarzą z Dogonami. Pojawiają 
się one w „łuku Nigru” około XI wieku i mimo wpływów islamu przetrwały 
tu aż do XVIII wieku. Znaczne skupiska grobów dzbanowych świadczą o du-
żej gęstości zaludnienia lub też długiego zamieszkiwania tych terenów23. 
Najstarsze tego typu pochówki znalezione na stanowisku w Rim pochodzą 
z pierwszych wieków naszej ery, zaś ślady osadnictwa sięgają II tysiąclecia 

19 „Żelazny dom” to rodzaj sanktuarium zbudowanego na planie koła. Znajduje się w oko-
licy Oure, około 10 km na północny wschód od Pobe-Mengao. L. B u c h a l i k, Żelazny dom 
Kurumbów, w: Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. Jacek Łapott, 
Szczecin 2004, s. 215–226.

20 Termin autochton jest pojęciem względnym, różnie interpretowanym. Kurumbowie 
uważają się za autochtonów, bo kiedy przybyli do obecnych siedzib, najprawdopodobniej nikt 
tam już nie mieszkał. 

21 A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, Zur Frage..., art. cyt.
22 Berba (j. koromfe) – autochtoni, starsza warstwa społeczna Kurumbów, należą do nich 

najstarsze rody, które jako pierwsze zasiedliły teren Lurum, nazywane też Nioniosi (j. moore).
23 J.-B. K i e t h e g a, S. S i d i b é, R.M.A. B e d a u x, Les pratiques funéraires, w: Vallées du 

Niger, Paris 1993, s. 435–437.
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przed naszą erą24. Ceramika współczesna bardzo różni się od skorup znaj-
dowanych w opuszczonych osadach. Na naczyniach glinianych praktycznie 
nie ma ornamentu, dawną ceramikę cechują natomiast bardzo urozmaicone 
wzory. Gładka ceramika musiała pojawić się stosunkowo niedawno. Świadczyć 
może o tym fakt, że w niektórych miejscowościach można spotkać jeszcze 
oprócz gładkich naczyń (bez ornamentu) naczynia zdobione odciskami maty 
lub zgrzebła z kaczana kukurydzy. 

Największe skupiska pochówków dzbanowych można znaleźć w okolicy 
Pobe-Mengao, Namsiguya (większość zniszczono w czasie budowy drogi 
Kongoussi-Djibo), Kobao i Firgindy. To ostatnie stanowisko wydaje się być 
szczególnie interesujące nie tylko ze względu na dużą ilość grobów, ale rów-
nież pozostałości budowli i murów, być może o charakterze obronnym. W linii 
murów znajduje się pochówek szkieletowy w pozycji embrionalnej. Niestety, 
nie przeprowadzono tam dotychczas żadnych badań, dlatego też wiedza na 
temat tego interesującego miejsca jest ograniczona. 

Współcześnie dzbany, stanowiące część pochówku i znajdowane w buszu, 
wykorzystywane są w zagrodach jako naczynia zasobowe. Obecni użytkow-
nicy najczęściej nie wiedzą, do czego służyły (inf. BoS). Wynika to zapewne 
z faktu, że nie znajdują w nich kości. Prawdopodobnie od dawna wyjmowano 
dzbany (urny) z ziemi i wykorzystywano je jako naczynia zasobowe. Zdarza 
się też, że mieszkańcy wiosek, obok których są stare cmentarzyska, wiedzą, do 
czego owe naczynia służyły (czasem w środku znajdują jeszcze kości), a mimo 
to wykorzystują dzbany (urny) w gospodarstwie domowym, lecz niechętnie 
przyznają się do ich miejsca pochodzenia (wieś Diamon). 

Innym przykładem wykorzystywania naczyń używanych przez dawnych 
mieszkańców królestw Kurumbów są naczynia zasobowe znajdowane na te-
renie opuszczonych, zrujnowanych wiosek. Kurumbowie, opuszczając swoje 
wioski – najczęściej wskutek wyjałowienia gleby – pozostawiali w ziemi duże 
dzbany ustawione wylewem do góry, co sugeruje sposób ich wykorzystania. 
Przykładem mogą być dzbany, naczynia zasobowe w ruinach Kobao, co do 
której współcześni Kurumbowie uważają, że była to wioska zamieszkała przez 
Dogonów (inf. SawA).

Kurumbowie nie tylko pochówki kojarzą z wcześniejszą ludnością. Uważają, 
że rysunki naskalne25 także są dziełem ich poprzedników. Informator z Aribindy, 

24 S. S z a f r a ń s k i, Wczesna epoka żelaza w Afryce na południe od Sahary, w: Historia 
Afryki. Do początku XIX wieku, red. M. Tymowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1996, s. 319.

25 Największe skupiska rytów można spotkać w Aribindzie, na dwóch skałach dominujących 
nad miastem: Wassa (na szczyt tej skały zeszli z nieba po łańcuchu pierwsi mieszkańcy Aribin-
dy – rodzina Tiron (Inf. MB, TirS)) i Kuru (por. Y. U r v o y, Gravures rupestres dans l’Aribinda 
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powołując się na mit, mówi, że rysunki powstały w czasach, kiedy „skały były 
jeszcze miękkie”26. Swoistym łącznikiem pomiędzy ludnością pierwotną a na-
pływowymi Kurumbami są litofony27. Prawdopodobnie to pierwotna ludność 
wykonała je i używała. Potwierdzają to informatorzy, wyraźnie podkreślając, 
że „wykonali je ludzie, którzy byli tu dawniej” (inf. MB). Kurumbowie byli 
już tylko ich użytkownikami. Instrument ten był na tyle istotnym elementem 
kultury Kurumbów, że do dzisiaj powszechna wśród starszych informatorów 
jest wiedza o używaniu i przeznaczeniu litofonów. W języku koromfe litofon 
określa się mianem „kamiennego bębna” – a gele pele. Litofony jeszcze w po-
łowie XX wieku odgrywały ważną rolę w trakcie wyboru i intronizacji nowego 
Lurumyo – władcy wodzostwa Lurum.

W połowie XX wieku po śmierci Lurumyo kandydaci na nowego wodza 
zbierali się w pobliżu litofonów na grzbiecie skalnym w Sisse. Asendesa28 
dokonywał wyboru nowego Lurumyo. W czasie elekcji uderzano w litofony. 
Lurumyo, aby móc pełnić swoją funkcję, musiał zostać zatwierdzony przez 
Naba29 z Ratengi – wtedy również należało uderzać w litofony. Ciężkich lito-
fonów nie można było jednak przenieść na uroczystość do Ratengi, wykonano 
więc bębny z drewna30. Wynika stąd jasno, że współczesne bębny rodu Konfe 
(używane podczas elekcji) wywodzą się z litofonów. „Na bębnach Ayo31 są 

(Boucle du Niger), „Journal de la Société des Africanistes”, 11(1941), s. 1–5) oraz w Irimpelle. 
Pomniejsze skupiska rytów znajdują się w Kiba, Wilao, Dalla, Pobe-Mengao. Ryty najczęściej 
przedstawiają jeźdźców na koniach, antylopy, owce, a także formy geometryczne (duże wydłużone 
trójkąty, być może ostrza włóczni oraz krzyż wpisany w koło, symbolizujący doskonałość świata 
iumieszczany na bębnach królewskich). Największe ryty mają około jednego metra, niektóre są 
silnie spatynowane, ledwo widoczne. Zdarza się, że w pobliżu rysunków naskalnych znajdują 
się litofony (Aribinda, Irimpelle) oraz naskalne żarna nieckowate.

26 Informator w ten sposób zwraca uwagę, że wydarzenie to miało miejsce bardzo dawno, 
w czasach mitycznych (inf. ZiS; G. D u p r é, D. G u i l l a u d, Archéologie et tradition orale..., 
art. cyt., s. 7).

27 Litofony to instrumenty muzyczne zaliczane do idiofonów niemetalowych, rozpowszech-
nione na wielu kontynentach. Konstrukcja litofonów jest bardzo prosta, a ich historia sięga epoki 
kamiennej. Na wychodni granitu (lub bazaltu) umieszcza się głaz w ten sposób, aby całą swoją 
powierzchnią nie stykał się z wychodnią. Powstała w ten sposób szczelina nie może być niczym 
wypełniona. Uderzając okruchem skały (najlepiej kwarcem), otrzymujemy głęboki metaliczny 
dźwięk, który jest dodatkowo wzmacniany przez odbicie od ściany wychodni.

28 Asendesa (j. koromfe) – władca (pan) ziemi; w królestwie Lurum, tytuł przysługujący 
najstarszej warstwie Kurumbów, autochtonom. W królestwie Karo funkcję tę pełni wyznaczony 
przez Kesu ród Zina.

29 Naba (j. moore) – władca królestw tworzonych przez Mossi.
30 A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, Les tambours de Lurum, w: Systèmes de signes, red. G. Die-

terlen, Paris 1978, s. 438, 445.
31 Ayo (j. koromfe) – wódz, król-kapłan, pełni funkcje polityczne i religijne.
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rysunki, które znajdują się na skałach w Sisse. Skały w Sisse były przykładem 
(wzorem) do wykonania trzech bębnów” (inf. SawAl).

Jeden z informatorów wspomina, że „muzyka gele pele (litofonów), to 
muzyka Kurumbów, która była grana rano na powitanie Ayo” (inf. SawA). 
Starsi informatorzy pamiętają, że ich dziadowie grali na nich i tańczyli przy 
nich: „Już tak to zastali, nie wiedzą, kto je wykonał i kto tam wcześniej grał. 
[...] Z dziada pradziada grano na tam-tamach bawiąc się i śmiejąc” (inf. 
OurK). „Był jeden taniec tradycyjny, który grali ich kuzyni Gurmanche, [...] 
bardzo im się spodobał, skopiowali go i tańczyli” (inf. MS). Na litofonach 
grano także na co dzień: „Dawno, dawno temu grający wykorzystywali je do 
swoich obyczajów, kiedy uderzali (grali), kobiety w tym czasie robiły włókna 
(przędły nici)” (inf. MS). 

W czasie najważniejszego dorocznego święta Kurumbów (Apilan-Donda) 
grano na litofonach rytmy pochwalne rodu Konfe, a także tańczono (inf. Sa-
wAl). Największe skupiska litofonów w królestwach Kurumbów znajdują się 
w Aribindzie w dzielnicy Oure (najstarsza dzielnica, zamieszkała przez Karyo32), 
w królestwie Lurum w Sisse – na skale, z której wyszli pierwsi Sawadogo, 
oraz w okolicy Pobe-Mengao (Guijambo, Irimpelle). W wielu miejscowościach 
znajdują się pojedyncze litofony, czasem z dala od wiosek. 

Tylko w królestwie Pela litofony nie występują, nie ma też rysunków na-
skalnych, co może świadczyć o stosunkowo późnym zaludnieniu tego terenu. 
Brak litofonów i rysunków naskalnych jest tym dziwniejszy, że znajduje się 
tutaj wiele skał nadających się do tego. Nazwa królestwa nawiązuje do dużej 
ilości znajdujących się tutaj skał (pela – skała w j. koromfe). 

Etnohistoria regionu

Pracując nad rekonstrukcją historyczną regionu posługuję się metodą 
etnohistoryczną33. Wydaje się, że jest to najwłaściwsza metoda w tego 
rodzaju badaniach. Wypełnia ona bowiem lukę „między archeologiczną re-
konstrukcją kultury pradziejowej a współczesnym zdjęciem etnograficznym, 
[...] umożliwiając śledzenie dynamiki zmian społeczno-kulturowych”34. 

32 Karyo (j. koromfe) – władca królestwa Karo.
33 Pionierem rekonstrukcji etnohistorycznej w warunkach społeczeństw afrykańskich był 

E.E. Evans-Pritchard (E.E. E v a n s - P r i t c h a rd, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford 1949). Z nowszych 
opracowań na uwagę zasługuje praca M. Izarda omawiająca tradycję ustną w królestwie Yatenga 
(M. I z a rd, Les archives orales d’un royaume Africain..., dz. cyt.).

34 A. Po s e r n - Z i e l i ń s k i, Etnohistoria, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. 
Z. Staszczak, Warszawa – Poznań 1987, s. 91.
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Dokonuję analizy tradycji ustnej i próbuję połączyć ją ze znanymi faktami 
archeologicznymi i historycznymi. W trakcie analizy źródeł staram się sto-
sować retrogresję, czyli rekonstrukcję przeszłości przez posuwanie się „od 
zespołu faktów dobrze poznanych (to jest od współczesnej rzeczywistości 
etnograficznej) ku zespołom tylko fragmentarycznie znanym (to jest rzeczy-
wistości historycznej)”35.

Tradycja ustna jest dość często wykorzystywana w badaniach arche-
ologicznych prowadzonych w Afryce Zachodniej36. Przykładem może tutaj 
być artykuł poświęcony historii okolic Aribinda37. Polscy archeolodzy, pod 
kierunkiem W. Filipowiaka, poszukując w latach sześćdziesiątych XX wieku 
stolicy średniowiecznego królestwa Mali, również korzystali z analiz tradycji 
ustnej38.

G. Dupré i D. Guillaud, opisując historię regionu Aribindy i mówiąc 
o najdawniejszych mieszkańcach, używają lokalnego terminu Pote Samba. 
W języku koromfe oznacza on „pierwsi przodkowie”39, czyli ludzie, którzy jako 
pierwsi zamieszkali wspomniane tereny40. Nie wszystkie jednak wzmianki, 
które znaleźli w przekazie ustnym, znajdowały potwierdzenie w badaniach. 
Jeden z informatorów, chcąc określić czas powstania rysunków, stwierdził, że 
wtedy „góry były jeszcze miękkie i przemieszczały się po ziemi, a węże goniły 
je, usiłując je złapać. Następnie góry stały się twarde i węże w nie weszły”41. 
W miejscowości Belehede pokazywano mi skałę, w którą „wszedł wąż”, dla 
informatorów było to tak samo realne wydarzenie jak ślady pozostawione 
przez Pote Samba. W rzeczywistości „wąż” był naturalną warstwą granitu 
odróżniającą się kolorem od pozostałej części skały. Oprócz fikcyjnych wyda-
rzeń G. Dupré i D. Guillaud zanotowali także wypowiedzi znajdujące odbicie 

35 Tamże, s. 93.
36 Metodologiczne podstawy wykorzystania tradycji ustnej w historiografii przedstawił 

J. Vansina w pracy De la tradition orale opublikowanej w 1959 roku. Wskazał tam efektywne 
metody interpretacji i krytyki tradycji ustnej. Przeanalizował też mechanizmy jej międzygene-
racyjnej transmisji, powodujące zanik jednych elementów a zachowanie innych (A. Po s e r n -
- Z i e l i ń s k i, Etnohistoria, art. cyt., s. 93).

37 G. D u p r é, D. G u i l l a u d, Archéologie et tradition orale..., art. cyt. 
38 W. F i l i p o w i a k, Średniowieczna stolica królestwa Mali – Niani w VI–XVII wieku, Wrocław 

– Warszawa – Kraków –  Gdańsk – Łódź 1981, s. 31–56.
39 Termin ten nie posiada liczby pojedynczej, ponieważ nie było jednego pierwszego przod-

ka. Inaczej jest w przypadku pote fo, „pierwszej osoby”, który to termin ma liczbę mnogą – pote 
foma – „pierwsze osoby” (inf. MBo).

40 Podobnie uczynili holenderscy archeolodzy prowadząc badania w Falezach Bandiagary. 
Użyli terminu tellem, który Dogonowie stosują na określenie ludu zamieszkującego Falezy Ban-
diagary przed ich przybyciem.

41 G. D u p r é, D. G u i l l a u d, Archéologie et tradition orale..., art. cyt., s. 7.
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w rzeczywistości. Wypytując informatorów o kopce antropiczne (tertre anth-
ropique) usłyszeli, że „tam, gdzie znajdują się dawne ślady zamieszkania, jest 
to miejsce pierwszych ludzi. Grzebali swoich zmarłych w garnkach, drążyli 
studnie i topili metal. Odeszli, zanim nasi przodkowie (Songajowie) przyby-
li”42. Dalej autorzy stwierdzają, że „ślady, które „Pierwsi Ludzie” pozostawili 
w regionie Aribinda, mają różny charakter: rysunki naskalne, pozostałości 
budowli, skorupy garnków i żarna w skałach lub ich pobliżu, a także kopce 
antropiczne i pozostałości metalurgii na równinie, nie wspominając o starym 
parku drzew Faidherbia Albida przypisywanych Pote Samba, które spotyka 
się w różnych miejscach regionu aż do Djilgodji43. Ale ten inwentarz śladów 
przypisywanych Pote Samba nie pozostawia złudzeń: byłoby nierozsądne 
traktowanie wszystkich tych śladów jako oznak zajmowania terenu w sposób 
ciągły”44. Do podobnych wniosków doszedł już wcześniej Y. Urvoy, który za-
uważył, że wszystkie ślady ludzkiej bytności znajdowane w buszu pochodzą 
z czasów zanim przybyli tam współcześni Kurumbowie45.Tradycja ustna jest 
ważnym źródłem informacji, niemniej należy ją poddawać starannej krytyce 
i weryfikować na podstawie znanych faktów. Najpewniejszym sposobem datacji 
wydaje się być analiza genealogii ważniejszych rodów46.

A.-M. Schweeger-Hefel zauważyła, że podczas ceremonii składania ofiary 
recytuje się imiona władców ziemi. Analizowała te recytacje wielokrotnie i w re-
zultacie doszła do wniosku, że w różnych wioskach znają od 19 do 21 imion 
kolejnych „władców ziemi”47. Porównała uzyskane informacje z ilością stel na 
cmentarzach w różnych wioskach, gdzie wodzowie mają osobne cmentarze – 
wystąpiły pewne rozbieżności. Na potrzeby dalszych rozważań przyjęła zatem, 
że było 18 Ayo i każdy panował 20–21 lat. „Ilość 18 Ayo Lurum wskazuje, że 
Ayo Sandigsa zstąpił z nieba w «żelaznym domu» w 1530 roku. Biorąc pod 

42 Tamże, s. 9.
43 Jedno z królestw założonych przez Fulbów.
44 G. D u p r é, D. G u i l l a u d, Archéologie et tradition orale..., art. cyt., s. 9.
45 Y. U r v o y, Gravures rupestres..., art. cyt., s. 4. 
46 Ciekawy sposób datowania zastosował M. Griaule wśród Dogonów. Obliczał daty zasie-

dlenia danego terenu na podstawie ilości „wielkich masek” zwanych imina-na, znajdywanych 
w grotach skalnych w pobliżu miejscowości. Maski te wykonuje się co 60 lat (tylko jedną) z okazji 
święta Sigi, należy oczywiście wiedzieć, kiedy było ostatnie święto. M. Griaule prowadził badania 
w kraju Dogonów począwszy od lat trzydziestych XX wieku – w tym czasie najbliższe święto Sigi 
odbyło się w latach 1907–1910. Oznacza to, że najmłodsza maska powstała w tym też czasie, 
a następna była od niej starsza o 60 lat. W grotach nieopodal Barma znalazł 4 maski, według 
jego obliczeń najstarsza pochodziła z lat 1725–1730, czyli co najmniej już wtedy Dogonowie 
zamieszkiwali ten obszar (M. G r i a u l e, Masques Dogons, Paris 1994, s. 242).

47 W Yatendze, gdzie prowadziła swoje badania, często władca ziemi i Ayo to ta sama osoba. 
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uwagę 21 tengsaba48 Lurum otrzymujemy rok 1533, kiedy Kunde (Konde) 
Sawadogo został pierwszym władcą ziemi (Asendesa) Lurum. Różnicę 3 lat 
potwierdza nam mit o walce pomiędzy dwiema grupami [...]”49. Cytowana 
autorka znalazła też wioski, w których genealogie rodów wodzowskich sięgają 
27, a nawet 31 pokoleń. Może to wskazywać, że wioski te powstały w latach 
1330–141050. Uważam, że takie precyzyjne wyliczanie jest bardzo zawodne, 
nie znamy bowiem długości panowania poszczególnych władców. Możemy 
przyjąć dane orientacyjne, ale nigdy nie uzyskamy szczegółowych dat. 

A.-M. Schweeger-Hefel wzięła pod uwagę ilość recytowanych imion 
wodzów na terenie Yatengi. Sądzę, że można zastosować podobną metodę 
ustalania dat związanych z osadnictwem Kurumbów i powstaniem Lurum, 
również wykorzystując genealogię rodów królewskich. Lurumyo Konfe Hamidou 
Sigiri uważa się za 43. Lurumyo. Według informatorów liczbę tę potwierdza 
ilość grobów Lurumyo znajdujących się przy „żelaznym domu” w Oure51 (inf. 
KonHMS). Gdyby przyjąć to za pewnik, można by dokonać pewnych obliczeń52. 
Jeśli uwzględnimy, że w XX wieku panowało sześciu Lurumyo53, i przyjmiemy, 
że z podobną częstotliwością zmieniali się także w poprzednich stuleciach, to: 
43 Lurumyo: 6 Lurumyo/stulecie = 7 stuleci.

W tej sytuacji tradycja ich władzy sięgać może XIII–XIV wieku. Powyższe 
obliczenia są zgodne z pierwszymi doniesieniami na temat powstawania 

48 W literaturze spotyka się dwa sposoby zapisu: Tengsaba lub Teng Saba.
49 A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, Approches historiques des Nyonyosi en Haute-Volta, „Zeit-

schrift für Ethnologie”, 108(1983), nr 1, s. 80.
50 Tamże, s. 84, 88,
51 Nawet jeśli Lurumyo umrze daleko od Oure (co było szczególnie istotne w czasach nie-

pokojów), jego ciało jest transportowane na cmentarz w Oure. „Jeśli szef Lurum umarłby gdzieś 
daleko, trzeba przenieść go do Oure, by go tam pochować. Wszyscy szefowie Lurum pochowani 
są w Oure. Jest ich 42, ja będę 43” (inf. KonHMS). W rzeczywistości trudno zweryfikować, ile 
jest grobów. Jedynym etnologiem, któremu udało się dotrzeć do tej nekropolii, był W. Staude. 
Stwierdził tylko, że „dookoła domu („żelaznego” – L.B.), głównie po zachodniej stronie znajdują 
się liczne groby, które oznaczone są kamieniami ułożonymi w zamknięty owal. Groby te zdają się 
leżeć bezładnie, jednak Ayo i Kesu pochowani są po zachodniej stronie, a Falao po południowej” 
(A.-M. S c h w e e g e r- H e f e l, W. S t a u d e, Die Kurumba von Lurum, dz. cyt., s. 38). Nie mając 
precyzyjnych danych, muszę polegać na opinii informatora.

52 Tego typu obliczenia nie są czymś wyjątkowym, bowiem „czas społeczeństwa liczony jest 
w dynastycznych genealogiach, jako że zbiorowa historia spoczywa w tradycjach królewskich” 
(M.D. S a h l i n s, Wyspy historii, Kraków 2006, s. 64). 

53 Uwzględniam – w myśl tradycji – 3-letnie okresy między śmiercią Ayo a wyborem jego 
następcy, w praktyce różnica między śmiercią władcy a wyborem następcy wynosi 2 lata. W XX wieku 
panowali Lurumyo: Ligdi, Wobgo, Tanga, Sinda, Kom i Sigiri (inf. SawAl, BoD; A.-M. S c h w e e g e r-
H e f e l, W. S t a u d e, Die Kurumba von Lurum, dz. cyt.).
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państw Mossi. Również z XIII wieku pochodzą pierwsze informacje na temat 
Kurumbów w dorzeczu Białej Wolty54.

Podobną metodę obliczania czasu zasiedlenia można stosować względem 
rodów, które zachowały pamięć o przodkach. Przykładem może być tu ród 
Werem z Aribindy. Dzięki zachowanej w pamięci genealogii można obliczyć 
czas przybycia Songajów z Tendrima do Aribindy. Aktualny Kesu55 jest trzy-
dziestym z kolei56 (inf. WA). 

Informacje przekazywane przez tradycję ustną dość precyzyjnie wskazują 
miejsca pierwotnych siedzib czy też cmentarzyska. Współcześni Kurumbowie 
grzebią swoich zmarłych w pobliżu miejsca zamieszkania (podwórze, dzielnica). 
W tradycji przetrwało wspomnienie o pierwszych siedzibach rodu i przodkach 
tam pogrzebanych. W przypadku rodów pełniących ważne funkcje społeczne 
współcześnie zmarli (wodzowie, kapłani) nadal są grzebani na terenie rodowej 
nekropolii. Przykładem są:
— władcy królestwa Pela grzebani w Tille (pierwsza siedziba rodu),
— władcy królestwa Lurum grzebani w Sisse (miejsce przybycia/wylądowania 

mitycznego „żelaznego domu”),
— władcy Bourzangi grzebani na pobliskim wzgórzu,
— naczelnicy rodu Irge grzebani u stóp wzgórza Somga – mitycznego miejsca 

zstąpienia przodków rodu z nieba.

* * *

Aby precyzyjnie odtworzyć historię opisywanych terenów, należy korzystać 
z badań etnologicznych i archeologicznych. Metodami etnohistorii można 
bowiem sięgać tak daleko w przeszłość, jak na to pozwala ludzka pamięć. Cza-

54 Analizując historię Lurum dostrzegamy dwa źródła wiedzy: historyczne (lista imion 
wodzów) oraz mityczne (mit o „żelaznym domu”). W tym miejscu powstaje pytanie: czy te dwa 
źródła mówią o tym samym wydarzeniu? Czy lista imion wodzów (zebranych przez A.-M.Schwe-
eger-Hefel oraz przeze mnie) ma swój początek w czasie, o którym opowiada mit o „żelaznym 
domu”? Prawdopodobnie ród Konfe, przybywając do Lurum i podporządkowując sobie dotychcza-
sowych jego mieszkańców, zaadaptował do własnych potrzeb istniejący wcześniej mit. Bohaterem 
mitu uczynił założyciela dynastii królewskiej, czas akcji mitu przesunięto do momentu przybycia 
Konfe, wszytko aby usankcjonować swoją władzę. Późniejsi władcy mogli więc wywodzić swoje 
pochodzenie od tego mitycznego wydarzenia. Biorąc powyższe pod uwagę możemy łączyć oba 
te źródła w jedną całość i wykorzystywać do swoich analiz (M. I z a rd, Changements d’identité 
lignagère dans le Yatenga, „Journal de la Société des Africanistes”, 46(1976), nr 1–2, s. 69; 
t e n ż e, Les archives orales d’un royaume Africain..., dz. cyt., s. 231).

55 W języku koromfe oznacza to „tego, kto tu przybył (pierwszy), i tego, kto tu zarządza” 
(inf. WA, ZiS). Oprócz zarządzania Kesu jest także odpowiedzialny za intronizację nowego Karyo.

56 Potrafi on wymienić wszystkich poprzedników. Nie udało mi się otrzymać kompletnej 
listy Karyo, dlatego czas przyjścia Songajów z Tendrima obliczam na podstawie listy Kesu.
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sem informacje przekazywane w tradycji ustnej są nieprecyzyjne, szczególnie 
jeśli chodzi o lokalizację dawnych siedlisk. Od współczesnych informatorów 
trudno też dowiedzieć się, jaka była wielkość wymienianych w tradycji ustnej 
miejscowości. Sytuacji, w których pomocne są badania archeologiczne, jest 
oczywiście o wiele więcej. Niestety w kraju Kurumbów prowadzi się niewiele 
badań archeologicznych, a w uważanym za najstarsze królestwie – jakim 
jest Lurum – w ogóle jeszcze ich nie rozpoczęto. Dlatego też próby opisania 
historii tych królestw bazują głównie na danych zebranych przez etnologów, 
co niewątpliwie zubaża naszą wiedzę.

Informatorzy:

 Inicjały informatora,
funkcja społeczna

Data 
urodzenia

Lud Religia Miejscowość

BoD ~1920 Kurumba T Pobe-Mengao

BoS 1970 Kurumba T Pobe-Mengao

KonHMS, Lurumyo ~1925 Kurumba T Pobe-Mengao

MB, Karyo ~1940 Kurumba M Aribinda

MBo 1980 Kurumba M Belehede

MS ~1950 Kurumba M Wilao 

OuSP ~1915 Kurumba C Kobo 

OurK 1937 Kurumba T Dalla 

SawA, historyk amator 1964 Kurumba M Pobe-Mengao

SawAl 1926 Kurumba T Pobe-Mengao

TiA ~1940 Kurumba M Diamon

TiD ~1970 Kurumba M Diamon

TirS ~1925 Kurumba T Aribinda

WA, Kesu ~1910 Kurumba T Aribinda 

ZiS, Asendesa 1929 Kurumba T Aribinda 

T – wyznawca religii tradycyjnej,
C – chrześcijanin,
M – muzułmanin.
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ANDRZEJ GĄSOWSKI

FORMALNE UWARUNKOWANIA RELACJI 
UNIA EUROPEJSKA – AFRYKA

Związki między krajami Unii Europejskiej a krajami kontynentu afrykań-
skiego nie tylko sięgają głęboko w przeszłość, ale mają także współcześnie 
olbrzymie znaczenie dla obu stron i charakteryzują się znaczną dynamiką 
zmian. Pełne zrozumienie tych relacji wymaga znajomości funkcjonowania 
struktur organizacyjnych Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej oraz struktur 
powołanych do ułatwienia współpracy między tymi ugrupowaniami.

Polska, która w 2004 r. stała się pełnoprawnym członkiem UE, z jed-
nej strony zyskała nowe możliwości, z drugiej musi podporządkować się 
pewnym ograniczeniom wynikającym z tego członkostwa także w zakresie 
relacji z krajami afrykańskimi. Próba oceny udziału Polski w tych relacjach 
jako pełnoprawnego członka UE została jedynie zasygnalizowana w podsu-
mowaniu. 

Celem tego artykułu jest przedstawienie formalnych uwarunkowań relacji 
między UE a Afryką. Analizę oparto zarówno na materiach publikowanych 
przez instytucje unijne jak i na artykułach naukowych oraz doniesieniach 
prasowych. 

Formalne podstawy relacji EWG/UE z OJA/UA

W momencie powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej kontynent 
afrykański (za wyjątkiem Etiopii, Liberii, RPA, Egiptu, Libii, Tunezji, Maro-
ka) był we władaniu krajów tworzących Wspólnotę, bądź takich jak Wielka 
Brytania, które niedługo później do niej wstąpiły. Do szczególnie istotnych 
więzi ze swoimi koloniami poczuwała się Francja. Niektóre z krajów kon-
tynentu afrykańskiego jak np. Algieria były traktowane jako jeden z depar-
tamentów Francji. Spowodowało to, że Francja już w trakcie rozmów nad 
utworzeniem Wspólnoty uzależniała przystąpienie do Traktatów Rzymskich 
od uwzględnienia jej specjalnych relacji z koloniami i byłymi terytoriami ko-
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lonialnymi1. W Traktatach Rzymskich przewidziano wydzielenie specjalnych 
funduszy przeznaczonych na finansowe i techniczne wsparcie krajów afry-
kańskich2. Wynikiem tego było utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju 
– EFR (European Development Fund) w 1958 r. Większość środków z tego 
Funduszu została przeznaczona jako darowizny dla francuskich terytoriów 
zamorskich. Relacje między Wspólnotami a byłymi koloniami i terytoriami 
zależnymi zostały sformalizowane poprzez podpisanie w 1963 r. w Yaounde 
w Kamerunie Układu o Stowarzyszeniu między 18 niepodległymi krajami 
Afryki Frankofońskiej a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Umowa ta 
została uaktualniona i zmodyfikowana dwukrotnie – w 1969 (Yaounde I) 
i 1975 r. (Yaounde II). 

Przyjęcie do EWG w 1973 r. Wielkiej Brytanii (z jej koloniami nie tylko 
na kontynencie afrykańskim ale i w innych częściach świata) poszerzyło, 
a jednocześnie skomplikowało relacje między EWG i państwami afrykańskimi. 
W wyniku prowadzonych przez ugrupowanie AKP (kraje Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku – AKP; African, Carreabean, Pacific Countries – ACP) negocjacji 
z przedstawicielami EWG w 1975 r. doszło do podpisania tzw. porozumienia 
z Lome. Porozumienie to zawarte na okres pięcioletni było w kolejnych okresach 
renegocjowane jako odpowiednio: Lome II (1980), Lome III (1985), Lome IV 
(1990) i ostatecznie Lome IV bis (1995). 

Utworzenie w 1995 r. Światowej Organizacji Handlu (World Trade Or-
ganisation), której reguły zabraniają udzielania specjalnych preferencji han-
dlowych tylko niektórym spośród partnerów handlowych, spowodowało, że 
niemożliwe było przedłużanie porozumienia Lome po roku 2000. Zostało 
ono zastąpione przez Porozumienie o Partnerstwie z Cotonou (Cotonou 
Partnership Agreement)3. W ramach tego porozumienia UE i państwa AKP 
uzgodniły przedłużenie Porozumienia z Lome do 2007 r., kiedy miało ono 
zostać zastąpione, zgodnie z regułami WTO, przez Porozumienie o Współpracy 
Gospodarczej (Economic Partnership Agreemnet – EPA). 

Równolegle z relacjami o charakterze gospodarczym, jakimi były w znacz-
nym stopniu porozumienia z Yaounde, a następnie z Lome, podejmowano 
także próby uporządkowania relacji politycznych z krajami afrykańskimi. 
Było to trudne zarówno ze względów formalnych jak i politycznych. Pierwsze 

1 A. F l i n t, The End of a “Special Relationship”? The New EU-ACP Economic Partnership 
Agreement, „Review of African Political Economy”, 36(2009), nr 119, s. 79–92.

2 Traktaty Rzymskie, http://eur-lex.europa.eu/pl/treaties/index.htm, [2.07.2010].
3 Partnership Agreement Between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group 

of States of the One Part, and the European Community and Its Member States, of the Other Part, 
Signed in Cotonou, Benin on 23 June 2000.
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spotkanie między liderami UE a przywódcami (wówczas jeszcze) Organizacji 
Jedności Afrykańskiej (OJA) miało miejsce w Kairze w 2000 r. Ogłoszona na 
tym szczycie Deklaracja Kairska oraz Plan Działań wymieniał najważniejsze 
sfery współpracy między UE a OJA4. 

Planowany na 2003 r. kolejny Szczyt Afryka-UE nie doszedł do skutku 
w związku z kontrowersjami co do obecności Roberta Mugabe5.

Zmiany na kontynencie afrykańskim – utworzenie Unii Afrykańskiej 
w 2002 r., przemiany samej Unii Europejskiej w postaci rozszerzenia jej 
o 10 krajów (w 2004 r.) i wewnętrznych zmian instytucjonalnych – spowodo-
wały, że rozpoczęto dyskusje nad wypracowaniem nowych zasad współpracy. 
Nowa zaproponowana przez Komisję strategia UE względem Afryki została 
przyjęta w grudniu 2005 r.6 Jej głównym celem była pomoc w realizacji Mile-
nijnych Celów Rozwoju, także poprzez podwojenie unijnej pomocy dla Afryki 
do roku 2015. Strategia ta była realizacją Kairskiego Planu Działań uzgod-
nionego w trakcie Szczytu Afryka-UE w Kairze w roku 2000. Mimo deklaracji 
o zintensyfikowaniu formalnych relacji między tymi ugrupowaniami kolejny 
szczyt Afryka-UE miał miejsce dopiero 8–9 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Drugi 
szczyt Afryka-UE odbył się w 50. rocznicę utworzenia EWG i początku procesu 
dekolonizacji na kontynencie afrykańskim7. Szczyt Lizboński zakończył się 
przyjęciem Wspólnej Strategii Afryka-UE, co w sposób symboliczny określiło 
przejście od relacji donor – odbiorca pomocy do stosunków partnerskich mię-
dzy UA a UE. Celem tej Strategii zgodnie z deklaracją jej sygnatariuszy, czyli 
80 przywódców państw i rządów (27 z UE i 53 z UA) było podniesienie relacji 
Afryka-UE na wyższy strategiczny poziom przy jednoczesnym wzmocnieniu 
partnerstwa politycznego oraz współpracy na wszystkich poziomach. Wspólna 
Strategia Afryka-UE nakreśla następujące długofalowej cele współpracy:

1) Wzmocnienie i podniesienie na wyższy poziom współpracy politycznej 
Afryka-UE.

2) Wzmocnienie i promocja pokoju, bezpieczeństwa, rządów demokra-
tycznych, praw człowieka, podstawowych zasad wolności, równości płci, zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju przemysłu), regionalnej 
i kontynentalnej integracji w Afryce oraz zapewnienia, że wszystkie Milenijne 
Cele Rozwojowe zostaną osiągnięte przez kraje afrykańskie do 2015 r.

4 Cairo Plan of Action: Africa-Europe Summit under the AEgis of the OAU and the EU, http://
www.dfa.gov.za/foreign/ Multilateral/Arica/treaties/cairoplan.htm, [20.06.2010].

5 R. C h e v a l l i e r, The EU-Africa Summit: strategy and partnership, Madrid, December 2007.
6 From Cairo to Lisbon – The EU-Africa Strategic Partnership, COM (2007) 357 final, Brussels 

27.6.2007.
7 Lisbon Declaration – EU Africa Summit, Lisbon, 8–9 December 2007.
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3) Wspólna promocja i utrzymanie systemu multilateralnego z silnymi 
i prawnie usankcjonowanymi instytucjami. 

4) Ułatwienie współpracy i jej promocja angażująca szeroko rozumiane 
grupy społeczeństwa. 

Główne cele Wspólnej Strategii przełożone zostały na ośmiopunktowy 
Plan Akcji na okres 2008–2010. Ze względu na ograniczenia o charakterze 
redakcyjnym analiza samej Strategii jak i wynikającego z niej Planu Akcji 
wymagać będzie oddzielnego opracowania.

Trzeci z kolei Szczyt Afryka-UE odbył się w Libii w dniach 29–30 listopada 
2010 r. Miał on miejsce w dwa miesiące po sesji Narodów Zjednoczonych po-
święconych ocenie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz kilka dni przed 
konferencją w Cancun poświęconą zmianom klimatycznym. 

Unijne uwarunkowania strukturalne relacji z Afryką

Kształtowanie polityki unijnej wobec zewnętrznych partnerów, w tym 
wobec Afryki, jest efektem ustaleń między państwami członkowskimi UE 
(w ramach spotkań grup roboczych, Coreper, Rad Ministrów), a także ustaleń 
Komisji i Parlamentu Europejskiego. Jest to proces o dużym stopniu skompli-
kowania wynikającym ze znacznej liczby uczestniczących w nim podmiotów 
(27 państw członkowskich, Komisja z 27 komisarzami, Parlament Europejski 
z kilkoma frakcjami politycznymi), a przede wszystkim z niejednokrotnie 
rozbieżnych celów tychże podmiotów. Efektem tej skomplikowanej struktury 
i jeszcze bardziej złożonych interakcji jest najczęściej długi czas podejmowania 
decyzji. Zdarza się również, że wypracowany kompromis nie zadowala prawie 
nikogo: ani członków Unii, ani jej partnerów zewnętrznych, do których jest 
skierowany. Dokładne informacje o zasadach funkcjonowania tych instytucji 
czytelnik może znaleźć w Traktacie o Unii Europejskiej i Traktacie o Funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej8.

Jednym z celów Traktatu Lizbońskiego (TL) było umożliwienie wypra-
cowania jednolitej polityki zagranicznej Unii. Miało temu służyć stworzenie 
stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa (oraz podległej mu Służby Działań Zewnętrznych), który jest 
jednocześnie komisarzem wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej9. Ta du-

8 Wersje Skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Luxemburg, DzUUE, C 83/1, 30.3.2010.

9 Wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ Europejska 
Służba Działań Zewnętrznych, Sekretariat Generalny Rady Europejskiej, Informacje ogólne, 
Listopad 2009.
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alistyczna pozycja ma zapewnić wypracowanie bardziej spójnego stanowiska 
między Radą a Komisją, ale jednocześnie, w przypadku zaistnienia rozbieżności 
między tymi instytucjami, może stanowić źródło dodatkowych konfliktów. 
Sprawę dodatkowo komplikuje dyskusja na temat zakresu odpowiedzialności 
Służby Działań Zewnętrznych10. Jednocześnie jednak uzgodnienia zawarte 
w TL skomplikowały kształtowanie polityki zagranicznej Unii poprzez włącze-
nie do tego procesu także Parlamentu Europejskiego. Szacuje się, że obecnie 
prawie 90% legislacji unijnej powstawać będzie w wyniku wspólnych decyzji 
Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego wypracowanych z aktywnym 
współudziałem Komisji. 

Mimo tych zmian należy pamiętać, że państwa członkowie UE nie zre-
zygnowały z realizacji własnych interesów, nie tylko w ramach stosunków 
bilateralnych, ale także poprzez wpływanie na unijną politykę zagraniczną, 
także w relacjach z krajami afrykańskimi. 

Ponieważ funkcjonowanie Unii Europejskiej jest w znacznym stopniu 
uwarunkowane odpowiednimi regulacjami prawnymi, w tym określającymi 
relacje między instytucjami tworzącymi Unię, niezbędne wydaje się przy-
najmniej skrótowe omówienie struktur unijnych i interakcji między nimi. 
Najważniejszą de facto instytucją unijną jest Komisja. O ile bowiem Traktaty 
nie stanowią inaczej, akty ustawodawcze Unii mogą zostać przyjęte wyłącznie 
na wniosek Komisji. Komisja jest także odpowiedzialna za implementację 
działań strategicznych i decyzji ustalanych przez Radę Ministrów i Parlament 
Europejski.

W celu przybliżenia mechanizmów kształtowania legislacji unijnej poniżej 
przedstawiono w skrócie proces decyzyjny i relacje między instytucjami unijny-
mi. Propozycje nowych działań unijnych, w tym o charakterze pomocowym, są 
najpierw ustalane przez ekspertów w ramach odpowiednich grup roboczych. 
Decyzją Rady z dnia 1 grudnia 2009 r., ustanawiającej środki wykonawcze 
do decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania Prezydencji Rady oraz 
dotyczącej przewodnictwa w organach przygotowawczych Rady (2009/908/
UE) Rada Unii Europejskiej powołała grupy robocze odpowiedzialne za ocenę 
propozycji legislacyjnych przygotowanych przez Komisję11. Bezpośrednio pro-
blematyką Afryki zajmują się następujące grupy: C.50 ds. Mashreq/Maghreb 
(COMAG/MaMa), C.51 ds. Afryki (COAFR), C.52 ds. AKP, C.66 ds. Współpracy 

10 G. M i k a e l a, E. Ko e b, Setting up the European External Action Service: building 
a comprehensive approach, Background Note, April 2010, ODI, ECDPM, str. 6.

11 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do mode=dbl&lang=en&ihmlang=en&lng1=en,pl&lng2
=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=505328:cs&page [10.05.2010].
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Rozwojowej (DEVGEN), C.67 ds. przygotowywania Konferencji Międzynaro-
dowych dot. Pomocy Rozwojowej, C.68 ds. Pomocy Żywnościowej12. 1 stycznia 
2010 r. utworzono nową grupę roboczą Rady – COHAFA, odpowiedzialną za 
problematykę pomocy humanitarnej i pomocy żywnościowej13. Decyzje wypra-
cowane przez ekspertów na spotkaniach grup roboczych przesyłane są kolejno 
do omówienia przez ambasadorów państw członkowskich przy Unii Europejskiej 
(COREPER), a następnie pod obrady Rady Ministrów. Uzgodnione przez Radę 
Ministrów stanowisko jest przesyłane do Parlamentu Europejskiego, najpierw 
do odpowiedniej komisji parlamentarnej, a następnie na sesję plenarną. Po 
naniesieniu poprawek parlamentarnych dokument jest akceptowany osta-
tecznie przez Radę Ministrów oraz Parlament i kierowany do Komisji w celu 
jego zrealizowania. W przypadku różnic opinii między Radą a Parlamentem 
dochodzi do procesu pojednawczego – koncyliacji, która najczęściej prowadzi 
do wypracowania wspólnego stanowiska. Jeżeli porozumienie między Radą 
Ministrów a Parlamentem nie zostanie osiągnięte, projekt legislacyjny upada. 
Komisja Europejska może wtedy złożyć nowy projekt dotyczący tej samej 
kwestii, ale cała procedura rozpoczyna się od nowa.

W przypadku przyjęcia projektu przez Radę i Parlament Komisja na pod-
stawie wytycznych zawartych w zatwierdzonym programie i uwzględniając 
ogólne zasady obowiązujące przy realizacji programów pomocowych przy-
gotowuje dokument, który stanowi podstawę realizacji nowego programu 
pomocowego. 

Bliższa analiza struktur Komisyjnych wykazuje jednak, że możliwość 
wypracowania jednolitego stanowiska Komisji komplikuje fakt, iż za relację 
z krajami afrykańskimi odpowiada w niej kilku komisarzy i podległych im 
Dyrekcji Generalnych. W drugiej połowie 2010 r. doszło do ponownego sca-
lenia dwóch Dyrekcji Generalnych Komisji odpowiedzialnych za programy 
pomocowe. Następujące Dyrekcje Generalne Komisji zaliczane są do grupy 
stosunków zewnętrznych: Rozszerzenia, EuropeAid – Biuro Współpracy, Sto-
sunków Zewnętrznych, Pomocy Humanitarnej, Handlu. Bliższą informację 
na temat struktur i zakresu działań poszczególnych agend unijnych odpo-
wiedzialnych za sprawy pomocowe znaleźć można w materiałach MSZ14. 
Jednakże na końcowy kształt strategii UE wobec Afryki wpływają także 
m.in. Dyrekcje Generalne, jak np. Budżetu i programowania finansowego, 

12 Council Guide, The Presidency Handbook, General Secretariat, Council of the European 
Union, February 2006, s. 137.

13 http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1658&lang=pl [1.03.2010].
14 2009 Raport Roczny. Polska Współpraca na Rzecz Rozwoju, s. 25–35, Warszawa 2010.
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Środowiska, Zdrowia i polityki konsumenckiej15. Rozszerzoną informację 
o funkcjonowaniu tych struktur można znaleźć na oficjalnej stronie Unii 
Europejskiej16. 

Jak wynika z tego skrótowego przeglądu, w przypadku wypracowywania 
wspólnej polityki unijnej także wobec Afryki do porozumienia muszą dojść 
nie tylko państwa członkowskie na forum Rady Ministrów, ale zaangażowane 
są w nie także inne instytucje unijne często mające rozbieżne interes, w tym 
Komisja i Parlament Europejski. 

Strukturalne uwarunkowania 
funkcjonowania Unii Afrykańskiej

Struktura Unii Afrykańskiej wzorowana jest w znacznej mierze na Unii 
Europejskiej. UE zresztą w znacznym stopniu pokrywa koszty utrzymania i funk-
cjonowania UA, ponieważ wiele państw afrykańskich zalega z płatnościami na 
rzecz UA. Dokładną informację na temat struktur i zasad funkcjonowania UA 
czytelnik znajdzie na stronie internetowej tej organizacji17. Należy jednakże 
podkreślić podstawową różnicę między Unią Afrykańską a Unią Europejską. 
UA, chociaż jej struktura wzorowana jest na UE, w niewielkim stopniu może 
wpływać na decyzje państw członkowskich. 

Zwracam uwagę, że w wielu cytowanych oficjalnych dokumentach, w tym 
także w samej nazwie Szczytów UE-Afryka, mowa jest o relacjach z Afryką, 
a nie z Unią Afrykańską. Celowo pomijane jest określenia Unia Afrykańska, aby 
uwzględnić Maroko, które wystąpiło z UA w związku ze sporami dotyczącymi 
Sahary Zachodniej.

Struktura relacji UE – UA

Realizację Wspólnej Strategii UA-UE mają ułatwić utworzone po Szczycie 
w Lizbonie wspólne struktury, które przedstawiono schematycznie na rysunku 1. 
Relacje te, jak widać, przebiegają na czterech poziomach: współpracy między 
państwami członkowskimi, Komisjami, Parlamentami a także społeczeństwami 
należącymi do obu organizacj, co nie wyklucza oczywiście interakcji o cha-
rakterze pionowym i krzyżowym.

15 A. G ą s o w s k i, Bogaci – biednym? Unii Europejska a Afryka, „Forum Politologiczne”, 
12(2011), s. 233–268.

16 http://ec.europa.eu/about/ds_pl.htm [10.10.2010].
17 http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm [01.07.2010].
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Rys. 1. Instytucjonalna architektura współpracy UA-UE

Źródło: V. Tywuschik, A. Sherriff, Beyond Structures? Reflections on the Implementation of the Joint 
Africa-EU Strategy, ECDPM, Discussion Paper No 87, February 2009, Maastricht.

Objaśnienia najważniejszych skrótów znajdujących się na rysunku 1:
AU MS (African Union Member States) – państwa członkowskie Unii Afrykańskiej 
AUC (African Union Commission) – Komisja Unii Afrykańskiej
CIDO (Citizens Directorate of the African Union) – Dyrekcja Unii Afrykańskiej 

ds. Obywateli
CSO (Civil-society organization) – Organizacje Społeczne
DG DEV (Directorate-General for Development) – Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju
EC (European Commission) – Komisja Europejska
ECOSOCC (Economic, Social and Cultural Council of the African Union) – Rada Unii 

Afrykańskiej ds. Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
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EESC (European Economic and Social Committee) – Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny

EP (European Parliament) – Parlament Europejski
EU MS (European Union Member States) – państwa członkowskie Unii Europejskiej
PAP (Pan-African Parliament) – Parlament Panafrykański
RECs (Regional Economic Communities) – Regionalne Ugrupowania Gospodarcze

Ramy współpracy między państwami członkowskimi UE i UA uzgadniane 
są przez przywódców tych państw na Szczytach UA-UE (jak to zostało przed-
stawione wyżej). W ramach realizacji nakreślonego na Szczycie w Lizbonie 
ośmiopunktowego Planu Akcji na lata 2008–2010 państwa członkowskie obu 
organizacji zadeklarowały swoje specjalne zaangażowanie w realizację ujętych 
w nim zadań. Polska jak dotąd nie określiła, w realizacji którego z zadań Planu 
Akcji chciałaby w sposób szczególny współuczestniczyć18. 

W okresie między szczytami dialog UA-UE utrzymywany jest formacie 
tzw. Trojki. W skład Trojki wchodzą: po stronie UE – przedstawiciel aktualnej 
i przyszłej Prezydencji, Komisji i Sekretariatu Generalnego Rady; po stronie 
UA – przedstawiciel aktualnej i przyszłej Prezydencji, Komisji oraz przedsta-
wiciele i eksperci zainteresowanych krajów. Spotkania Trojek mają miejsce 
dwa razy w roku na przemian w Brukseli i Addis Abebie. Są one poprzedzone 
rozmowami wysokiej rangi przedstawicieli obu stron. Bieżące relacje między 
państwami członkowskimi obu ugrupowań zapewniają ich przedstawicielstwa 
dyplomatyczne akredytowane zarówno w Brukseli i Addis Abebie jak i w po-
szczególnych państwach. 

Równie istotna jak relacje między państwami członkowskimi obu organizacji 
jest współpraca obu Komisji UE i UA. Najwyższy poziom relacji międzykomisyj-
nych określają spotkania Kolegium Komisarzy obu organizacji. Obecnie Kolegium 
Komisarzy UA składa się z Przewodniczącego Jeana Pinga, Wiceprzewodniczącego 
Erastusa Mwencha i ośmiu komisarzy, którzy zostali mianowani przez Szczyt 
UA na czteroletnią kadencję w kwietniu 2008 r. Pierwsze spotkanie Kolegium 
Komisarzy UA i UE miało miejsce w Brukseli w 2005 r., drugie w Addis Abebie 
w 2006 r. W trakcie spotkania Kolegiów Komisarzy w Brukseli 1 października 
2008 r. omówiono zagadnienia współpracy instytucjonalnej oraz uzgodniono 
implementację 8 programów przewidzianych do realizacji w latach 2008–2010 
w ramach Wspólnej Strategii Afryka-UE19. W trakcie spotkania Kolegiów Ko-

18 Źródło: V. Ty w u s c h i k, A. S h e r r i f f, Beyond Structures? Reflections on the Imple-
mentation of the Joint Africa-EU Strategy, ECDPM, Discussion Paper No 87, February 2009, 
Maastricht, s. 16–17.

19 Africa-EU relations – key facts and figures, MEMO/10, Brussels, 4 June 2010.
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misarzy, które miało miejsce 8 czerwca 2010 r. w Addis Abebie, podpisano 
porozumienie o współpracy między Komisjami20. Implementacją ustaleń między 
obydwiema organizacjami zajmuje się Międzykomisyjna Grupa Zadaniowa. Każ-
da z Komisji utworzyła też Wewnątrzkomisyjne Grupy Zadaniowe obejmujące 
różne Dyrekcje Generalne odpowiedzialne za realizację podjętych zobowiązań. 
W Komisji Europejskiej bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację realizacji 
ośmiopunktowego Planu Akcji w latach 2008–2010 jest DG ds. Rozwojowych. Za 
bieżące kontakty między obu Komisjami odpowiadają delegacje obu organizacji 
akredytowane w Brukseli i Addis Abebie. 

W ustalaniu zadań w ramach poszczególnych punktów Planu Akcji, 
a następnie ich implementacji pomagają Wspólne Grupy Eksperckie (Joint 
Experts Groups), których zakres zadań został określony na spotkaniu Trojki 
w listopadzie 2008 r.21 Wspólne Grupy Eksperckie stanowią forum, na którym 
dyskutowana jest problematyka związana z implementacją poszczególnych 
Planów Akcji.

Instytucjonalne relacje, zgodnie z ustaleniami zawartymi we Wspólnej 
Strategii Afryka-UE, obejmują także współpracę Parlamentu Europejskiego 
z Parlamentem Panafrykańskim mającym swoją siedzibę w Midrand w RPA. 
W ramach struktur tych Parlamentów powołane zostały ad hoc Komitety odpo-
wiedzialne za współpracę. Komitety te spotykają się w regularnych odstępach, 
najczęściej dwukrotnie w ciągu roku.

Do współpracy między UA a UE zostały także włączone Rada UA ds. Go-
spodarczych, Społecznych i Kulturalnych, zaś po stronie UE – Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny22.

UE wywierała nacisk na UA, by ta włączyła do dialogu instytucjonalnego 
przedstawicieli organizacji społecznych i biznesowych, co zostało uwzględ-
nione w tekście Wspólnej Strategii Afryka-UE przyjętej w Lizbonie w 2007 r. 
i znalazło odzwierciedlenie w kontaktach między instytucjami.

Opisując relacje UA-UE nie można pominąć dwustronnych porozumień 
zawieranych przez Komisję UE z poszczególnymi krajami afrykańskimi. Komisja 
UE wspólnie z przedstawicielami określonego państwa opracowuje „Strategię 
kraju xx na lata 2008–2013” (Country Strategy Paper 2008–2013). Dokumenty 
te stanowią podstawę do realizacji bilateralnych programów pomocowych UE 
dla krajów afrykańskich. 

20 AUC NEWS, Addis Ababa, June 2010, s. 7.
21 The Implementation of the Africa-EU Strategic Partnership, Guidelines for Joint Experts 

Groups (as endorsed by the Africa-EU Ministerial Troika, 20–21 Nov. 2008).
22 The Africa-EU Strategic Partnership. A Joint Africa-EU Strategy, Lisbon 2007, http://

europafrica.net/jointstrategy/ [1.07.2010].
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Podsumowanie

Mimo unijnych deklaracji o ujednoliceniu strategii wobec krajów afry-
kańskich, czego wyrazem miała być Wspólna Strategia Afryka-UE przyjęta na 
Szczycie Afryka-UE w Lizbonie w grudniu 2007 r., należy pamiętać, że nadal 
obowiązują odrębne porozumienia UE z krajami Afryki na południe od Sahary 
(porozumienie z Cotonou), z RPA (TDCA) oraz z afrykańskimi krajami base-
nu Morza Śródziemnego (Partnerstwo Śródziemnomorskie oraz Europejska 
Polityka Sąsiedztwa) jak również bilateralne porozumienia o współpracy UE 
z poszczególnymi krajami afrykańskimi. 

Relacje te dodatkowo komplikują indywidualne interesy poszczególnych 
unijnych państw członkowskich, znajdujące swój wyraz w rozlicznych inte-
rakcjach bilateralnych o charakterze biznesowym i pomocowym ale także 
stricte politycznym (problematyka ta nie była przedmiotem niniejszej analizy). 

Mimo obustronnych deklaracji zawartych we Wspólnej Strategii Afryka-
-UE o odejściu we współpracy od schematu donor – biorca pomocy na rzecz 
partnerskiego współdziałania między UA a UE, w rzeczywistości to UE nadal 
finansuje tę współpracę. UE jest największym dawcą oficjalnej pomocy na świe-
cie, wychodzi od niej ponad 50% wszystkich środków pomocowych23. Pomoc 
unijna stanowi też 55% całkowitej pomocy udzielanej Afryce Subsaharyjskiej 
przez kraje rozwinięte. Wyrazem specjalnego wsparcia UE dla Afryki była decy-
zja o przyznaniu krajom afrykańskim co najmniej 50% dodatkowych unijnych 
środków budżetowych przeznaczonych na programy rozwojowe24. W wyniku 
tej decyzji pomoc dla Afryki miała wzrosnąć z 17 miliardów euro w 2003 r. 
do 25 miliardów w 2010 r. To UE i kraje unijne wspierają budżet zarówno 
samej UA jak i afrykańskich organizacji regionalnych oraz rozliczne programy 
pomocowe kierowane do rządów i społeczeństw państw Afryki. Należy przy 
tym pamiętać, że tylko 20% unijnej pomocy bilateralnej administrowane jest 
przez Komisję Europejską25. Wspólnotowe programy pomocowe dla krajów 
AKP finansowane są głównie z Europejskiego Funduszu Rozwojowego, na 
który składają się wpłaty państw członkowskich. Natomiast pomoc dla innych 
krajów rozwijających się, w tym także z rejonu Afryki Północnej, finansowana 
jest bezpośrednio z budżetu unijnego.

23 EU Donor Atlas 2006. Mapping Official Development Assistance, Volumen I, EC, OECD, 
February 2006, s. 4.

24 Commission of the European Communities, 2005, Press Release: Questions and answers: 
European Union Strategy for Africa, 12 October 2005, Memo 05/370.

25 S. G r i m m, N. K i e l w e i n, The European Union’s Strategy for Africa – Coherence in the 
Face of a Complex, Changing Continent, DIE Briefing Paper 9/2005, s. 2.

Formalne uwarunkowania relacji Unia Europejska – Afryka



138

W opiniach na temat realizacji Wspólnej Strategii Afryka-UE, której naj-
ważniejsze elementy zostały wcześniej przedstawione, widać niekiedy ostrożny 
optymizm26, ale też i wyraźnie negatywne oceny znaczenia tej strategii dla 
rozwoju Afryki27.

Mimo znaczącego wkładu finansowego UE w pomoc rozwojową dla 
państw afrykańskich Afryki, Unia Europejska wydaje się nie wykorzystywać 
wszystkich możliwości wynikających z relacji politycznych, gospodarczych 
i innych istniejących między Europą a Afryką.

Jak stwierdziła ekspert od spraw afrykańskich Romy Chevallier: „Jest coraz 
bardziej oczywiste, że jeśli UE pragnie pozostać uprzywilejowanym partnerem 
Afryki, musi chcieć i potrafić wzmocnić i w sposób zdecydowany przebudować 
aktualne stosunki na wszystkich poziomach: instytucjonalnym, politycznym 
i kulturalnym, biorąc pod uwagę pojawienie się nowych partnerów na scenie 
afrykańskiej, jakimi są Chiny i Indie”28. 

Czy UE jest zdolna dokonać takiej przemiany i wykorzystać zawarte 
porozumienia, w tym najważniejsze, jakim jest Wspólna Strategia Afryka – 
Unia Europejska? Czy Polska potrafi aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu 
i implementacji tych relacji i wnieść do nich swój wkład?

Polska tak jak i pozostałe kraje członkowskie uczestniczy w wypracowaniu 
wspólnej polityki UE wobec Afryki poprzez udział w pracach grup roboczych, 
Coreperu i Rad Ministrów na szczeblu unijnym. Daje się natomiast odczuć brak 
udziału polskich ośrodków naukowych i instytucji pozarządowych w dysku-
sjach dotyczących zasad polityki UE wobec Afryki na szczeblu unijnym. Nie 
jest celem tego artykułu analizowanie priorytetów polityki zagranicznej Polski 
w stosunku do Afryki i stosunków dwustronnych z krajami tego kontynentu. 
W wymiarze finansowym Polska podobnie jak większość nowych krajów 
członkowskich UE przeznacza na pomoc rozwojową mniejsze sumy niż „stare 
kraje unijne”, które zresztą w większości także nie wywiązują się ze swoich 
zobowiązań29. Wydaje się, że w sposób właściwy potrafimy zagospodarować 
krajowe środki przeznaczone na pomoc dwustronną. Natomiast według 
prowizorycznego rozeznania autora nie potrafiliśmy skorzystać z ponad 
840 milionów zł, które Polska przekazała na finansowanie unijnej polityki 

26 AU-EU Strategy two years on, „The Courier”, no. 14, November – December 2009, s. 25.
27 O. B e l l o, The EU-Africa partnership: At a strategic crossroads, Policy Brief, FRIDE, Ma-

drid, No. 47, May 2010.
28 R. C h e v a l l i e r, The EU-Africa Summit: strategy and partnership, FRIDE, Madrid, De-

cember 2007, s. 5.
29 EU Donor Profiles, Accompanying document to Commission Communication COM 

(2010)159, Brussels, April 2010.
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rozwojowej w 2009 r.30 Jedynie kilka procent z tych środków przeznaczanych 
jest na koszty administracyjne samej Komisji. Większość funduszy wpłaca-
nych przez państwa członkowskie UE jest wydatkowana za pośrednictwem 
różnorodnych instytucji i organizacji nie tylko unijnych. Przykładowo żadna 
z polskich organizacji nie figuruje na liście instytucji, które w imieniu UE 
rozprowadzały pomoc humanitarną, i na które KE wydatkowała w 2009 r. 
ponad 800 milionów euro, głównie w krajach afrykańskich. Na liście organi-
zacji, korzystających z tych funduszy są instytucje nie tylko unijne, ale także 
szwajcarskie czy amerykańskie31. Nie wykazujemy także zaangażowania w 
realizację Wspólnej Strategii Afryka-UE, ponieważ Polski nie ma na liście 
krajów zainteresowanych współpracą z Afryką w ramach tej Strategii32.

30 Polska Współpraca na rzecz rozwoju. Raport Roczny 2008, Warszawa 2010. 
31 http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2009.pdf [10.03.2010]. 
32 V. Ty w u s c h i k, A. S h e r r i f f, Beyond Structures?..., dz. cyt., s. 16–17.
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DEMOKRATYCZNY PRZEWRÓT W AFRYCE – 
SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

W ostatnim dziesięcioleciu w Afryce udało się praktycznie wyeliminować 
zjawisko zamachu stanu rozumianego jako siłowe przejęcie władzy w państwie 
przez osobę czy grupę osób. O ile do niedawna był to powszechnie występu-
jący na kontynencie sposób obejmowania rządów, obecnie stał się wyjątkiem. 
Podczas gdy klasyczne przypadki zamachów spotykają się ze zdecydowaną 
reakcją Unii Afrykańskiej i regionalnych organizacji, nowym wyzwaniem, 
z którym kontynent musi się zmierzyć, jest „demokratyczny przewrót”. Za-
machy, których autorzy deklarują przywrócenie demokracji i wycofanie się 
z polityki, spotykają się z poparciem miejscowej ludności. Przykładem niech 
będzie przewrót pułkownika Ely’ego Oulda Mohameda Valla z 2005 roku, który 
szybko zorganizował w Mauretanii wolne wybory i sam w nich nie uczestniczył. 
Instytucje międzynarodowe nie wypracowały jeszcze jednoznacznej metody 
reagowania na to nowe zjawisko. Afryka zdaje się być na rozdrożu: zarysowuje 
się konflikt między „przyspieszoną ścieżką” przejścia do demokracji, a utrwa-
laniem się świadomości demokratycznej. Od tego, jak kontynent stawi czoła 
„demokratycznym przewrotom”, może zależeć jego przyszłość.

Zjawisko zamachu stanu istnieje w Afryce od czasów zniesienia rządów 
kolonialnych. W latach sześcdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych XX wieku transfer władzy następował prawie wyłącznie tą drogą. 
Działo się tak z powodu braku tradycji demokratycznych, nieadekwatności 
zachodnich systemów politycznych do realiów postkolonialnej Afryki, słabo-
ści lokalnych elit, a także biernej postawy obywateli, która ułatwiała siłowe 
obejmowanie rządów. W miarę przyjmowania przez państwa afrykańskie 
systemów wielopartyjnych i ograniczania władzy prezydenckiej tradycja 
siłowego przejmowania władzy zaczęła stopniowo odchodzić w przeszłość. 
Na fali globalnych przemian przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku praktyka ta zaczęła coraz mniej pasować do epoki triumfu 
liberalnej demokracji. 
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W ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA) zamach stanu został 
zgodnie uznany za zjawisko szkodliwe. Po raz pierwszy jednak organizacja 
na poważnie postanowiła zająć się przeciwdziałaniem zamachom stanu w po-
łowie lat 90. XX wieku. Szczytowi OJA w Harare w 1997 roku towarzyszyły 
doniesienia z Sierra Leone, gdzie po władzę sięgnął major Johnny Paul Ko-
roma. Zebrani w stolicy Zimbabwe przedstawiciele państw kontynentu ostro 
potępili i odrzucili wszelkie „niekonstytucyjne zmiany rządów”1. Nie inaczej 
było podczas szczytu OJA w Algierze (Algieria) w 1999 roku. Zobowiązano 
wówczas sekretarza generalnego organizacji do aktywnego zaangażowania 
się w przywracanie konstytucyjnego porządku w tych państwach, w których 
(licząc od szczytu w Harare) doszło do tak rozumianej zmiany władzy2. Walka 
ze zjawiskiem zamachu stanu w następnych latach nasilała się. W Lomé (Togo) 
w 2000 roku przyjęto Ramową Deklarację w Sprawie Odpowiedzi OJA-UA 
na Niekonstytucyjne Zmiany Rządów. Wyliczono w niej katalog wartości, 
które leżą u podstaw demokratycznego porządku. Autorzy Deklaracji dokład-
nie zdefiniowali, w jakich sytuacjach można mówić o „niekonstytucyjnych 
zmianach rządów” (przewrót zbrojny oraz nieuznawanie wyników wolnych 
wyborów przez aktualny rząd). W dokumencie wyliczone zostały działania, 
jakie powinna podjąć Unia względem nowego reżimu, który zostanie uznany 
za niekonstytucyjny3. Miał on być natychmiast zawieszany w prawach członka 
organizacji, a w dalszej kolejności poddawany dotkliwym sankcjom. Akt Zało-
życielski Unii Afrykańskiej w artykule 30. wykluczał z członkostwa państwo, 
w którym rząd objąłby władzę w sposób niekonstytucyjny4. Podobną taktykę 
„zero tolerancji” dla zamachów stanu przyjęły regionalne organizacje, takie 
jak ECOWAS, które równolegle z UA podejmują się mediacji na rzecz powrotu 
do porządku konstytucyjnego.

Najdalej w walce z zamachami stanu poszły zapisy Afrykańskiej Karty 
Demokracji, Wyborów i Rządów z 2007 roku, która wciąż czeka na wejście 
w życie – proces jej ratyfikacji przebiega powoli. Już dziś jednak zapisy tego 
dokumentu są dla rządów i organizacji międzynarodowych drogowskazem, 
który podpowiada, jak postępować w przypadkach puczów i innych wydarzeń 

1 J. C i l l i e r s, Towards the African Union, „African Security Review”, 2001, nr 10(2).
2 AHG/Dec. 142 (XXXV), Assembly of Heads of State and Government, Thirty-Fifth Ordi-

nary Session of OAU/Third Ordinary Session of AEC, 12–14.07.1999 AHG/Decl. 1–2 (XXXV), 
Alger 1999.

3 Declaration on the Framework for an OAU Response to Unconstitutional Changes of 
Government, AHG/Decl.5 (XXXVI) 2000, Assembly of Heads of State and Government, Thirty-
-sixth Ordinary Session of OAU, 12.07.2000, Lomé.

4 Constitutive Act of the African Union, 11.07.2000, Lomé. 
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naruszających prawo obywateli do wyboru władz. Do katalogu sytuacji trak-
towanych jako „niekonstytucyjna zmiana rządu” Karta dołącza wprowadzanie 
zmian/dodatków do krajowych konstytucji skutkujących złamaniem zasad 
demokratycznego przekazywania rządów; nakazuje państwom członkowskim 
podejmować odpowiednie kroki prowadzące do ścigania i ekstradycji spraw-
ców zamachu stanu; przewiduje nakładanie sankcji na państwa pomagające 
przeprowadzić zamach stanu w innym państwie; wyraźnie zakazuje sprawcom 
zamachów stanu startować w późniejszych wyborach; wreszcie przewiduje 
możliwość ich sądzenia przed odpowiednim sądem międzynarodowym5.

„Demokratyczny przewrót”– jakościowo nowe zjawisko?

Prowadzonej z sukcesami walce ze zjawiskiem zamachu stanu przyświeca 
idea ochrony obywateli przed nadużyciami władzy, przed odbieraniem możliwości 
decydowania o formie rządów i osobach przywódców. „Demokratyczny przewrót”, 
który motywowany jest tymi samymi przesłankami, wymyka się jednoznacz-
nym ocenom. Daje bowiem szansę na realizację tych samych pryncypiów, które 
inspirowały Unię Afrykańską do podjęcia walki z zamachami stanu. Skłania do 
„przymknięcia oka” na samą metodę dojścia do władzy reformatorów. W krótkiej 
perspektywie daje szansę na poszerzenie pola wolności obywatelskich i szybkie 
ustanowienie jakiejś formy demokratycznego porządku. Junta przeprowadzają-
ca „demokratyczny przewrót”, inaczej niż w przypadku klasycznego zamachu 
stanu, przedstawia obowiązujący ją kalendarz przekazania władzy cywilom. 
Zamachowcy zobowiązują się do wycofania z polityki, nie startują w organi-
zowanych przez siebie wyborach. Gwarancje te mają dowodzić wyjątkowości 
i tymczasowości nadzwyczajnej sytuacji. Powstaje więc pytanie, czy motywacje 
jakie przyświecają sprawcom takiego przewrotu powodują, że przestaje być on 
zamachem. Czy potępiać jego niekonstytucyjność, skoro w dłuższej perspek-
tywie ma na celu zagwarantowanie konstytucyjnego porządku? Czy wreszcie 
odbierać obywatelom szansę na uwolnienie się od autorytarnego rządu, który 
tłumi ich podstawowe swobody, skoro pojawia się szansa na poszerzenie pola 
wolności? Legaliści odpowiedzieliby, że to niedopuszczalne – zamach stanu 
pozostaje zamachem stanu. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z czymś 
wyjątkowym. Chociaż trudno o przykłady, w których „demokratyczny przewrót” 
został przeprowadzony z pełną konsekwencją i przyniósł trwałe efekty, wydaje 
się on coraz wyraźniej zadomawiać w politycznym krajobrazie Afryki. Dosyć 
wyraźnie widać też, kiedy poparcie ludności wynika z przekonania, że mamy 

5 African Charter on Democracy, Elections and Governance, 30.01.2007, Addis Ababa. 
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do czynienia z takim właśnie zjawiskiem, a kiedy nie. Nie wiadomo dziś, czy 
opisywany poniżej schemat wytrzyma próbę czasu, czy nie pogrzebie kultury 
demokratycznej, zanim ta zapuści na kontynencie afrykańskim solidne ko-
rzenie. Jest jednak oczywiste, że mamy do czynienia z jakimś znakiem czasu, 
niedoskonałą, ale jednak próbą politycznego zagospodarowania postaw gniewu 
i zniecierpliwienia wyrażanych przez społeczeństwo.

Za cechy „demokratycznego przewrotu”, pozwalające odróżnić go od 
klasycznego zamachu stanu, można uznać:
— siłowe przejęcie władzy, dokonane jednak z intencją wzmocnienia insty-

tucji demokratycznych;
— jasne określenie przez puczystów celów przewrotu, przedstawienie sto-

sownego harmonogramu ich realizacji;
— zapowiadane „na starcie” wycofanie się puczystów z polityki po wypeł-

nieniu misji;
— silny mandat społeczny, jaki uzyskują sprawcy przewrotu, który pozwala 

na przeprowadzenie istotnych reform; 
— legitymizacja junty wynikająca ze swoistego kontraktu społecznego; popar-

cie obywateli obłożone jest tu jednak warunkiem dotrzymania kalendarza 
transformacji;

— rekoncyliacyjny charakter rządów; udział opozycji i społeczeństwa oby-
watelskiego w procesie transformacji;

— brak wypracowanej reakcji na to zjawisko: oficjalne potępienie ze strony 
społeczności międzynarodowej, ale później stopniowa akceptacja.
Analizowane tu przykłady demokratycznych przewrotów miały miejsce nie 

wcześniej niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tym okresie dorobek afrykań-
skiego prawa międzynarodowego i praktyki politycznej w kwestii zamachów 
stanu był już na tyle bogaty, że powszechnie uznawano je za niedopuszczalne. 

Mauretania – wzorcowy „demokratyczny przewrót”

Najbardziej wzorcowym przypadkiem demokratycznego przewrotu był za-
mach dokonany w Islamskiej Republice Mauretanii 3 sierpnia 2005 roku przez 
pułkownika E. O M. Valla. Proces wyborczy, który został rozpoczęty w jego wyniku, 
zyskał poparcie ze strony społeczności międzynarodowej, m.in. Unii Europejskiej. 
Okres przejściowy zakończył się w marcu 2007 roku, kiedy w wolnych wyborach 
obywatele wskazali nowego, cywilnego prezydenta. Chociaż do niedawna ten 
położony na południowym skraju Sahary kraj rzadko przykuwał uwagę świata, 
wydarzenia, które miały w nim miejsce przed kilku laty, zasługują na głębszą 
analizę. To głęboko konserwatywne państwo od uzyskania niepodległości w 1960 
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roku nie doświadczyło ani razu demokratycznego transferu władzy. Mauretania 
zamieszkiwana jest w 1/3 przez czarnych Afrykanów (Fula, Soninke, Wolof), 
w 1/3 przez arabskojęzycznych Maurów oraz w 1/3 przez czarnych Maurów, 
potomków afrykańskich niewolników, którzy przyjęli język i kulturę swoich 
dawnych właścicieli. Większość obywateli jest więc czarnoskóra, tym niemniej 
elita polityczna zdominowana jest przez „białych” Maurów. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych XX wieku doszło do pogromów i wysiedleń Afrykanów. Aż 70 tys. 
z nich znalazło schronienie w Senegalu i Mali; w 2005 roku za granicą wciąż 
przebywało około 20 tys. uchodźców. Problem rasowy, masakry z 1989 roku 
i uchodźcy to tradycyjne tematy tabu nieobecne w debacie publicznej w Mau-
retanii6. Od 1984 roku dyktatorską władzę sprawował tam Maaouiya Ould Sid 
Ahmed Taya. Mimo formalnego wprowadzenia systemu wielopartyjnego w 1992 
roku hegemonię zachowała partia popierająca prezydenta. 

Kiedy 3 sierpnia 2005 roku M. O. S. A. Taya przebywał w Arabii Sau-
dyjskiej na pogrzebie króla Fahda, władzę w Mauretanii przejęła grupa 
wojskowych. Ich liderem był pułkownik E. O. M. Vall. Pod jego przywódz-
twem powstał przejściowy rząd, Wojskowa Rada na rzecz Sprawiedliwości 
i Demokracji, która obiecała przywrócić władzę cywilną w ciągu dwóch lat. 
Członkowie Rady zapowiedzieli, że nie wystartują w wyborach, co dało im 
duży kredyt zaufania7. W trakcie swoich rządów junta pułkownika Valla dała 
większe możliwości funkcjonowania mass mediom, przygotowała grunt pod 
ustanowienie niezależnego sądownictwa i mianowała niezależną komisję 
wyborczą, która miała zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom podczas 
głosowania. Pozwolono wrócić do kraju dysydentom i zwolniono więźniów 
politycznych. W wielu sferach życia zapanowała odwilż. Po latach dykta-
tury mieszkańcy Mauretanii z nadzieją spoglądali w przyszłość. Profesor 
Seyid Ouldbah najbardziej precyzyjnie spośród komentatorów oddał głębię 
dylematu, przed jakim stanęła wówczas społeczność międzynarodowa: Je-
śli za kryterium oceny praworządności procesu zmiany władzy uznać etos 
demokratyczny, to czy nie powinniśmy traktować przewrotu z 3 sierpnia 
jako działania uzdrawiającego [sytuację w kraju – przyp. J.C.]? Ustanowił 
on przecież uczciwe, konieczne dla dalszego pokojowego, demokratycznego 
transferu władzy warunki [...]8. 

6 Fair elections haunted by racial imbalance, „Irin News” 05.03.2007, http:www.irinnews.
org/Report.aspx?ReportId=70522 [14.04.2010].

7 Mauritania: Factfile, „AlJazeera.net” 06.08.2008, http://english.aljazeera.net/news/
africa/2007/03/200852514051523366.html [20.05.2010].

8 S. O u l d b a h, The Coup d’Etat in Mauretania and the Repercussions on its Relationship 
with the EU, „Med.2006 (2005 In The Euro-Mediterranean Space)”, Barcelona 2006.
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W czerwcu 2006 odbyło się referendum w sprawie nowej konstytucji, która 
m.in. ograniczała okres sprawowania władzy przez prezydenta do dwóch (pię-
cioletnich) kadencji9. W tym samym roku odbyły się wybory samorządowe i par-
lamentarne, w których więcej mandatów niż kiedykolwiek wcześniej uzyskała 
ludność czarnoskóra. W wyborach parlamentarnych, pozytywnie ocenionych 
przez obserwatorów zagranicznych, zanotowano bardzo wysoką frekwencję 
(69,49%). Obowiązywały w nich również kwoty gwarantujące pewną liczbę 
mandatów kobietom. Wybór prezydenta, którym został kompromisowy kandydat, 
Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdellahi, zakończył proces przekazywania władzy 
cywilom o kilka miesięcy szybciej, niż wynikało to z powziętych przez juntę 
zobowiązań. Pułkownik E. O. M. Vall ze swoimi towarzyszami wycofał się z po-
lityki. Jedną z największych zasług nowego prezydenta było przeprowadzenie 
szeroko zakrojonej akcji repatriacji uchodźców z obozów w Senegalu, którym 
przywrócono obywatelstwo oraz utraconą własność. Była to skomplikowana 
i kosztowna operacja, wymagająca silnej pozycji politycznej – do tej pory temat 
ten był nieobecny w dyskursie publicznym10.

Przewrót pułkownika Valla można uznać za jeden z nielicznych przypadków 
udanej odgórnej zmiany systemowej od dyktatury do demokracji. Aktualne po-
zostaje pytanie o długoterminowe skutki podobnych działań. Czy sprzyjają one 
zakorzenieniu się demokracji, czy wręcz przeciwnie psują kulturę demokratyczną, 
wskazując drogę „na skróty”, która może przynieść wręcz odwrotny skutek – roz-
propagować zamach stanu jako efektywny sposób osiągania politycznych celów.

Gwinea i Niger – follow up?

Rok 2010 przyniósł kolejne przykłady przewrotów dokonywanych w imię 
demokracji: w Gwinei (Conakry) oraz w Nigrze. Wykazują one podobieństwa 
do sytuacji w Mauretanii w latach 2005–2007, odwołują się do podobnych za-
sad, zapowiadają przeprowadzenie podobnego scenariusza wyborczego i dzięki 
pro-demokratycznej postawie zyskują poparcie ludności. W obydwu państwach 
sytuacja rozwijała się jednak dynamicznie. W chwili powstawania tego tekstu, 
w listopadzie 2010 roku jest jeszcze za wcześnie na całościową ocenę wypad-
ków w państwach nad trzecią największą rzeką Afryki. Mimo początkowego 
entuzjazmu ludności Gwinei i Nigru oraz umiarkowanego zrozumienia ze strony 

9 Voters embrace pro-democracy reforms, „Irin News” 27.06.2006, http:www.irinnews.org/
Report.aspx?ReportId=59477 [14.05.2010].

10 Returning refugees say they are fitting in well, „Irin News”, 25.02.2008, http://www.
irnnews.org/Report.aspx?ReportId=76945 [14.05.2010].
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społeczności międzynarodowej pojawiły się pewne niepokojące sygnały, które 
każą wstrzymać się z ostateczną oceną procesu przemian w tych państwach.

Gdy pod koniec 2008 roku zmarł długoletni dyktator Gwinei Lansana 
Conte, władzę objął kapitan Moussa Dadis Camara. Chociaż zapowiedział 
przywrócenie demokracji i wycofanie się, jego deklaracje wynikały bardziej 
z presji opozycyjnych partii, związków i przywódców religijnych niż własnych 
przekonań11. Podobieństwo do puczu mauretańskiego rozbudziło jednak po-
czątkowo duże nadzieje, skłoniło też międzynarodowych donorów, organizacje, 
ekspertów i przywódców innych państw regionu do wyrozumiałego traktowa-
nia rządów wojskowych. M. D. Camara szybko jednak wycofał się ze swoich 
propozycji i wbrew wcześniejszym zapowiedziom zgłosił własną kandydaturę 
w wyborach na prezydenta, definitywnie nastrajając przeciwko sobie obywateli 
brutalną akcją wobec uczestników wiecu opozycji we wrześniu 2009 roku12. 

Druga szansa wejścia na ścieżkę demokracji drogą niekonstytucyjnego 
przewrotu pojawiła się w tym kraju na przełomie 2009 i 2010 roku, kiedy pod 
nieobecność odbywającego za granicą rekonwalescencję M. D. Camary władzę 
objęła grupa żołnierzy, którym przewodził generał Sekuba Konate. Znalazł 
się on u sterów państwa w specyficznej atmosferze rozczarowania, rozpoczął 
urzędowanie od zapowiedzi powołania cywilnego premiera z opozycji oraz 
rządu jedności narodowej, udzielenia gwarancji bezpieczeństwa powracającym 
dysydentom i ustalenia wstępnego kalendarza przekazania władzy cywilom13. 
Wojskowi przejęli rządy, gdy M. D. Camara dowiódł, że nie dorósł do roli, jaką 
miał wypełnić. Po raz drugi zapanował optymizm, a nowy pucz ponownie zyskał 
warunkowe poparcie. Pomimo ogromnego rozczarowania Camarą, któremu 
odmówiono powrotu do kraju, wiara w sam model „przyspieszonej ścieżki” 
do demokracji pozostała niewzruszona. Pozostała natomiast kwestia realizacji 
powziętych zobowiązań. Pierwsza tura wyborów prezydenckich, w których nie 
wystartowali przedstawiciele junty, odbyła się 27 czerwca 2010 roku. Przebieg 
pierwszego głosowania był rozczarowujący, pojawiły się poważne zarzuty 
o oszustwa wyborcze. Wielokrotnie odsuwana w czasie druga tura, do której 
stanęli Cellou Dallein Diallo, były premier kraju wywodzący się z grupy etnicznej 
Fula, oraz wieloletni opozycjonista Alpha Conde (z grupy Malinke), odbyła się 
w końcu 7 listopada 2010 roku. Głównym problemem pozostaje jednak napięcie 

11 Junta ready to pave way for civilian rule?, „Irin News”, 19.03.2009, http://www.irinnews.
org/Report.aspx?ReportId=83554 [24.03.2010].

12 Guinea forces ‘planned crackdown’, „BBC News” 28.10.2009, http://news.bbc.co.uk/go/
pr/fr/-/2/hi/africa/8329321.stm [26.04.2010].

13 Guinean army mulls transition deal, „AlJazeera.net”, 06.01.2010, http://english.aljazeera.
net/news/africa/2010/01/201016202432994179.html [24.04.2010].

Demokratyczny przewrót w Afryce – szansa czy zagrożenie?



148

etniczne, które rzuca cień na ewentualne reformy. Zarówno armia, klasa poli-
tyczna, jak i nie-fulejska ludność kraju niechętnie patrzą na rosnące aspiracje 
ludności Fula, najliczniejszej spośród gwinejskich grup etnicznych.

W Nigrze kończący w 2009 roku dwuletnią kadencję prezydent Mama-
dou Tandja zdecydował się zmienić konstytucję, aby móc przedłużyć rządy. 
Wywołało to głębokie niezadowolenie i powszechne oczekiwanie na wyjście 
z politycznego ślepego zaułka, w którym zdawał się tkwić kraj. Rozwiązanie 
parlamentu i przeforsowanie przez M. Tandję wbrew decyzji Sądu Konstytucyj-
nego referendum dotyczącego zniesienia limitów kadencji prezydenta uznano 
powszechnie za farsę. W głosowaniu, po którym prezydent ogłosił sukces swo-
jego projektu, wzięło udział zaledwie kilka procent wyborców14. W listopadzie 
przez kraj przetoczyły się wielotysięczne demonstracje wzywające nigerskiego 
przywódcę do ustąpienia. 22 grudnia 2009 roku ECOWAS wydał oświadczenie, 
że od dnia, w którym powinna zakończyć się jego druga kadencja, przestaje 
uznawać M. Tandję za legalnego prezydenta. USA wykreśliły zaś Niger z listy 
krajów, którym przyznają preferencje handlowe i wstrzymały pomoc dla niego15. 

18 lutego 2010 roku pałac prezydencki zajęła grupa żołnierzy. W na-
stępnych dniach ulice Niamey zapełniły się wiwatującymi mieszkańcami, 
a rzecznik departamentu stanu USA stwierdził, że swoimi wcześniejszymi 
działaniami M. Tandja sam sprowokował późniejszy zamach stanu przeciw-
ko sobie16. Poparcie ludności nie kierowało się jednak personalnie w stronę 
liderów puczu, lecz było raczej ogólnym oparciem dla powrotu demokracji 
– ich transparenty głosiły „Niech Żyje Demokracja”. Nowi przywódcy kraju, 
występujący pod nazwą Najwyższa Rada na rzecz Przywrócenia Demokracji, 
zapowiedzieli przeprowadzenie wyborów, udali się też do przywódców państw 
regionu (Nigerii, Togo, Ghany i Burkiny Faso), by wyjaśniać własne zamiary. 
Pomimo oficjalnego potępienia przewrotu szef misji ECOWAS wypowiadał się 
pozytywnie o intencjach wojskowych. W prywatnych rozmowach dyplomaci 
przyznawali, że nowa sytuacja daje szanse na szybkie wyjście kraju z kryzysu 
politycznego17. Przywódca wojskowych, Salou Djibo ogłosił powołanie cywilne-
go przejściowego rządu, nadzorującego proces przechodzenia do demokracji, 

14 Niger opposition scorns referendum, „AlJazeera.net” 08.08.2009, http://english.aljazeera.
net/news/africa/2009/08/200988183348858186.html [24.04.2010].

15 Niger: U.S., Ecowas Refuse to Recognize Tandja, „AllAfrica.com” 24.12.2009, http://alla-
frica.com/stories/printable/200912240515.html [24.04.2010].

16 Niger soldiers say coup ‘patriotic’, „AlJazeera.net” 19.02.2010, http://english.aljazeera.
net/news/africa/2010/02/2010218225146122602.html [24.04.2010].

17 Niger transitional government named, „AlJazeera.net” 01.03.2010, http://english.aljazeera.
net/news/africa/2010/03/201031201533575282.html [24.04.2010].
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który miał zająć jeden rok. Nowy premier Mahamadou Danda skompletował 
rząd technokratów i rozpoczął urzędowanie od energicznych działań na rzecz 
odsunięcia groźby klęski głodu. Ten podstawowy problem ignorowany był przez 
jego poprzednika. Wojskowi członkowie junty zainicjowali prace nad nową 
konstytucją i ogłosili kalendarz wyborczy, który miał zakończyć się wyborem 
prezydenta na przełomie 2010 i 2011 roku. Zapowiedzieli też, że sami nie 
wezmą udziału w nadchodzących wyborach.

Członkowie junty usunęli z projektu konstytucji postulowane prawo zgła-
szania spraw do Sądu Konstytucyjnego przez organizacje społeczne, wykreślili 
też możliwość obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Nie przyjęli sugestii 
zniesienia kary śmierci i zaproponowali możliwość kontroli „moralnego sprawo-
wania się” wysokich urzędników. Wątpliwości budziły też działania podlegającej 
wojskowym Komisji ds. Walki z Przestępstwami Finansowymi i Gospodarczymi, 
która oskarżyła ponad 200 wysokich urzędników o korupcję i nakazała im 
zwrócić państwu przywłaszczone pieniądze. Referendum w sprawie konsty-
tucji odbyło się 31 października, na kilka tygodni po sygnałach o tarciach 
wewnątrz junty. Część wojskowych miała być niechętna przekazaniu władzy 
cywilom. Projekt został jednak przyjęty przytłaczającą większością głosów 
(przy 50% frekwencji)18. Jego uchwalenie dowodzi konsekwencji w realizacji 
raz powziętego scenariusza zarówno wśród wojskowych jak i obywateli. O ca-
łościowy bilans dorobku Najwyższej Rady na rzecz Przywrócenia Demokracji 
będzie można pokusić się dopiero po pełnym przekazaniu przez nią władzy 
demokratycznie wybranym prezydentowi i rządowi.

* * *

Przewroty w Gwinei i Nigrze, mimo wszystkich towarzyszących im wątpli-
wości, wpisują się w nowy trend, który można nazwać falą „demokratycznych 
przewrotów”. Czas pokaże, na ile trwałe okażą się instytucje powołane w ich 
wyniku i jak długo utrzyma się społeczne poparcie dla tego typu interwencji. 
Jest to szczególnie niepewne w przypadku państw, które po raz pierwszy 
otrzymują szansę demokratycznego rozwoju. Przykład Mauretanii, gdzie 
wybrany w wolnych wyborach pierwszy prezydent utrzymał się przy władzy 
zaledwie przez 2 lata, pokazuje, że droga na skróty nie sprzyja zakorzenia-
niu się kultury pluralizmu politycznego19. Obserwowane zjawisko powoduje 

18 Niger’s encouraging step, „Daily Trust”, 08.11.2010, http://www.dailytrust.dailytrust.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=6136:nigers-encouraging-step&catid
=17:editorial&Itemid=9 [25.04.2010].

19 Mauritania: Overview of Pressures Leasing to Military Coup, „Irin News”, 08.08.2008, 
http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=79735 [24.04.2010].
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pewne rozdwojenie w postawach Unii Afrykańskiej, bloków regionalnych czy 
państw i organizacji zachodnich. Wiedzą one, że muszą oficjalnie piętnować 
puczystów. Zależy od tego wiarygodność ich deklarowanego przywiązania do 
demokratycznych zasad. Przeprowadzane w konsekwencji zamachów stanu 
projekty transformacji zyskują więc ciche, kuluarowe poparcie społeczności 
międzynarodowej. 

W momencie, kiedy walka z zamachami stanu w Afryce wydawała się 
być wygrana, „demokratyczne przewroty” jawią się jako przeszkoda w do-
prowadzeniu tego procesu do końca. Pojawia się obawa o ich destabilizujący 
wpływ na inne państwa. Jednocześnie towarzyszy im poszerzenie przestrzeni 
wolności obywatelskiej, której wielu państwom należałoby życzyć. Jak dotąd, 
pomimo wszystkich wątpliwości i rozczarowań towarzyszących opisywanym tu 
wydarzeniom, demokratyczne aspiracje mieszkańców znajdują odbicie w ko-
lejnych akcjach wojskowych na rzecz przywrócenia pluralistycznych rządów 
cywilnych, będących synonimem postępu. Z pewnością więc nowe zjawisko 
wynika do pewnego stopnia z nastrojów społecznych i nie występowałoby, 
gdyby nie odpowiadało na konkretne zapotrzebowanie. Demokratyczny eks-
peryment jest więc prowadzony jednocześnie „od góry” i „od dołu”. Jest nie 
tylko przejawem dorastania pokolenia „oświeconych” wojskowych, ale reali-
zacją nowej formy cichej umowy społecznej. W jej ramach obywatele danego 
kraju i organizacje międzynarodowe akceptują tymczasowo przejęcie władzy 
przez wojskowych, których zadaniem jest przygotowanie ramowych warun-
ków powrotu do demokracji, a następnie wycofanie się z życia publicznego. 

Decydującym kryterium oceny poszczególnych przypadków jest porówna-
nie zakresu wolności obywatelskiej przed zamachem stanu i tej, jaka miała się 
pojawić, gdy jego cele zostaną zrealizowane. Sympatia ludności dla tego typu 
rozwiązań okazuje się stabilna. Nawet postępująca degeneracja tymczasowych 
rządów i ich wycofywanie się z części początkowo przyjętych zobowiązań nie 
zmniejsza poparcia obywateli dla samego modelu „przyspieszonej ścieżki do 
demokracji”. W tych państwach, gdzie po raz pierwszy miały zostać ustano-
wione rządy pochodzące z wolnych wyborów (Mauretania, Gwinea) nawet 
czasowe powodzenie tego rodzaju projektów ma ogromne znaczenie. To, jak 
zapiszą się w pamięci pokładających w nich nadzieję ludzi, wpłynie na sposób 
postrzegania demokracji jako takiej. Nie należy więc dziwić się, że spotykają 
się one z ambiwalentnym przyjęciem ze strony wspólnoty międzynarodowej 
– na pewno nie są en bloc odrzucane. Można spodziewać się, że najbliższa 
przyszłość przyniesie kolejne przykłady „demokratycznych przewrotów”. Py-
tanie, czy na kontynencie będzie z tego powodu więcej demokracji, pozostaje 
jednak otwarte.
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RAFAŁ WIŚNIEWSKI 

WEB 2.0 I JEGO WROGOWIE
Zmiany społeczno-kulturowe w Afryce Północnej

Wydarzenia, które miały miejsce na przełomie 2010 i 2011 roku na Bliskim 
Wschodzie i Afryce Północnej, postrzegane były w dyskursach publicystycznych 
jako np. „Arabska Wiosna Ludów”, „Arabska Zima Ludów”, „Arabskie Przebu-
dzenie” itp.1 Niezależenie od sposobu prowadzonej narracji nakreślonej przez 
globalne media wskazywano, że ruchy społeczne w krajach arabskich wykorzy-
stywały Internet oraz serwisy społecznościowe (Web 2.0) umożliwiające komu-
nikację w dość specyficznych warunkach. Jak podkreślają badacze, potencjał 
Internetu został użyty na skalę wcześniej nieznaną w celu obalenia reżimów 
politycznych2. Internet stał się również jednym czynników umożliwiających tzw. 
„efekt Chomeiniego”: ludzie, wychodząc na ulice, mogli się „policzyć” i zobaczyć, 
jak wielu jest zwolenników zmiany rządów, co w przypadku siedzenia przed 
komputerem nie zawsze było przecież możliwe. Podobna sytuacja miała miejsce 
we wszystkich krajach objętych masowymi ruchami społecznymi (znamiennym 
przykładem były demonstracje społeczności egipskiej na placu Tahrir zwoływane 
za pośrednictwem Facebooka). Nieco podobne zmiany kultury dostrzegała już 
w latach czterdziestych ubiegłego wieku Margaret Mead. Pomimo diametralnej 
różnicy technologii, poczynione przez nią uwagi warte są przypomnienia. Mead 
w swojej pracy dokonała podziału kultury na prefiguratywną, kofiguratywną 
i postfiguratywną3. Z punktu widzenia naszych rozważań istotna jest ta trzecia. 
To typ kultury związany z szybkimi zmianami, w którym w coraz większym 
stopniu to nie rodzice zajmują się enkulturacją, ale dzieci uczą dorosłych. Taka 

1 Por. Arabska wiosna ludów, „Wprost.pl”, 2 lutego 2011 http://www.wprost.pl/ar/229866/
Arabska-wiosna-ludow/ [23.10.2011]; J.S. L a n d a y, W.P. S t ro b e l, Arabska zima ludów, 
„Los Angeles Times”, 15 lutego 2011, http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/swiat/arabska-zima-
-ludow,1,4175783,wiadomosc.html [23.10.2011]; Arabskie przebudzenie, http://www.tvn24.
pl/0,11160,,,arabskie-przebudzenie,raport.html [23.10.2011].

2 J. Z d a n o w s k i, Bliski Wschód 2011: bunt czy rewolucja?, Kraków 2011 (zwłaszcza rozdz. X).
3 M. M e a d, Kultura i tożsamość, Warszawa 2000, s. 96–133.
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sytuacja różni się więc zasadniczo od klasycznie przyjętego procesu enkulturacji 
czy socjalizacji. Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne (komputer, opro-
gramowanie, telefon itd.) tworzone są w taki sposób, żeby użytkownik mógł 
z nich korzystać w sposób „intuicyjny”. Obecnie w wielu regionach na świecie 
dzieci, nie mając odpowiednich kompetencji kulturowych (nie potrafią czytać 
czy pisać), potrafią biegle posługiwać się narzędziami teleinformatycznymi. 
Zdarza się też, że przekazują zdobyte informacje rodzicom. To właśnie młodsza 
generacja przekazuje rodzicom informacje o sposobach i możliwościach wyko-
rzystania narzędzi teleinformatycznych. Dziecko, wychowując się w środowisku 
rodzinnym, w którym wykorzystuje technologie, nabiera nowych kompetencji 
kulturowych oraz tworzy, używając terminologii Pierre’a Bourdieu, swoisty 
habitus4. Internet i technologia z nim związana staje się obecnie najbardziej 
dynamicznym medium dokonującym dekonstrukcji istniejących systemów kul-
turowych niemal na całym globie. 

W przypadku Afryki Północnej Internet stał się zapalnikiem ruchów spo-
łecznych, aktywizował bowiem potencjały społeczne, które uzewnętrzniały się 
w postaci zbiorowych protestów na skalę wcześniej nieznaną. Facebook, Twitter 
i inne serwisy społecznościowe umożliwiły porozumiewanie się osób będących 
w samym środku wiru wydarzeń, jak również informowanie społeczności nie-
mającej bezpośredniej styczności z tymi wydarzeniami. Przestrzeń Internetu 
stała się swoistą mapą obrazującą aktywność, intensywność oraz rodzaj działań 
podejmowanych przez aktorów społecznych. Jak już zauważono, Internet nie był 
mapą statyczną, lecz dynamiczną, bowiem procesy, o których tu mowa, odbywały 
się w ramach interakcji społecznych. Aktywność użytkowników serwisów społecz-
nościowych w czasie gwałtownych ruchów społecznych w Egipcie, Tunezji, Libii 
czy Syrii ukazała jeszcze jeden dość istotny aspekt, a mianowicie to, że kontakty 

4 Habitus – termin wykorzystywany w naukach społecznych. W ujęciu Pierre’a Bourdieu 
habitus to system nie w pełni uświadamianego myślenia, działania, odruchów i nawyków, który 
jest przekazywany w procesie socjalizacji na jej kolejnych etapach. Termin habitus pojawia się 
również u innych autorów, choć ma nieco inne znaczenie, np. można przyjąć, że dla Marcela 
Maussa oznacza on zdolność wykonywania określonej rzeczy. W jego ujęciu habitus odnosi się 
do nabytych odruchów ciała, np. sposobów chodzenia, ale też pływania (ponieważ kogoś uczono 
pływać z głową nad wodą, teraz nie może się tego oduczyć), biegania, noszenia rzeczy, pielęgnacji 
ciała (mydlenie, szorowanie, pielęgnacja ust itp.); por. M. M a u s s, Socjologia i antropologia, 
Warszawa 2001, s. 399–410; por. także N. E l i a s, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, 
Warszawa 1980, s. 370. Chris Allen uważa, że habitus jest „przeszłością obecną w teraźniej-
szości”, odzwierciedla zakodowane oczekiwania i świadomość „miejsca w świecie” (sposoby 
chodzenia, siadania, mówienia, patrzenia, robienia różnych rzeczy, a także odzwierciedlone 
sposoby myślenia); por. Ch. A l l e n, Bourdieu’s Habitus, Social Class and the Spatial Worlds of 
Visually Impaired, „Urban Studies”, 2004, nr 3, s. 493.
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pośrednie w przestrzeni indywidualnej przekładają się na kontakty bezpośrednie 
w przestrzeni publicznej. Inaczej mówiąc, internauci w sieci kontaktowali się ze 
sobą i ustalali miejsce, formę i rodzaj aktywności podczas codziennych wieców 
na ulicach północnoafrykańskich miast. Kwestia wydaje się dość oczywista, warto 
jednak zaznaczyć, że takie procesy zachodziły w środowisku, gdzie swobody 
obywatelskie są ograniczone, osiągnęły też skalę w dziejach tego kontynentu 
wcześniej nienotowaną. Internet umożliwia bowiem nieograniczony dostęp do 
informacji z wielu niezależnych od siebie źródeł. Umożliwia komentowanie 
wydarzeń, przekazywanych przez media informacji oraz konstruowanie wirtu-
alnej przestrzeni (własne serwisy, blogi itd.). Pluralizm form komunikacyjnych 
wzmacnia rolę uczestnika: serwisy społecznościowe stały się przestrzenią wol-
nych działań obywatelskich, działania te były bowiem uruchamiane oddolnie 
i aktywizowały jednostki niebiorące wcześniej udziału w rozmaitych formach 
manifestowania sprzeciwu wobec władzy państwowej5. Internet jako medium 
interaktywne stwarza różne możliwości promowania nowych idei politycznych 
czy też polityków, którzy mieli utrudniony dostęp do potencjalnych wyborców. 
Jest to proces dwu- i wielokierunkowy, ponieważ nie tylko reżimy mogą uży-
wać Internetu dla celów propagandy, ale również ich adwersarze wpływają 
na zawartość serwisów takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Mimo prób 
ingerencji instytucji państwowych za pośrednictwem nowoczesnej technologii 
(cenzurowanie dostępu do informacji) państwo ma tu jednak ograniczone pole 
działania. Pomimo ograniczeń, z jakimi spotyka się odbiorca, nie musi on być 
zdany wyłącznie na interpretacje wydarzeń ze strony mediów kontrolowanych 
przez takie czy inne instytucje. Istotną cechą nowoczesnej technologii jest bo-
wiem rosnące znaczenie roli jednostki jako nadawcy informacji, komunikatu. 

Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na znaczenie Internetu w prze-
mianach w Afryce Północnej jest wzrost liczby jego użytkowników. Proces ten 
ma charakter zarówno regionalny jak i lokalny. Podkreślenie obu wymiarów 
jest zasadne, ponieważ większość internautów w krajach Afryki Północnej 
korzysta ze stron w języku, którym się posługuje tj. arabskim, francuskim oraz 
angielskim. Serwisy są interaktywne, stwarzając wiele możliwości promocji 
alternatywnych rozwiązań politycznych, będąc również bodźcem aktywizu-
jącym członków danej społeczności. Inaczej mówiąc, użytkownicy nie tylko 
korzystają biernie z serwisów, tzn. zapoznają się z informacjami (jak to było 
we wcześniejszym Web 1.0), ale stają się aktywnymi użytkownikami Internetu, 
mogąc informacje nie tylko odtwarzać, ale także wytwarzać i przetwarzać (Web 
2.0), zgodnie z zasadą, że „Informacja musi być wolna” czyli zdecentralizowana 

5 J.-G. B i d i m a, The Internet and the African Academic World, „Diogenes”, 311(2006), s. 95.
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oraz pluralistyczna. Taki stan rzeczy, jak słusznie zauważają Peter Johan Lor 
i Johannes Jacobus Britz, jest przejściem od społeczeństwa informacyjnego 
zogniskowanego na technologiach, informacji i komunikacji (ICT – Information 
and Communication Technologies) do społeczeństwa opartego na wiedzy, w któ-
rym akcent kładzie się na treść (kreacje, dystrybucje i użycie informacji) oraz 
rozwój potencjałów ludzkich6. W ujęciu wspomnianych autorów wskaźnikami 
społeczeństwa wiedzy są: produkcja wiedzy (poziom edukacji), refleksyjne 
przetwarzanie wiedzy oraz możliwości swobodnego tworzenia wiedzy (a nie 
tylko korzystanie z ICT), czyli procesy, które sprzyjały wykorzystaniu serwisów 
społecznościowych dla obalenia panujących władców. 

W okowach Digital divide

Procesy zachodzące w sferze informatycznej nie są równomierne m.in. 
z powodu różnych rytmów rozwoju technologicznego, ekonomicznego czy kul-
turowego7. W tej kwestii badacze prezentują dwa odmienne stanowiska. Jedni 
twierdzą, że technologia, a szczególnie Internet, niweluje asymetrię i bariery 
technologiczne8: rozwój informatyzacji pozwala na zmniejszanie dystansu 
między państwami biednymi i bogatymi. Z drugiej strony mamy tych, którzy 
uważają, że podział na bogatych i biednych będzie się zwiększał wraz z globa-
lizacją informatyczną. Państwa niedoinwestowane technologiczne będą jeszcze 
bardziej zacofane, zaś istniejących dysproporcji w obecnym stanie rzeczy nie 
sposób zmniejszyć. Kraje wysoko rozwinięte będą przodowały w badaniach 
i rozwoju technologii, państwa biedne natomiast będą wykluczone z rozwoju 
informatyzacji. Marginalizacja w skali makro będzie objawiała się w postaci 
„kolonializmu elektronicznego”9, a w państwach zacofanych technologicznie 
pojawią się „przeżytki peryferyjne”10, czyli narzędzia pierwotne, które z cen-
trum zostały już wycofane na rzecz bardziej zmodyfikowanych. Za przykład 
może służyć firma Microsoft, która w pierwszej kolejności sprzedaje swój 
system operacyjny państwom wysoko rozwiniętym, a dopiero później innym 

6 P.J. L o r, J.J. B r i t z, Is a knowledge society possible without freedom of access to informa-
tion?,„Journal of Information Science”, 33(2007), nr 4, 2007, s. 388.

7 M. C a s t e l l s, Galaktyka Internetu: refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, 
Warszawa 2003.

8 R.H. A n d e r s o n, T.K. B i k s o n, S.A. L a w, B.M. M i t c h e l l, Universal Access to E-
-Mail: Feasibility and Societal Implication, Santa Monica 1995, http://www.rand.org/pubs/
monograph_reports/MR650/index.html [10.01.2012].

9 T.L. M c P h a i l, Electronic Colonialism, Newbury Park 1987.
10 R. L i n t o n, Dyfuzja, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-

-Kana, J. Szacki, Warszawa 1975, s. 265.
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krajom. Niezależnie jednak od „nierówności cyfrowych”, należy zaznaczyć, że 
w Afryce Północnej jest największa liczba użytkowników Internetu i serwisów 
społecznościowych. Prym po tym względem (nie tylko w Afryce Północnej, 
ale generalnie w całej Afryce) wiodą mieszkańcy Egiptu, Maroka, Algierii 
czy Tunezji11. Z tabeli 1 widać, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat w Afryce 
nastąpił dynamiczny rozwój Internetu. Mimo to jednak w porównaniu z in-
nymi regionami świata kontynent ten jest w dalszym ciągu technologiczne 
niedoinwestowany. Pippa Norris12 w swoich analizach wyróżniła trzy aspekty 
nierówności. Pierwszym są globalne nierówności (global divide) w dostępie do 
Internetu pomiędzy społeczeństwami uprzemysłowionymi a rozwijającymi się; 
drugim – przepaści między bogatymi a biednymi tej samej nacji (social divide). 
Trzeci aspekt to nierówności w praktycznym stosowaniu technologii w życiu 
publicznym (democratic divide)13. Aby zniwelować nierówności powinno się 
dokonywać transferu technologii z obszarów centralnych do peryferyjnych14. 
W ocenie autorki nic takiego się nie dzieje, a obserwowane działania mają 
charakter pozorny i utrzymują supremację krajów rozwiniętych technologicznie.

Tab. 1. Dynamika rozwoju Internetu w ujęciu makrostrukturalnym

Źródło: Internet word stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm [16.05.2011].

11 Middle East & North Africa. Facebook Demographics, [Raport maj 2010], http://www.
spotonpr.com/wp-content/uploads/2010/05/FacebookMENA_24May10.pdf [23.10.2011]; Africa 
top Internet Countries, http://www.internetworldstats.com/stats1.htm [23.10.2011].

12 P. N o r r i s, The Digital Divide, New York 2001, ksghome.harvard.edu/~.pnorris.shoren-
stein.ksg/acrobat/digitalch1.pdf [5.07.2007].

13 P. L e v i n s o n, Digital McLuhan, London 1999, s. 70–74.
14 J.E. S t i g l i t z, A. C h a r l t o n, Fair trade. Szansa dla wszystkich, Warszawa 2007, s. 143.
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Nakładając powyższe dane na mapę całej Afryki możemy dostrzec, że jest 
to rozmieszczenie asymetryczne, bowiem kraje Afryki Północnej (Egipt, Maroko, 
Algieria czy Tunezja) posiadają nadreprezentację internautów – oczywiście tylko 
w perspektywie kontynentalnej15. Podobne dane otrzymujemy, analizując liczbę 
użytkowników Internetu w stosunku do populacji danego kraju jak i liczbę 
użytkowników jednego z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, 
jakim jest Facebook. I tak, ograniczając się tylko do krajów Afryki Północnej, 
w Algierii było 4,7 mln użytkowników Internetu, co stanowiło 13,6% populacji 
kraju (z tego 1 387 080 jest także użytkownikami Facebooka). W Egipcie było 
17,06 mln użytkowników Internetu, co stanowi 21,2% populacji kraju (z tego 
4 595 160 to użytkownicy Facebooka). W Libii było 353 900 użytkowników 
Internetu, stanowiących 5,5% populacji kraju (w tym 182 380 to użytkownicy 
Facebooka). W Maroku z Internetu korzystało 10 442 500 ludzi stanowiących 
33,4% populacji kraju (w tym 2 478 940 było użytkownikami Facebooka). 
Wreszcie w Tunezji z Internetu korzystało 3,6 mln osób, stanowiących 34% 
populacji kraju (1 671 840 z nich to użytkownicy Facebooka)16. Przyglądając się 
tym danym, można odnieść wrażenie, że procesy informatyzacji skorelowane 
są z intensywnością ruchów społecznych Afryki Północnej. Oczywiście trzeba 
zaznaczyć, że znaczenie i rola procesów informatyzacji i ich skutki były zróż-
nicowane zarówno w poszczególnych krajach, jak i w obrębie danego kraju ze 
względu na nierówności cyfrowe (digital divide). Czynnikami mającymi wpływ 
na nierówności cyfrowe w Afryce Północnej są: płeć (zdecydowaną większość 
użytkowników Internetu stanowią mężczyźni), wiek (z Internetu korzystają 
głównie osoby w przedziale wiekowym do 35. roku życia), a także, używając 
terminologii P. Bourdieu, kapitał ekonomiczny, społeczny oraz kulturowy. Przez 
kapitał ekonomiczny rozumie się w tym wypadku wyposażenie niezbędne do 
korzystania z komputerów, tj. narzędzia, oprogramowanie i dostęp (w szcze-
gólności szerokopasmowy) do sieci. Kapitałem kulturowym byłaby wiedza 
(innowacyjna) wraz z odpowiednim poziomem innych kompetencji kulturo-
wych. Kapitał społeczny natomiast stanowiłaby sieć relacji i znajomości, czyli 
osób posługujących się komputerami i Internetem w celach zawodowych oraz 
prywatnych (na Facebooku zwykle spotykały się osoby znajome), a także miej-
sce zamieszkania (wśród użytkowników Facebooka zdecydowanie dominowali 
mieszkańcy miast)17. Można przyjąć, że są to wskaźniki społeczno-demograficz-

15 Africa Development indicators 2010, Washington 2010, s. 107–108. 
16 Africa, http://www.internetworldstats.com/africa.htm [16.05.2011].
17 Warto zauważyć, że centra masowych ruchów społecznych w Afryce Północnej były zlo-

kalizowane w miastach. Warto zaznaczyć, co nie zawsze jest przywoływane, że w aglomeracjach 
miejskich istnieje przede wszystkim dostęp do niezbędnej infrastruktury w tym do energii elek-
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ne charakteryzujące organizatorów protestów w ramach „arabskiej wiosny”. 
Podobne stanowisko dotyczące nierówności cyfrowych odnajdujemy u J. van 
Dijaka oraz K. Hackara, którzy wskazują następujące przyczyny zacofania 
technologicznego: niewystarczająca infrastruktura, brak potrzeby używania 
nowoczesnych mediów oraz strach przed ich użyciem, brak sprzętu i techno-
logii oraz niewystarczająca liczba osób posiadających niezbędne kompetencje 
w zakresie technologii18. 

Innym czynnikiem wpływającym na możliwości wykorzystania Internetu 
w Afryce Północnej jest stosunek doń władzy państwowej i religijnej. Generalnie 
tamtejsza władza traktuje Internet jako zbyteczny luksus: państwa nie stać, 
aby go wspierać, jest bowiem wiele innych bieżących potrzeb. Początkowo 
władze wiązały z Internetem pozytywne oczekiwania, licząc na intensyfika-
cję oddziaływania na użytkowników tego medium. Jednak z czasem okazało 
się, że pomimo form ograniczenia możliwości dostępu do treści niezgodnych 
z ideologią władz, Internet stwarza możliwości ominięcia zakazów i korzy-
stania z „niebezpiecznych” treści. Na początku nie dostrzegano komunikatów 
skierowanych przeciw władzy w Internecie, kiedy jednak w końcu zauwa-
żano problem, władze nie mogły już nad nim zapanować. Próbując odciąć 
mieszkańców od Internetu, wywołały efekt odwrotny od zamierzonego, gdyż 
ludzie zaczęli gromadzić się w przestrzeni publicznej tj. na ulicach, placach. 
Jak słusznie podkreśla Ali Houissa „cenzura na Bliskim Wschodzie [i w Afryce 
Północnej – RW] była zawsze ulubioną metodą trzymania w ryzach tego, co 
uważane jest za zepsutą zachodnią kulturę”19. Właśnie brak możliwości pełnej 
kontroli treści na serwisach społecznościowych powodował ich „wirusowe” 
rozpowszechnianie się, co z kolei przyczyniło się do zainicjowania przemian 
politycznych w Egipcie, Tunezji czy Libii. 

* * *

Aktywność społeczeństwa w przestrzeni Internetu nie jest niczym szcze-
gólnym w kontekście przeobrażeń, jakie dokonują się na skutek procesów 

trycznej niezbędnej do zasilania urządzeń teleinformatycznych. Jeśli sprzęt nie jest odpowiednio 
zasilany, możemy go traktować wyłącznie jako ozdobę domu, a zatem bez prądu losy rewolucji 
mogłyby mieć zdecydowanie odmienny przebieg. Por. R. Wi ś n i e w s k i, Co z globalną wioską? 
Afryka wobec wyzwań teleinformatycznych, w: Afryka na progu XXI wieku. Polityka kwestie społeczne 
i gospodarcze, red. D. Kopiński, A. Żukowski, Warszawa 2009, s. 311–320.

18 J. v a n  D i j k, K. H a c ke r, The digital divide as a complex, dynamic phenomenon, „The 
Information Society”, 19(2003), nr 4, s. 315–326.

19 A. H o u i s s a, The Internet predicament in the Middle East and North Africa: connectivity, 
access and censorship, „Journal of Librarianship and Information Science”, 32(2000), nr 2, s. 59.
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globalizacji. Jednak skala i siła a także forma wykorzystania Internetu w Afryce 
Północnej w trakcie wydarzeń z lat 2010–2011 okazała się dość zaskakująca. 
W różnych dyskursach pojawiały się głosy, że reżimy w niektórych państwach 
Afryki Północnej zostały obalone przez pokolenie Facebooka. Rzeczywiście, 
Internet odegrał istotną rolę w przemianach w Egipcie, Tunezji, Maroku, Libii 
czy Syrii, jednak sama aktywność internautów oraz efektowne działania w In-
ternecie i na ulicach to jeszcze zbyt mało, żeby w kategoriach socjologicznych 
mówić o pokoleniu, które stworzyło spektakularny ruch społeczny. Nie zmienia 
to jednak faktu, że Internet staje się ważnym czynnikiem zmian społecznych, 
politycznych, a przede wszystkim kulturowych i to nie tylko w Afryce Północnej.
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PAWEŁ GÓRZNY

ZMIANY W DYWERSYFIKACJI HANDLU 
I INWESTYCJI MIĘDZYNARODOWYCH 

W AFRYCE SUBSAHARYJSKIEJ W OSTATNIM 
PÓŁWIECZU A ROZWÓJ EKONOMICZNY REGIONU

Obecna sytuacja gospodarcza państw Afryki Subsaharyjskiej określana 
jest mianem katastrofalnej1. Pod wieloma względami taka opinia wydaje się 
trafna. Celem poniższego artykułu nie jest jednak zarysowanie stanu gospo-
darek afrykańskich, ich całościowej struktury, problemów czy możliwości 
wprowadzania reform poprawiających obecną sytuację. Główny wątek analizy 
stanowi omówienie dwóch czynników związanych z rozwojem ekonomicznym 
regionu: struktury międzynarodowej wymiany handlowej regionu oraz związku 
między eksportem produktów z państw subsaharyjskich a napływem zagra-
nicznych inwestycji. Metodologicznie rzecz ujmując, celem tego opracowania 
jest opis zjawiska, a nie wnikanie w jego przyczyny czy skutki dla innych sfer: 
gospodarczej, politycznej czy społecznej. 

Rozwój gospodarczy krajów Afryki Czarnej jest uzależniony od bardzo 
wielu czynników, w tym w znacznej mierze od struktury handlu międzyna-
rodowego. Gospodarki państw afrykańskich oparte są w dużym stopniu na 
eksploatacji i eksporcie kilku surowców czy płodów rolnych, ponadto bardzo 
często zależą od niewielkiej liczby partnerów2. Sytuacja ta jest w dużej mierze 
następstwem podziału kolonialnego, co dokładnie widać, kiedy uwzględni się 
fakt, że większość wymiany handlowej następuje między dawnymi metropo-
liami a ich koloniami – przykładowo już w 1982 roku Francja kupowała 73% 
wszystkich towarów eksportowanych z Nigru, 40% z Senegalu i 34% z Republiki 
Środkowoafrykańskiej. Podobnie import z Francji do tych krajów zajmował 

1 Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w: J.J. M i l e w s k i, Afryka – półwiecze nie-
podległości – czas wielkich wydarzeń i bilansu, w: Rocznik Strategiczny, 2009/2010, s. 313–320.

2 G. M u t u m e, How to boost trade within Africa. Lower barriers and diversify production, 
„Africa Recovery”, 16(2002), nr 2–3.
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w bilansie tego samego roku odpowiednio 44%, 40% i 63%3. W latach osiem-
dziesiątych XX wieku do handlu z państwami afrykańskimi prowadzonego 
przez dawne metropolie kolonialne dołączyły Stany Zjednoczone, Japonia 
oraz Niemcy. W ostatnim czasie coraz bardziej widoczna staje się wymiana 
handlowa z Chinami4. Niewielka liczba znaczących partnerów5 sprawia, że 
gospodarki afrykańskie są bardzo mocno narażone na częste kryzysy wywoły-
wane wahaniami cen surowców nie tylko na rynkach światowych, ale też na 
lokalnych rynkach europejskich. Współczesne dane ekonomiczne potwierdzają 
utrzymywanie się niskiego poziomu dywersyfikacji w handlu międzynarodo-
wym prowadzonym przez większość państw Czarnej Afryki – niemniej części 
z nich udało się w znacznym stopniu poprawić wyniki bilansu handlowego 
poprzez zmiany w strukturze wymiany handlowej. 

Jednym ze wskaźników dobrze obrazujących to zjawisko dywersyfikacji 
w handlu międzynarodowym jest udział, jaki ma handel międzynarodowy 
w ramach własnego regionu w odniesieniu do handlu z innymi częściami 
świata (czyli, przykładowo, jaki jest udział w strukturze wymiany handlowej 
państw afrykańskich partnerów z Afryki względem udziału partnerów spoza 
Afryki). Najwyższe wskaźniki6 udziału handlu wewnątrz swojego regionu 
względem handlu z innymi obszarami świata od wielu lat mają kraje Ameryki 
Północnej, następnie kraje europejskie i Azji Środkowej, dalej region Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii. Najsłabsze wyniki 
mają państwa Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki 
oraz Azji Południowej. Niski udział handlu z państwami z własnego regionu 
w porównaniu do handlu z partnerami z innych części świata w przypadku 
krajów Bliskiego Wschodu czy Azji Południowej jest w dużej mierze zrozu-

3 M.S. S z c z e p a ń s k i, Manowce władzy. Rzecz o elitach afrykańskich, Warszawa 1989, 
s. 96–97.

4 Więcej na temat problematyki chińskiej obecności w Afryce można dowiedzieć się m.in. 
z opracowań: K. B ro w n, H. C h u n, China in Africa, w: Asia Programme Briefing Note ASP 
2009/02, 2009; L.M. M a r a f a, Africa’s Business and Development Relationship with China: 
Seeking Moral and Capital Value of the Last Economic Frontier, African Economic Conference,  
http://www.uneca.org/aec/documents/Lawal%20M%20Marafa.pdf, 2007; Hailukong, China’s 
military presence in Africa and the possibility of path, http://www.armybase.us/forum/angola/
china’s-military-presence-in-africa-and-the-possibility-of-path/, 2010; M. Po l i t z e r, China and 
Africa: Stronger Economic Ties Mean More Migration, w: Migration Information Source, 2008; 
2004 Comprehensive Report on U.S. Trade and Investment Policy Toward Sub-Saharan Africa and 
Implementation of the African Growth and Opportunity Act, Waszyngton: Office of the United 
States Trade Representative, 2004, s. 13–15.

5 World Development Indicators 2001, Waszyngton: World Bank, 2001.
6 World Development Indicators 2010, Waszyngton: World Bank, 2010.
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miały. Wynika m.in. z niskiej dywersyfikacji samych towarów eksportowych 
(w przypadku Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są to przeważnie tylko ropa 
naftowa i gaz ziemny), ale w niektórych przypadkach wynika także z wysoce 
rozwiniętej polityki samowystarczalności gospodarczej (opartej na handlu 
wewnątrzpaństwowym a nie regionalnym) – dotyczy to głównie w państw 
o dużym potencjale produkcyjnym i konsumpcyjnym (np. Indie, Pakistan). 
Sytuacja w Czarnej Afryce jest dość specyficzna, gdyż za niskim poziomem 
dywersyfikacji handlowej nie przemawiają ani potrzeby tych państw, ani 
możliwości eksportowe, natomiast silny wpływ ma z pewnością tradycja wy-
miany handlowej opartej właśnie na eksploatacji tylko wybranych surowców 
i ich eksportu do nielicznych odbiorców. Zrównoważona wartość importu 
i eksportu w handlu wewnątrz regionu Afryki Subsaharyjskiej od początku lat 
dziewięćdziesiątych przekracza 10%. Oznacza to, że odbiorcy 90% produkcji 
afrykańskiej znajdują się poza tym regionem.

Wskaźnik przedstawiony na wykresie opiera się na danych dotyczących 
wymiany handlowej z innymi państwami regionu, ale z wyłączeniem handlu 
wewnątrzpaństwowego (handlu wewnętrznego każdego państwa traktowane-
go indywidualnie). Ostatnie dostępne dane uwzględniające wielkość handlu 
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wewnątrzpaństwowego pochodzą sprzed ponad 10 lat (z 2001 roku), ale 
biorąc pod uwagę bardzo stabilny charakter zmian w wymianie w ramach 
całego regionu w tym okresie, można przyjąć, że dane te zmieniły się jedynie 
w niewielkim stopniu. W 2001 roku szacowano, że udział wymiany handlowej 
w ramach własnego regionu z uwzględnieniem handlu wewnątrzpaństwowego 
dla Afryki Subsaharyjskiej wynosił 2% (po 2% eksport i import)7. 

Tak mały udział w handlu wewnątrzkontynentalnym jest zjawiskiem spe-
cyficznym w skali światowej i charakteryzuje tylko Czarną Afrykę. Wiąże się to 
m.in. z ciągłym uzależnieniem handlowym od krajów europejskich – dawnych 
kolonizatorów8, bowiem głównymi partnerami państw afrykańskich w handlu 
są Wielka Brytania i Francja, a w przypadku Angoli i Mozambiku – Portugalia. 
Niska dywersyfikacja w handlu międzynarodowym jest nie tylko następstwem 
uzależnienia od współpracy z gospodarkami europejskimi, ale także skutkiem 
struktury gospodarczej w samej Czarnej Afryce. Kraje afrykańskie wytwa-

7 African Development Indicators 2001, Waszyngton: World Bank, 2001.
8 G. M u t u m e, How to boost trade within Africa. Lower barriers and diversify production, 

„Africa Recovery”, 16(2002), nr 2–3, 2002.
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rzają niewiele dóbr wysokoprzetworzonych, koncentrując się na wydobyciu 
i eksporcie surowców naturalnych (niskoprzetworzonych) oraz produkcji 
i eksporcie wybranych produktów rolnych. To stanowi największą część pro-
dukcji i eksportu. Niewielka produkcja dóbr wysokoprzetworzonych trafia na 
lokalny rynek, nie zaspokajając go jednak, dlatego konieczny jest import tego 
typu produktów. Ich głównymi dostawcami są kraje wysokorozwinięte, a więc 
nieafrykańskie. Aby móc je zakupić, konieczne jest posiadanie odpowiednich 
zasobów finansowych, a te pochodzą głównie z dochodów z eksportu towarów 
niskoprzetworzonych. W ten sposób zamyka się błędne koło. 

Biorąc pod uwagę dostępne dane, można jednak zwrócić uwagę na szereg 
zmian, jakie w ostatnich latach nastąpiły w strukturze wymiany handlowej9. 
Region państw Azji Południowej, a także region Bliskiego Wschodu i Afryki 
Północnej zwiększyły udział handlu wewnątrz własnych regionów, w prze-
ciwieństwie do państw Czarnej Afryki, w których udział handlu w ramach 
własnego subkontynentu jeszcze się skurczył. We wszystkich wspomnianych 
regionach zwiększył się udział handlu z państwami spoza własnego regionu, 
ale zaliczanymi do gospodarek rozwijających się (a więc relatywnie słabo 
rozwiniętych), zmniejszył się natomiast udział handlu z gospodarkami wy-
sokorozwiniętymi. Z pewnością wpływ na to miało wzmożenie aktywności 
w handlu międzynarodowym dwóch podmiotów: Indii, a zwłaszcza Chin, 
które przyczyniły się do olbrzymich zmian w systemie gospodarki światowej. 
W przypadku Afryki zmiany te już są odczuwalne, nie tak bardzo jednak jak 
w przypadku Europy czy Stanów Zjednoczonych.

Dla Afryki jest to o tyle korzystny rezultat, że oznacza zwiększenie dy-
wersyfikacji w handlu międzynarodowym – pojawiło się więcej partnerów 
handlowych i to nie tylko z grupy państw najbogatszych, od których region 
był silnie uzależniony, ale także biedniejszych.

Afryka pod wieloma względami jest bardzo zróżnicowana, dotyczy to 
nie tylko kwestii kulturowych czy politycznych, ale także ekonomicznych. 
Państwa afrykańskie nie tylko posiadają zróżnicowane zasoby naturalne, ale 
bardzo zróżnicowane jest też nasycenie nimi – w niektórych państwach cen-
nych surowców praktycznie nie ma, w innych są duże złoża. Zróżnicowana 
bywa też struktura surowcowa poszczególnych terenów, czasami dominuje 
jeden surowiec, kiedy indziej jest ich znacznie więcej. Także modele rozwoju 
ekonomicznego poszczególnych państw afrykańskich są różne. Istnieją spore 
dysproporcje PKB i innych wskaźników ekonomicznych. Z punktu widzenia 
analizy problemu wymiany handlowej i systemu inwestycji międzynarodo-

9 World Development Indicators 2010, Waszyngton: World Bank, 2010.
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wych konieczne jest bardziej szczegółowe potraktowanie tematu i zejście na 
poziom poszczególnych państw. Bezcelowe wydaje się przy tym omawianie 
sytuacji we wszystkich państwach regionu – wystarczy wybrać kilka typowych 
przykładów. W niniejszym tekście do analizy wybrane zostały cztery państwa 
Czarnej Afryki, które mają bardzo niski (jak na średnią dla tego regionu) po-
ziom dywersyfikacji w handlu międzynarodowym, i cztery, w których poziom 
ten jest bardzo wysoki.

Wśród afrykańskich gospodarek10, cechujących się niskim poziomem 
dywersyfikacji w handlu regionalnym (w ramach Czarnej Afryki) czołową po-
zycję zajmują: Angola (po 5% eksportu i importu), Demokratyczna Republika 
Konga (8% eksportu i 55% importu), Gabon (2% eksportu i 10% importu) 
i Sudan (1% eksportu i 6% importu). Dane dotyczą 2008 roku, ale, co jest 
bardzo istotne, wyniki te nie są znacząco lepsze niż 10 lat wcześniej, czyli 
w 1998 roku. Odnosi się to w szczególności do eksportu. Poziom importu 
jest także niski (z wyjątkiem DRK, która importuje sporo żywności). W okre-
sie 1998–2008 nastąpił kilkusetprocentowy wzrost eksportu z Angoli, DRK, 
Gabonu i Sudanu do pozaafrykańskich krajów rozwijających się. Wzrost ten 
nastąpił kosztem wymiany handlowej z państwami wysokorozwiniętymi, 
których udział w handlu spadł z poziomu 74%–96% do poziomu 40–59%. 
Niemniej spadek eksportu do państw wysokorozwiniętych nie wpłynął na 
jednoczesny spadek importu dóbr z tych państw. Oznacza to, że w dalszym 
ciągu Angola, DRK, Gabon czy Sudan pozostają w bardzo silnej zależności 
od importu z państw wysokorozwiniętych – głównie swoich dawnych kolo-
nialnych metropolii.

Co łączy te cztery afrykańskie gospodarki? Dwie spośród nich targane są 
konfliktami zbrojnymi (DRK i Sudan), Angola wciąż odczuwa skutki wielolet-
niej wojny domowej, ale już w Gabonie nie istnieją tego typu problemy. Tak 
więc kwestia konfliktów zbrojnych nie ma wpływu na dywersyfikację handlu. 
Ogólnie rzecz ujmując, system polityczny i formy sprawowania władzy także 
nie mają większego wpływu na rozmiar dywersyfikacji w wymianie handlo-
wej. Podobieństw kulturowych także nie ma sensu się doszukiwać. Wspólnym 
mianownikiem łączącym te państwa jest jeden surowiec naturalny: ropa 
naftowa (jako produkt surowy, a więc niepoddany obróbce chemicznej)11. 
W przypadku Angoli surowiec ten stanowi 97% eksportu, na drugiej pozycji 
są diamenty (0,5%), a na trzeciej wysokoprzetworzona ropa naftowa (tak-
że 0,5%). Łącznie trzy najważniejsze produkty eksportowe stanowią 98% 

10 Tamże.
11 African Economic Outlook 2010, OECD, Waszyngton 2010.
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eksportu. Jeżeli chodzi o Sudan, to ropa stanowi 91,6% eksportu, dalej jest 
złoto (0,5%) i wysokoprzetworzona ropa naftowa (0,5%) – pierwsze trzy 
produkty mają 92% udział w eksporcie z tego państwa. W Gabonie udział 
w eksporcie ropy jest niższy i stanowi 65,8%, na drugiej pozycji są rudy ma-
gnezu (17,7%), a na trzeciej drewno tropikalne – poniżej 0,5%. Oznacza to, 
że trzy produkty mają 84% udział w eksporcie z tego państwa. W przypadku 
Demokratycznej Republiki Konga ropa stanowi 25,5% eksportu, ale wraz 
z miedzią (rudy miedzi – 16,3% i miedź wstępnie przetworzona – 15,2%) daje 
to łączny udział trzech głównych produktów w całym eksporcie tego kraju 
na poziomie 57%. Niemniej, biorąc pod uwagę inne dochody, można zwrócić 
uwagę na niejednolitą sytuację tych państw i nierówny poziom uzależnienia 
ich gospodarek od wymiany handlowej. Przykładowo, uzależnienie Angoli 
i Gabonu jest większe niż DRK i Sudanu. Udział eksportu w PKB12 w 2008 
roku w Angoli wynosił 76%, w Gabonie – 67%, w Sudanie – 24%, a w DRK 
– 23%. Natomiast wartość importu odpowiadała w Angoli 51%, w Gabonie 
– 32%, w DRK – 39%, a w Sudanie – 23% całości PKB. Nie wynika z tego, że 
gospodarki „wojenne” (DRK i Sudan), mimo prowadzonych działań zbrojnych, 

12 World Development Indicators 2010, Waszyngton: World Bank, 2010.
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wytwarzają znaczący procent produktu krajowego niezwiązanego z międzyna-
rodową wymianą handlową. Może to oznaczać, że poziom międzynarodowej 
wymiany handlowej został przez działania wojenne znacząco ograniczony do 
nielicznych produktów (maksymalnie trzech w DRK i jednego w Sudanie). 
Stosunkowo duże rynki lokalne z konieczności napędzają koniunkturę pro-
dukcji i handlu wewnętrznego, który w zestawieniu z mocno ograniczoną (np. 
przez embargo na handel czy wstrzymanie go na skutek działań wojennych) 
wymianą międzynarodową ma znaczący udział w PKB. Inną sprawą jest to, 
że PKB Sudanu czy DRK należą do najniższych na świecie. 

Opisane wyżej sytuacje nie są czymś powszechnym w Afryce Subsaharyj-
skiej. Wiele państw regionu może pochwalić się wysokim poziomem dywer-
syfikacji w handlu międzynarodowym. Do państw tych niewątpliwie należą 
Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Senegal czy Zambia13. Wysokie są tam 
szczególnie wskaźniki eksportu do krajów Czarnej Afryki. W 2008 roku dla 
Wybrzeża Kości Słoniowej wskaźnik ten wynosił 28% (wzrost o 3 pkt procen-
towe w porównaniu do wyniku z 1998 roku), dla Kenii – 34% (spadek o 5 pkt 
procentowych), dla Senegalu – 44% (wzrost o 18 pkt procentowych), a dla 
Zambii – 27% (wzrost o 5 pkt procentowych). Poziom importu jest już znacząco 
niższy – Kenia i Senegal po 9%, WKS – 33% a Zambia – 64%. W odniesieniu do 
tej czwórki państw można zaobserwować ciekawe zjawisko niskiego poziomu 
eksportu skierowanego do gospodarek niskorozwiniętych spoza Afryki. Poziom 
ten jest znacząco niższy niż choćby w przypadku Angoli, DRK, Gabonu czy 
Sudanu – i to przynajmniej o 50% – przy czym w ciągu 10 lat poziom ekspor-
tu do pozaafrykańskich państw rozwijających się nie wzrósł znacząco. Wraz 
ze wzrostem obrotu w eksporcie w ramach Czarnej Afryki zmalał w czterech 
gospodarkach udział eksportu do państw wysokorozwiniętych. Nieco inaczej 
natomiast ma się sprawa z importem. Udział w imporcie z państw afrykań-
skich jest znacząco niższy (niż w przypadku eksportu) z wyjątkiem Zambii, 
w której import produktów afrykańskich jest większy niż łącznie traktowany 
import z pozostałych części świata. W latach 1998–2008 w niewielkim stop-
niu wzrósł udział importu z nieafrykańskich krajów rozwijających się, a spadł 
import z państw wysokorozwiniętych. Świadczy to o postępującym procesie 
uniezależniania się tych gospodarek od kilku największych potęg gospodarczych 
świata, w tym przede wszystkim od dawnych metropolii kolonialnych, ale także 
o zwiększonej dywersyfikacji potencjalnych odbiorców i dostawców towarów 
będących przedmiotem wymiany handlowej prowadzonej przez wspomniane 
cztery państwa subsaharyjskie. 

13 Tamże.
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W kontekście handlu międzynarodowego prowadzonego przez analizowane 
cztery gospodarki afrykańskie bardzo ważnym czynnikiem obrazującym zna-
czenie importu i eksportu dla rozwoju ekonomicznego jest ich udział w PKB14. 
W 2008 roku w PKB Wybrzeża Kości Słoniowej eksport stanowił 46%, w przy-
padku Kenii było to 27%, Senegalu – 25% a Zambii – 37%. W tym samym 
okresie import stanowił 39% PBK Wybrzeża Kości Słoniowej, 41% PKB Kenii, 
47% PKB Senegalu i 34% PKB Zambii. Pod wieloma względami są to wartości 
zbliżone do średniej uzyskiwanej w całym regionie. Biorąc jednak pod uwagę, 
że wskaźniki handlu międzynarodowego dla wielu państw są chwilowo znie-
kształcone (najczęściej zaniżone), ponieważ z różnych względów państwa te 
nie są w stanie w pełni wykorzystać potencjału eksportowego (np. na skutek 
prowadzonych działań wojennych czy zdewastowanej infrastruktury), to wy-
niki osiągnięte przez analizowane cztery gospodarki są bardzo dobre. Wynika 
to w pewnej mierze ze specyfiki struktury samego eksportu prowadzonego 
w tych krajach15. W przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej trzy najważniejsze 
produkty stanowią 52% całości eksportu, przy czym kakao stanowi 28,6%, 

14 Tamże.
15 African Economic Outlook 2010, OECD, Waszyngton 2010.
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surowa ropa naftowa – 15,4%, a produkty z ropy przetworzonej – 8,1%. Jak 
łatwo zauważyć, w systemie eksportowym WKS są dwa dominujące produkty, 
a nie jeden, jak ma to zazwyczaj miejsce w tych afrykańskich gospodarkach, 
które cechuje niska dywersyfikacja eksportu. W przypadku Kenii dywersyfikacja 
produktów eksportowych jest jeszcze większa: trzy najważniejsze stanowią 
łącznie zaledwie 30% wartości eksportu i są to: czarna, a więc wstępnie 
przetworzona herbata (12,3%), kwiaty cięte (10,3%) i części dla przemysłu 
lotniczego (7,7%). Ta ostatnia pozycja jest bardzo ciekawa, stanowi bowiem, 
jak na warunki afrykańskie, zjawisko dość rzadkie – produkty wysokoprzetwo-
rzone (szczególnie wymagające zaawansowanych technologii) nie są często 
wytwarzane na tym kontynencie (poza, rzecz jasna, RPA). W Senegalu trzy 
najważniejsze produkty eksportowe stanowią łącznie 47% eksportu, przy czym 
ropa naftowa (jako produkt surowy) stanowi 29,7%, fosfor i jego przetwory 
– 10,7%, a cement portlandzki – 6,3%. Tak więc również w przypadku Sene-
galu w czołówce pojawiają się produkty wysokoprzetworzone (np. cement). 
Ostatni analizowany przypadek Zambii jest także dość specyficzny. Trzy głów-
ne produkty eksportowe stanowią tu łącznie 71% eksportu. Najważniejszym 
towarem jest miedź, przy czym aż 56,4% eksportu to miedź przetworzona 
(katody), 8,2% to rudy miedzi, a 6% – kobalt. Zarówno Zambia jak i DRK 
są eksporterami miedzi, przy czym różnica polega przede wszystkim na tym, 
że Zambia sprzedaje miedź znacznie drożej, jako że handluje towarem już 
przetworzonym. DRK natomiast eksportuje głównie samą rudę, a zyski z jej 
przetworzenia trafiają do jej importerów, głównie poza Afryką. 

Sama liczba i różnorodność eksportowanych produktów, a także ich 
odbiorców, nie jest wystarczającym wskaźnikiem potencjału rozwoju handlu 
międzynarodowego, który miałby wpływ na rozwój gospodarczy poszczegól-
nych państw. Przygotowane przez OECD16 zestawienie operuje właśnie tego 
typu danymi i wynika z niego, że poziom dywersyfikacji jest wysoki w RPA, 
a także w Senegalu i Kenii. Nieco niższy jest na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
w Zambii zaś sytuuje się poniżej średniej dla całej Afryki. Wysokie wskaźniki 
notują natomiast Madagaskar, Tanzania, ale także Erytrea, DRK, Sierra Leone, 
Somalia czy Zimbabwe.

W zestawieniu17 tym brakuje jednak odniesienia do rodzaju eksportowa-
nego towaru: czy jest to towar przetworzony, czy nie, czy odbiorcami są pań-
stwa z regionu (Afryki), czy spoza regionu, czy dywersyfikacja jest wynikiem 
naturalnych procesów (dłuższych trendów) ekonomicznych, czy też rezultatem 

16 Tamże.
17 Pełne zestawienie w formie tabelarycznej (tabela 1) znajduje się na końcu tekstu.
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chwilowych ograniczeń (czasowych fluktuacji) natury ekonomiczno-społecz-
nej (konflikty zbrojne, problemy z transportem i infrastrukturą). Dlatego 
zestawienie OECD może być jedynie dodatkowym a nie głównym źródłem 
informacji na temat związków między dywersyfikacją handlową a rozwojem 
gospodarczym Afryki Subsaharyjskiej.

Czynnikiem, który mógłby niewątpliwie wpłynąć na zmiany w struktu-
rze handlu międzynarodowego, są ceny surowców na rynkach światowych18. 
W okresie od 1998 do 2008 roku zmiana cen miała charakter wzrostowy wła-
ściwie dla wszystkich surowców. Dlatego w kontekście wpływu na odmienny 
rozwój poszczególnych systemów ekonomicznych państw Afryki Subsaharyjskiej 
można wskazać jedynie na pewne wspólne cechy wpływu cen surowców na 
rozwój gospodarczy wszystkich państw, a nie tylko wybranych eksporterów. 
Kryzys z 2008 roku w znaczącym stopniu wpłynął na obniżenie cen w 2009 
roku, ale i tak ich poziom był znacząco wyższy niż w roku 199819.

Zależności między eksportem a rozwojem gospodarczym nie dotyczą 
tylko przychodów z samego eksportu czy miejsc pracy przy wydobyciu lub 
produkcji oraz ewentualnym przetwarzaniu i transporcie produktów. Dotyczą 
one także szeregu innych czynników. Jednym z najważniejszych jest poziom 
międzynarodowych inwestycji20 w danym regionie21. Największym ich odbiorcą 
w Czarnej Afryce są zdecydowanie państwa posiadające zasoby ropy naftowej: 
Nigeria, Angola, Kongo czy Sudan. Biorąc pod uwagę wartości bezwzględne 
w czołówce znajduje się także Republika Południowej Afryki. Państwa te nie 
dość, że mają najwięcej inwestycji, to jeszcze na przestrzeni ostatnich 10 lat 
ich udział w ogólnej puli inwestycji wzrósł o kilkaset procent. W sumie roczny 
poziom inwestycji dla całej Czarnej Afryki wzrósł z 7 mld USD w 1998 roku 
do 66 mld w roku 2008, a wzrosty dotyczyły większości państw regionu, nie 
tylko eksporterów ropy naftowej. Zastanawiają jednak wyniki państw zamy-
kających listę odbiorców międzynarodowych inwestycji, takich jak Gwinea 
Bissau, Komory czy Burundi. Są to jednak miejsca, gdzie zainteresowanie in-
westowaniem było zawsze niskie, m.in. w związku z niedostatkiem surowców 

18 Global Commodity Price Prospects, World Bank, Waszyngton, marzec 2010.
19 Szczegółowe zestawienie w formie tabelarycznej (tabela 2) znajduje się na końcu tekstu.
20 Podstawą jest tu wskaźnik FDI [Foreign Direct Investment] inflows, który dotyczy rzeczy-

wistych nakładów finansowych przekazanych na realizację danego przedsięwzięcia (nie wlicza 
się tu szacowanych przychodów z danej inwestycji, które w niektórych analizach określane są 
mianem wartości inwestycji).

21 Na podstawie: FDI Online Database, UNCTAD & World Bank, Waszyngton 2010; World 
Investment Report 2009, Waszyngton 2010; ADB Statistics Department, United Nations, Depart-
ment of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects, 2008.
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i niską opłacalnością. Warto jednak zwrócić uwagę, że odpowiednia polityka 
państwa, mimo ograniczonych zasobów naturalnych, może przyczynić się do 
znaczącego wzrostu poziomu inwestycji, tak jak to miało miejsce w przypadku 
Czadu, który zanotował wzrost inwestycji z 22 mln USD w 1998 do 834 mln 
USD w 2008 roku. Jeszcze bardziej porażający jest fakt spadku wielkości 
inwestycji w niektórych państwach takich jak Gabon, Swaziland, Botswana 
czy Erytrea. O ile sytuację w Gabonie tłumaczy pojawienie się pod koniec lat 
90. kilku olbrzymich inwestorów na rynku paliwowym (pozyskiwanie ropy), 
którzy zawyżyli poziom inwestycji w tym państwie, a także, z drugiej strony, 
wycofanie się kilku dużych inwestorów w połowie 2008 roku (uzasadnieniem 
był kryzys na rynkach finansowych na świecie), o tyle bardziej zatrważające są 
przyczyny spadku międzynarodowych inwestycji w Swazilandzie i Botswanie. 
Najważniejszym powodem jest gwałtownie spadająca liczba potencjalnych 
pracowników. Poziom zachorowań na HIV/AIDS w tych krajach jest jednym 
z najwyższych na świecie. Obecnie choruje tam ok. 30% populacji, z czego 
w większości są to ludzie młodzi i dobrze wykształceni. Stąd też opłacalność 
lokowania inwestycji w tych państwach znacząco spadła, co przekłada się 
obecnie na ich mniejszą liczbę, a w dłuższej perspektywie czasowej oznacza 
kryzys gospodarczy. Porównując poziom inwestycji, należy także uwzględnić 
taki czynnik, jak populacja danego kraju. Spadek poziomu inwestycji w Ery-
trei został spowodowany tym, że wzrosło zagrożenie konfliktem zbrojnym 
z Etiopią. O ile w Nigerii zainwestowano ok. 25% więcej środków (biorąc 
pod uwagę wartości bezwzględne), to w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
poziom inwestycji w Angoli (841 USD) był ponad 7-krotnie wyższy niż w Ni-
gerii (131 USD). Nie tak wysoki, ale również znacząco wyższy w porównaniu 
do średniej dla regionu Afryki Subsaharyjskiej (79 USD) był także poziom 
inwestycji w Kongu (712 USD). Rekordową wysokość tak określony poziom 
inwestycji osiągnął na Seszelach (4326 USD – inwestycje w przemysł tury-
styczny) oraz w Gwinei Równikowej (1907 USD), gdzie wynikało to jednak 
z ogromnych inwestycji w świeżo odkryte złoża ropy naftowej przy jednocze-
śnie niskiej liczbie mieszkańców tego państwa. Najniższy poziom inwestycji 
w przeliczeniu na mieszkańca zanotowano natomiast w takich krajach jak 
Erytrea i Burundi (poniżej 1 USD), Botswana (2 USD), Swaziland i Gwinea 
Bissau (9 USD), Komory (12 USD), Gabon (14 USD) czy Demokratyczna 
Republika Kongo (15 USD)22.

O związku między poziomem międzynarodowych inwestycji a eksportem 
surowców naturalnych dodatkowo świadczy proste zestawienie, pokazujące 

22 Odpowiednie zestawienie znajduje się na końcu tekstu w formie tabelarycznej (tabela 3).
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stosunek wartości eksportu do wartości inwestycji w danym państwie23. Poza 
kilkoma wyjątkami takimi jak Gabon, Swaziland, Erytrea czy Zimbabwe, 
w których gwałtownie spadł poziom inwestycji, ale utrzymuje się wysoki 
poziom eksportu, a także wyłączając Burundi i Kenię (stosunek inwestycji do 
eksportu w tych państwach z różnych przyczyn był odmienny od pozostałych 
państw w regionie), w pozostałych państwach wskaźnik ten jest bardzo po-
dobny: średnio 1 USD inwestycji przypada na ok. 2–6 USD z eksportu, przy 
czym różnice między poszczególnymi państwami są minimalne. 

Na podstawie przytoczonych faktów można przyjąć, że w najbliższych 
latach rozwój ekonomiczny państw Afryki Subsaharyjskiej nadal będzie uzależ-
niony od eksportu, który nie tylko determinuje wpływy budżetowe, ale także 
poziom inwestycji międzynarodowych. Działania, które mogą przyczynić się 
do poprawy sytuacji ekonomicznej, powinny dotyczyć nie tyle zwiększenia 
dywersyfikacji odbiorców poza regionem afrykańskim, ale otwarcia się właśnie 
na rozwijanie handlu wewnątrz samej Afryki, między jej państwami. Aby móc 
to osiągnąć, konieczne jest zwiększenie dywersyfikacji w produkcji eksportowej, 
a więc włączenie do oferty większej liczby produktów, których nabyciem byliby 
zainteresowani odbiorcy afrykańscy a nie europejscy czy chińscy.

Tab. 1. Indeks dywersyfikacji eksportu krajów Afryki Subsaharyjskiej24  

Nazwa Indeks Średni roczny wzrost/spadek 
wartości indeksu (2004–2008)

Angola 1,1 105,6%

Benin 6,5 8,9%

Botswana 4 –4,2%

Burkina Faso 3 2,8%

Burundi 3,9 24,4%

Kamerun 3,2 16,4%

Republika Środkowej Afryki 6,7 5,6%

Czad 1,1 45,8%

Kongo 1,4 49,9%

Demokratyczna Republika Kongo 7 52,1%

23 Na podstawie: FDI Online Database, UNCTAD & World Bank, Waszyngton 2010; World 
Investment Report 2009, Waszyngton 2010; ADB Statistics Department, United Nations, Depart-
ment of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects, 2008.

24 Wartość 100 oznacza średnią światową; indeks wyliczony w oparciu o system punktów 
odnoszących się do takich wskaźników jak liczba i różnorodność eksportowanych produktów, 
liczba i różnorodność odbiorców oraz potencjalnych innych dostawców itp.
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Wybrzeże Kości Słoniowej 8 12,7%

Gwinea Równikowa 1,6 68,2%

Erytrea 13 31,1%

Etiopia 7 38,2%

Gabon 2,1 22,9%

Gambia 4 10,0%

Ghana 4,7 21,9%

Gwinea 3,5 18,9%

Gwinea Bissau 1,2 5,7%

Kenia 21,8 16,3%

Lesotho 4,8 5,9%

Liberia 6,8 0,9%

Madagaskar 25,2 0,5%

Malawi 3,6 12,8%

Mali 2,2 –8,0%

Mauritius 15,2 4,8%

Mozambik 6,3 19,2%

Namibia 11,7 8,2%

Niger 5,6 –8,5%

Nigeria 1,4 39,8%

Rwanda 4,7 –11,6%

Wyspy Św. Tomasza i Książęca 2,4 –7,3%

Senegal 9 16,2%

Seszele 3,1 0,9%

Sierra Leone 8,8 11,8%

Somalia 12 12,8%

Republika Południowej Afryki 40,7 21,3%

Sudan 1,2 60,6%

Swaziland 18,7 2,8%

Tanzania 34,9 21,8%

Togo 4,9 50,0%

Tunezja 33,7 21,1%

Uganda 7,9 27,9%

Zambia 3 32,3%

Zimbabwe 13,7 4,0%

Afryka (cała) 3,7 34,5%

Źródło: African Economic Outlook 2010, OECD, Waszyngton 2010.
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Tab. 2. Zmiany cen najczęściej eksportowanych z Afryki Subsaharyjskiej surowców 
na światowych rynkach

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009

Miedź ($/mt) 2 199,00 1 813,47 1 559,48 2 865,88 6 722,13 6 955,88 5 149,74

Tytoń ($/mt) 3 531,60 2 988,17 2 743,17 2 740,50 2 969,33 3 569,72 4 236,55

Aluminium ($/mt) 1 544,70 1 549,14 1 349,91 1 715,54 2 569,90 2 572,79 1 664,83

Ryby ($/mt) 585,6 429,48 605,92 648,58 1 166,33 1 133,08 1 230,25
Olej z orzeszków 
ziemnych ($/mt)

975,9 713,67 687,08 1 161,00 970,23 2 131,12 1 183,67

Złoto ($/toz) 319,8 279,03 309,97 409,21 604,34 871,71 972,97

Banany (US) ($/mt) 499,4 424 528,58 524,58 677,24 844,21 847,14

Olej palmowy ($/mt) 545,9 310,25 390,25 471,33 478,35 948,54 682,83
Kawa (Arabica) 
(c/kg)

402,6 191,97 135,66 177,4 252,21 308,16 317,11

Kakao (c/kg) 161,9 90,58 177,79 154,98 159,19 257,71 288,87
Herbata (średnia 
dla 3 aukcji) (c/kg)

206 187,62 150,6 168,56 187,21 242,05 272,4

Herbata (Mombasa) 
(c/kg)

201,5 202,86 149,21 155,42 195,23 221,76 251,96

Kauczuk (US) (c/kg) ... ... ... ... 231,28 284,08 214,64

Ołów (c/kg) 60,3 45,39 45,27 88,65 128,97 209,07 171,93

Kukurydza ($/mt) 117,1 88,53 99,27 111,8 121,85 223,12 165,51
Kawa (Robusta) 
(c/kg)

167,7 91,3 66,18 79,3 148,93 232,09 164,42

Bawełna (c/kg) 168,8 130,22 101,92 136,57 126,66 157,39 138,2

Fosfor ($/mt) 41 43,75 40,38 40,98 44,21 345,59 121,66

Żelazo (c/dmtu) 29,1 28,79 29,31 37,9 77,35 140,6 100,95
Węgiel (Australia) 
($/mt)

... ... ... ... 49,09 127,1 71,75

Ropa naftowa ($/bbl) 19,2 28,23 24,97 38,3 65,39 97,64 61,86

Cukier (US) (c/kg) 46,7 44,45 46,14 45,47 48,76 46,86 54,88

Cukier (EU) (c/kg) 60,6 57,71 54,92 66,97 64,56 69,69 52,44

Cukier (World) (c/kg) 25,1 18,04 15,18 15,8 32,59 28,21 40

Źródło: Global Commodity Price Prospects, World Bank 2010.
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Tab. 3. Inwestycje międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej (FDI [Foreign Direct Inve-
stment] – inflows)
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Angola 1 113 970 000 15 547 740 000 18 497 632 841

Benin 32 714 526 120 496 135 8 934 986 13

Botswana 95 318 135 3 748 814 1 949 778 2

Burkina Faso 4 407 138 137 093 641 15 756 929 9

Burundi 2 000 000 500 000 8 303 329 0

Czad 21 696 680 833 621 777 11 206 152 74
Demokratyczna Rep. Kongo 61 330 000 1 000 000 000 66 020 364 15

Erytrea 148 518 000 233 333 5 073 278 0

Etiopia 260 670 000 92 666 533 82 824 732 1

Gabon 99 169 085 20 321 345 1 474 588 14

Gambia 23 700 000 62 542 060 1 705 211 37

Ghana 167 400 000 2 120 410 000 23 837 261 89

Gwinea Równikowa 291 498 291 1 289 623 832 676 274 1 907

Gwinea 17 849 000 1 349 586 667 10 068 721 134

Gwinea Bissau 4 407 138 14 979 865 1 610 748 9

Kamerun 215 110 000 259 711 258 19 521 645 13

Kenia 11 000 000 95 583 219 39 802 012 2

Komory 384 216 8 056 753 676 036 12

Kongo 32 777 243 2 621 676 846 3 683 181 712

Lesotho 26 800 000 198 860 000 2 066 920 96

Liberia 190 310 000 143 824 000 3 954 977 36

Madagaskar 16 142 160 1 476 763 582 19 625 029 75

Malawi 12 104 200 36 945 778 15 263 415 2

Mali 8 868 520 126 663 316 13 010 209 10

Mauritius 12 170 368 382 773 607 1 288 219 297

Mozambik 234 900 000 586 987 132 22 894 291 26

Namibia 77 293 480 746 372 918 2 171 140 344
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Niger 1 186 537 146 938 958 15 290 101 10

Nigeria 1 210 105 259 20 278 500 000 154 728 895 131
Rep. Południowej Afryki 561 135 505 9 009 173 867 50 109 823 180

Rep. Środkowoafrykańska 7 602 313 121 113 689 4 422 397 27

Rwanda 7 100 000 103 350 000 9 997 614 10

Senegal 60 343 892 705 664 296 12 534 228 56

Seszele 53 193 510 364 489 871 84 250 4 326

Sierra Leone 104 815 29 600 000 5 696 471 5

Somalia 40 000 87 000 000 9 133 124 10

Sudan 370 700 000 2 600 500 000 42 272 435 62

Swaziland 152 723 813 10 300 000 1 184 937 9

Tanzania 172 200 000 744 000 000 43 739 052 17

Togo 19 493 111 67 830 167 6 618 613 10

Uganda 132 633 270 787 380 301 32 709 864 24

Wybrzeże Kości Słoniowej 380 030 918 352 521 117 21 075 012 17

Wyspy Św. Tomasz i Książęca 4 200 000 32 500 000 162 757 200

Zambia 238 000 000 938 600 000 12 935 371 73

Zimbabwe 444 300 000 51 600 000 12 522 784 4

Afryka (w sumie) 9 609 649 519 87 647 430 935 1 008 354 104 87

Afryka Subsaharyjska 7 009 831 671 66 151 891 349 838 484 586 79

Źródło: FDI Online Database, UNCTAD & World Bank, Waszyngton 2010; World Investment Report 2009, 
Waszyngton 2010; ADB Statistics Department, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, World Population Prospects, 2008.
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ANNA RADŁOWSKA

NEOPATRYMONIALIZM 
W PAŃSTWACH AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ

Termin „neopatrymonializm”, mający swoje korzenie w koncepcji pano-
wania stworzonej przez Maxa Webera od kilkudziesięciu lat znajduje szerokie 
zastosowanie w kontekście analizy systemów politycznych postkolonialnych 
państw afrykańskich, szczególnie w związku z ich niepowodzeniami w pro-
cesach przechodzenia do demokracji. Jednocześnie jest to pojęcie budzące 
liczne kontrowersje. 

Rozwijając się, koncepcja neopatrymonializmu uległa znacznemu poszerze-
niu, a samo pojęcie stało się wieloznaczne. Jak podkreśla T. Mkandawire „w przy-
padku Afryki pojęcie neopatrymonializm było wykorzystywane w celu wyjaśnienia 
substytucji importu, orientacji eksportowej, przedsiębiorstw państwowych (pa-
rastatals), prywatyzacji, rozwoju sektora nieformalnego, itp. [...] W dążeniu do 
wyjaśnienia wszystkiego, nie wyjaśnia nic”1. Autorzy artykułu Neopatrimonialism 
Revisited – Beyond a Catch-All Concept stwierdzają wprost, że „nie istnieje jasne 
rozumienie tego, o co właściwie w nim chodzi”2, krytycznie odnoszą się też do 
jego przydatności dla analizy polityki afrykańskiej. W oczach wielu badaczy 
termin ten stał się „wygodną etykietą dla przywódców, reżimów i systemów”3. 
Zawiłość problemu pogłębia dodatkowo używanie przez niektórych autorów 
pojęcia „patrymonializm” jako synonimu omawianego terminu, nie zawsze jasne 
rozróżnienie pomiędzy (neo)patrymonializmem a rządami jednostki oraz fakt, 
że kategoria ta nie jest używana jedynie w odniesieniu do państw afrykańskich4. 

1 T. M k a n d a w i re, Thinking About Developmental States in Africa, African Development in 
the 21st Century. African Economic Research Consortium. United Nations University, październik 
1998, http://www.unu.edu/hq/academic/Pg_area4/Mkandawire.html.

2 G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited – Beyond a Catch-All Concept, „GIGA 
Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political Systems”, nr 16, luty 2006, s. 5.

3 A. P i t c h e r, M.H. M o r a n, M. J o h n s t o n, Rethinking Patrimonialism and Neopatri-
monialism in Africa, „African Studies Review”, kwiecień 2009, s. 4.

4 Również w odniesieniu do m.in. byłych państw komunistycznych, krajów Ameryki Łaciń-
skiej, Dalekiego i Bliskiego Wschodu.
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Celem poniższego opracowania będzie wyjaśnienie czym jest neopatry-
monializm i jakie jego przejawy można odnaleźć w rzeczywistości politycznej 
państw Afryki Subsaharyjskiej po uzyskaniu przez nie niepodległości, a także 
wskazanie, jakie konsekwencje ma on dla ich rozwoju politycznego, szczegól-
nie w kontekście toczącego się od bez mała dwóch dekad z różnym skutkiem 
procesu transformacji demokratycznej.

Neo(?)patrymonializm 

Pojęcie neopatrymonializmu wywodzi się z prób przeniesienia na współ-
czesny grunt koncepcji typów panowania zaprezentowanej przez Maxa We-
bera. Ze względu na rozwój analizowanej kategorii należy w tym miejscu 
dla porządku podkreślić, że zdaniem niektórych autorów faktyczne związki 
(neo)patrymonializmu z Weberowską koncepcją są nikłe. W ich opinii obecna 
interpretacja i treść pojęcia, którego genezy poszukuje się w pracach Webera, 
jest efektem niezrozumienia i zwulgaryzowania albo w najlepszym wypadku 
przeoczenia pewnych elementów stworzonej przez niego teorii. Jak podkreślają 
A. Pitcher, M.H. Moran i M. Johnston „[d]la Webera, patrymonializm nie był 
synonimem korupcji, «złych» rządów, przemocy, trybalizmu czy słabych państw. 
Był specyficzną formą władzy (authority) i źródłem legitymacji”5. 

Mając na uwadze te zastrzeżenia, można powrócić do analizy źródeł 
kategorii (neo)patrymonializmu. Weber wskazywał trzy typy panowania: 
tradycyjne, charyzmatyczne i legalne. Wariantem pierwszego z typów, opar-
tego na nienaruszalności zwyczajów danej społeczności i uznaniu „świętości 
istniejących od dawna porządków i potęgi panujących”6 jest patrymonializm, 
w którym państwo jest w pewnym sensie prywatną domeną przywódcy, a aparat 
państwowy jego rozszerzonym „domem”, w którym poszczególni „służący” 
(urzędnicy państwowi) odpowiadają za różne dziedziny życia. Władza spra-
wowana jest zgodnie z preferencjami rządzącego, a nie zgodnie z zasadami 
prawa. Przywódca selektywnie, według własnego uznania dystrybuuje na-
grody i korzyści materialne, by w ten sposób zapewnić sobie poparcie wśród 
stronników, a co za tym idzie stabilność wewnętrzną systemu. 

Autorstwo terminu „neopatrymonializm” przypisywane jest Shmuelowi 
Eisenstadtowi7, chociaż w jego koncepcji trudno doszukiwać się precyzyjnej 

5 A. P i t c h e r, M.H. M o r a n, M. J o h n s t o n, Rethinking Patrimonialism..., art. cyt., s. 1.
6 A. A n t o s z e w s k i, R. H e r b u t, Leksykon politologii, Wrocław 2002, s. 203.
7 Eisenstadt miał go użyć w 1973 r. Należy zaznaczyć, że nie ma pełnej zgodności co do 

tego, kto jako pierwszy użył tego pojęcia. Zdaniem niektórych termin patrymonializm lub neo-
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definicji tego pojęcia. Wskazuje on, że wiele współczesnych8 systemów jest od-
miennych od powszechnie występującego w Europie i na szeroko rozumianym 
Zachodzie modelu państwa narodowego. Eisenstadt poszukuje też możliwości 
opisania tej odrębności w kategoriach zaproponowanej przez Webera typologii. 
Pomimo że wskazuje cechy jego zdaniem charakterystyczne dla „nowocze-
snego patrymonializmu”9, nie udało mu się wykazać, że neopatrymonializm 
faktycznie jest odrębnym zjawiskiem społeczno-politycznym. 

Jako pierwsi wyraźnie odróżnili neopatrymonializm od patrymonializmu, 
kilka dekad po ukuciu tego terminu przez Eisenstadta autorzy książki Demo-
cratic Experiments in Africa10, wskazując, iż reżimy neopatrymonialne to te, 
„w których zasady i wzory charakterystyczne dla patrymonializmu współistnieją 
lub pokrywają się z instytucjami władzy legalnej (rational-legal institutions)”11. 
W przypadku neopatrymonializmu „naczelny organ sprawuje władzę poprzez 
patronaż a nie za pośrednictwem ideologii lub przepisów prawa. Podobnie jak 
w przypadku klasycznego patrymonializmu władza przypisana jest do osoby 
a nie urzędu12. We współczesnym neopatrymonializmie relacje lojalności i uza-
leżnienia przenikają formalny system polityczny i administracyjny, a przywódcy 
zajmują stanowiska w biurokracji nie w celu wypełniania służby publicznej, 
a raczej dla zdobycia osobistego bogactwa i statusu. Rozróżnienie pomiędzy 
prywatnymi i publicznymi interesami jest celowo zamazane”13. 

Podobną definicję przedstawia C. Clapham we wstępie do książki Politics 
in the Third World, uznając neopatrymonializm za formę organizacji, w której 
szeroko rozumiane relacje patrymonialne przenikają system polityczny i ad-
ministracyjny – formalnie skonstruowany w oparciu o przesłanki racjonalno-
-prawne. Obowiązujące relacje przyjmują postać patrymonialnego schematu 
wasala i pana, a nie charakterystyczną dla typu racjonalno-prawnego postać 

patrymonializm został po raz pierwszy użyty w 1966 r. przez Zolberga, szerzej na ten temat 
por: A. P i t c h e r, M.H. M o r a n, M. J o h n s t o n, Rethinking Patrimonialism..., art. cyt., s. 5. 

8 W dobie prezentacji koncepcji, czyli 1973 r. 
9 G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 11.

10 Publikacja M. Brattona i N. van de Walle przyczyniła się do swoistego renesansu pojęcia 
neopatrymonializmu oraz jego reinterpretacji w kontekście zjawisk transformacji demokratycznej. 
Niektórzy badacze, podkreślając zasługi autorów dla usunięcia terminologicznych nieścisłości, 
zwracają uwagę na ich późniejsze błędy w samej operacjonalizacji pojęcia, zob.: G. E rd m a n n, 
U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt.

11 M. B r a t t o n, N. v a n  d e  Wa l l e, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions 
in Comparative Perspective, Cambridge University Press, s. 62.

12 Pomimo istnienia konstytucji.
13 M. B r a t t o n, N. v a n  D e  Wa l l e, Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in 

Africa, „World Politics”, 46(1994), nr 4, s. 458.
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relacji przełożonego i podwładnego14. Jackson i Rosenberg w pewnym stopniu 
również zauważają istnienie tego fenomenu, wskazując, że „zamiast tradycyjnego 
«patrymonializmu» w większości nowych państw afrykańskich [...] odnajdu-
jemy formy rządów osobistych opartych o klientelizm – kombinację lojalności 
osobistej i wspólnotowej oraz patronaż – a nie o istotną politycznie tradycję”15.

Neopatrymonializm jest więc hybrydą pewnych elementów dwóch ideal-
nych typów weberowskich: z jednej strony wariantu panowania tradycyjnego 
w formie patrymonializmu, z drugiej – elementów panowania legalnego (tych 
związanych z aparatem urzędniczym). Co istotne, pomimo negatywnej rzeczy-
wistości niedemokratycznych reżimów postkolonialnej Afryki Subsaharyjskiej, 
która zapewne była inspiracją dla poszukiwania kategorii opisujących systemy 
odmienne od modelu europejskiego państwa narodowego, w literaturze wyra-
żany jest pogląd, że neopatrymonializm nie jest charakterystyczny jedynie dla 
państw autorytarnych. Jest to pewien modus operandi czy też cecha charakte-
rystyczna, stanowiąca zdaniem np. Rotha element systemu politycznego, który 
można odnaleźć w każdym społeczeństwie16. W podobnym tonie wypowiadają 
się Bratton i van de Walle, stwierdzając, że „z praktykami neopatrymonialnymi 
można się spotkać we wszystkich systemach, lecz są one najistotniejszą cechą 
polityki w Afryce oraz w niektórych innych państwach takich jak  Haiti, Fili-
piny i Indonezja. Podobnie, osobiste relacje są czynnikiem występującym we 
wszystkich systemach biurokratycznych, lecz w Afryce stanowią one podstawę 
i superstrukturę instytucji politycznych”17. Wydaje się, że najpełniejszą jego 
manifestacją pozostają systemy autorytarne, jednak takie cechy jak prezyden-
cjalizacja polityki, marginalizacja roli parlamentów, dominacja partii, korupcja 
czy quasi-legalny, głęboko zakorzeniony w systemie klientelizm są przykładami 
ukrytych przejawów neopatrymonializmu w systemach demokratycznych. 

O ile patrymonialny składnik neopatrymonializmu jest szeroko opisywany 
w opracowaniach dotyczących systemów politycznych państw afrykańskich 
(ze szczególnym naciskiem na personalizację władzy i klientelizm), nie ma 
zgody co do składnika racjonalno-legalnego. Jest on wskazywany w defini-
cjach, lecz próba jego operacjonalizacji w większości przypadków kończy się 
podkreśleniem pseudo-zachodniej fasadowości18 tych mechanizmów, których 

14 G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 14–15.
15 R.H. J a c k s o n, C.G. Ro s e n b e rg, Personal Rule in Black Africa: Prince, Autocrat, 

Prophet, Tyrant, University of California Press, 1982, s. 75.
16 Szerzej por.: G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 9.
17 M. B r a t t o n, N. v a n  d e  Wa l l e, Neopatrimonial Regimes..., art. cyt., s. 459.
18 Jak zauważają Chabal i Daloz „w większości krajów Afryki, państwo jest niczym więcej 

niż dekoracją, pseudo-zachodnią fasadą maskującą rzeczywistość głęboko spersonalizowanych 

ANNA RADŁOWSKA



181

formalna obecność stanowi kamuflaż dla nieformalnych procesów decyzyjnych. 
Tymczasem, jak trafnie zauważają Erdmann i Engel, „nie wszystkie decyzje 
polityczne i administracyjne podejmowane są zgodnie z nieformalnymi za-
sadami określonymi wedle prywatnego lub osobistego uznania. Dystrybucja 
stanowisk pracy, kariera w administracji, podobnie jak przydzielanie kredytów 
i licencji, przebiega również zgodnie z ustalonymi procedurami, zasadami 
i przepisami formalnej procedury legalnej racjonalności”19. Autorzy nie zaprze-
czają, że pewna część decyzji zapada w sferze nieformalnej, jednak słusznie 
wskazują, że aby mogła istnieć nieformalna droga podejmowania decyzji, musi 
istnieć również ścieżka formalna. Dlatego też podkreślają pomijane w wielu 
innych opracowaniach znaczenie rozbudowanego aparatu biurokratycznego. 
Ich zdaniem charakterystyczne i dystynktywne w tym kontekście dla neopa-
trymonializmu jest p r z y n a j m n i e j  f o r m a l n e20 rozróżnienie pomiędzy 
sferą prywatną a publiczną, z natury rzeczy nieobecne w patrymonializmie, 
gdzie wszystkie relacje są silnie spersonalizowane. Kolejną cechą jest również 
jego nieprzewidywalność, gdyż w przypadku tych systemów nie można mieć 
pewności, kiedy stosowane będą formalne reguły, a kiedy nieformalne zasady. 
Istotny jest też unikalny charakter relacji pomiędzy obydwoma elementami 
w warunkach neopatrymonializmu, ich wzajemne przenikanie się i instytu-
cjonalizacja tych powiązań. Jak konstatują Bratton i van de Walle, „gdy logika 
patrymonialna zostanie zinternalizowana w ramach formalnych instytucji 
reżimów neopatrymonialnych, zapewnia ona podstawowe kody operacyjne 
polityki, które są cenione, powtarzalne i odtwarzane w czasie. W Afryce te 
same praktyki istnieją w ponad 40 krajach i udało im się przetrwać śmierć lub 
przejście na emeryturę pierwszego pokolenia krajowych liderów”21.

Do wykształcenia się takiego właśnie modelu sprawowania władzy w znacz-
nym stopniu przyczynił się okres kolonializmu, opartego właśnie o silną władzę 
i biurokrację, a pozbawionego – poza pojawiającymi się w okresie schyłkowym 
namiastkami – znamion demokracji. W ramach systemów wprowadzonych 
przez potęgi europejskie niezależnie od przyjętej metody zarządzania w kolo-
niach wykształciła się swoista dwuwładza. Na najwyższych szczeblach władzę 

stosunków politycznych. [...] W Europie Zachodniej hobbesowskie ujęcie państwa doprowadzi-
ło do stopniowego rozwoju stosunkowo niezależnych ośrodków władzy, obdarzonych jedynie 
legitymizacją polityczną. W Czarnej Afryce [...] taka legitymizacja jest głęboko osadzona 
w partymonialnych praktykach patronów i ich sieci”, szerzej na ten temat por.: G. E rd m a n n, 
U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 16.

19 Tamże, s. 17.
20 Co nie znaczy, że takie rozróżnienie we wszystkich przypadkach pojawia się w rzeczywistości.
21 M. B r a t t o n, N. v a n  d e  Wa l l e, Democratic Experiments in Africa..., dz. cyt., s. 63.
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sprawował aparat kolonialny22, noszący wszelkie znamiona weberowskiego typu 
racjonalno-legalnego, praktycznie zamknięty dla przedstawicieli rdzennych miesz-
kańców kontynentu. Na poziomie lokalnym natomiast władza miała charakter 
stricte patrymonialny, gdyż opierała się na tradycyjnych dla danej społeczności 
przywódcach. Jak zauważa M. Szupejko, analizując funkcjonowanie jednego 
z przedkolonialnych państw afrykańskich – Bugandy, pomimo obecności struk-
tur administracyjnych na poziomie centralnym i lokalnym miało ono charakter 
patrymonialny. Administracja nie miała ściśle określonych kompetencji i zadań, 
przydzielane były one na podstawie arbitralnej decyzji władcy a nie sformalizo-
wanych zasad. Pojawienie się elementu racjonalnolegalnego związane jest więc 
bezpośrednio ze stworzeniem organów administracji kolonialnej23. 

Kolonializm w istotnym stopniu zmienił24 również charakter władzy 
sprawowanej przez przywódców tradycyjnych, co pociągnęło za sobą istotne 
przeobrażenia struktury społecznej. Przykładowo, prywatyzacja własności 
ziemi w Bugandzie doprowadziła do „desakralizacji uświęconych wartości 
i elementów struktury społecznej25, co zmieniło zakres władzy, którą dyspo-
nowali przywódcy: wodzowie administracyjni kabaki stali się urzędnikami 
administracji brytyjskiej, podporządkowanymi rezydentowi i komisarzom. 
Natomiast wodzowie klanowi ostatecznie utracili jakiekolwiek możliwości 
sprawowania władzy i wpływu politycznego”26.

Co więcej, jak wskazują niektórzy autorzy, neopatrymonializm rozwijał 
się na kontynencie afrykańskim na wyjątkowo sprzyjającym gruncie. Relacje 
o charakterze klientelistycznym (feudalnym)27 były charakterystyczne dla wielu 
afrykańskich organizacji politycznych w okresie przedkolonialnym i wczesnoko-
lonialnym (np. Hutu i Tutsi w Afryce Środkowej). Dodatkowo, wiele instytucji 
w tym regionie przyjęło w toku wieloletniej ewolucji charakter nieformalny. 
Przykładem może być chociażby economy of affection28, czyli gospodarka nie-
formalna oparta wg Gorana Hydena o takie zasady jak: „a) to, kogo znasz, jest 

22 Rdzenni mieszkańcy kontynentu przez dłuższy okres byli pozbawieni możliwości pracy 
w biurokracji. 

23 Szerzej zob.: M. S z u p e j ko, Społeczeństwo Bugandy. Zmiana i rozwój, Warszawa 1992.
24 Można wskazać zarówno na przypadki jej wzmocnienia, osłabienia jak i swoistej redefinicji.
25 M. S z u p e j ko, Społeczeństwo Bugandy..., dz. cyt., s. 27.
26 Tamże.
27 Różnice terminologiczne związane są z narodowością badaczy: frankofońscy używają na 

określenie tych relacji pojęcia „feudalizm” (feodalité), podczas gdy anglosascy pojęcia „klientelizm” 
(patronage lub clientage), por.: A. M ą c z a k, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie 
historycznej, Wrocław 2003, str. 262–263.

28 Szerzej zob.: G. H y d e n, African Politics in Comparative Perspective, Cambridge University 
Press, 2006, rozdz. 4 The Economy of Affection, s. 72–93.
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ważniejsze niż to, co wiesz, b) dzielenie się bogactwem daje większą satysfakcję 
niż inwestowanie we wzrost gospodarczy, c) jeśli pomożesz dziś, możesz liczyć 
na pomoc jutro”29. Zawsze istniała ona w krajach takich jak Ghana, Kenia czy 
DR Konga30. Charakterystyczny dla neopatrymonializmu klientelizm stał się 
„środkiem ułatwiającym udzielanie moralnego, społecznego i ekonomicznego 
wsparcia wśród rdzennych mieszkańców [...] opartego o więzy krwi, więzy 
rodzinne i wspólnotowe lub inne pokrewieństwo [...]. Relacje patron-klient 
zostały zaakceptowane, a zatem stały się niezbędne, zapewniając ochronę nie 
tylko jednostce ale również społeczności”31.

Do bujnego rozwoju neopatrymonializmu przyczyniła się również niefunk-
cjonalność formalnych instytucji. Po uzyskaniu niepodległości zdecydowana 
większość afrykańskich liderów bezrefleksyjnie przyjęła rozwiązania ustrojowe 
zaczerpnięte bezpośrednio od dawnych metropolii, ignorując fakt, że wykształciły 
się one w złożonych oraz znacząco odmiennych pod względem społecznym, 
ekonomicznym i politycznym warunkach. W efekcie większość z nich została 
szybko odrzucona, a w ich miejsce pojawiły się rozwiązania mniej abstrahujące 
od afrykańskiej rzeczywistości32. Przywódcy „szybko sięgnęli po narzędzia, które 
obiecywały najszybszą możliwą centralizację władzy, włączając w to nie tylko 
struktury nowoczesnego państwa biurokratycznego, ale również tradycyjne 
mechanizmy legitymizacji, kontroli społecznej i rządów patrymonialnych”33. 
Trudno jednak jednoznacznie ocenić, czy na powszechną ich recepcję wpły-
nęło ich szczególne dopasowanie do afrykańskich warunków, czy może raczej 
do bieżących potrzeb afrykańskich elit. Będący natomiast konsekwencją tej 
niefunkcjonalności brak zaufania obywateli do formalnych instytucji, który od 
czasów rządów kolonialnych pozostawał niski, nie wzrósł po ich afrykanizacji. 
W konsekwencji doprowadziło to do rozwoju zjawisk charakterystycznych dla 
systemów neopatrymonialnych, przede wszystkim korupcji i klientelizmu.

Symptomy neopatrymonializmu w Afryce Subsaharyjskiej 

Kategoria neopatrymonializmu, po części zapewne ze względu na brak 
powszechnie akceptowanej, precyzyjnej definicji, a częściowo ze względu 

29 Tamże, s. 72.
30 A.  H u e r t a s  F r a n c i s c o, Neopatrimonialism in contemporary African politics, e-Inter-

national Relations, http://www.e-ir.info/?p=3045&cpage=1.
31 Tamże.
32 Które nota bene nie wpłynęły znacząco na poprawę ich funkcjonowania.
33 V.T. L e  V i n e, African Patrimonial Regimes in Comparative Perspective, „The Journal of 

Modern African Studies”, 18(1980), nr 4.
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na specyfikę nauk społecznych34, z biegiem czasu przekształciła się w swego 
rodzaju słowo-wytrych używane w połączeniu z różnymi cechami subsaharyj-
skich systemów politycznych. Jak wyliczają autorzy jednego z najnowszych 
opracowań poruszających tą problematykę, Rethinking Patrimonialism and 
Neopatrimonialism in Africa, termin ten był stosowany w czterech najpopu-
larniejszych ich zdaniem ujęciach:

„1) zespół relacji społecznych, na poziomie wspólnoty lub na szczeblu 
państwa narodowego, funkcjonujących za pośrednictwem personalnej lojal-
ności, regulowanych przez więzy zależności i podporządkowania, 

2) zachowania o charakterze tzw. pogoni za rentą i personalistyczne schematy 
władzy praktykowane przez przywódców afrykańskich w wybranych sektorach, 

3) logika ekonomiczna wyróżniająca się ciągłym zacieraniem granic mię-
dzy interesami publicznymi i prywatnymi, mająca poważne konsekwencje dla 
rozwoju gospodarczego, 

4) charakterystyczny dla większości krajów afrykańskich typ systemu, zarów-
no w okresie rządów monopartyjnych jak i w obecnym okresie demokratyzacji”35.

Wśród ujęć traktujących neopatrymonializm jako typ systemu spotkać moż-
na również propozycje stworzenia klasyfikacji odmian reżimów neopatrymonial-
nych, co pozostaje w pewnej sprzeczności z ujmowaniem neopatrymonializmu 
jako kompleksu zjawisk występujących we wszystkich systemach36. Niektórzy 
badacze podejmują również próby określenia poziomu patrymonializmu. 

W efekcie wieloznaczności terminu różni autorzy zidentyfikowali w pań-
stwach regionu Afryki Subsaharyjskiej rozliczne fenomeny charakterystyczne 
dla systemu neopatrymonialnego, wśród nich m.in. personalizację władzy, 
państwową własność przedsiębiorstw, nepotyzm, patronaż, korupcję, trybalizm 
i klientelizm37. Wymogi niniejszego opracowania nie pozwalają na kompleksową 
analizę wszystkich tych zjawisk, dlatego też poniżej zostanie przedstawiony 
jedynie zarys dwóch najbardziej charakterystycznych, powszechnie uzna-
wanych a jednocześnie najczęściej opisywanych przejawów funkcjonowania 
neopatrymonializmu w systemach politycznych państw afrykańskich: rządów 

34 Twórcy tego pojęcia nie dokonali precyzyjnego rozróżnienia między Weberowskim pa-
trymonializmem a neopatrymonializmem (patrz poprzednia część), a przyjęta przez autorkę 
niniejszego tekstu definicja została przedstawiona dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdzie-
siątych XX w., czyli kilka dekad po powstaniu tego terminu.

35 A. P i t c h e r, M.H. M o r a n, M. J o h n s t o n, Rethinking Patrimonialism..., art. cyt., s. 6.
36 M.in. Bratton i van de Walle, którzy wyodrębniają cztery typy reżimów neopatrymo-

nialnych: dyktatura jednostki, oligarchia wojskowa oraz systemy jednopartyjne w wariancie 
plebiscytowym i rywalizacyjnym. 

37 G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 13.
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jednostki i klientelizmu. Należy podkreślić, że nie są one oddzielone, lecz 
wzajemnie się warunkują i wzmacniają.

Personalizacja władzy – rządy jednostki

Zjawisko personalizacji władzy dotyczy zdecydowanej większości, jeżeli 
nie wszystkich przywódców afrykańskich, niezależnie od ich orientacji ideolo-
gicznej, stylu sprawowania przywództwa38 albo tego, czy pod ich rządami kraj 
doświadczył rozwoju czy też upadku. Na określenie tego zjawiska stosowane są 
również pojęcia „rządów jednostki” (personal rule lub big man rule) rozumianych 
jako „elitystyczny system polityczny, który tworzy garstka uprzywilejowanych 
i silnych oraz wielu niezmobilizowanych, niezorganizowanych i w związku z tym 
relatywnie zbyt słabych, by zarządzać uwagą i działaniami rządu”39.

Geneza tego zjawiska sięga w krajach Afryki Subsaharyjskiej okresu po-
wstawania niepodległych państw, a wynikało ono z tradycyjnie istotnej roli 
pełnionej przez przywódcę, z zasług poszczególnych jednostek dla obalenia 
kolonializmu, a także jako efekt działań podjętych po uzyskaniu suwerenności, 
które skupiały władzę w rękach jednostek. Większość bohaterów okresu walki 
o niepodległość, ciesząc się ogromnym poparciem społecznym, zarówno ze 
względu na osobistą charyzmę, jak i fakt odniesienia niekwestionowanego 
zwycięstwa nad Europejczykami, stanęła na czele nowych, wolnych już od 
kolonialnego ucisku państw jako ich prezydenci lub (rzadziej) premierzy. 
Rządy znakomitej większości afrykańskich przywódców szybko przekształciły 
się z demokratycznych (którymi miały być w pierwotnym założeniu) w au-
tokratyczne, a w skrajnych przypadkach dyktatorskie. Charakteryzowane są 
one „jako autorytarne, arbitralne, ostentacyjne i nieefektywne”40.

Silny lider postrzegany był jako gwarant jedności i stabilności całego 
państwa, praktycznie cała władza skoncentrowana była się w jego rękach, 
a państwo częstokroć traktowano jako jego własność, co zauważa Robin 
Theobold, stwierdzając jednocześnie, że „niektóre nowe państwa, szczerze 
mówiąc, w zasadzie nie są państwami, a raczej prywatnymi narzędziami ludzi 
wystarczająco silnych, aby rządzić”41. Przywódca uważał się (i kazał uważać) 

38 Jedną z ciekawszych, choć budzących kontrowersje, propozycji jest typologia przed-
stawiona przez Jacksona i Rosenberga, która wyróżnia cztery główne typy liderów: Księcia 
(np. Leopold Senghor, Jomo Kenyatta), Autokratę (np. Hastings Banda), Proroka (np. Julius 
Nyerere) i Tyrana (Idi Amin). Szerzej na ten temat por.: R.H. J a c ks o n, C.G. Ro s e n b e rg, 
Personal Rule in Black Africa, dz. cyt.

39 Tamże.
40 A. T h o m s o n, An Introduction to African Politics, Routledge, 2004, s. 116.
41 M. B r a t t o n, N. Va n  D e  Wa l l e, Neopatrimonial Regimes..., dz. cyt., s.458.
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za ojca narodu, a jego nieograniczona władza pozwalała mu działać ponad 
i poza prawem. 

W neopatrymonialnych systemach politycznych prawo stanowione było 
bądź przez przywódcę, bądź też zgodnie z jego wolą lub wolą ludzi z jego 
otoczenia. Działo się tak nawet pomimo formalnego istnienia władzy usta-
wodawczej w postaci parlamentów lub zgromadzeń narodowych. W zasadzie 
prawo było stanowione bezpośrednio przez lidera z a  p o ś re d n i c t w e m 
parlamentu, co szczególnie dobrze widać w okresach rządów monopartyjnych. 
Wynikało to ze specyfiki systemu jednopartyjnego, a także faktu, że partia 
najczęściej kontrolowana była przez prezydenta lub premiera. Co więcej, miał 
on możliwości, by w razie potrzeby dowolnie zmieniać istniejące regulacje 
prawne. Instytucja parlamentów lub zgromadzeń, jeżeli w ogóle istniała, 
najczęściej bywała w znacznym stopniu zmarginalizowana.

Niektórzy przywódcy traktowali zasoby i dobra państwowe praktycznie 
jako własne, swobodnie decydując o ich przeznaczeniu. Pochłonięci ideami 
unowocześnienia swoich państw, a często także z chęci zaspokojenia własnej 
próżności, przeznaczali ogromne środki finansowe z państwowego budżetu na 
inwestycje np. w budownictwo lub infrastrukturę. Większość z tych inwestycji, 
określana mianem białych słoni nigdy nie została dokończona, lub też nie 
była później wykorzystywana, choćby ze względu na brak wykwalifikowanych 
specjalistów do ich obsługi. 

Lojalność wobec lidera oparta była głównie na zachętach natury materialnej 
rozdzielanych wśród jego zwolenników, choć w niektórych przypadkach trudno 
negować charyzmę przywódcy, która łączyła się z legendą wyzwoliciela z oko-
wów europejskiej dominacji. Utrzymywanie grona zwolenników z jednej strony 
gwarantowało stabilność i reprodukcję systemu, z drugiej zaś było sposobem 
na pozostawanie przy władzy, co nie we wszystkich przypadkach okazywało 
się proste. Za pomocą zasobów przywódca miał również możliwość sterowania 
poszczególnymi grupami czy frakcjami i utrzymywania w ten sposób kruchej 
równowagi gwarantującej mu utrzymanie się przy władzy.

W celu zachowania władzy przywódcy często odwoływali się do środków 
przymusu i metod zbrojnych. Mimo tego, a może właśnie ze względu na to 
(zgodnie z założeniem, że przemoc rodzi przemoc), duża część pierwszych 
subsaharyjskich przywódców, niezależnie od tego, czy sprawowali rządy 
cywilne czy wojskowe, ginęła lub była obalana w efekcie zamachów stanu.

Klientelizm

Klientelizm to „mniej lub bardziej spersonalizowana relacja między akto-
rami (patronami i klientami) lub grupami aktorów o nierównych dochodach, 
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statusie i wpływach, oparta na warunkowej lojalności i pociągająca za sobą 
obustronnie korzystne transakcje”42. Związek tego typu ma charakter niefor-
malny, nie jest w pełni sprzeczny z prawem. Jest fenomenem spotykanym 
w wielu kulturach i krajach świata, także w rozwiniętych i ustabilizowanych 
systemach. Chociaż zazwyczaj klientelizm definiuje się jako relację diadyczną, 
nie wyklucza ona obecności pośrednika (broker). 

W przypadku postkolonialnych państw regionu Afryki Subsaharyjskiej 
niektórzy źródeł klientelizmu upatrują w braku „zorganizowanych struktur 
wymiany, wspartych przez prawnie usankcjonowane zasady interakcji pomiędzy 
rządem a obywatelami”43. W rezultacie wykształciły się inne drogi uzyskiwa-
nia poparcia, w wielu przypadkach przyjmujące właśnie postać mechanizmu 
więzów klientelistycznych. Kolejnym źródłem tego typu relacji może być or-
ganizowanie przez polityczne centrum sieci podległych organizacji, poprzez 
które dokonywana jest dystrybucja zasobów44. Klientelizm może być również 
rezultatem dążenia do zbudowania zaufania między politykami a elektora-
tem. Pojawia się on bowiem w krajach, w których zaufanie społeczeństwa do 
polityków jest niskie lub żadne i funkcjonuje tam jako jeden ze sposobów na 
zdobycie przez nich wiarygodności45. 

Powstaniu relacji patron-klient sprzyja także związek decydentów z centrali 
ze społecznościami lokalnymi zbudowany na zasadzie bezpośrednich powiązań 
władzy centralnej z lokalnymi liderami. W efekcie przywódcy lokalni stają się ogni-
wem pośredniczącym w kontaktach między swoimi społecznościami a władzami 
centralnymi46. Z jednej strony wpływa to na kształtowanie relacji klientelistycznych 
na poziomie lokalnym (lider lokalny-patron, mieszkańcy-klienci), z drugiej do prze-
niesienia sytuacji na poziom centralny (władza centralna-patron, liderzy-klienci, 
którzy potrzebują dostępu do zasobów, by utrzymać swoją pozycję). Tendencję 
tę potęgują dodatkowo poczucie zagrożenia w warunkach zmian systemowych, 
słabość instytucji państwa jako takiej oraz niskie zaufanie do formalnych instytucji. 
W takiej sytuacji prostszym i bardziej naturalnym wydaje się oddanie pod ochronę 
patrona, bliższego, znanego i – w przeciwieństwie do państwa – dysponującego 
realną zdolnością obrony interesów i rozdzielania korzyści.

42 R. L e m a rc h a n d, Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing 
Solidarities in Nation-Building, „The American Political Science Review”, marzec 1972, s. 69.

43 N. C h a z a n, P. L e w i s, R. M o r t i m e r, D. Ro t c h i l d, S.J. S t e d m a n, Politics and 
Society in Contemporary Africa, Lynne Rienner Publishers, Inc. 1999, s. 185.

44 Tamże, s. 187.
45 P. Ke e f e r, R. V l a i c u, Democracy, Credibility and Clientelism,http://www.isnie.org/

ISNIE04/Papers/keefer.pdf.
46 N. Chazan [i in.], Politics and Society..., dz. cyt., s. 185.
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Należy również pamiętać, że w społeczeństwach afrykańskich podstawą 
więzi społecznych są podziały etniczne i religijne, a wyborcy poszukują dostępu 
do pożądanych dóbr poprzez popieranie w wyborach członków własnych grup. 
Dodatkowo zdobycie i utrzymanie władzy zależy od przekazywania zasobów 
elektoratowi w zamian za poparcie uzyskiwane w wyborach. Afrykanie nie 
widzą bowiem niczego w złego w tym, że minister wydawał pieniądze po-
chodzące z państwowych zasobów, o ile dokonywał ich redystrybucji wśród 
swoich klientów i w swoim regionie”47.

Struktury klientelistyczne, pomimo dużej użyteczności i silnego osadze-
nia w strukturze społecznej oraz politycznej afrykańskeigo państwa, niosą ze 
sobą pewne zagrożenia. Wpływają one przede wszystkim na niekontrolowany 
rozwój korupcji, zarówno drobnej jak i zinstytucjonalizowanej48. Jak zauważył 
A. Mączak, „rozpowszechnienie, codzienność więzi klientalnych ułatwiają 
rozplenienie się korupcji; ta ostatnia sprzyja nawiązaniu trwałych więzi klien-
talnych”49. Klientelizm, pomimo swej pozornej atrakcyjności i korzyści, jakie 
przynosi jego uczestnikom, z perspektywy państwa okazuje się być wysoce 
nieefektywny50. Spowalnia jego rozwój i prowadzi do faktycznej niewydolności. 
Zachęca społeczeństwa do bierności, a przez to wyłącznie do konsumowania 
dóbr publicznych, nie zaś działania na rzecz zwiększenia ich ilości. Klientelizm 
stwarza też pewne zagrożenie dla elit. Ułatwia zdobycie urzędu, ale już nie 
jego utrzymanie, wpływając na nasilenie konkurencji i rywalizacji wewnątrz 
elity, co prowadzi do wewnętrznej niestabilności i narastania konfliktów.

Nie wszyscy badacze zgadzają się co do rzeczywistego oddziaływania klien-
telizmu i jego powszechnego występowania w społeczeństwach afrykańskich. 
Wątpliwości wynikają przede wszystkim z tego, że stosunkowo trudno zbadać 
skuteczność strategii klientelistycznych w wyborach albo ocenić w sposób pewny 
zasięg struktur klientelistycznych, ze względu na ich nieformalny charakter, 
różnorodność form, jakie mogą przybierać, a także środowisk i grup, których 
mogą dotyczyć. Analizując to zjawisko, spotykamy się zarówno z dowodami na 
istotny wpływ strategii klientelistycznych na zachowania wyborcze (por. np. eks-
peryment badawczy podczas wyborów prezydenckich w Beninie w 2001 r.51), 

47 P. C h a b a l, Reflections on African Politics. Disorder as a Political Instrument, http://www.
cccb.org/rcs_gene/patrick_.pdf..

48 N. Chazan [i in.], Politics and Society..., dz. cyt., s. 188.
49 A. M ą c z a k, Nierówna przyjaźń..., dz. cyt., s. 252.
50 N. Chazan [i in.], Politics and Society..., dz. cyt., s. 188.
51 Szerzej zob.: L. Wa n t c h e ko n, Clientelism and Voting Behavior: Evidence from a Field 

Experiment in Benin, web.mit.edu/.../Wantchekon%20- %20Electoral%20Clientelism%20and%20
Voting%20Behavior.pdf.
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jak i z wynikami badań przeczących takiej relacji (analiza przeprowadzona przez 
Daniela J. Younga52, która faktycznie obala „dwie konsekwencje popularnych 
definicji klientelizmu dla zachowań wyborczych: po pierwsze, że wyborcy ocze-
kują od wybranych przedstawicieli osobistych korzyści i, po drugie, że osobiste 
interakcje z politykami wpływają na decyzje wyborcze”)53.

Neopatrymonialne reżimy 
w warunkach przejścia do demokracji

Niedługo po zakończeniu procesu dekolonizacji, który w przypadku 
większości państw afrykańskich dokonał się na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX w., państwa leżące na południe od Sahary odrzuciły lub 
zmodyfikowały rozwiązania systemowe i instytucjonalne wprowadzone w okre-
sie dominacji Europejczyków54. Stało się tak przede wszystkim w konsekwencji 
niedostosowania obcych wzorców do rzeczywistości społecznej i politycznej 
kontynentu. Próba przeniesienia, a często narzucenia podręcznikowych modeli 
na grunt afrykański zakończyła się niepowodzeniem, wpływając na nasilenie 
wewnętrznej niestabilności nowopowstałych państw. W konsekwencji po-
szukiwania stabilizacji systemy ewoluowały w stronę form specyficznych dla 
kontynentu afrykańskiego, w założeniu mających lepiej służyć rozwiązywaniu 
pojawiających się problemów. Jednym z najważniejszych efektów tej ewolucji 
był bez wątpienia neopatrymonializm. Zakorzenił się on w afrykańskich sys-
temach politycznych na tyle głęboko, że wiele analiz dotyczących przyczyn 
niepowodzeń procesów demokratyzacji na kontynencie koncentruje się na jego 
negatywnych efektach dla tych zmian. Przykładowo, jednym z jego skutków ma 
być niewielkie prawdopodobieństwo przejścia do demokracji na drodze paktu 
elit, który uważany jest za najskuteczniejszy sposób transformacji, w dużym 
stopniu gwarantujący stworzenie i przetrwanie systemu demokratycznego55.

Ten kierunek zmian budzi wiele kontrowersji wśród naukowców. Z jed-
nej strony „neopatrymonializm uważany jest za funkcjonalne zagrożenie dla 

52 D.J. Yo u n g, Is Clientelism At Work in African Elections? A Study of Voting Behavior in 
Kenya and Zambia, „Afrobarometer Working Paper”, nr 114, 2009.

53 Tamże.
54 Zmiany te odnosiły się oczywiście do systemu politycznego. Jak wiadomo, system granic 

terytorialnych za wspólną zgodą zainteresowanych został utrzymany (wyjątek stanowi jak do 
tej pory jedynie casus Etiopii i Erytrei). 

55 Wpływa na to nadmierna polaryzacja elity rządzącej i grup opozycyjnych, niezdolność 
do reprezentowania przez nie dużych segmentów społeczeństwa oraz traktowanie zmian jako 
gry o sumie zerowej – przepychanki o władzę będą trwały tak długo, aż któraś ze stron defini-
tywnie wygra.
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pokojowego rozwoju politycznego państw afrykańskich i ogólnego rozwoju 
społeczeństw”56, z drugiej pojawiają się głosy, że neopatrymonialne metody 
działania, oparte o silne przywództwo, klientelizm i rozbudowaną biurokrację 
są czymś pasującym do, czy też odpowiednim dla krajów i społeczeństw tego 
regionu, o czym świadczyć może nie tylko fakt ich powszechnej akceptacji, 
ale również możliwość ich funkcjonowania w reżimach demokratycznych, 
czego najlepszym przykładem jest Botswana57. Możliwe więc, że przyczyną 
niepowodzeń państw subsaharyjskich w przyjmowaniu wzorców demokratycz-
nych jest nie tyle neopatrymonializm, co raczej same wzorce demokratyczne, 
nieuwzględniające specyfiki kulturowej i ewolucji politycznej regionu. Skoro 
nawet w najtrwalszej afrykańskiej demokracji napotykamy przejawy neopa-
trymonializmu (w złagodzonej formie), być może nadszedł czas, by przestać 
traktować to zjawisko jako uniwersalną przyczynę wszelkiego zła w krajach 
afrykańskich i po prostu zaakceptować jego istnienie. Co więcej, idąc krok da-
lej, należy być może zaakceptować również możliwość hybrydalnego łączenia 
rozwiązań neopatrymonialnych z demokratycznymi, co oznacza odmienny 
rozwój polityczny państw niezachodnich. 

Wiąże się to oczywiście z usankcjonowaniem neopatrymonialnego spo-
sobu uprawiania polityki – w podobny sposób być może w jaki uznawane są 
strategie populistyczne w polityce europejskiej58. Wymaga to również uznania 
istnienia59 zjawisk na Zachodzie kojarzonych negatywnie, takich jak kliente-
lizm czy patronaż. Podobnie jak w skonsolidowanych demokracjach zostało 
w końcu uznane istnienie niektórych patologii życia politycznego np. korupcji. 

Postulat ten nie oznacza pośredniej lub bezpośredniej bezkrytycznej ak-
ceptacji, w duchu poprawności politycznej, obecnej trudnej sytuacji, w jakiej 
znajdują się państwa afrykańskie. Jest jedynie propozycją, która stara się do-
puszczać możliwość autonomicznej i odrębnej ewolucji systemów politycznych, 
ich rozwoju w sposób odmienny od wzorca demokracji liberalnej, powszechnie 
uznanego za ideał i spełniającego swoje funkcje w warunkach europejskich 
czy północnoamerykańskich. 

56 G. E rd m a n n, U. E n g e l, Neopatrimonialism Revisited..., art. cyt., s. 8.
57 Botswanie jako „państwu demokratycznemu acz neopatrymonialnemu” poświęcony 

jest m.in. fragment artykułu A. P i t c h e r, M.H. M o r a n a i M. J o h n s t o n a, Rethinking 
Patrimonialism..., dz. cyt. Nie wszyscy autorzy zaliczają jednak Botswanę do grona państw 
neopatrymonialnych. 

58 Należy wyraźnie podkreślić, że chodzi o strategie populistyczne, a nie o populistów. 
Wobec szerokiego zastosowania tych pierwszych przez polityków oficjalnie odżegnujących się 
od populizmu należy zwrócić uwagę na tę różnicę.

59 „Uznanie” w znaczeniu „wiadomo, że dane zjawisko istnieje”, z czego oczywiście nie 
wynika, że jest ono pochwalane przez państwo.
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ZMIANY SPOŁECZNEJ ŚWIADOMOŚCI CZASU 
WE WSPÓŁCZESNEJ AFRYCE 

W ŚWIETLE PROCESÓW URBANIZACYJNYCH

Poniższy tekst jest podporządkowany tezie głoszącej, że zmiana środowiska 
zewnętrznego pociąga za sobą zmianę zbiorowej percepcji czasu, co wiąże się 
z wytworzeniem przez społeczeństwo nowych reguł jego wartościowania. Czas 
jest tu rozpatrywany z punktu widzenia społecznego; na boku pozostawiam 
natomiast spór o uwarunkowania psychologiczne jednostek. Przedmiotem 
rozważań nie jest kwestia indywidualnej percepcji czasu czy też zindywidu-
alizowanych procesów adaptacyjnych, lecz miasto we współczesnej Afryce 
Subsaharyjskiej traktowane jako miejsce wymuszające na swoich mieszkańcach 
życie podporządkowane rytmowi zewnętrznego, zunifikowanego czasu zegara.

Perspektywa badawcza, jaką przyjmuję w pracy, ma charakter socjolo-
giczny, zarazem jednak odwołuje się do filozoficznej perspektywy rozpatry-
wania zjawisk i procesów dotyczących społeczeństw krajów rozwijających 
się. Na tym etapie rozważań interesuje mnie w sposób szczególny poziom 
dominujących prądów, tendencji i obszarów złożonych relacji społecznych. 
Staram się nie redukować preferowanego przez siebie meta-poziomu zjawisk 
socjologicznych, ukazującego strukturę przemian społeczeństw afrykańskich 
do ogólnych generalizacji tychże zjawisk. Odwołując się do kontekstu badań 
nad miastem, chcę posłużyć się dorobkiem intelektualnym socjologii miasta do 
wyjaśnienia procesów składających się na przemiany społecznej świadomości 
czasu w społeczeństwach Afryki Subsaharyjskiej.

Punktem wyjścia będzie tu wyjaśnienie pojęcia społeczna świadomość 
czasu; następnie przedstawię czynniki, które wpływają na kształtowanie się 
społecznej świadomości czasu, by wreszcie skupić się na kontekście procesów 
urbanizacyjnych w Afryce Subsaharyjskiej. Dla lepszego zrozumienia przemian, 
jakie zachodziły i wciąż zachodzą w obrębie percepcji czasu i zarządzania 
czasem w społeczeństwach afrykańskich, odwołam się do klasycznej typolo-
gii miast afrykańskich, a następnie do klasycznych prac z zakresu socjologii 
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miasta. Wreszcie, w oparciu o prace antropologiczne i socjologiczne rozwinę 
wątek ewolucji zmian, jakie zachodzą we współczesnej Afryce. 

Definicja społecznej świadomości czasu

Termin świadomość społeczna będzie używany w tej pracy w znaczeniu 
zaproponowanym przez Durkheima, jako zbiór powszechnie zrozumianych 
i akceptowanych symboli, wyobrażeń i poglądów funkcjonujących w danej 
społeczności1. Określenie „społeczna świadomość czasu” będzie się zatem 
odnosić jedynie do terminu „czas społeczny” (social time); świadomość ta 
może być badana z perspektywy makro-społecznej, na którą składają się czas 
instytucjonalny (w sferze publicznej) oraz czas cykliczny – czas ogólnie przy-
jętego przez daną zbiorowość kalendarza, przeciwstawiony czasowi indywi-
dualnemu, gdzie dominuje perspektywa mikro-społeczna, którą tworzą czas 
interakcyjny oraz czas indywidualny2. Pisząc o społecznej świadomości czasu, 
chcę podkreślić znaczenie drugiej perspektywy, a więc zbiorowej koncepcji 
tego wymiaru w życiu grupowym aktorów społecznych, wynikającej z domi-
nujących w danym kręgu geograficzno-kulturowym wzorców wartościowania 
czasu. Wzorce te kształtowane są w oparciu o rozwinięte na danym terenie 
organizacyjne systemy polityczno-ekonomiczne, systemy wierzeń religijnych, 
z których wynikają dalsze konsekwencje moralno-etyczne, a także w oparciu 
o warunki naturalno-przyrodnicze, które wymuszają na zbiorowości adaptację. 

Posługując się w dalszej części pracy terminem czas społeczny będę go 
rozumieć wedle poniższej definicji zaproponowanej przez Sorokina i Mertona, 
klasyków socjologii czasu. Uważają oni, że „[s]połeczny czas wyraża zmiany lub 
ruch zjawisk społecznych w odniesieniu do innych zjawisk społecznych, trak-
towanych jako punkty odniesienia”3. Czas zatem jawi się jako reprezentacyjny 
symbol wpisany w dane społeczeństwo, dzięki któremu można analizować inne 
zjawiska charakterystyczne dla lokalnego życia społecznego. Jak pisze Barbara 
Adam, „rozumienie czasu jako społecznego stanowi symbol tego, co jest istotne, 
aby dowiedzieć się, co jest reprezentowane symbolicznie”4. Znaczenie, jakie 
aktorzy społeczni przywiązują do czasu, może być zarazem kluczem do analizy 

1 É. D u r k h e i m, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Au-
stralie, Paryż 1912. 

2 J.D. L e w i s, A.J. We i g a r t, The Structures and Meanings of Social Time, w: The Sociology 
of Time, ed. J. Hassard, Londyn 1990, s. 434.

3 P. S o ro k i n, R. M e r t o n, Social-time: A Methodological and Functional Analysis, „Ame-
rican Journal of Sociology”, 42(1937), s. 618.

4 B. A d a m, Time and Social Theory, Oxford 1990, s. 43.
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reprezentacyjnych orientacji temporalnych, czyli postaw członków społeczeń-
stwa wobec obszarów czasu: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które są 
powiązane z wewnętrzną strukturą konkretnych społeczeństw5. Może również 
świadczyć o przemianach społecznych zachodzących pod wpływem zmiany 
warunków życia. Zmiany te to m.in. przechodzenie od społeczeństwa chłop-
skiego do społeczeństwa miejskiego. Nowe struktury organizacyjne wymuszają 
na ludziach nowe percepcje upływającego czasu, percepcje te z kolei decydują 
o pojawieniu się niewystępujących dotąd zachowań społeczno-ekonomicznych. 
Zbiorowa świadomość czasu jest pryzmatem, przez który można analizować dane 
społeczeństwo, „a problemy powinny być analizowane z perspektywy akultu-
racji lub zmiany historycznej, przy uwzględnieniu, że wiele «zmian» jest tylko 
sytuacyjnym dostosowaniem do ograniczeń narzuconych przez stan miejski”6.

Czynniki kształtujące społeczną świadomość czasu

Czynniki geograficzne, przyrodnicze, polityczne, ekonomiczne, religijne 
i filozoficzne kształtujące stosunek ludzi do czasu w Afryce obejmują wszyst-
kie aspekty życia codziennego oraz ich ewolucję historyczną na przestrzeni 
wieków. Czynniki te pokrywają się z czynnikami wywierającymi wpływ na 
konkretne wzorce kulturowe, o których wspomniałam wcześniej, ponieważ 
społeczna świadomość czasu jest reprezentacyjna dla danego kręgu kulturowego 
w makroskali. Poniżej wskazuję konsekwencje zjawiska czasu społecznego, 
jakie można dostrzec w Afryce na południe od Sahary. 

Po pierwsze, występuje tam pierwotna rachuba upływu czasu w odniesieniu 
do zjawisk przyrody, charakterystyczna dla wspólnot łowiecko-zbierackich, pa-
sterskich i rolniczych, wynikająca z życia według rytmów natury, czyli podziału 
doby na dzień i noc oraz pór roku – pory suchej i deszczowej. Cykliczne zmia-
ny fauny i flory to jeden z podstawowych czynników, jakie wywierały wpływ 
na zbiorową organizację czasu w afrykańskim życiu społecznym7. Kolejnym 
elementem była umowna rachuba czasu społecznego wedle cyklu pokoleń 
wśród prowadzących osiadły tryb życia wspólnot plemiennych8. 

5 E. Ta r ko w s k a, Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań, Warszawa 
1987, s. 21.

6 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception. A Central African Perspective, Oxford 
1987, s. 2.

7 C. R i v i è re, Le temps en Afrique noire. Conception, comput et gestion, „Anthropos” 90(1995).
8 A. S e g l a, A.E. B o ko, De la cosmologie à la rationalisation de la vie sociale. Ces mots 

idààcha qui parlent ou la memoire d’un type de calendrier yoruba ancien, „Cahiers d’études Afri-
caines”, 2006, nr 181, s. 11–50.
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Przechodząc do bardziej abstrakcyjnego poziomu analizy, warto zwrócić 
uwagę na koncepcje czasu wynikające z założeń systemu filozofii afrykańskich 
osadzonych w wierzeniach religijnych. W obrębie tych systemów dominującą 
perspektywą czasową była przeszłość (poprzez odwoływanie się do obowią-
zujących źródeł tradycji i do przodków), a także teraźniejszość jako reakcja 
na nieprzewidywalne zjawiska przyrodnicze (przede wszystkim w przypadku 
ludów koczowniczych) oraz codzienną rutynę obowiązków w zagrodzie domo-
wej w przypadku ludów pasterskich i rolniczych9. Ponadto w Afryce, tak jak 
i w innych regionach świata przed rozwojem miast i rewolucją przemysłową10, 
czas w życiu codziennym nie był postrzegany jako abstrakcyjny zewnętrzny 
wymiar, przyjmujący postać jednorodnego przepływu. Wspólnoty ludzkie 
posługiwały się pojęciem czasu, który dziś z teoretycznego punktu widzenia 
nazywamy zdarzeniowym. Charakterystyczną cechą społeczności plemiennych 
i kultury ludowej było powiązanie czasu z mitem, religią w jej aspekcie sym-
bolicznym (czas święty, czas pracy) i praktycznym (rytuały, inicjacje, obrzędy, 
polowanie) oraz z systemem natury (cykliczność prac) i ustnie przekazywaną 
genealogią. Duża religijność i znaczenie przypisywane wiekowi oraz zależ-
ności od grupy, jak również brak rozwiniętych postaw indywidualistycznych, 
powodowały raczej działanie i myślenie kolektywne – stąd wynikało egzysto-
wanie w obrębie czasu grupowego, w rytmie życia społeczności. Dodatkowo 
fatalizm i postawy deterministyczne sprzyjały kultywowaniu czarnej magii, 
co prowadziło do braku racjonalnego działania i aktywnego wpływania na 
planowanie przyszłości indywidualnej czy grupowej. Czy zatem zmiana śro-
dowiska zewnętrznego, a więc powolne formowanie się ośrodków miejskich 
w krajach Afryki wymusiła na wspólnotach afrykańskich nową świadomość 
czasu społecznego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zaryso-
wać charakterystykę rozwoju urbanistycznego w Afryce. 

Charakterystyka miast afrykańskich

W historii Europy i Ameryki Północnej wyróżnia się miasta przedindustrial-
ne, industrialne i postindustrialne, natomiast tej samej typologii nie można 
zastosować w badaniach nad miastami w Afryce. Zachodni styl i proces urba-

9 J.S. M b i t i, African Religions and Philosophy, Oxford 1990.
10 Przywołuję te dwa procesy historyczne odrębnie, biorąc pod uwagę rozróżnienie za-

proponowane przez Wirtha: “Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo 
mieszania urbanistyki i industrializmu”. L. Wi r t h, Urbanism as a Way of Life, „The American 
Journal of Sociology”, 44(1938), nr 1, s. 7. 
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nizacji nie jest możliwy do zastosowania w warunkach afrykańskich, biorąc 
pod uwagę dziedzictwo historyczne Afryki.

Miasta w Afryce Subsaharyjskiej nie są zjawiskiem nowym. Wiele staro-
żytnych i przedkolonialnych miast było siedzibą lokalnych królestw, takich jak 
Wielkie Zimbabwe, Królestwo Aszanti czy Dahomej. Jednak zagadnienie czasu 
społecznego uwzględniające zjawisko miasta jako kontekstu wraz z jego ze-
wnętrznymi determinantami oraz charakterystyką strukturalną kontekstu będzie 
rozpatrywane w odniesieniu do miast współczesnej Afryki Subsaharyjskiej, gdyż 
ta właśnie perspektywa ukaże, w jaki sposób aktorzy społeczni współczesnej 
Afryki funkcjonują w ramach nowego znaczenia i wartościowania czasu. 

Typologia, jaką zaproponował w latach osiemdziesiątych XX wieku Antho-
ny O’Conor, wyróżnia sześć typów miast afrykańskich: 1) miasta lokalne (the 
indigenous city); 2) miasta islamskie; 3) miasta kolonialne; 4) miasta „europej-
skie”; 5) miasta podwójne (the dual city) oraz 6) miasta hybrydy. Przykładem 
pierwszego typu są miasta położone na terenach południowo–zachodniej Nigerii, 
zwanej Jorubalandem. Termin indigenous city określa stopień oddolnej autonomii 
w procesie kształtowania się miast np. Jorubów przed pojawieniem się władz 
kolonialnych, które jedynie zmodyfikowały pewne elementy organizacyjne, 
pozwalając zachować tradycyjną władzę ludności tubylczej. Miasta islamskie, 
występujące na pasie sawanny we Wschodniej Afryce oraz Sahelu w Afryce 
Zachodniej, posiadają strukturę wewnętrzną przejętą od miast rozwiniętych 
w krajach Bliskiego Wschodu. Przyjmują one postać ośrodków miejskich oka-
lanych przez tereny uprawne z centralną przestrzenią zarezerwowaną dla elit. 
Miasta kolonialne nie powinny być mylone z miastami „europejskimi”, gdyż 
te dwa rodzaje miast nie są ze sobą tożsame. Kolonialne miasto afrykańskie 
było przeważnie tworem sztucznym, powstającym na potrzeby handlowe lub 
administracyjne państw kolonialnych i lokalizowanym głównie wzdłuż linii 
brzegowej. Charakterystyczne dla tych miast było wprowadzanie języka pań-
stwa kolonizującego jako powszechnie obowiązującego – w przeciwieństwie do 
wcześniej wymienionych typów ośrodków miejskich, gdzie zachowywany był 
język etniczny. Miasta określone jako europejskie budowane były na wzór wła-
ściwych miast europejskich i służyły jako miejsca osiedlania się Europejczyków. 
Miasta podwójne, jak sama nazwa wskazuje, były miastami złożonymi z dwóch 
tworów organizacyjnych, łączącymi w sobie najczęściej cechy lokalnych i mu-
zułmańskich miast oraz dzielnic zamieszkałych przez Europejczyków. Miasta 
hybrydy są z kolei dużymi metropoliami z utrwalonym lokalnym ośrodkiem 
władzy, w których widać duży wpływ inwestycji kolonialnych11.

11 A. O ’ C o n o r, The African City, Londyn 1983, s. 27–40.
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Jak pisze B.E. Thomas w pracy o zachodnioafrykańskich miastach: „Po-
wody lokalizacji i rozwoju dużych miast są złożone. Aby je zrozumieć, trzeba 
wiedzieć coś o organizacji społecznej, potrzebach osób zaangażowanych, 
historii i geografii regionu, formach transportu i komunikacji oraz polityki 
gospodarczej, które wpływają na ruchy i działania ludności”12. Właśnie w du-
żych miastach afrykańskich najbardziej widać efekty stykania się ze sobą wielu 
grup etnicznych, które, zaszczepiając swoje lokalne struktury, nadają charakter 
procesom urbanizacji w Afryce Subsaharyjskiej. 

Czynniki środowiska miejskiego kształtujące 
społeczną świadomość czasu w Afryce Subsaharyjskiej

Formułując ten podrozdział, przyjmuję pewne holistyczne wyobrażenie, 
odnoszące się do socjologii i antropologii miasta. Ujęcie to jest tylko jednym 
z możliwych, co podkreśla brytyjski antropolog J.C. Mitchell, przywołując 
definicję miasta u Richarda Foxa13, w której centralnym elementem jest wpływ 
zjawisk instytucjonalnych i historycznych14.

Mitchell w swojej pracy badawczej chciał badać zachowania społeczne 
w specyficznych sytuacjach i odnosić je do indywidualnych zachowań jedno-
stek. Ta perspektywa jest bardzo trafna i użyteczna, ja sama jednak chciałabym 
zatrzymać się na etapie badań, o których Mitchell pisał w następujący sposób: 
„to możliwe, że badanie symboli i znaczeń, jakie nadają zjawiskom aktorzy 
społeczni, doprowadzi badacza do ich znaczeń pierwotnych”15. Interesuje mnie 
szukanie odpowiedzi na pytanie, co przyczynia się do powstania ustrukturyzo-
wanych wzorców kulturowych, niezależnie od rasy, płci, wieku, klasy społecznej, 
wykonywanego zawodu i innych uwarunkowań społeczno-demograficznych. 
Podzielam więc definicję kultury Mitchella: „«kultura» istnieje jako obszerne 
zbiory znaczeń, które ludzie stopniowo zbudowali, stale coś do nich dodając lub 
stale coś odejmując”16. Daleka więc jestem od przyjęcia prostego rozróżnienia 
na środowisko wiejskie i miejskie, na wspólnoty plemienne i społeczeństwa 
miejskie. Na tę samą kwestię zwraca uwagę O’Conor. Podkreśla on, jak bardzo 
niefunkcjonalne i uproszczone jest stosowanie tej dychotomii do zjawisk urba-

12 B.E. T h o m a s, The Location and Nature of West African Cities, w: Urbanization and 
migration in West Africa, ed. H. Kuper, Berkeley 1965, s. 26.

13 The Notion of a City as a Common-sense Construct, 1972.
14 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception. A Central African Perspective, Oxford 

1987, s. 23.
15 Tamże, s. 13.
16 Tamże.
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nizacyjnych w Afryce. Podział na tereny wiejskie i miejskie, czy też tradycyjne 
i nowoczesne, jest w przypadku kontynentu afrykańskiego nieadekwatny, gdyż 
nie uwzględnia złożoności procesów urbanizacji w tej części świata. Poniższy pod-
rozdział pomoże wyjaśnić, dlaczego potocznie stosowane dychotomie zawodzą.

„W każdej osadzie plemiennej jest cywilizacja; w każdym mieście jest 
społeczeństwo ludowe”17 – cytat ten oddaje ważną zależność i przestrzega 
przed prostym podziałem na społeczną świadomość czasu człowieka z tere-
nów niezurbanizowanych i człowieka miejskiego. Środowisko zewnętrzne, 
kształtując postawy ludzkie określa pewne ramy zachowań. Pragnę raz jeszcze 
wyraźnie podkreślić, że przedmiotem tego eseju nie są konkretne schematy 
zachowań wywołane środowiskiem miejskim, ale system wartości podzielany 
przez członków społeczeństwa w sferze publicznej. Może się wydawać, że moje 
stanowisko stoi w sprzeczności z założeniami metodologicznymi Mitchella, 
który był przeciwny badaniom nad wspólnotami, pokazującym ogólne wzorce 
złożonej rzeczywistości społecznej i chciał analizować społeczne zachowania 
w konkretnych sytuacjach. Jak sam pisał: „Każda próba ustanowienia socjolo-
gicznej lub antropologicznej uniwersalnej definicji miasta lub opisu zachowań 
społecznych w miastach jest niepełna”18. Autor ten nie przekreśla jednak cał-
kowicie innych postaw metodologicznych. Jasno rozgranicza, w jaki sposób 
można badać zjawisko miasta jako kontekstu, co dla przedmiotu niniejszej 
pracy jest bardzo użyteczne. Mitchell mianowicie wyjaśnia różnicę między 
badaniami zachowań lub kultury usytuowanych w mieście od studiów nad 
zachowaniem i kulturą charakterystycznymi dla miasta. Odwołuje się przy 
tym do terminów zaczerpniętych z prac Smitha (1976) i Hannerza (1980), 
przeciwstawiając sobie pojęcia locus i focus, czyli fizycznego miejsca oraz przed-
miotu teoretycznych rozważań. Odpowiada to również terminom „w mieście” 
i „o mieście” używanym przez Philipa Mayera (1963), który wskazuje dwa 
poziomy analizy badawczej: dosłowny i abstrakcyjny. Sądzę, że w rozumieniu 
Mitchella pierwszy poziom jest charakterystyczny dla badań antropologów 
i mikrosocjologów, drugi natomiast, jak pisze sam autor, odpowiada badaniom 
nad „kontekstowymi parametrami miejskiej sytuacji [...] przeznaczonymi dla 
politologów, ekonomistów, demografów, makrosocjologów i geografów”19. 
W obu przypadkach istotne jest to, w jaki sposób miasta kształtują nowe spo-
łeczeństwo miejskie i charakterystyczne wzorce zachowań.

17 R. Re d f i e l d, M. S i n g e r, The Cultural Role of Cities, w: Classical Essays on the Culture 
of Cities, ed. R. Sennett, Nowy Jork 1954, s. 215.

18 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception..., dz. cyt., s. 21.
19 Tamże, s. 16.
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Urbanistyka i charakterystyczny dla miasta tryb życia mogą być rozpa-
trywane empirycznie z trzech powiązanych ze sobą punktów widzenia, jakie 
Wirth zaproponował w klasycznym tekście Urbanism as a way of life: 1) jako 
fizyczna struktura składająca się z ludności, technologii i sposobów ujarzmiania 
natury; 2) system organizacji społecznej posiadający charakterystyczną struk-
turę, serię instytucji i typowych modeli stosunków społecznych oraz 3) zbiór 
postaw i pomysłów oraz różnych osobowości zaangażowanych w typowe for-
my zachowania zbiorowego, podlegające charakterystycznym mechanizmom 
kontroli społecznej20. Przy analizie wpływu czynników miejskich na koncepcję 
czasu społecznego wykorzystam trzeci punkt widzenia. Warto zauważyć, że 
drugi punkt został przez badaczy poddany w wątpliwość. Amerykański socjolog 
H. Gans sugeruje na przykład, że Wirth popełnił błąd, generalizując koncep-
cję miasta jako zjawiska samego w sobie i uznając ogólne czynniki miejskie 
za uniwersalne21. Powinien był zaznaczyć, że jego typ analizy odnosi się do 
konkretnych miast w konkretnym okresie historycznym. Również Mitchell 
odnosi się krytycznie do założeń przedstawionych przez Wirtha, podważając 
samowystarczalność klasycznej definicji miasta, która brzmi: „dla celów socjo-
logicznych miasto można określić jako stosunkowo stałe miejsce zamieszkania, 
duży, zwarty, heterogeniczny ośrodek społeczny”22. Mitchell uważał, że usta-
nowienie typów miast opierających się na podstawach wspólnych dla danej 
grupy ośrodków miejskich, takich jak podstawa demograficzna, geograficzna 
i charakterystyka ekonomiczna, jest zbyt ogólne i niepełne23. 

Miast afrykańskich również nie można analizować przy wykorzystaniu 
tych wytycznych. Jak wskazywała już przytoczona typologia O’Conora, we-
wnętrzna różnorodność miast Afryki Subsaharyjskiej i odmienne przyczyny ich 
powstawania nie mogą być analizowane w ten sposób. W ramach tematycznych 
niniejszej pracy mieszczą się przede wszystkim miasta „europejskie”, kolo-
nialne, miasta podwójne i miasta hybrydy. W każdym z tych typów ośrodków 
miejskich ogromną rolę odegrał kontakt lokalnej ludności z Europejczykami.

Ferguson za Maxem Gluckmanem twierdził, że „kolonializm w Afryce nie 
był po prostu kwestią jednej «kultury» wpływającej na inną, lecz przymuso-
wego włączenia Afryki w całkowicie nowy system społeczny i gospodarczy”24. 

20 Tamże, s. 18–19.
21 H.J. G a n s, People, Plans, and Policies. Essays on Poverty, Racism, and Other National 

Urban Problems, Nowy Jork 1991, s. 51–52.
22 L. Wi r t h, Urbanism as a Way of Life, art. cyt., s. 8.
23 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception..., dz. cyt., s. 19.
24 J. Fe rg u s o n, Expectations of Modernity. Myths and Meanings of Urban Life on the Za-

mbian Copperbelt, Los Angeles 1999, s. 26.
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Nie bez słuszności zatem Mitchell poczynił pewne ogólne porównania między 
miastami Ameryki Północnej późnego XIX wieku i wczesnego XX wieku oraz 
południowo-centralnymi miastami Afryki z lat pięćdziesiątych XX wieku, jako 
tworami ekspansywnej fazy kapitalizmu25. Chociaż nie można w tym wypadku 
mówić o paralelnym rozwoju historycznym, to jednak takie zjawiska jak indu-
strializacja (mimo że nie wszystkie jednak miasta afrykańskie były powiązane 
z przemysłem), kapitalizm oraz wynikający z tego społeczny podział pracy 
czy specjalizacja zawodów, która formowała się przez całe stulecia w Europie 
Zachodniej, zostały wraz z kolonializmem (a współcześnie wraz ze zjawiskami 
globalizacji) zaimplementowane do warunków afrykańskich.

Wraz z tą implementacją zmieniało się społeczne podejście do czasu. Z cza-
su zdarzeniowego, który według Thomsona najbardziej odpowiada pomiarowi 
czasu we wspólnotach wiejskich, czas zmienił się w walutę26. Przestał po prostu 
mijać, a zaczął być zużywany i postrzegany w odniesieniu do wartości pienią-
dza. Rola pieniędzy była szczególnie istotna w środowisku miejskim, gdzie 
fizyczna wymiana dóbr, tak charakterystyczna dla tradycyjnych wspólnot afry-
kańskich, musiała zaniknąć. Metropolia, jak zauważa Georg Simmel, „zawsze 
była miejscem gospodarki pieniężnej”27. W miastach, szczególnie tych dużych, 
obiektywne metody realizacji interesów były przeliczane na zysk finansowy, 
co można podsumować zwięzłym stwierdzeniem, że „gospodarka pieniężna 
zdominowała metropolie”28. Pieniądze w środowisku miejskim zostały silnie 
powiązane z pracą i jej różnymi formami, pozwalającymi przeżyć w przestrzeni 
miejskiej – inaczej niż w kontekście wiejskim, gdzie często sama natura i jej 
ujarzmianie wystarczały do przeżycia. Afrykanie nie pracowali już u siebie 
w gospodarstwie czy w rodzinnym warsztacie, ale zaczęli być zatrudniani 
w heterogenicznych zakładach pracy. Nastąpiło wówczas rozdzielenie czasu 
na czas pracodawcy i czas własny po godzinach pracy. Wydajność pracy wiąże 
się z ekonomiczną wartością czasu. Aby zleceniodawca mógł ustalić system 
kontroli pracy swoich podwładnych, musiał zacząć używać jednostek czasu 
do pomiaru funkcjonowania swego przedsiębiorstwa. W analizie społecznej 
świadomości czasu praca i edukacja odgrywają z pewnością szczególnie istotną 
rolę. Thomson twierdził, że nowe zachowania powiązane z pracą formowały 
nową dyscyplinę czasową. Wymienił też kilka podstawowych elementów 

25 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception..., dz. cyt., rozdz. 7,8.
26 E.T. T h o m s o n, Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism, w: The Past & Present 

Society, Oxford 1990, s. 61.
27 G. S i m m e l, The Metropolis and Mental Life, w: The Sociology of Georg Simmel, ed. K.H. 

Wolff, Londyn 1950, s. 49.
28 Tamże.
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tego procesu: podział pracy, nadzór pracy, grzywny, dzwony i zegary, zachęty 
finansowe, kazania i szkolnictwo oraz ograniczanie zgromadzeń i aktywności 
sportowej29.

W odniesieniu do tych zjawisk, czas nie mógł już być odmierzany porami 
dnia lub rytmem przyrody, należało zatem wprowadzić obiektywny sposób 
pomiaru upływającego czasu, jakim jest zegar. Zegar, odliczając czas płynący 
„na zewnątrz”, zaczął zmieniać rozumienie czasu w społeczeństwie. Stał się 
abstrakcyjnym miernikiem przypominającym o równomiernym liczeniu chwil. 

Ponadto w mieście, inaczej niż na terenach wiejskich, dla celów efek-
tywnego funkcjonowania dużej liczebnie i anonimowej wspólnoty społecznej 
należało skoordynować rozmaite działania aktorów społecznych w przestrzeni 
publicznej. Stąd indywidualne zachowania jednostek musiały zostać zsyn-
chronizowane, ponieważ, jak zauważa Simmel, „relacje i sprawy typowe dla 
metropolii są zazwyczaj tak zróżnicowane i złożone, że bez ścisłej punktual-
ności w ramach świadczonych usług, cała struktura nieuchronnie pogrążyłaby 
się w chaosie”30. To był kolejny aspekt życia na terenach zurbanizowanych, 
w których niemożliwe było już odnoszenie swoich działań do lokalnych wy-
darzeń. Anonimowa dyscyplina i wymóg przestrzegania punktualności nie 
były czymś naturalnym dla Afrykanów, lecz wiązały się z przymusem wejścia 
w nowy styl życia, gdzie musieli oni oddzielić sferę zawodową od prywatnej. 
Thomson przywołuje wypowiedź pewnego kameruńskiego pracownika plan-
tacji: „Jak człowiek może tak pracować, dzień za dniem bez chwili wytchnie-
nia. Czy on od tego nie umrze?”31 Można się zastanowić, dlaczego Afrykanie 
już na początku nie zauważyli tego nowego, normatywnego stosunku do 
czasu pracy. Jednym z powodów mógł być fakt, że pierwsze zetknięcie się 
z takimi wytycznymi odnośnie gospodarowania czasem w sferze publicznej 
następowało w miejscach pracy, gdzie pracodawcami byli przedstawiciele 
władz kolonialnych. Thomson wskazuje, że „lista wszechobecnych wartości 
i normatywnych kierunków ma duże znaczenie dla rozwoju społecznego”32, 
stąd też praca na rzecz obcokrajowców mogła jawić się jako niezwiązana 
z rozwojem własnych krajów, a przez to także mogła być uznawana za coś 
narzuconego z zewnątrz.

Była też druga strona obecności Europejczyków na kontynencie afrykań-
skim, a mianowicie wprowadzenie przez nich nowych technologii, budowa linii 

29 E.T. T h o m s o n, Time, Work-Discipline..., art. cyt., s. 90.
30 G. S i m m e l, The Metropolis and Mental Life, art. cyt., s. 50.
31 E.T. T h o m s o n, Time, Work-Discipline..., art. cyt., s 92.
32 Tamże, s. 94.
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kolejowych i infrastruktury, która ułatwiała przemieszczanie się i komunikację 
między ważnymi strategicznie miastami Afryki. Jak pisze Wirth: „[r]ozwój 
technologiczny w zakresie transportu i komunikacji, który był znakiem nowej 
epoki w historii ludzkości, podkreślał rolę miast jako elementu dominującego 
w naszej cywilizacji i ogromnie rozszerzył miejski tryb życia poza granice samego 
miasta”33. Należy przy tym mieć w pamięci, że w przypadku krajów afrykańskich 
te elementy modernizacyjne miały szczególne znaczenie ze względu na ogromną 
powierzchnię tego kontynentu.

Wraz z rozwojem miast w Afryce zaczęły rozwijać się heterogeniczne ośrod-
ki edukacyjne, które skupiały dzieci i młodzież z różnych grup etnicznych, co 
przyczyniało się do dyfuzji odmiennych lokalnych światopoglądów. Tę dyfuzję 
kulturową można odnieść do samej koncepcji miasta. Gansza Wirthem stwier-
dza, że brak fizycznego dystansu między mieszkańcami skutkuje społecznymi 
kontaktami między nimi, co załamuje istnienie społecznych i kulturowych 
wzorców i sprzyja asymilacji, jak również akulturacji, prowadząc do powstania 
tzw. tygla kulturowego34, co z kolei skutkuje potrzebą wytworzenia wspólnej 
bazy porozumienia w przestrzeni publicznej.

Poza wyżej opisanymi formami podziału pracy pojawiły się nowe zawody 
oraz nowe specjalizacje, co jest typowe dla wszystkich ośrodków miejskich, jak 
podkreśla Simmel: „miasta są przede wszystkim miejscem, gdzie gospodarczy 
podział pracy rozwinął się w najwyższym stopniu”35. Ta implementacja nowych 
struktur organizacyjnych w miejscach pracy i świadomość przełożenia czasu 
na wartość finansową były czymś obcym tradycyjnej mentalności Afrykanów, 
dla których praca miała zaspokajać podstawowe potrzeby i zapewniać prze-
trwanie we wspólnocie. Ważniejszym punktem odniesienia był tu drugi czło-
wiek i jego moralność. W tradycyjnych miastach afrykańskich (np. „miastach 
lokalnych” wedle typologii O’Connora) punktem centralnym były budynki 
służące kultowi religijnemu i sprawowaniu władzy politycznej. Teza Simmla, 
że meczet, świątynia, katedra, pałac królewski i fortyfikacje były symbolicznym 
„centrami” miast przedindustrialnych, ale zostały zastąpione w nowoczesnym 
mieście przez dzielnice służąco załatwianiu interesów36, odnosi się również 
do współczesnych metropolii Afryki Subsaharyjskiej.

Wszystkie opisane wyżej zjawiska mieszczą się w ramach procesu zwanego 
modernizacją Afryki. Należy jednak ostrożnie podchodzić do tego terminu, na 

33 L. Wi r t h, Urbanism as a Way of Life, art. cyt., s. 5.
34 H.J. G a n s, People, Plans, and Policies..., dz. cyt., s. 53.
35 Tamże, s. 57.
36 G. S i m m e l, The Metropolis and Mental Life, art. cyt., s. 209.
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co zwraca uwagę Ferguson. Przywołuje on cytat Coopera37, mówiący o tym, 
że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia cała antropo-
logia miasta była podporządkowana badaniom nad procesami adaptacyjnymi 
w Afryce oraz nad tym, jak przebiegał proces zmiany organizacji społeczeństwa 
ze wspólnoty etnicznej w związki zawodowe. Wedle Fergusona było to równo-
znaczne z pojmowaniem urbanizacji w Afryce jako teleologicznego procesu, 
który miałby zmierzać do zachodniego modelu przemysłowej modernizacji38. 
Stąd powszechna była wiara, że „«mit modernizacji» (nie mniej niż jakikolwiek 
inny mit) nadaje formę rozumienia świata, dostarczając zestawu kategorii 
i obiektów, nadających kształt doświadczeniom ludzi i interpretacji przez nich 
własnego życia”39. Rozumienie nowoczesności w kategoriach rozwoju kraju 
może być jednak inne w przypadku obserwatorów pochodzących z zewnątrz, 
z obcego kręgu kulturowego, a inne w przypadku ludności podlegającej tym 
zmianom. Jak słusznie zauważa Mitchell, warunki, w jakich rozwija się społe-
czeństwo, mogą być przez teoretyków interpretowane w kontekście pewnych 
tez badawczych zakładających, że określone zachowania muszą się pojawić 
jako konsekwencje determinant zewnętrznych, a to z kolei może odbiegać od 
sposobu, w jaki sami aktorzy społeczni definiują te warunki i nadają im sens40. 
Może być na przykład tak, jak postuluje to A.L. Epstein, że mimo procesów 
urbanizacyjnych w Afryce „życie plemienne nadal toczy się swoimi utartymi 
ścieżkami w mieście”41. Przemiany społeczne mogą przeobrażać orientacje 
temporalne swoich członków w sferze publicznej czy w sferze pracy zawodo-
wej, jednak na poziomie życia prywatnego świadomość czasu może różnić się 
od społecznie akceptowanego wartościowania czasu zewnętrznego. Jednak, 
jak sugeruje Wirth, „jednostki ludzkie działają efektywnie w ramach organi-
zacji grupowej”42, dlatego mogą posiadać indywidualny stosunek do czasu, 
ale w odniesieniu do działań grupowych adaptują nowe wzorce zachowań, 
przyczyniając się do przeobrażeń społecznych na szeroką skalę. Zwięźle ujął 
tę zależność Mitchell przeciwstawiając sobie dwa typy percepcji: indywidu-
alną i społeczną. W społecznych sytuacjach aktorzy podzielają pewne ogólne 
znaczenia. To dzielenie znaczeń jest procesem negocjowania w nieustruktu-
ryzowanych sytuacjach lub wykształcania się znaczeń powszechnie rozpozna-

37 F. C o o p e r, Urban space, industrial time and wage labor in Africa, w: Struggle for the City: 
Migrant labor, capital, and the state un Urban Africa, Beverly Hills 1983, s.12.

38 J. Fe rg u s o n, Expectations of Modernity..., dz. cyt., s. 5.
39 Tamże, s. 13.
40 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception..., dz. cyt., s. 9.
41 A.L. E p s t e i n, Politics in an Urban African Community, Manchester 1958, s. xi.
42 L. Wi r t h, Urbanism as a Way of Life, art. cyt., s. 1.
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walnych przy rozmaitych okazjach. W obu przypadkach punktem odniesienia 
jest to, co społecznie akceptowane i efektywne w praktyce. 

* * *

Jak wskazuje Wirth, fakt, że miasta, a zwłaszcza wielkie miasta prze-
mysłowe i handlowe, dominują w przestrzeni społecznej, „można uznać na 
podstawie koncentracji w ich ramach obiektów administracyjnych, obecności 
tam transportu i komunikacji miejskiej, urządzeń kulturalnych i rekreacyjnych, 
takich jak prasa, stacje radiowe, teatry, biblioteki, muzea, sale koncertowe, 
opery, szpitale, wyższe uczelnie, ośrodki badawcze i wydawnicze, a także 
obecności organizacji zawodowych, instytucji religijnych i instytucji pomocy 
społecznej”43.

Wymienione wyżej elementy, które łączą się z fenomenem miasta i miej-
skości, są uniwersalne i niezależne od kultury czy regionu geograficznego, 
ponieważ umieszczają aktorów społecznych w nowych rolach, niezależnych 
od ich indywidualnych preferencji. Dzieje się tak, ponieważ miejskie insty-
tucje muszą raczej zaspokajać potrzeby przeciętnego mieszkańca miasta niż 
odpowiadać na indywidualne zapotrzebowania jednostek. Zatem, jak słusz-
nie zauważa Wirth, w obliczu zaniku jednostki terytorialnej jako podstawy 
solidarności społecznej tworzymy jednostki zainteresowania odniesione do 
wspomnianych instytucji44.

Zgodnie z uwagą Mitchella analiza procesów urbanizacji i westernizacji stała 
się niełatwym wyzwaniem dla badaczy socjologii miasta krajów rozwijających 
się, socjologii rozwoju i antropologii miasta45. Mitchell zaproponował ujęcie 
zjawiska urbanizacji Afryki w kategoriach przemian historycznych i akulturacji, 
argumentując, że wiele zmian społecznych, jakie zaszły przez ostatnie dziesię-
ciolecia w Afryce Subsaharyjskiej, było konsekwencją urbanizacji kontynentu. 
Lokalne działania małych wspólnot plemiennych zostają w następstwie rozwoju 
miast zastąpione synchroniczną organizacją życia publicznego i ujednoliconą 
rachubą czasu, która wymusza stopniowe odchodzenie od posługiwania się 
takimi kategoriami jak ekologiczny wymiar czasu46. Jednak, jak z kolei słusznie 
zauważa Ferguson, lokalizm nie równa się rolniczej perspektywie tribesman in 
town, a styl miejski oznacza makropolityczną ekonomię powiązaną z wiejski-

43 Tamże, s. 5.
44 Tamże, s.23.
45 J.C. M i t c h e l l, Cities, Society, and Social Perception..., dz. cyt., s. 1.
46 Posługując się terminem zaproponowanym między innymi przez Evans-Pritcharda, zob. 

E.E. E v a n s - P r i t c h a rd, The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Insti-
tutions of a Nilotic People, Oxford 1940.

Zmiany społecznej świadomości czasu we współczesnej Afryce...



204

mi/plemiennymi sojusznikami. Ferguson rozwija tę tezę, pisząc: „Lokalność, 
pomyślana jako zbiór modalności stylu kultury, nie jest jednak kwestią wiary 
w pewne normy prawne. Jak twierdziłem, są to zjawiska performatywne. 
Nie wierzy się w lokalizm, tylko działa w nim. Lokalizm nie jest zbiorem po-
glądów lecz performatywnych kompetencji”47. Stąd, pomimo zmiany miejsca 
zamieszkania Afrykanie zachowali w sobie pewne postawy odnoszące się do 
wymiaru czasu w kontekście relacji społecznych. Wirth w swojej refleksji nad 
fenomenem urbanizacji w Ameryce Północnej stwierdził: „nie należy spodzie-
wać się gwałtownych i nieciągłych różnic między miejskimi i wiejskimi typami 
osobowości”48, a uwaga ta sprawdza się również w kontekście afrykańskim. 
Aby wymienić najważniejsze i reprezentacyjne postawy, warto zwrócić uwagę 
na fakt, że wśród tradycyjnych systemów społecznych w Afryce Subsaharyj-
skiej większą wagę przywiązywano do relacji międzyludzkich, do konkretnych 
zdarzeń niż do zewnętrznych struktur czasowych. Ponadto czasu nie wiązano 
z wartością pieniądza, co powodowało, że nieobecne było poczucie „tracenia 
czasu” w jego ekonomicznym wymiarze. Dodatkowo niedorozwój ekonomiczny, 
warunki przyrodnicze i słabo rozwinięta technika skutkowały poddaniem się 
teraźniejszości, brakiem przezorności i niechęcią do planowania. Te przykłady 
ilustrują postrzeganie czasu charakterystyczne dla społeczności chłopskiej, 
a, jak wiadomo, urbanizacja na dużą skalę jest w Afryce Subsaharyjskiej pro-
cesem, który wciąż trwa. Stąd można mówić o pewnego rodzaju symbiozie 
dwóch postaw – lokalnej i globalnej – wobec zjawisk czasu i jego organizacji. 

47 J. Fe rg u s o n, Expectations of Modernity..., dz. cyt., s. 104
48 L. Wi r t h, Urbanism as a Way of Life, art. cyt., s. 3
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IMIGRANCI AFRYKAŃSCY W POLSCE
Przegląd problematyki

Społeczeństwo polskie, kształtujące swe procesy świadomościowe w pa-
radygmacie nowoczesności i homogeniczności państwa narodowego w dobie 
ponowoczesnej znalazło się w swoistego rodzaju moralnym potrzasku. Jego 
istota polega na tym, że szeroko eksploatowane w publicznym dyskursie 
hasło „demokracji, równości i wolności” częstokroć nie ma swego przełoże-
nia w praktyce społecznej wobec nowo przybyłych o odmiennym rasowym 
pochodzeniu. Dotyczy to zwłaszcza ludności afrykańskiej o ciemnej karnacji 
skóry, która doświadcza różnego rodzaju przejawów nierównościowego trak-
towania opartych na postawie wyższości i braku uznania dla odmienności 
rasowej nowo przybyłych.

Z jednej strony deklarujemy naszą akceptację dla nowego porządku 
społecznego, wnoszącego swobodę przemieszczania się, z której sami chętnie 
korzystamy i oczekujemy równego traktowania. Z drugiej jednak, wyka-
zujemy mniejszą otwartość na czarnoskórych Innych, którzy zaczynają już 
wnosić pluralizm i wielokulturowość afrykańską do naszego kraju, a ostat-
nio zaczynają stawać się bardziej widoczni w organach samorządowych czy 
parlamentarnych1. 

Imigranci afrykańscy są jedną z nowych grup imigracyjnych w Polsce, 
na temat której dysponujemy fragmentaryczną jedynie wiedzą. Niektórzy 
posiadają w Polsce status uchodźcy, jedni przebywają w kraju legalnie, inni 
nie. Mimo że grupa ta jest zróżnicowana wewnętrznie, (wywodzi się z krajów 
Maghrebu i Afryki Subsaharyjskiej), to w odbiorze społecznym jest częstokroć 
traktowana jako jednolita pod względem rasowym2.

1 Pierwszym polskim posłem Afrykańskiego pochodzenia został w 2010 roku John Godson, 
mieszkaniec Łodzi pochodzenia nigeryjskiego.

2 Sporo materiału szczegółowego na ten temat zawiera Badanie opinii publicznej na rzecz 
integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, red. P. Średziński, Warszawa 2010, dostępne 
na stronie: www.afryka.org.



206

Pojawienie się Afrykanów jako nowego składnika imigracyjnego polskiego 
społeczeństwa stawia przed nami zasadnicze pytanie, czy otwartość granic 
idzie w parze z otwartością społeczeństwa na odmienność. 

W Polsce przynależność narodową utożsamia się z etnicznością. A podejście 
do czarnoskórych pozwala sformułować hipotezę, że nie jesteśmy mentalnie 
przygotowani na obecność w naszym społeczeństwie tego nowego składnika 
rasowego. Polska jako państwo narodowe stanęła obecnie wobec konieczno-
ści zdefiniowania polityki integracyjnej i społeczno-kulturowej wobec nowo 
przybyłych grup imigracyjnych, a to oznacza, że trzeba bardziej wnikliwie 
traktować istotę zjawiska imigracji do Polski.

Jak zatem będziemy znosili skutki dużego potencjału migracyjnego Afryki, 
jeśli będą one coraz bardziej odczuwalne również w Polsce? Jest to o tyle istotne, 
że obraz Afrykanów utrwalany w Polsce był na ogół negatywny i w znacznym 
stopniu jako taki funkcjonuje również obecnie, będąc w różnych sytuacjach 
podstawą negatywnego wartościowania afrykańskich imigrantów w Polsce.

Według danych Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat na dzień 1 stycz-
nia 2009 roku cudzoziemcy stanowili 6,4 % populacji Unii Europejskiej, czyli 
31,9 mln osób. Z liczby tej 11,9 mln cudzoziemców pochodziło z innego kraju 
członkowskiego, a 7,2 mln z pozaunijnej części Europy. Kolejna pod względem 
wielkości grupa cudzoziemców pochodziła z Afryki i liczyła 4,9 mln nowo przy-
byłych. Z Azji pochodziło 4 mln, a z Ameryki 3,3 mln imigrantów3. Dane te, 
wprawdzie odnoszące się wyłącznie do emigracji legalnej, dają skalę zjawiska 
i ewentualnych przemieszczeń imigrantów pozakontynentalnych w obrębie Unii 
Europejskiej. Afrykanin stawać się będzie naszym sąsiadem, zarówno w sen-
sie dosłownym, jak i przenośnym. Już kilkuletnie członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej pokazuje, że nasze terytorium stało się atrakcyjnym miejscem 
imigracji dla Afrykanów. Z drugiej strony, członkostwo zobowiązuje Polskę do 
współuczestnictwa w inicjatywach związanych z relacjami unijno-afrykańskimi. 

Jedną z charakterystycznych cech imigracji afrykańskiej jest znaczny 
wśród niej odsetek nielegalnych przybyszów. Stąd w Unii Europejskiej stawia 
się coraz częściej pytanie o możliwości poradzenia sobie z presją migracyjną. 

Ocenia się, że rocznie około 2 mln nielegalnych imigrantów stara się 
przedostać z Afryki na kontynent europejski. Docierają oni do najbliższych 
terytoriów związanych z Unią Europejską, jak hiszpańskie Wyspy Kanaryj-
skie, Gibraltar, włoska wysepka Lampedusa, leżące na granicy marokańsko-
-hiszpańskiej enklawy hiszpańskie w Ceucie i Melilli, w suchym, górzystym 

3 K. Va s i l e v a, Population and social conditions, „Eurostat. Statistics in Focus”, 45(2010), 
dostępny na: http://ec.europa.eu/eurostat.
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Rifie. Ludność, która obozuje przed tymi enklawami, spychana jest przez 
marokańską policję na Saharę. Najbardziej narażone na niechciane przyjazdy 
są: Malta, Włochy, Hiszpania, na terenie których nowo przybyli kierowani są 
do ośrodków internowania. Afrykanie docierają też z Libii, Turcji i Egiptu do 
Grecji. Nielegalni imigranci nieposiadający legalnych dokumentów stają się 
częścią „nieformalnej gospodarki”. Zatrudniani niezgodnie z prawem Afryka-
nie są nie tylko potencjalnie narażeni na eksploatację przez pracodawców, ale 
bardzo szybko mogą znaleźć się w grupie osób objętych ekskluzją społeczną. 
Grupy takie łatwo się alienują, ponieważ pozostają wyłączone, nie posiada-
ją więzi i związków z głównym nurtem społeczeństwa. Jednocześnie może 
wystąpić zjawisko etnicyzacji struktury klasowej, wyrażające się głównie 
dominacją określonej grupy etnicznej, rasowej czy plemiennej w danej klasie 
społeczno-zawodowej.

Potencjał emigracyjny w Afryce podtrzymywany jest wskutek wielorakich 
czynników. Jednakże zasadniczą przyczyną ucieczek poza kontynent jest – jak 
to określa Augusta Conchiglia – rozczarowujący bilans dekolonizacji, oczywista 
klęska narzuconych Afryce politycznych strategii rozwoju4. Cheikh Tidiane 
Diop w swej niedawno opublikowanej pracy L’Afrique en attente stwierdza 
jasno, że zarówno rządy niektórych krajów, eksperci, jak i międzynarodowe 
instytucje w rodzaju ONZ i inne organizmy polityczne, które interweniowały 
w obszarach tak zwanego Trzeciego Świata, uświadomiły sobie, że poniosły 
klęskę5. Anne-Cécile Robert dodaje, że obecny neoliberalizm narzucany przez 
międzynarodowe korporacje zburzył umowę społeczną będącą następstwem 
wyzwolenia i wywołuje debatę o potrzebie redefinicji polityki gospodarczej 
i alternatywnej makroekonomii6. Porażka programów dostosowawczych 
(SAP) wyrażająca się brakiem efektów w pokonywaniu panującej w Afryce 
biedy i prowadząca raczej do rozpadu afrykańskich społeczeństw, stymuluje 
różnorodne ruchy ludności.

Obok przyczyn ekonomicznych, coraz częściej dochodzą do głosu aspiracje 
ludzi wykształconych, lecz niemogących znaleźć zatrudnienia w rodzimym 
środowisku. Wzrost wykształcenia Afrykanów i brak równoległego nowo-
czesnego rozwoju tworzącego rynki pracy dla nich jest paradoksem rozwoju 
edukacji w wielu krajach kontynentu. Niewykorzystanie tego potencjału dla 
stymulowania rozwoju państw Afryki stawia zasadnicze pytanie, jak znaleźć 

4 A. C o n c h i g l i a, Czy Afryka ma się wyrzec własnej drogi?, „Le Monde diplomatique”, 
lipiec 2007.

5 C h e i k h  T i d i a n e  D i o p, L’Afrique en attente, Paris 2006.
6 A.-C. Ro b e r t, Afryka bez Stereotypów, „Le Monde diplomatique”, lipiec 2007.
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efektywny środek dla zrównoważonego rozwoju w tych obszarach. Wykształ-
ceni częstokroć muszą marnować swoje umiejętności, oddając się dostępnym 
zajęciom służącym podtrzymaniu ich egzystencji. Wyjściem bardziej satysfak-
cjonującym jest poszukiwanie nowego miejsca w regionach, gdzie znaleźliby 
pracę według posiadanych kompetencji.

W przypadku Afrykanów wydaje się, że o tzw. gotowości migracyjnej7 do 
Polski mogły decydować również pozaekonomiczne determinanty. 

Napływ imigrantów afrykańskich do Polski opiera się w dużej mierze na 
tzw. sieciach powiązań migracyjnych (migration network), rozumianych jako 
zbiór powiązań interpersonalnych łączących migrantów, byłych migrantów 
i niemigrantów w kraju pochodzenia i w krajach docelowych za pomocą więzi 
społecznych. Sieci te mogą mieć postać relacji krewniaczych, przyjacielskich, 
bądź tzw. słabych więzi społecznych (np. relacji niebezpośrednich). Kluczową 
rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci migracyjnych odgrywają rodziny. 

Jest to więc taki rodzaj społecznego kapitału migracyjnego, który spełnia 
ważne funkcje w procesie migracyjnym, np. zabezpiecza migrantów przed 
nadmiernymi kosztami i ryzykiem związanym z migracją, wpływa na wybór 
krajów czy regionów docelowych. Dzięki uczestnictwu w sieci migracyjnej 
potencjalny migrant uzyskuje dostęp do olbrzymiego zasobu informacji na 
temat krajów docelowych i rynków pracy, jak również może liczyć na pomoc 
i wsparcie innych uczestników sieci. Jednakże, co jest istotne, taka sieć może 
także sprzyjać izolowaniu migrantów od społeczeństwa przyjmującego i wy-
wierać presję na rzecz utrzymywania kontaktów ze społecznością wysyłającą, 
wobec której niejednokrotnie ma zobowiązania. Afrykanie znajdujący się 
w Europie należą w dużej mierze do szarej strefy kontynentu, co częściowo 
potwierdza również polski przykład.

Do Polski na szerszą skalę Afrykanie zaczęli przybywać wraz ze zmianą 
kolonialnego statusu ich państw w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nawiązy-
wanie z niepodległymi państwami stosunków dyplomatycznych oraz współpracy 
w różnych dziedzinach dostarczyło nowego strumienia kontaktów. Szczególną 

7 Przez „gotowość migracyjną” rozumie się postawę determinowaną czynnikami społeczny-
mi, politycznymi i ekonomicznymi, w której jednostka po dokonaniu bilansu korzyści i kosztów 
podejmowanej decyzji uznaje strategię migracyjną za najbardziej optymalną dla siebie. Jeśli 
natomiast pojawią się warunki imigrowania, wówczas gotowość migracyjna z formy deklaratyw-
nej przekształca się w decyzję migracyjną. Gotowość migracyjną należy jednakże odróżnić od 
potencjału migracyjnego, który wyraża liczbę osób pragnących podjąć migrację i jednocześnie 
posiadających takie możliwości (np. prawne, ekonomiczne). Nie można wprawdzie wykluczyć 
zbieżności występowania czynników prowadzących do wyłonienia się obu tych zjawisk – jak 
ciężka sytuacja ekonomiczna, niestabilność polityczną, wojny, klęski żywiołowe w państwie 
wysyłającym i kontrastowo pozytywne perspektywy egzystencji w krajach przyjmujących.
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rolę odegrali tu studenci afrykańscy, których liczba już w latach siedemdzie-
siątych sięgała około 2 tys. Po odbyciu studiów wracali oni do swoich krajów. 
Niektórzy wchodzili w związki małżeńskie z Polkami. Dzieci z tych związków 
są dziś dorosłymi już obywatelami polskimi o ciemnej karnacji skóry.

Inną jakościowo sytuację wytworzyła transformacja z 1989 roku. Po 
przełomie transformacyjnym w 1989 roku państwo polskie, tradycyjnie emi-
gracyjne zaczęło być coraz częściej postrzegane jako atrakcyjne miejsce 
docelowej imigracji. Spowodowało to, że obecnie Polska stała się terytorium 
emigracyjno-imigracyjnym. Do Polski zaczyna przybywać coraz więcej imi-
grantów z różnych krajów świata, tworząc mniej lub bardziej skonsolidowane 
środowiska imigracyjne. Spowodowane nową tendencją napływy ludności 
rozpoczęły ponadto proces różnicowania homogenicznej w wysokim stopniu 
tkanki narodowościowej państwa przyjmującego.

Czarnoskórzy imigranci, którzy trafiają do Polski jako kraju docelowego, 
stanowią coraz liczniejszą grupę. Zaliczają się oni niewątpliwie do najbardziej 
widocznych grup imigrantów w Polsce, czyli przyczyniają się do różnicowa-
nia rasowego społecznego krajobrazu. Należą także do kategorii imigrantów 
stosunkowo nowych, pojawiających się w kraju bez historycznych związków 
kolonialnych z Afryką i niemającego szerszych doświadczeń z ludnością 
afrykańską.

Postrzeganie Afryki i jej ludności przez długie wieki związane było z kwe-
stionowaniem człowieczeństwa Afrykanów i wytwarzania wobec nich postawy 
wyższości. 

Duchem wyższości cywilizacyjnej Europejczyków przesiąknięty był pa-
radygmat nowoczesny mówiący o linearnym rozwoju cywilizacyjnym i jego 
unilinearnej trajektorii. Ewolucjonizm antropologiczny, prąd umysłowy rozwi-
jany w II połowie XIX wieku zakładał, że narody świata można uszeregować 
hierarchicznie, od najniższych do najwyższych. Czarni Afrykanie lokowani byli 
najniżej, a, jak można się domyśleć, na szczycie hierarchii usadowiono białego 
człowieka. Postrzeganie odmienności kultury w kategoriach różnic biologicz-
nych rozciągało się na pogląd, że podporządkowana pozycja „Murzynów” 
stanowi naturalny rezultat ich niższości wobec Białych. Idea ciągłego postępu 
znajdywała swe odbicie w różnych dyskursach – świeckim i religijnym. A tzw. 
misja białego człowieka nie tylko miała usprawiedliwiać podbój, niewolnictwo, 
„oswajanie dzikich” i „cywilizowanie dzikich pogan”, ale w dodatku „zago-
spodarowywanie inności”. Poglądy te były również szeroko popularyzowane 
w Polsce za pośrednictwem tłumaczeń zachodnich prac z tego zakresu.

O sposobie postrzegania Afryki w Polsce świadczyć mogą również róż-
norodne plany kolonizacyjne, rozwijane w okresie międzywojennym, po od-
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zyskaniu niepodległości w 1918 roku. Posiadanie kolonii miało potwierdzać 
mocarstwowość Polski, zgodnie z ówczesnym europejskim rozumieniem. Do-
magano się przyznania kolonii w poniemieckim Kamerunie. Pod uwagę brano 
też Madagaskar i Angolę, gdzie pionierskim plantatorem był Michał Zamojski. 

Po 1989 roku najwcześniejsza fala Afrykanów przybyła do Polski ze Związ-
ku Radzieckiego. Potem pojawili się przybysze bezpośrednio z kontynentu 
afrykańskiego, którzy niekiedy traktowali Polskę jako przystanek tranzytowy 
do Europy Zachodniej, czekając na akcesję Polski do Unii Europejskiej. Polska 
przyjęła też pierwsze grupy współczesnych uchodźców z Etiopii i Somalii. 
Obecnie, jak się ocenia, w Polsce przebywa grupa imigrantów rzędu 4 tys. 
osób o zróżnicowanym statusie prawnym, wywodzących się z północnej i sub-
saharyjskiej Afryki. Kilkutysięczna grupa Afrykanów zgromadziła się przede 
wszystkich w stolicy i dużych miastach. Mieszkają na ogół w rozproszeniu, 
częstokroć indywidualnie w wynajmowanych mieszkaniach. Jak ocenia Mama-
dou Diouf z Senegalu, „Afrykanie, jak Polacy, szukają swoich miejsc w różnych 
punktach ziemskiego globu. Warszawa gości coraz więcej cudzoziemców. [...] 
W Warszawie afrykańska społeczność nie stworzyła getta. Żyje wśród polskich 
sąsiadów. [...] Dzięki temu możliwe jest porozumienie międzykulturowe, które 
burzy mury”8.

Tab. 1. Liczba Afrykanów, w stosunku do których wojewodowie wydali w latach 
1998–2000 decyzje w sprawie o zezwolenie na zamieszkanie w Polsce (kraje 
pochodzenia w układzie alfabetycznym)

KRAJ 1998 1999 2000 RAZEM

Algieria 30 37 61 128

Angola 2 17 14 33

Benin 1 1 1 3

Botswana 1 1 1 3

Burkina Faso – 3 2 5

Burundi 1 – – 1

Czad – 1 1 2

Dżibuti 1 1 1 3

Egipt 16 65 60 141

Erytrea – – 1 1

Etiopia 5 28 19 52

Ghana – 8 8 16

Kamerun 12 13 20 45

8 Afro-Warszawa, red. P. Średziński, Warszawa 2011, s. 1.
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Kenia 2 41 27 70

Kongo 4 20 12 36

Kongo, Demokratyczna Republika (Zair) 4 18 12 34

Liberia 13 1 15 29

Libia 42 378 158 578

Mali 6 16 8 30

Maroko 7 35 36 78

Mauretania – – 1 1

Mozambik 2 – 4 6

Niger 2 2 – 4

Nigeria 13 74 66 153

RPA 1 31 10 42

Rwanda 9 5 7 21

Senegal – 11 5 16

Sierra Leone – 5 7 12

Somalia 46 8 26 80

Sudan 9 34 25 68

Tanzania 7 23 21 51

Togo 1 1 2 4

Tunezja 10 38 46 94

Uganda – 2 – 2

Wybrzeże Kości Słoniowej – 2 7 9

Zambia 1 4 4 9

OGÓŁEM AFRYKA 248 924 688 1860

Źródło: www.uric.gov.pl

Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, obejmujące jedynie 
legalne pobyty pokazywały, że na terenie Polski zamieszkiwało co najmniej 
przez dwanaście miesięcy 2801 osób urodzonych w różnych państwach afry-
kańskich. Z liczby tej 1514 osób legitymowało się polskim obywatelstwem. 
Natomiast w kategorii osób przebywających w Polsce w momencie spisu krócej 
niż dwanaście miesięcy było 899 Afrykanów9.

9 Do czasu oddania artykułu do druku nie było jeszcze opublikowanych pełnych danych 
o składzie narodowościowym imigrantów w Polsce na podstawie Narodowego Spisu Powszech-
nego w 2011 roku. Stwierdzono jedynie, że ogólna liczba cudzoziemców jest większa niż spo-
dziewane dane, gdyż imigranci zaliczani są do ludności rezydującej i nie są wliczani do ludności 
Polski faktycznie zamieszkałej. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013, s. 82.
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Tab. 2. Liczba wiz wydanych cudzoziemcom w latach 2003–2005 przez wojewodów 
według kontynentów
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Afryka 26 416 – 354 2 478 28 1248

Ameryka 23 282 1 184 2 355 26 821

Azja 272 4150 3 4343 2 5052 277 13545

Europa 589 2886 12 2838 6 4230 607 9954

Oceania 1 74 – 18 – 17 1 109

Inne – 28 – 41 – 60 – 129

OGÓŁEM 911 7836 16 7778 12 10192 939 25806

Źródło: www.uric.gov.pl. Dane zawarte w tabeli nie obejmują wiz wydanych cudzoziemcom przez 
polskie służby dyplomatyczne za granicą i graniczne placówki kontrolne Straży Granicznej.

Dane te nie odzwierciedlają w pełni wielkości środowiska afrykańskiego 
w Polsce, gdyż jest ono płynne. Część nielegalnych imigrantów stara się zale-
galizować swój pobyt poprzez rzeczywiste bądź fikcyjne związki małżeńskie. 
Uzyskanie w ten sposób karty pobytu wiąże się dla zainteresowanego z naby-
ciem również prawa do pracy.

W latach 2003–2005 wniosek o osiedlenie się w Polsce złożyły 382 osoby 
z Afryki, wśród których było 337 mężczyzn i 45 kobiet. Stanowiło to 3,1% ogółu 
złożonych wniosków. Obywatele państw afrykańskich zainteresowani osiedle-
niem w Polsce byli na trzecim miejscu po obywatelach krajów europejskich 
(68,4%) i azjatyckich (24,5%). W okresie tym najliczniejsze grupy imigrantów 
pragnących się osiedlić w Polsce pochodziły z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wietna-
mu i Armenii. Natomiast najbardziej zainteresowani osiedleniem w Polsce byli 
obywatele północno-afrykańskich państw arabskich, jak Algieria (65 wniosków), 
Tunezja (54), Egipt (41) i Maroko (34). Jeśli chodzi o państwa subsaharyjskie, 
to na pierwszy plan wysuwały się: Nigeria (51 wniosków), Kongo – Republika 
Demokratyczna (22), Angola (12) i Kamerun (11). Spośród Afrykanów decyzje 
pozytywne otrzymało 289 osób na ogólną liczbę 9689 osób10.

10 Na podstawie danych zawartych w materiale publikowanym na stronach www.uric.
gov.pl pt. Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 
2003–2005, s. 22–24.
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Ponadto w latach 2003–2005 zarejestrowano 3402 osoby z Afryki, w tym 
2626 mężczyzn i 776 kobiet, które złożyły wnioski o zezwolenie na zamiesz-
kanie w Polsce na czas określony. Stanowiło to 4% ogólnej liczby tego typu 
wniosków, czyli czwarte miejsce po Europie (62,3%), Azji (27,9%) i Ameryce 
(5%). Spośród obywateli państw afrykańskich najliczniej reprezentowane były: 
Nigeria (580), Libia (578), Egipt (371), Algieria (249), Kenia (194), Maroko 
(180), RPA (109), Kamerun (105), Kongo (98), Tanzania (80), Angola (76). 
Decyzje pozytywne otrzymało 2867 Afrykanów11. 

Bardzo często Afrykanie, dzięki dobrej znajomości języków obcych, zdo-
bywają środki do życia udzielając lekcji języków obcych. Nieliczni odnoszą 
sukcesy w sporcie, biznesie i rozrywce. Niektórzy znajdują swoje miejsce na 
uczelniach, nieliczni pracują jako lekarze. Niemniej jedną z poważnych barier 
w zadomowieniu się Afrykanów w Polsce jest wąski zakres potencjalnych zajęć, 
jakim mogą się oddawać. Najłatwiej jest zadomowić się osobom, które ukończyły 
studia w Polsce. W 2012 roku z kontynentu afrykańskiego 726 imigrantów 
uzyskało zezwolenie na pracę w Polsce. W grupie tej przeważali obywatele 
egipscy (238) i tunezyjscy (135), a ponadto imigranci z Nigerii (77), Maroko 
(56), Kamerunu (33) i z Senegalu12.

Generalnie można powiedzieć, że Afrykanie w Polsce są traktowani we-
dług różnych kategorii obcości: jako Inny, ale już sąsiad, jako obcy-gość i jako 
obcy-intruz (co dotyczy zwłaszcza imigrantów nielegalnych). Występuje tu 
zarówno poczucie odrębności My – oni, wywołujące wzajemną nieufność, brak 
zrozumienia i tolerancji, jak i gotowość dzielenia się Innością, popularyzacja 
kultury przybyszy umacniająca postawy tolerancyjne wobec Innych. Jednak, 
jak wskazują badania, Afrykanie, nawet mieszkający w Polsce przez wiele lat, 
nie czują się Polakami. Rezygnują z niektórych zwyczajów, ale nie występuje 
u nich pełna asymilacja. Wchodzą w różnorodne relacje ze społeczeństwem 
przyjmującym, w tym również poprzez małżeństwa mieszane. Afrykańscy 
imigranci w pewniej mierze stają się afrykańskimi nomadami. Tranzytowy 
częstokroć charakter ich procesu migracyjnego wpływa na sposób bycia i spo-
sób przynależności13.

11 Na podstawie danych zawartych w materiale publikowanym na stronach www.uric.
gov.pl pt. Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w latach 
2003–2005, s. 36, 41.

12 Obliczenia autorki na podstawie danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, do-
stępnych na www.mpips.gov.pl.

13 Zagadnienia te poruszam w artykule: Współczesny migrant: nomada czy lokalny współ-
kreator?, w: Migracje i społeczeństwa współczesne. Migracje i społeczeństwo, red. J.E. Zamojski, 
Warszawa 2007, s. 29–41.
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* * *

W następstwie zmiany systemowej z 1989 roku, Polska coraz intensywniej 
wchodzi do grupy państw imigracyjnych. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób 
fakt ten jest uwzględniany przez różne szczeble administracji państwowej. 
Doświadczenia z przybyszami afrykańskimi wskazywałyby, że jest jeszcze 
sporo do zrobienia. Dotyczy to zwłaszcza konieczności podniesienia zdolności 
komunikacyjnych urzędników państwowych i osób związanych zawodowo 
z imigrantami. Brak odpowiednich kompetencji językowych znacznie utrudnia 
wyjaśnianie procedur i tworzy dystans społeczny pomiędzy nowo przybyłym 
a reprezentantami kraju imigracyjnego. Poczucie braku kontaktu społeczne-
go prowadzi do zamknięcia w sobie, izolacji i „ucieczki” od nawiązywania 
znajomości z otaczającymi ludźmi. Utrudnia to procesy przystosowawcze 
i samodzielnego organizowania swego bytu w kraju zalegalizowanego pobytu.

Negatywnie odbierane jest również długotrwałe oczekiwanie w związku 
z procedurami przyznawania statusu uchodźczego. Niezbędne bezproduktywne 
oczekiwanie osłabia przedsiębiorczość indywidualną nowo przybyłego. Jak 
opisał to jeden z oczekujących: „Brak pracy czy jakiegokolwiek konkretnego 
zajęcia przyprawia o poczucie ułomności. Gdyż mężczyźni jako głowy rodzin 
nie mogą na nie zarobić”14. W efekcie, nawet po otrzymaniu decyzji pozytywnej 
wykształca się w nich postawa roszczeniowa.

Nie jest przesądzone, czy w Polsce wyłoni się odrębna grupa społeczna 
oparta na przybyszach z różnych regionów Afryki. Można natomiast przy-
puszczać, że wraz ze wzrostem znaczenia kultury jako składnika tożsamości 
społecznej imigranci bardziej będą obstawali przy swoich odmiennościach niż 
integrowali się. Intensywność tego procesu w dużym stopniu będzie zależała 
od typu społeczeństwa, z jakiego się wywodzą i panującego w nim systemu 
więzi. W większości krajów kontynentu ma ona pierwotny charakter, czyli 
oparta jest na więzach krwi. Więź ta jest bardzo złożona i wyznacza w du-
żej mierze sposoby zachowań członka wspólnoty. Dotyczy to nie tylko praw 
i obowiązków, ale też świadczenia pomocy jako wartości realizowanej również 
w warunkach imigracyjnych. Wzmacnia to mechanizmy sieci migracyjnej oraz 
pomoc współplemieńców w przypadkach imigracji nielegalnej.

Istotnym elementem linii podziałów integracyjnych w środowisku afry-
kańskim są podziały językowe. Częstokroć podziały językowe nakładają się 
na więzy krwi. Powstałe w ich oparciu grupy językowe odtwarzają się na 

14 J. H r y n i e w i c z, Uchodźcy w Polsce – teoria a rzeczywistość na podstawie badań prowa-
dzonych w Centralnym Ośrodku Recepcyjnym w Dębaku oraz w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzo-
ziemców, Toruń 2005, s. 80.
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emigracji. Dlatego kontynuacja wspólnot etnicznych w nowych warunkach 
nie jest wykluczona. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że stosunkowo 
mało jest w Polsce ośrodków, które mogłyby pełnić funkcje pośredniczące 
w interakcji między kulturą rodzimą a afrykańską. Stąd niecodzienną inicja-
tywą uchodźców afrykańskich było powołanie w Warszawie Centrum Kultury 
Afrykańskiej Motema Africa. Jego założenia są wielokierunkowe, od pełnienia 
funkcji punktu kontaktowego do propagowania kultury afrykańskiej i nauki 
Polaków języków używanych na Czarnym Lądzie. Podobną funkcję pełni In-
stytut Afrykański w Łodzi, założony w 2008 roku przez Johna Godsona, który 
pomaga też studentom z Afryki zaaklimatyzować się w Polsce.

Kolejną kwestią jest trudność uzyskania pozwolenia na pracę i nieuregulo-
wany status prawny nielegalnych imigrantów z Afryki. Dyskusja prowadzona 
obecnie na temat abolicji może zmierzać do znalezienia sposobu rozwiązania 
tego problemu. Warto może w tym miejscu nadmienić, że imigranci z 25 krajów 
kontynentu afrykańskiego złożyli 614 wniosków abolicyjnych w 2012 roku, co 
stanowiło 6,4% wszystkich wniosków. Spośród imigrantów afrykańskich ubie-
gających się o legalizację pobytu 26,5% wywodziło się z Afryki Subsaharyjskiej. 
Największą liczbę wniosków z tego obszaru złożyli przybysze z Nigerii (91), 
Ghany (10), Tanzanii (10), Kenii (9), Konga (7), Gwinei (7) i Senegalu (6)15.

Odnosząc się do współczesnych procesów migracyjnych, warto mieć na 
uwadze kulturowy aspekt etniczności. Dotyczy on zarówno terenów wychodź-
czych, jak i krajów przyjmujących. Wiąże to się przede wszystkim z podwójną 
naturą migracji. Każdy imigrant jest równocześnie emigrantem. Ruch między 
„tam” i „tutaj” przyjmuje różnorodne formy, począwszy od bezpośrednich, tele-
komunikacyjnych, skończywszy na całej gamie form pośrednich, przyczynia się 
też do różnych przepływów idei w trakcie utrzymywania kontaktów z rodziną.

Wobec widoczności odmiennych obcych, do których należą czarnoskórzy 
Afrykanie, dość silnie kojarzeni w polskim społeczeństwie z różnicą pochodze-
nia, pojawiają się nowe problemy związane z tolerancją, rasizmem, ksenofobią. 

Trwałości negatywnych stereotypów w Polsce nie osłabił choćby fakt, że 
w barwach polskich klubów sportowych występowało po 1990 roku już kil-
kuset Afrykanów i wiele klubów odniosło dzięki nim sukcesy sportowe. Wręcz 
przeciwnie, znane są przypadki agresji na stadionach wobec Afrykanów. Liczne 
ekscesy wobec kolorowych zawodników monitorują organizacje pozarządowe, 
jak Stowarzyszenie „Nigdy więcej” w ramach programu „Brunatna Księga”. 
Czy można doszukiwać się racjonalnych przesłanek ksenofobicznego zachowa-
nia? Pytanie to jest o tyle znamienne, że czarnoskórzy Afrykanie w Polsce nie 

15 Obliczenia autorki na podstawie danych uzyskanych z Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
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stanowią ani grupy wielkiej pod względem liczebności, ani bardzo skonsoli-
dowanego środowiska, które zagrażałoby Polakom na rynku pracy, w dostępie 
do rzadkich dóbr czy statusu społecznego. Tymczasem rasistowskie incydenty, 
nawet jeśli nie są zbyt częste, prowadzą do braku zaufania i niskiego poczucia 
bezpieczeństwa czarnoskórych w Polsce. 

Jak zatem kształtuje się otwartość kulturowa polskiego społeczeństwa oraz 
znaczenie czynnika antropologicznego (wyglądu zewnętrznego) w kształtowa-
niu dystansów etnicznych? Dość istotnym wskaźnikiem punktu wyjściowego 
były badania prowadzone przez Ewę Nowicką i Sławomira Łodzińskiego 
w 1988 roku, czyli w okresie, gdy społeczeństwo polskie miało bardziej stycz-
ność z Afrykanami przebywającymi w Polsce wskutek różnego typu progra-
mów sponsorowanych niż imigrantami. Ponadto było to tuż przed zmianami 
transformacyjnymi.

Z badań tych wynikają w interesujących nas kwestiach dwie istotne rze-
czy. Pierwsza opisana została przez Ewę Nowicką następująco: „Nasz sondaż 
wykazuje, że czynnik biologiczny (antropologiczny, czyli dotyczący wyglądu 
zewnętrznego) odgrywa istotną rolę w wyznaczaniu zasięgu postaw wskazują-
cych na dystanse etniczne. Wszystkie odpowiedzi naszych respondentów, które 
umożliwiały nam porównanie ich reakcji na cudzoziemca w ogóle i na cudzo-
ziemca o innym kolorze skóry bądź innej rasy, wskazują na większy dystans 
społeczeństwa polskiego do osób rasowo odmiennych niż do cudzoziemców 
w ogóle”16. Późniejsze badania z 2010 roku przeprowadzone przez Fundację 
„Afryka Inaczej” wykazały m.in., że doświadczenia i odczucia negatywne po 
osobistym kontakcie z Afrykańczykami były uogólniane na całą afrykańską 
społeczność17.

Powtórzenie tych badań w 1998 roku, już po zmianie transformacyjnej 
i przy większej częstotliwości spotykania się z cudzoziemcami, praktycznie 
nie przyniosło rewelacyjnych zmian. W obu badaniach dominowała obojętna 
postawa respondentów wobec częstszego przyjazdu cudzoziemców o innym 
kolorze skóry do Polski (w 1988 roku – 68,0%, w 1998 – 67,2%). Natomiast 
nieznacznie wzrósł odsetek respondentów, którzy nie chcieliby, aby osoby in-
nej rasy przyjeżdżały do Polski (z 11,0% do 12,8%). Jak konkludują badacze, 
wskazuje to na trwałość postaw społecznych wobec imigracji osób odmiennej 
rasy. Te same jednak badania wskazywały, że jeśli chodzi o małżeństwa mie-

16 Badania były przeprowadzone na 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. 
E. N o w i c k a, Polacy a Inni. O poczuciu swojskości i obcości w społeczeństwie polskim, w: Dialogi 
o Trzecim Świecie, red. S. Łodziński, Warszawa 1990, s. 125. 

17 Badanie opinii publicznej na rzecz integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce, red. 
P. Średziński, Warszawa 2010, www.afryka.org.
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szane, to w przypadku czarnoskórych, w porównaniu z 1988 rokiem nastąpił 
w 1998 roku wzrost akceptacji o blisko dwadzieścia punktów procentowych18.

Pozostaje więc wiele do zrobienia. Świadome są tego również afrykańskie 
środowiska w Polsce. Między innymi Fundacja dla Somalii zorganizowała 
w grudniu 2012 roku konferencję poświęconą integracji diaspory afrykańskiej 
w Polsce. Od kilku lat odbywa się Dzień Afryki organizowany przez Fundację 
„Afryka Inaczej”, który ma służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu Polaków 
i Afrykanów w Polsce. Podejmuje się również szereg inicjatyw zmierzających 
do zmiany negatywnego wizerunku Afryki w polskim społeczeństwie.

Niemniej należałoby dążyć do minimalizowania liczby nielegalnych 
czarnoskórych imigrantów w Polsce i regulowania ich statusu, aby czuli się 
przynależni do społeczeństwa kraju pobytu. Nielegalny status powoduje, że 
imigranci izolują się od zaangażowania społecznego. Trzeba też tworzyć sfery 
styku między poszczególnymi składnikami polsko-afrykańskiego kontaktu kul-
turowego, kreować wyważony proces integracyjny i unikać zjawiska separacji 
kulturowej Afrykanów w Polsce, pokonywać popularne stereotypy, potoczne 
uogólnienia i obrazy czarnoskórych Afrykanów ukształtowane w paradygma-
cie nowoczesności, a rozwijać działania promujące pełne uznanie podmio-
towości Afrykanów jako Innych. Słowem, pokonywać bariery widoczności 
i niewidoczności.

18 E. N o w i c k a, S. Ł o d z i ń s k i, U progu otwartego świata. Poczucie polskości i nastawienia 
Polaków wobec cudzoziemców w latach 1988–1998, Kraków 2001.
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GAWEŁ WALCZAK

UCHODŹCY ŚRODOWISKOWI – 
HISZPANIA AFRYCE CZY AFRYKA HISZPANII?

Pojęcie „uchodźca środowiskowy” łączy się z dwoma popularnymi w dzi-
siejszych czasach zagadnieniami, a mianowicie kwestią środowiska naturalnego 
oraz uchodźców. Z jednej strony, mamy do czynienia z postępującymi zmianami 
w otaczającym nas środowisku – zarówno na skalę lokalną, jak i globalną. Z drugiej 
zaś, stare i nowe konflikty powodują nieustające, przymusowe migracje ludności1.

Oba tematy zajmują poczesne miejsce wśród głównych wątków debaty 
publicznej. Nawet jeśli ktoś się nimi nie interesuje, media i tak nie dadzą mu 
o nich zapomnieć. Wciąż słyszymy o coraz to nowych katastrofach naturalnych, 
majacych negatywny wpływ na kolejne setki bądź tysiące osób. W naszym polskim 
przypadku nie musimy, niestety, szczególnie daleko szukać podobnych informa-
cji – wystarczy przypomnieć o fali zalewających nas niemal rok w rok powodzi.

Podobnie jest z konfliktami. Sami uczestniczymy lub też uczestniczyli-
śmy w dwóch najbardziej medialnych spośród nich, a mianowicie w wojnach 
w Iraku i Afganistanie. Uważam, że dziś nikt już nie ośmieli się nazwać tej 
pierwszej jakże popularnym jeszcze niedawno określeniem „misji stabiliza-
cyjnej”. Rzeczywistość wojny to jednak nie tylko Irak czy Afganistan, to także 
Somalia, Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Sahara Zachodnia, 
Palestyna, Kolumbia czy Kaukaz Północny.

Na płaszczyźnie teoretycznej, a więc na płaszczyźnie dyskursu2, pojęcie 
„uchodźców środowiskowych” wpisuje się w dwie burzliwe debaty, które od 

1 Fragmenty niniejszego tekstu pochodzą z mojej niepublikowanej pracy magisterskiej 
„Uchodźcy środowiskowi” – nieznana odsłona znanej rzeczywistości, Uniwersytet Warszawski, 2010.

2 Zdaję sobie sprawę, że takie swobodne traktowanie terminu „dyskurs”, bez jego do-
kładniejszego określenia może się wydać niektórym czytelnikom zbyt śmiałym posunięciem. 
Śpieszę więc z wyjaśnieniem, że pod tym terminem kryje się pojęcie dyskursu lokalnego, który 
Anna Malewska-Szałygin określiła jako „potocznie praktykowane sposoby mówienia, sytuowa-
ne w społecznym otoczeniu i ujawniające lokalne wyobrażenia” (A. M a l e w s k a - S z a ł y g i n, 
Wyobrażenia o państwie i władzy we wsiach nowotarskich 1999–2005, Warszawa 2008).  
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lat zaprzątają głowę naukowcom, politykom czy działaczom społecznym. 
Pierwsza z nich dotyczy zmian klimatycznych – ich przyczyn, skutków albo 
w ogóle tego, czy zachodzą. Druga z kolei koncentruje się wokół zagadnienia 
uchodźcy. Sprawa na pozór jest prosta. Definicja zawarta w Konwencji Ge-
newskiej z 1954 roku o statusie uchodźcy jasno określa zasady przyznawania 
owego statusu. Jednak przy bliższym i bardziej wnikliwym wejrzeniu jasność 
traci swój blask i zaczyna się coraz bardziej zaciemniać. Przykładem tego 
zaciemnienia jest chociażby pojęcie „uchodźców środowiskowych”. 

Kim właściwie są „uchodźcy środowiskowi”? Odpowiedzi na to pytanie 
jest tyle, ilu zajmujących się nim badaczy. Co więcej, nie ma również zgody 
co do tego, który naukowiec użył tego określenia jako pierwszy. Większość 
badaczy przyjmuje, że autorem pierwszej spójnej definicji jest Essam El-Hin-
nawi. W swoim raporcie, wykonanym na zlecenie United Nations Development 
Programme (UNDP) stwierdził, że:

„uchodźcami środowiskowymi są ci ludzie, którzy zostali zmuszeni do 
czasowego lub trwałego opuszczenia ich naturalnych siedzib, z powodu wy-
raźnego zaburzenia środowiska (zaburzenia naturalnego albo wywołanego 
przez człowieka), które naraża na niebezpieczeństwo ich życie lub poważnie 
wpływa na jego jakość. «Zaburzenie środowiska» rozumiane jest jako każda 
z fizycznych, chemicznych lub biologicznych zmian w ekosystemie (bądź 
w podłożu zasobów), które w sposób czasowy bądź trwały czynią go niezdol-
nym do podtrzymywania ludzkiego życia [...]”3.

Najogólniej rzecz ujmując, „uchodźcą środowiskowym” jest więc oso-
ba, która została zmuszona do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania 
w wyniku postępujących bądź gwałtownych zmian, jakie zaszły w otacza-
jącym je środowisku. Nie jest to oczywiście definicja ani wyczerpująca, ani 
tym bardziej satysfakcjonująca. Moim zdaniem stanowi ona mimo wszystko 
w miarę przyzwoity punkt wyjścia do dalszych rozważań. Zanim jednak do 
nich przejdę, pozostaje jeszcze jedna wymagająca wyjaśnienia kwestia. Co 
takiego mają „uchodźcy środowiskowi” wspólnego z Afryką? Między innymi 
to, że przez wielu badaczy czy organizacje humanitarne jest ona uważana 
za główny ośrodek, z którego biorą się owi uchodźcy. Nie może być zresztą 
inaczej – w końcu w dominujących dyskursach na temat zmian klimatycznych 
i konfliktów kontynent afrykański zajmuje nader poczesne miejsce. 

Celem tego artykułu nie jest jednak próba scharakteryzowania „uchodźcy 
środowiskowego” ani, tym bardziej, próba umiejscowienia tego pojęcia w szer-

3 E. E l - H i n n a w i, Environmental Refugees, Nairobi 1985.
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szym kontekście polityki międzynarodowej czy innego rodzaju globalnych 
zależności. Przeciwnie, postaram się wyprowadzić to zagadnienie ze świata 
abstrakcji teoretycznej, tworzonego przez szereg publikacji pojawiających się 
co rusz w różnych zakątkach świata i sprowadzić je na grunt bardziej prak-
tyczny. Gruntem tym będzie Hiszpania, w której w 2008 roku rozpoczęła się 
kampania na rzecz uprawomocnienia terminu „uchodźca środowiskowy”. 

Kampania ta zresztą stała się bezpośrednią przyczyną mojego zaintere-
sowania tym pojęciem. W tamtym czasie bowiem pracowałem w organizacji 
pozarządowej, która zainicjowała cały proces. Wszystko zaczęło się z wielką 
pompą i paradą od konferencji poświęconej tematyce „uchodźców środowi-
skowych”, która została zorganizowana w przedstawicielstwie Parlamentu 
Europejskiego w Madrycie. Wzięli w niej udział m.in. minister w rządzie José 
Luísa Zapatero ds. imigracji, były przedstawiciel Biura Wysokiego Komisa-
rza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Hiszpanii, a także badaczka 
z jednego z hiszpańskich uniwersytetów specjalizująca się w zagadnieniu 
międzynarodowego prawa uchodźczego. Oprócz nich głos w dyskusji zabrali 
również przedstawiciele organizacji, która zainicjowała całe spotkanie, przed-
stawiciel innej organizacji pozarządowej, która współtworzyła całą kampanię, 
a także dwóch uchodźców, którzy przedstawili krytyczną sytuację środowiska 
naturalnego w swoich krajach. 

Wszystkie przemówienia zostały bardzo uważnie wysłuchane przez licznie 
przybyłych na to spotkanie słuchaczy. Warto w tym momencie wspomnieć, 
że sala konferencyjna, mieszcząca ok. 200 osób, była wypełniona tego dnia 
po brzegi. I to właśnie wtedy CEAR, a więc fundacja, która zorganizowała 
konferencję, ustami Arsenio Coresa, szefa swojego departamentu prawnego, 
ogłosiła, że rozpoczyna działania mające na celu rozpoznanie i objęcie ochro-
ną „uchodźców środowiskowych” przez rząd hiszpański. Cores zauważył, że 
stosowana przez UNHCR definicja „prześladowania”4 w żadnym miejscu nie 
wymienia jego sprawcy. Stwierdził, że na początku za takiego uznano państwo, 
następnie grupy paramilitarne, a w końcu osoby indywidualne. Nie widział 
więc powodu, żeby nie można było uznać za sprawcę prześladowania także 
i struktury ekonomicznej czy też „katastrofy środowiskowej” (catástrofe am-
biental). Podobnie sprawa miała się ze sposobem rozumienia prześladowania 
jako oddziaływania na pojedynczą osobę. Cores uznał to za powszechną in-

4 „Każde zagrożenie życia lub wolności człowieka z powodu rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub politycznych opinii, a także inne poważne 
pogwałcenia praw człowieka z tych samych powodów [...]”. (A. C o re s, Refugiados Ambientales: 
Sujetos de protección internacional?, referat wygłoszony podczas konferencji na temat uchodźców 
środowiskowych w Madrycie, 20.06.2008).
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terpretację, definicja nie określała bowiem, czy prześladowanie odnosi się do 
jednej czy do wielu osób. Wreszcie stwierdził, że ofiary degradacji środowiska 
można uznać za konkretną grupę społeczną, gdyż „tworzą oni grupę, która 
jest bardzo jasno określona”5.

Na koniec dodał, że „uchodźca środowiskowy” jest również uchodźcą 
ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycznym, gdyż jego status 
mieści w sobie złamanie wszelkich niewidzialnych, zależnych i uniwersal-
nych praw człowieka. Wystąpienie szefa departamentu prawnego CEAR 
było typowym wystąpieniem „bojownika” – oparte na kilku konkretnych 
i przemawiających do uczuciowości argumentach miało na celu poderwanie 
słuchaczy do walki o prawa „uchodźców środowiskowych”. Można je również 
uznać za główną prezentację całej konferencji. Prezentację, której oprawę 
z jednej strony stanowiło bardziej teoretyczne wystąpienie badaczki jedne-
go z hiszpańskich uniwersytetów, z drugiej zaś – pełne emocji i osobistych 
przeżyć wystąpienia dwóch naocznych świadków niszczycielskiego wpły-
wu degradacji środowiska na życie ludzkie: Nigeryjczyka i Kolumbijczyka. 
W przypadku obu historii zresztą sprawcy owej degradacji byli bardzo jasno 
określeni, zaś sami występujący musieli uciekać ze swoich krajów. Narazili 
się bowiem zbyt wielu wrogom, ściśle powiązanym z instytucjami państwo-
wymi obu krajów i zmuszeni zostali do szukania schronienia w Hiszpanii, 
gdzie otrzymali status uchodźcy. Dopełnieniem całości było wreszcie samo 
miejsce, a więc siedziba przedstawicielstwa PE w Brukseli oraz obecność se-
kretarz stanu i byłego reprezentanta UNHCR, który nadal był szeroko z ową 
instytucją kojarzony. Po złożonych na konferencji deklaracjach przyszedł 
czas na konkretne działania. 

Pierwszym z nich było sporządzenie raportu o stanie ogólnoświatowej 
debaty na temat „uchodźców środowiskowych”. Raport ten miał być fundamen-
tem całej kampanii i punktem wyjścia do opracowania polityki organizacji na 
rzecz „uchodźców środowiskowych”. Miał się składać z pięciu części. Pierwsza 
była poświęcona teoretycznym podejściom do tematu, druga jego aspektom 
prawnym. Trzecia z kolei dotyczyła działań organizacji pozarządowych na 
świecie, które odnosiłyby się do idei „uchodźców środowiskowych”. Czwarta 
natomiast zawierała przykłady konkretnych społeczności, które mogły zostać 
uznane za tychże uchodźców. Piąta wreszcie miała zawierać propozycje CEAR 
odnośnie konkretnych działań związanych z tą problematyką. 

Następnie wydano specjalny kalendarz biurowy, który w sposób niezwykle 
obrazowy, za pomocą zdjęć i tekstu, przybliżał to zagadnienie niewtajemniczo-

5 A. C o re s, Refugiados Ambientales..., dz. cyt., s. 3.
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nym. Należy również wspomnieć o zielonych koszulkach z logo kampanii, które 
były rozdawane podczas konferencji. Cała kampania bowiem sprowadzała się 
właśnie do tych czterech rzeczy: konferencji, raportu, kalendarza i koszulki. 
Raport zresztą w całości nie powstał do dzisiaj. 

Komentarz odnoszący się do skutków kampanii prowadzonej przez CEAR 
wydaje się być nieco przedwczesny. Mimo że trzech z czterech autorów raportu 
już w tej organizacji nie pracuje, a sama fundacja boryka się z poważnymi pro-
blemami finansowymi, to nic jednak nie wskazuje na to, żeby zakończyła swoją 
działalność. Należałoby dodać, że jest to największa hiszpańska organizacja 
pozarządowa, która zajmuje się tematyką uchodźców. Co więcej, ma ona na 
swoim koncie bardzo poważny sukces: przyczyniła się do zmiany hiszpańskiej 
ustawy o azylu i rozpoczęcia przyznawania statusu uchodźcy w tym kraju ze 
względu na prześladowania na tle orientacji seksualnej. 

Rozpoczęta przez CEAR kampania jest niezwykle interesująca, ponieważ 
stanowi doskonałą ilustrację kilku problemów, z którymi wiąże się pojęcie 
„uchodźców środowiskowych”. Pierwszy z nich wynika z powiązania dwóch 
na pozór całkowicie odrębnych światów: nauki i polityki. Przykład działań na 
rzecz „uchodźców środowiskowych” pokazuje, że są one ze sobą, przynajmniej 
w obrębie tej tematyki, ściśle powiązane. Udział badaczki z jednej z hiszpań-
skich uczelni w konferencji organizowanej przez CEAR nie był przypadkowy, 
stał się bowiem początkiem ścisłej współpracy między nimi – współpracy, 
która zaczęła się od poparcia dążeń organizacji autorytetem naukowym. Nie 
jest to zresztą jedyny przypadek, w którym naukowcy czynnie angażują się 
w działania polityczne: warto wspomnieć chociażby o apelu do światowych 
przywódców, którzy spotkali się na „Szczycie Klimatycznym” w Kopenhadze 
w grudniu 2009 roku. Apel ten podpisany przez setki osób, w tym bardzo 
wielu przedstawicieli nauki, dotyczył „uznania problematyki społeczności do-
tkniętych zmianami klimatycznymi za jeden z tematów poruszanych podczas 
spotkania”. Większość badaczy, która zajmuje się problematyką „uchodźców 
środowiskowych” podkreśla zresztą rolę, jaką mają do odegrania pracownicy 
naukowi. Wiąże się ona z wypracowaniem odpowiedniej definicji, która mo-
głaby posłużyć do opracowania konkretnych działań politycznych.

Wiele prac naukowych jest używanych przez organizacje pozarządowe 
czy innego rodzaju nienaukowe instytucje na potrzeby prowadzonych przez 
nich kampanii. Przykładem może być użycie przez Molly Conisbee i Andrew 
Simmsa definicji Benedicta Andersona dotyczącej narodu. Posłużyła ona do 
sformułowania tezy, że problem „masowych migracji” oraz „uchodźców” 
powstał wraz z pojawieniem się państw narodowych i kontroli ich granic. 
Stwierdzili oni, że:
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„W Zachodniej Europie, a później i w innych częściach świata, rozwój 
państwa narodowego i kapitalizmu przemysłowego spowodowały konieczność 
kontrolowania ludności [...]”6.

Należy dodać, że Molly Conisbee i Andrew Simms należą do New Eco-
nomics Foundation, brytyjskiej organizacji pozarządowej, której celem jest 
„poprawa jakości życia poprzez promocję innowacyjnych rozwiązań, które 
kwestionują główny nurt myślenia na temat gospodarki, środowiska oraz 
kwestii społecznych”7.

O związku między działalnością naukową i polityczną piszą zresztą sami 
autorzy prac o „uchodźcach” czy „migrantach środowiskowych”8. Luc Hens 
stwierdził wręcz, że zastąpienie terminu „uchodźca środowiskowy” przez 
termin „osoba przesiedlona środowiskowo” jest nie tylko zagraniem seman-
tycznym, ale wskazuje również, że osoby te nie są uznawane za uchodźców 
przez Konwencję Genewską z 28 lipca 1951 roku9. Robert Stojanov uważa, 
że debata o „migracjach środowiskowych” oraz ich przewidywaniu pojawia 
się coraz częściej zarówno na polu naukowym jak i humanitarnym10. Niestety 
nie podaje, czym owo „pole humanitarne” jest, można się jednak domyślać, 
że chodzi o dyskusje i działania organizacji oraz instytucji zajmujących się 
pomocą humanitarną. 

Aurelie Lopez przypomina, że duża liczba osób, które zostały bądź zostaną 
zmuszone do opuszczenia swoich krajów z „przyczyn środowiskowych”, nie 
podpada pod ustalenia Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku, a tym 
samym nie jest poddana żadnej ochronie prawnej. Z tego też powodu wielu 
naukowców zajmujących się zagadnieniami prawa pracuje nad odpowiednimi 
propozycjami legislacyjnymi, mającymi zapewnić tym osobom odpowied-
nią ochronę11. Interesująca wydaje się też być teza stawiana przez badaczy 
z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (United Nations University – UNU): 
wypracowane wspólnie przez zwolenników i przeciwników konceptu migran-

6 M. C o n i s b e e, A. S i m m s, Environmental Refugees: The Case of Recognition, Londyn 2003.
7 Więcej na ten temat: www.neweconomics.org/about [13.11.2010].
8 S. C a s t l e s, Environmental change and forced migration: making sense of the debate, 

Genewa 2002.
9 L. H e n s, Environmentally Displaced People, w: Encyclopedia of Life Support Systems, www.

eolss.net/ebooks/Sample%20Chapters/C16/E1-48-51.pdf [13.11.2010].
10 R. S t o j a n o v, Environmental Refugees. Between Development and Poverty – Case Study of 

Three Gorges Dam Area, Bonn 2005, referat wygłoszony podczas 11 Konferencji EADI „Insecurity 
and development. Regional issues and policies for an interdependent world”.

11 A. L o p e z, The Protection of Environmentally-Displaced Persons in International Law, 
„Environmental Law”, 37(2007), s. 365–409.
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tów/uchodźców środowiskowych wskazówki polityczne, oparte na faktach 
i biorące pod uwagę wszystkie czynniki, są niezbędne, aby zapobiec przyszłym 
katastrofom humanitarnym12. 

Warto również dodać, że zaangażowanie naukowców w działalność poli-
tyczną ma charakter zarówno czynny jak i bierny. Bierne zaangażowanie polega 
na wykorzystywaniu tekstów naukowych przez różnego rodzaju organizacje 
i instytucje w ich społecznej i politycznej aktywności. Jest również kolejnym 
przykładem na to, że:

„analityczne rozróżnienie tego, co intelektualne, od tego, co polityczne, 
staje się coraz mniej przekonujące...”13.

Rozpoczęta w Hiszpanii kampania, a zwłaszcza wydany kalendarz, jest 
też znakomitym przeglądem różnych pomysłów na to, jaką materialną formę 
można nadać abstrakcyjnemu pojęciu „uchodźcy środowiskowego”. Uchodźcą 
takim może być ofiara pustynnienia z Burkina Faso, mieszkaniec wybrzeża 
w Gwinei, które zostanie zalane w wyniku podnoszenia się poziomu mórz 
i oceanów, osoba przesiedlona w wyniku powodzi w Demokratycznej Republice 
Konga czy Mozambiku, głodujący chłopczyk w Senegalu, rybak z Angoli, który 
nie ma już co łowić, gdyż wszystkie ryby zostały wyłapane przez wielkie kutry 
przemysłowe pochodzące z krajów Unii Europejskiej, Rosji, Korei czy Japonii; 
czy wreszcie mieszkaniec lasów tropikalnych w Kamerunie, Gabonie albo Liberii 
– lasy bowiem są wycinane, a zamieszkujący je ludzie tracą miejsce do życia. 

To oczywiście tylko niektóre przykłady potencjalnych „uchodźców środowi-
skowych”. Można jednak wśród nich zauważyć pewną prawidłowość: wszyscy 
pochodzą z Afryki. Co więcej, ci, których nie wymieniłem, a którzy znaleźli 
się w kalendarzu, mieszkają w Etiopii, Ghanie oraz Tanzanii. Wydaje się też, 
że taki a nie inny wybór miejsc pochodzenia „uchodźców środowiskowych” 
nie jest przypadkowy – niektóre z nich bowiem to, o dziwo, kraje, w których 
fundacja CEAR realizuje swoje projekty humanitarne. Działa ona bowiem m.in. 
w Angoli, Mozambiku i Senegalu. Nietrudno też wyobrazić sobie sytuację, 
w której np. organizacja pozarządowa działająca w Azji wybiera sobie spośród 
niezliczonych przykładów potencjalnych „uchodźców środowiskowych” ofiary 
pustynnienia z Chin, powodzi z Pakistanu czy wycinki lasów w Indonezji.

Jak już wspomniałem wcześniej, kampania CEAR rozpoczęła się w czerw-
cu 2008 roku, a więc w samym środku wielkiej, unijnej batalii dotyczącej 

12 F. Re n a u d, J.J. B o g a rd i, O. D u n, W. Ko ko, Control, Adapt or Flee. How to Face 
Environmental Migration?, UNU-EHS, „Interdisciplinary Security ConnecTions”, nr 5/2007.

13 M. H e r z f e l d, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Kraków 2004.
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Europejskiego Paktu o Imigracji i Azylu. W Hiszpanii wywołał on wielkie 
kontrowersje, które zaowocowały licznymi manifestacjami, konferencjami 
i seminariami, podczas których przedstawiciele wielu środowisk wyrażali swój 
sprzeciw wobec zaostrzania polityki Unii Europejskiej wobec imigrantów. Co 
więcej, bezpośrednim skutkiem powstania owego Paktu była zmiana hiszpań-
skiej ustawy o imigracji, prowadząca do zaostrzenia prawa ograniczającego 
jeszcze bardziej możliwości wjazdu i pozostawania cudzoziemców spoza Unii 
na terytorium Hiszpanii. Ten zwrot w dotychczasowej polityce oznaczał, że 
wszelkie działania, zarówno te na papierze jak i w rzeczywistości, dotyczące 
rozpoznania i uprawomocnienia terminu „uchodźca środowiskowy” przestały 
być teoretycznym rozważaniem, a stały się narzędziem, które może odmie-
nić losy wielu tysięcy ludzi. Nietrudno bowiem sobie wyobrazić, że pozycja 
uchodźcy, posiadającego pozwolenia na pobyt i pracę, a także objętego, 
przynajmniej na początku, różnego rodzaju programami socjalnymi różni się 
diametralnie od pozycji imigranta, którego pobyt w Hiszpanii bez pozwolenia 
staje się przestępstwem. 

Kampania CEAR ukazuje jeszcze jeden problem, który według wielu 
badaczy zajmujących się tematyką uchodźców, towarzyszy tego rodzaju 
działalności humanitarnej niemalże od jej początków. Polega on na tym, że 
udziału w tych działaniach nie biorą sami uchodźcy. Liisa Malkki pisze, że są 
oni przedstawiani jako cierpiące, bezosobowe, nieme ofiary, które przeważ-
nie występują w tłumie14. O owej stygmatyzacji uchodźców, postrzeganych 
jedynie jako osoby, które coś straciły, bez zbytniego zainteresowania tym, co 
mają do powiedzenia, pisał również Michael Jackson15. Roger Zetter dodaje, 
że w procesie tworzenia wizerunku uchodźcy sami uchodźcy nie uczestniczą 
– wizerunek ten jest zaś niezwykle istotny, gdyż wpływa na kreowaną przez 
nich tożsamość, którą dostosowują oni do polityki publicznej (public policy), 
a zwłaszcza praktyk biurokratycznych prowadzonych w kraju przyjmującym16. 
Zetter stwierdza również, że ściśle określona definicja uchodźcy jest fikcją, 
gdyż jej interpretacja zależy od polityki danego kraju. 

Występujący podczas opisanej przeze mnie hiszpańskiej konferencji dwaj 
mężczyźni posiadający status uchodźcy byli więc jedynie żywym przykładem 
na poparcie tez stawianych wcześniej przez szacowne grono specjalistów. 

14 L.H. M a l k k i, Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization, 
„Cultural Anthropology”, 11(1996), nr 3, s. 377–404.

15 M. J a c ks o n, The Politics of Storytelling. Violence, Transgression and Intersubjectivity, 
Kopenhaga 2002.

16 R. Z e t t e r, Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity, „Journal 
of Refugee Studies”, 4(1991), nr 1, s. 39–62.
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Uchodźcy stanowili tu zatem znowu wielomilionowy tłum ludzi bez twarzy i hi-
storii – byli ilustracją działań prowadzonych przez kogoś innego. W przypadku 
„uchodźców środowiskowych” jest to tym bardziej uderzające, że, przynajmniej 
na gruncie hiszpańskim, prace nad rozpoznaniem i uprawomocnieniem tego 
terminu znajdują się dopiero w początkowej fazie, a tymczasem potencjalni 
„uchodźcy środowiskowi” znajdują się tuż obok. Za przykład miejsc, z któ-
rych mogą oni pochodzić, służą natomiast dwa kraje zachodnioafrykańskie. 
Relacje o nich zebrałem podczas badań prowadzonych bynajmniej nie na 
kontynencie afrykańskim, lecz w Madrycie. Oba wspomniane państwa dzielą 
z Hiszpanią granicę morską, z obu też na Półwysep Iberyjski przybywa coraz 
większa liczba imigrantów.

Pierwsze z owych państw to Mauretania – kraj, który w hiszpańskiej debacie 
na temat „uchodźców środowiskowych” praktycznie się nie pojawia. W nieco 
szerszym kontekście podawany jest jako przykład obszaru nawiedzanego co 
jakiś czas klęskami głodu. Mauretania była beneficjentem pomocy humanitarnej 
UE skierowanej do krajów Sahelu. Jest również uważana za kraj tranzytowy 
w przypadku migracji do Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że wbrew 
powszechnej opinii panującej np. w Hiszpanii jest także krajem docelowym dla 
wielu migrantów pochodzących przede wszystkim z państw Afryki Zachodniej, 
ale także z krajów arabskich, m.in. Maroka, Libanu czy Tunezji.

Można wyróżnić trzy główne problemy związane ze zmianami w śro-
dowisku, z jakimi borykają się mieszkańcy tego kraju. Pierwszy z nich to 
pustynnienie:

W moim kraju np. mamy 80–85% ziemi nienadającej się do użytku, bo jest 
zajęta przez pustynie. Sytuacja ekonomiczna nie pozwala na poważne zajęcie 
się tym problemem. [...] Ludzie mieszkający na wsi, żyjący z rolnictwa i ho-
dowli opuszczają swoje domy i uciekają do miast. Jest też wiele miejscowości, 
które zniknęły zasypane piaskiem. Wielu hodowców bydła przemieszcza się 
bardziej na południe, w poszukiwaniu ziemi. I jest to proces nieodwracalny. 
Jeśli przypatrzyłbyś się mapie demograficznej Mauretanii, to byś zobaczył, 
że najwyższa gęstość zaludnienia jest właśnie na południu, w pobliżu rzeki 
Senegal. I będzie coraz gorzej. Dzisiaj np. ludzie w moim wieku pamiętają, 
że te 20–30 lat temu nie było aż tak wielkiej różnicy w zaludnieniu. Mamy 
do czynienia z migracją z północy na południe kraju [...]17.

Proces ten prowadzi do zaniku całych wsi i miast:

17 Cytaty nie opatrzone przypisami bibliograficznymi pochodzą z materiałów, jakie zebrałem 
podczas badań terenowych w Madrycie w latach 2008–2009.
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Nie mogę ci powiedzieć, gdzie dokładnie, bo było ich bardzo dużo. Tysiące. 
Np. tam gdzie się urodziłem, wcześniej było ok. 400–600 osób, co stanowiło 
mniej więcej 150 rodzin. Dzisiaj zostało około 20. I jakbyś porównał usytuowa-
nie tej miejscowości, od czasu, kiedy zacząłem sobie z tego zdawać sprawę, 
czyli od jakichś 20 lat, zmieniliśmy miejsce osiedlenia trzy razy. Pierwszy raz 
jak miałem 15 lat. Tylko dlatego, że ziemia już się do niczego nie nadawała. 
Był już tylko piasek. Drogę zmienialiśmy cztery razy... Miejscowość znajdu-
je się jakieś 70 km od największego miasta na południu i kiedyś łączyła je 
droga. Dzisiaj już tej drogi nie ma [...] I to nie działo się na północy. Moja 
miejscowość znajduje się na południu [...].

W kontekście tego zagadnienia niezwykle interesujący jest wystosowany 
w liście otwartym dyrektora generalnego UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, 
apel o ratowanie czterech historycznych miast w Mauretanii: Ouadane, Chin-
guitti, Tichitt i Oualata. M’Bow stwierdził, że miastom tym groziło zniszczenie 
z powodu wyludnienia (brak perspektyw zarobkowych zmuszał ludzi do prze-
noszenia się do innych miast Mauretanii), a także postępującego pustynnienia 
w obszarach, na których się znajdowały18.

Dodatkowym problemem związanym z pustynnieniem jest ignorancja 
społeczeństwa Mauretanii dotycząca środowiska naturalnego. Jest to wina 
przede wszystkim aparatu państwowego – rządzącym nie zależy na poprawie 
samoświadomości rządzonych, gdyż często ich władza jest nieprawomocna. 
Odpowiedzialność władz za pustynnienie wynika także z licznych zaniedbań 
dotyczących ochrony środowiska, jakimi są chociażby zezwolenia na polowa-
nia bez autoryzacji. Poza tym zwiększana jest bez jakiejkolwiek kontroli ilość 
zwierząt hodowlanych. Kupują je wysoko postawione osoby z kręgów rządo-
wych, wśród nich także ministrowie. Posiadają oni stada liczące tysiące sztuk 
bydła i wielbłądów. Zwierzęta ta konsumują roślinność, która zdąży wyrosnąć 
podczas trwającej trzy miesiące pory deszczowej. Dlatego też kiedy nadciągają 
wiatry nie ma już roślin, które mogłyby zatrzymać proces pustynnienia i piaski 
posuwają się naprzód. Kiedy ponownie nastaje pora deszczowa, ziemia jest 
już nie do odzyskania. 

Inny problem związany ze zmianami w mauretańskim środowisku to 
zanieczyszczenie wybrzeża morskiego. Związane jest ono z wydobyciem 
ropy naftowej, jakie rozpoczęło się na wodach przybrzeżnych tego kraju 
ok. 2000 roku. Mówi się, że kiedy zajmująca się odwiertami firma australij-
ska dotarła do złóż ropy, odkryła znajdującą się nad nimi wielką pokrywę 

18 A.-M. M ’ B o w, For the safeguarding of the ancient cities of Mauritania (Ouadane, Chin-
guitti, Tichitt and Oualata), UNESCO 1983.
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gazową. Zamiast ją spalić wybrała znacznie tańszą opcję, a mianowicie 
rozpuszczenie gazu w wodzie. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że wpusz-
czenie gazu do wody może wpłynąć na stan zdrowia ludności wybrzeża, 
a także spowodować wyginięcie żyjących na tym obszarze gatunków flory 
i fauny. Zwłaszcza śmierć ryb może okazać się katastrofalna w skutkach, 
jako że wszystkie miasta nadmorskie są zależne w znacznej mierze od ry-
bołówstwa. Poza tym ryby są podstawą diety, a 40% mauretańskiego PKB 
pochodzi właśnie z połowów.

Trzeci wreszcie problem to utrata łowisk w mauretańskim morzu. Zanik 
ryb związany jest z nadmiernym eksploatowaniem tych terenów przez obce 
trawlery, należące przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej, głównie 
Hiszpanii i Rumunii, a także do Rosji i Japonii. Używane przez nich sieci mają 
bardzo małe oczka, co powoduje, że łowią one nie tylko duże, dorosłe ryby, 
ale praktycznie wszystko, co znajdzie się na drodze, łącznie z roślinami. Wpły-
wa to bardzo negatywnie na sytuację miejscowych rybaków. Moi rozmówcy 
twierdzili, że można wyróżnić dwa rodzaje rybaków w Mauretanii. Pierwszy 
to ci, którzy łowią małe ryby, nieinteresujące wielkich statków zagranicznych. 
Ryby te są sprzedawane na rynku lokalnym. Drugi rodzaj to:

„średni” rybacy, którzy mają swoje zaplecze polityczne. Są nimi np. sze-
fowie plemion. Rząd wydaje im pozwolenia połowów na terenie Mauretanii, 
które potem sprzedają firmom zagranicznym, przede wszystkim rosyjskim 
i japońskim. I chińskim. Pozwolenia te są obwarowane różnego rodzaju wa-
runkami, które przez firmy zagraniczne nie są oczywiście spełniane. Jeśli są 
jakieś kontrole, to płacą kontrolerom i tyle. Tak że jest to korupcja totalna: 
rządu, statków, rybaków, urzędników kontrolujących rybołówstwo [...]. 

Warto również dodać, że umowy na połów ryb przez zagraniczne statki 
stanowią bardzo ważny element budżetu Mauretanii. W 2006 roku wiadomo 
już było, że łowiska Mauretanii są w 2/3 wyczerpane, a mimo to rząd tego 
kraju wydał zgodę na połowy na swoim terytorium przez kolejnych sześć lat 
dla 43 statków europejskich. W zamian UE płaci Mauretanii 16 milionów 
dolarów rocznie, co stanowi prawie jedną piątą budżetu tego kraju.

Drugi kraj, o którym chciałbym wspomnieć, to Senegal. W kampanii 
CEAR pojawia się on w kontekście zależności „gospodarki Afryki od potrzeb 
Północy”. Z jednej strony, trudno mówić o „gospodarce Afryki” – Afryka jest 
bowiem kontynentem, na którym znajdują się 53 państwa, a każde z nich 
posiada własną gospodarkę. Często są one do siebie podobne, wzajemnie 
powiązane, lecz nadal stanowią odrębne całości. Można więc mówić raczej 
o pewnym modelu charakterystycznym dla gospodarek państw afrykańskich. 
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Z drugiej strony jednak, zwrócenie uwagi na zależność tych gospodarek od 
potrzeb ekonomicznych krajów Unii Europejskiej jest niezwykle interesujące.

Owa zależność widoczna jest przede wszystkim w dwóch dziedzinach. 
Pierwsza z nich to monokulturowa uprawa orzeszków ziemnych, która dopro-
wadziła do wycinania lasów i pustynnienia na północy kraju. Według badaczy 
z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych monokultura w tzw. Dorzeczu Orzesz-
ków Ziemnych (Peanut Basin) spowodowała erozję gleby, która z kolei prowadzi 
do pustynnienia19. Z kolei według World Rainforest Movement (WRM) rolnicy 
zajmujący się uprawą tej rośliny wycięli w latach sześćdziesiątych XX wieku 
większą część lasów w Dorzeczu Orzeszków Ziemnych. Chcieli w ten sposób 
powiększyć obszar przeznaczony pod uprawy. Ich działania przyspieszyły 
jedynie pustynnienie tego terenu20. Warto również dodać, że orzeszki ziemne 
są podstawowym produktem rolnym w Senegalu oraz jego pierwszym i naj-
ważniejszym produktem eksportowym21.

Druga dziedzina, w której przejawia się zależność gospodarki Senegalu 
od rynków europejskich to – podobnie zresztą jak w przypadku Mauretanii 
– zakrojony na szeroką skalę połów ryb na wodach senegalskich przez statki 
europejskie. Jednym z przykładów, które najlepiej obrazują, jak bardzo złożo-
na może być taka zależność gospodarcza oraz jakie, czasem wręcz ironiczne 
skutki może ona powodować, jest historia grupy rybaków z N’Dor. Stracili 
oni pracę w Senegalu, gdyż tereny ich połowów zostały wyeksploatowane 
przez zagraniczne, m.in. hiszpańskie statki. Rozwiązanie swojej sytuacji 
znaleźli więc w emigracji do Hiszpanii. Po przybyciu do tego kraju udali się 
na północ, do Galicji, w której jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki 
jest rybołówstwo.

Warto również dodać, że w 2006 roku Senegal nie przedłużył umowy 
z UE dotyczącej połowu ryb. Chciał w ten sposób odnowić swoje zasoby. Po-
sunięcie to nie okazało się jednak zbyt skuteczne – natychmiast bowiem po 
wygaśnięciu umowy powstały tzw. spółki joint venture, w których mniejszo-
ściowy udział miały firmy z krajów UE. W ten sposób statki europejskie nadal 
łowiły na terytorium Senegalu, z tą różnicą, że powiewały na nich bandery 
tego zachodnioafrykańskiego kraju22.

19 EACH-FOR Senegal. Policy Brief, 2009.
20 World Rainforest Movement (WRM), Senegal: Deforestation by expansion of groundnut 

monoculture, w: WRM Bulletin Issue Number 85 – August 2004 www.wrm.org.uy/bulletin/85/
AF.html [13.11.2010].

21 S. C h r i s, Peanut blues in Senegal, BBC 24.05.2002, news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1964795.
stm [13.11.2010].

22 D. B u i, Czas grubych ryb, „Forum”, 3/19.01–25.01 2009, s. 20–28.
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Co ciekawe jednak, największym problemem według moich rozmówców 
pochodzących z Senegalu wcale nie były zmiany w środowisku, chociaż od-
grywały one oczywiście istotną rolę w życiu mieszkańców regionów, z których 
pochodzili. Największym problemem był brak pracy oraz fałszywe nadzieje 
na znalezienie Eldorado na Półwyspie Iberyjskim. Nadzieje te są zresztą pod-
sycane przez samych emigrantów, którzy przyjeżdżają do ojczystego kraju na 
chwilę z dużymi pieniędzmi, kupują domy i samochody, a większość czasu 
spędzają na rozrywkach. Widzą to ich koledzy i dochodzą do wniosku, że też 
by tak chcieli, po czym decydują się na wyjazd. Nikt im jednak nie mówi, ile 
wyrzeczeń będzie ich ta decyzja kosztowała. Nikt nie mówi, że nie każdy po 
przyjeździe do Hiszpanii pracę znajdzie, że wielu z nich wyląduje na ulicy, żeby 
w końcu zostać złapanym przez policję i deportowanym z powrotem do kraju.

Jak już wspomniałem wcześniej, informacje dotyczące obu zachodnioafry-
kańskich krajów zebrałem podczas badań w Madrycie. Stało się tak przede 
wszystkim za sprawą kilku moich oddanych znajomych. Nie dość, że podzielili 
się ze mną swoją wiedzą na temat własnych ojczyzn, to jeszcze umożliwili 
mi kontakt ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi. Wspominam o tym głównie 
dlatego, żeby pokazać, iż nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy mają coś 
do powiedzenia na temat zmian środowiska i migracji w Afryce Zachodniej 
nie jest zbyt trudne. Tym bardziej, że dwie osoby, których wiedza okazała 
się niezwykle cenna to moi koledzy, których poznałem w Madrycie, Ahmed 
z Mauretanii i Lamine z Senegalu. To właśnie fragmentów ich wypowiedzi 
użyłem jako cytatów w niniejszym artykule.

Prowadzenie działań na rzecz potencjalnych „uchodźców środowisko-
wych” bez czynnego zaangażowania samych zainteresowanych oznacza, że los 
dziesiątek milionów osób (bo przecież zwolennicy uprawomocnienia terminu 
„uchodźca środowiskowy” takie właśnie liczby podają) ma zależeć jedynie 
od garstki ludzi. A dokładniej, od pracowników różnego rodzaju organizacji 
i instytucji, w tym naukowych, którzy muszą przekonać o zasadności rozpo-
znania „uchodźców środowiskowych” grupę polityków. W momencie, gdy 
rozpoczynanemu w ten sposób dialogowi stara się nadać znamiona uniwer-
salności oraz wymiar globalny, a „uchodźcy środowiskowi” są przedstawiani 
jako problem ogólnoświatowy, dialog ten przekształca się w monolog. Nie 
można bowiem mówić o wzajemnej interakcji, gdy wypowiada się tylko jedna 
ze stron. Trudno bowiem zakładać, że potencjalni „uchodźcy środowiskowi” 
nie są zainteresowani swoimi przyszłymi losami. 

Nieobecność potencjalnych „uchodźców środowiskowych” jako strony 
w dyskusji na ich własny temat podważa nie tylko zasadność wybierania kon-
kretnych przypadków – w czym bowiem pasterz z Sahelu, który traci możliwość 
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utrzymania siebie i swojej rodziny z powodu zajęcia pastwisk przez wydmy 
piaskowe, jest lepszy od pasterza z Chin, który znajduje się w dokładnie takiej 
samej sytuacji – ale także mocno ogranicza możliwość znalezienia odpowied-
niego rozwiązania problemu. Obserwator z dystansu ma wprawdzie szerszą 
perspektywę, ale nie jest w stanie dostrzec szczegółów. Wreszcie, nieobecność 
potencjalnych „uchodźców środowiskowych” jako strony w dyskusji na temat 
uprawomocnienia tego terminu podważa sens takiego działania – po co bo-
wiem uszczęśliwiać kogoś na siłę? Chyba że uszczęśliwionym ma być nie ten, 
któremu się pomaga, lecz sam pomagający. 

GAWEŁ WALCZAK
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ROLA SPOŁECZEŃSTWA MUZUŁMAŃSKIEGO 
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ GHANY

Według spisu powszechnego przeprowadzonego w Ghanie w 2000 r. islam 
pod względem liczby wyznawców zajmuje drugie miejsce na mapie religijnej 
kraju – 15,6% mieszkańców Ghany to muzułmanie, podczas gdy chrześcijaństwo 
wyznaje 69% ludności1. Najbardziej zislamizowaną częścią kraju jest Region 
Północny, zdecydowanie największy region administracyjny, w którym około 
połowa mieszkańców deklaruje swą przynależność do grupy wyznawców tej 
religii. Muzułmanie z północy nie starają się stworzyć odizolowanych wspólnot, 
przeciwnie: mieszają się z wyznawcami innych religii. Inaczej jest w pozo-
stałej części Ghany, gdzie koncentrują się oni w muzułmańskich dzielnicach 
(głównie na przedmieściach większych miast) zwanych zongo, co w języku 
hausa oznacza „wydzieloną dzielnicę”, „miejsce kwatery”2. Największe zon-
go w kraju znajduje się w okręgu Nima w Akrze. 11% z ponad 1,5 miliona 
ludności Akry to mahometanie3 i oprócz wspomnianej dzielnicy jednoczą się 
oni w wielu innych, mniejszych wspólnotach. Władza duchowa w mieście 
spoczywa w rękach imama, który jako imam stolicy pełni jednocześnie funkcję 
głównego narodowego imama Ghany. Imam Regionu Aszanti natomiast jest 
największym religijnym autorytetem w głównym mieście Aszantów, Kumasi. Aż 
20% mieszkańców miasta to wyznawcy Mahometa, a zongo w Kumasi gromadzi 
ludność ponad 30 grup etnicznych, z których najsilniejszą są Hausańczycy.

O ukształtowaniu i różnych standardach życia w poszczególnych rejonach 
kraju decydowała w bardzo dużej mierze polityka kolonialna Wielkiej Brytanii. 
Zarządzając początkowo Złotym Wybrzeżem, a od 1874 r. również ziemiami 

1 Dane procentowe według ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w Ghanie 
w 2000 r., za: Africa South of the Sahara. Europa Regional Surveys of the World, 35th edition, 
Londyn 2006, s. 537.

2 P. N e w m a n, R.M. N e w m a n, Modern Hausa-English Dictionary, Ibadan 1979.
3 S. M u m u n i, A Survey of Islamic Non-Governmental Organisations in Accra, w: Social 

Welfare in Muslim Societies in Africa, red. H. Weiss, Nordiska Afrika Institutet 2002, s. 138.
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Aszantów i od 1902 r. Terytoriami Północnymi, kolonizatorzy koncentrowali 
swe działania i inwestycje przede wszystkim na obszarach znajdujących się 
w sąsiedztwie wybrzeża. Ze względu na brak jakichkolwiek bogactw mine-
ralnych atrakcyjnych dla przemysłu wydobywczego oraz brak możliwości 
wprowadzenia systemu zmechanizowanego rolnictwa muzułmańska północ 
pozostawała na marginesie zainteresowań Europejczyków. Kolejnym ciosem 
dla islamskiej kultury w kolonii były wprowadzone przez Brytyjczyków rządy 
pośrednie, w których wpływy mogli mieć niemal wyłącznie Afrykańczycy 
wykształceni w szkołach wzorowanych na modelu europejskim. Wzmożona 
działalność szkół misyjnych, które głosiły potrzebę reform w szkolnictwie mu-
zułmańskim oraz jego niższość w stosunku do placówek europejskich, ograni-
czenie funduszy na edukację islamską, a także ogólna niechęć i lekceważenie 
wspólnoty muzułmańskiej, zwłaszcza w północnej części protektoratu, nie 
dawały tej religii najmniejszych szans rozwoju.

W obliczu bezsilności indywidualnych starań o poprawę sytuacji społecz-
ności muzułmańskiej najlepszym rozwiązaniem wydawało się zjednoczenie 
działań we wspólnej inicjatywie. Pierwszą z nich była powstała w 1932 r. 
w Akrze Gold Coast Muslim Association (GCMA).

Priorytety zrzeszenia obejmowały zagadnienia społeczne, edukacyjne 
i religijne. Organizacja miała gromadzić zasoby niezbędne do promocji kultury 
muzułmańskiej, równocześnie dbając o dobrobyt Ghańczyków wyznających 
islam. Największym poparciem GCMA cieszyło się wśród muzułmańskich 
migrantów, przede wszystkim tych przybyłych z Nigerii. Oni też najliczniej 
wstępowali do organizacji.

Przez siedem lat pod opieką imama Abassa (ówczesnego imama Akry 
a zarazem najwyższego imama w kraju) i Alhaji Amadu Baby Gold Coast Mu-
slim Association realizowało ustalone zadania społeczne. Wyjątkowo trudny 
dla mieszkańców Złotego Wybrzeża okazał się rok 1939, kiedy miało miejsce 
trzęsienie ziemi w Akrze. Następstwem były ogromne straty materialne, a for-
ma pomocy poszkodowanym wywołała duże niezadowolenie wśród członków 
GCMA. Według nich podział materiałów budowlanych przeznaczonych na 
odbudowę zniszczonych domów był niesprawiedliwy, a pokrzywdzonymi byli 
muzułmanie. Interwencja w tej sprawie oznaczała ingerencję GCMA w kwestie 
polityczne kraju, co było dużym zaskoczeniem dla wszystkich niezwiązanych 
ze zrzeszeniem, ponieważ dotychczas muzułmanie w żaden sposób nie anga-
żowali się w działania polityczne. Muzułmanie nie posiadali doświadczenia 
politycznego ani odpowiednich kwalifikacji, stąd konieczne stały się zmiany 
wśród liderów organizacji. Na najwyższe stanowiska w Gold Coast Muslim 
Association desygnowano dwóch prawników: Cobbinę Kessiego z Kumasi oraz 
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Bankole Awooner-Rennera z Akry, w przypadku którego przyłączenie się do 
GCMA zapoczątkowało długoletnią i aktywną współpracę ze środowiskiem 
muzułmańskim (choć jego kariera rozpoczęła się na długo przed przystąpie-
niem do stowarzyszenia).

Moment powołania pierwszej partii politycznej propagującej poglądy 
muzułmańskiej części społeczeństwa, czyli Muslim Association Party (MAP) 
nie jest dokładnie znany, lecz nastąpiło to prawdopodobnie pod koniec 1953 r. 
Wiadomo natomiast, że MAP była pierwszą partią o zasięgu krajowym, która 
jawnie przeciwstawiła się Convention People’s Party (CPP), a jednocześnie nie 
wywodziła się z kręgu United Gold Coast Convention (UGCC)4. Muslim Asso-
ciation Party dała początek przyszłym partiom sprzeciwiającym się decyzjom 
CPP i ugruntowała ścieżkę polityczną dla stowarzyszeń reprezentujących 
interesy określonych grup etnicznych i regionalnych, takich jak Aszantowie 
czy mieszkańcy Terytoriów Północnych.

Deklaracja opozycji wobec CPP należała do najwcześniejszych oświadczeń 
liderów MAP. Komunikaty MAP zamieszczane w lokalnej prasie w południowych 
regionach kraju obwieszczały, że „prawdziwi muzułmanie nie mogą nigdy być 
przyjaciółmi CPP”, a organizacja muzułmańska „jest gotowa powstrzymać 
diabła, dopóki wszyscy nie będą wolni w tym kraju”5. Opinię w tej sprawie 
wyraził również Alhaji Ahmadu Baba ostrzegając przed wyborami powszech-
nymi w 1954 r. wszystkich muzułmanów w zongo przed popełnieniem grzechu 
przeciwko Allahowi, jakim miało być oddanie głosu na CPP6.

Pierwszoplanową ambicją MAP było umieszczenie swoich reprezentantów 
na wszystkich szczeblach rządowych. Realizacja zamysłu wymagała zadbania 
o odpowiednie zaplecze składające się z osób przygotowanych do objęcia 
funkcji. Szkolenie przyszłych przedstawicieli było bardzo utrudnione przy 
ówczesnym stanie muzułmańskiej oświaty, co czyniło jej reformę kwestią prio-
rytetową. Nauczeni nie tak dawnym doświadczeniem członkowie MAP znali 
stanowisko CPP w tej kwestii, dlatego tym razem zdecydowanie zażądali, aby 
rząd w swych ustaleniach dotyczących edukacji brał pod uwagę zagadnienie 
szkół arabskich. Zaniedbywanie szkolnictwa islamskiego, również za rządów 
Nkrumaha, nie było tajemnicą. Od kiedy CPP odniosło sukces w wyborach, 

4 Już po dwóch latach istnienia od United Gold Coast Convention odłączały się kolejne 
frakcje. Do powstania Muslim Association Party w kraju ważniejszymi partiami były: UGCC 
(założona w 1946 r. przez J. B. Danquaha), CPP, Ghana Congress Party (partia dr K.A. Busia 
powstała w 1952) oraz Ghana Nationalist Party.

5 J.S. Po b e e, Religion and Politics in Ghana, Akra 1991, s. 108.
6 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”: Islam, Class, and Politics on the Eve 

of Ghana’s Independence, „Africa Studies Review”, 34(1991), nr 2, 1991, s. 14.
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nie otwarto żadnej szkoły średniej przeznaczonej dla muzułmanów, podczas 
gdy sieć szkół chrześcijańskich przeżywała drugi okres rozkwitu. Nic więc 
dziwnego, że MAP tak otwarcie domagało się wyrównania szans w dziedzi-
nie edukacji. Ugruntowaniem roszczeń było powołanie przez muzułmanów 
w październiku 1953 r. National Education Board7, organu mającego wziąć 
pod opiekę arabskie placówki i ukazać CPP powagę problemu. Władze CPP 
zaczęły sobie uświadamiać, że oto powstała opozycja, z którą będą musiały 
się liczyć. Konfrontacja w wyborach lokalnych w poszczególnych regionach 
jeszcze mocniej utwierdziła je w tym przekonaniu.

Od przeobrażenia się w partię polityczną do momentu wyborów samorzą-
dowych Muslim Association nie pozostało wiele czasu. Wzmożona kampania 
przedwyborcza MAP zakładała promocję partii w najważniejszych regionach 
kraju. Niezbędnej reorganizacji stowarzyszenia dokonano na pierwszej konfe-
rencji przeprowadzonej 3 października 1953 r. w Kumasi. Wtedy wytyczono 
podstawowe cele partii oraz ustanowiono trzy komisje do walki o prawa 
muzułmanów: wspomniany wyżej organ polityczno-edukacyjny, organ kul-
turowy oraz ekonomiczny. Kolejnym wynikiem spotkania było uformowanie 
młodzieżowej i kobiecej organizacji wewnątrz partii8. Intensywna praca 
przyniosła nadspodziewanie pomyślne efekty, których odzwierciedleniem 
były wyniki wyborów.

W 1953 r. muzułmanie po raz pierwszy wystartowali w wyborach na 
Złotym Wybrzeżu. Najwcześniejsze głosowanie zostało przeprowadzone we 
wrześniu 1953 r. w Akrze. W tym okręgu z siedmiu kandydatów wystawionych 
przez MAP dwóch zdobyło miejsce w 27-osobowej radzie, a partia uzyskała 
jedną siódmą wszystkich głosów. Jeszcze lepiej reprezentanci MAP wypadli 
w Kumasi w lutym 1954 r. Z siedmiu starających się o elekcję do 24-osobowej 
rady przeszło czterech9. Poparcie dla MAP wyraziła jedna szósta mieszkańców 
regionu. Podobnie było w Sekondi-Takoradi miesiąc później, choć tam nie wy-
starczyło to do uzyskania miejsca w radzie lokalnej. Rozstrzygnięcie wyborów 
regionalnych okazało się dla MAP bardzo korzystne, zwłaszcza gdy uwzględni 
się fakt, że była to partia młoda, występująca w imieniu mniejszości.

Przyczyn sukcesu Muslim Association Party można wskazać co najmniej 
kilka. Zdaniem niektórych jedną z nich było to, że ludzie proszeni byli o po-
parcie danego kandydata tylko dlatego, że był on muzułmaninem, a nie ze 

7 Tamże, s. 12.
8 Tamże, s. 9.
9 Dane na temat liczby kandydatów MAP do wyborów w Kumasi są rozbieżne. J.M. Allman 

w swoim artykule podaje, że w rejonie Aszanti wystartowało sześciu, a nie siedmiu reprezen-
tantów partii.
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względu na pogram polityczny. Z pewnością jest w tym ziarno prawdy, jednak 
problem ten należy rozpatrywać w szerszym kontekście. Ludność stanowiąca 
mniejszość społeczeństwa kraju bezzwłocznie potrzebowała reprezentacji sto-
jącej na straży jej praw. Najwięcej obaw przed dyskryminacją wynikającą ze 
sposobu traktowania przez rządzącą partię miały grupy, których sporą część 
stanowili imigranci, jak w przypadku muzułmanów na Złotym Wybrzeżu. Nie 
były to zresztą obawy bezpodstawne. 

Założyciele MAP na każdym etapie funkcjonowania partii podkreślali, że 
opiera się ona na islamie. Sama nazwa partii nie była jedynym świadectwem 
stosowania takiej strategii. Niebawem po swoim powstaniu MAP przyjęła jako 
znak flagę przedstawiającą biały półksiężyc na zielonym tle. Zielony kolor 
w kulturze islamu posiada bardzo symptomatyczne przesłanie, kojarzy się 
z rajem, mądrością i prorokami. W innych aspektach zieleń oznaczać może 
czystość duszy lub po prostu życie10. Nie mniej powszechnie spotykanym 
symbolem muzułmańskim jest półksiężyc, częsty emblemat na flagach krajów 
muzułmańskich, amuletach i talizmanach, objawiający władzę i moc Bożą. 
Półksiężyc ponadto jest znakiem zakończenia postu w Ramadanie11.

Zdecydowane obstawanie przy jednoznacznie muzułmańskim charakterze 
narażało członków MAP na silną krytykę zewnętrzną. Najgłośniejsze zarzuty, 
pochodzące przede wszystkim ze środowisk związanych z CPP, mówiły o rze-
komym dążeniu MAP do „utworzenia Pakistanu”12, a więc chęci odłączenia 
muzułmańskiej części od reszty kraju. Kres tym oskarżeniom położono dopiero 
pod koniec maja 1954 r. w dokumencie znanym jako manifest MAP. Skromnie 
wydrukowane i niezbyt zgrabnie sformułowane pismo definitywnie zaprzecza-
ło posądzeniom CPP, domagało się też poszanowania interesów mahometan 
w kraju. Przy okazji MAP wyraziła swoje uznanie dla autorytetu wodzów, 
umocniła więź między nimi a partią i zapewniła ich, że jeśli tylko MAP znaj-
dzie się w rządzie, prestiż pozycji wodza zostanie przywrócony13. W treści 
manifestu zawarte były obietnice starań o polepszenie sytuacji muzułmanów 
we wszystkich możliwych dziedzinach życia oraz deklaracje starające się 
przekonać potencjalnych wyborców partii o szczerości jej słów. 

10 M.M. D z i e k a n, Mały słownik symboliki arabsko-muzułmańskiej, Warszawa 1997, s. 52.
11 Tamże, s. 86.
12 J.S. Po b e e, Religion and Politics in Ghana, dz. cyt., s. 108.
13 D. Au s t i n, Politics in Ghana 1946–1960, Londyn 1964, s. 232. Znaczenie roli wodza 

dramatycznie spadło po szeroko zakreślonych reformach z września 1951 r. Przede wszystkim 
dotyczyły one zmian w funkcjonowaniu tzw. Native Courts, odtąd znanych pod nazwą Local 
Courts, i zastąpienia trybunałów wodzowskich profesjonalnymi sędziami. Oznaczało to znaczące 
ukrócenie dominacji lokalnych wodzów.
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Wymowny jest fakt, że Muslim Association Party narodziła się na zurbani-
zowanym południu, w muzułmańskich przedmieściach miejskich i zyskiwała 
na znaczeniu jako frakcja przybyszów na obcym obszarze. O ile zaistnienie 
nowej partii w nadbrzeżnym pasie wpływów CPP, w tym w Akrze, okazało się 
stosunkowo trudne, o tyle najbardziej otwarcie, a nawet entuzjastycznie MAP 
przyjęta została w zongo w Kumasi. Region Aszantów przekształcił się w sie-
dzibę frakcji, a także w obszar zdecydowanej walki politycznej MAP z CPP, zaś 
postawa jego mieszkańców nieraz prognozowała sukces lub niepowodzenie 
w skali całego kraju.

Z bogatej dokumentacji powiązań MAP z Aszantami można wywniosko-
wać, że muzułmanie na tym terytorium byli podzieleni także w kwestiach 
politycznych. Linia rozłamu pokrywała się tu z różnicami w statusie spo-
łecznym, sięgającymi czasów pojawienia się konkretnych grup na terenach 
podlegających Asantehene. 

W istocie polityka MAP spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem w zon-
go i skłoniła całe rzesze ludzi do aktywniejszego upominania się o swoje prawa. 
Ogólnokrajowy konflikt polityczny przeobraził się w konfrontację społeczną 
muzułmanów na ziemiach Aszantów. Co więcej, MAP mógł liczyć na przychyl-
ność Aszantów o odmiennych wyznaniach, lecz podobnym nastawieniu do CPP. 

Motywacje i nadzieje MAP w Kumasi rosły z miesiąca na miesiąc. Już 
podczas kontrowersji wokół meczetu centralnego, wszystkie istotne funkcje 
w strukturach dzielnicy muzułmańskiej znajdowały się w rękach działaczy 
MAP. Odpowiedzialność i nadzór nad organizacją partii w Kumasi należa-
ły do trzech najbardziej wpływowych osób w zongo. Pierwszym z nich był 
wspominany Amadu Baba, wódz Hausańczyków w okręgu Aszantów i sarkin 
zongo związany ze stowarzyszeniem muzułmańskim jeszcze w czasach przed 
przemianowaniem go na partię polityczną. Baba stał na czele grupy jedenastu 
przywódców poszczególnych grup etnicznych zamieszkujących zongo14, którzy 
dzięki swemu autorytetowi w społeczeństwie potrafili zmobilizować ludność do 
wsparcia MAP. Nie mniej ważną postacią był ówczesny imam piątkowy Kumasi, 
Chiroma. Duchowny za sprawą wystosowanego przez siebie rozporządzenia 
głoszącego, że „CPP jest niewierne religii islamu”15, nadawał twierdzeniom 
MAP religijne podłoże. Trzecim krzewicielem idei partii był Alhaji Alfa Lardan, 
z pochodzenia Joruba, który wykształcenie zdobył na uniwersytecie w Ka-

14 Byli to przywódcy: Joruba, Wangara, Mossi, Fulani, Zabarma, Gonja, Kotokoli, Gawo, 
Busanga, Grunshi i Dagomba, za: J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., 
s. 9.

15 E. S c h i l d k ro u t, Politics and Poetry: Mohammed Rashid Shaaban’s „History of Kumasi”, 
w: Social Welfare in Muslim Societies in Africa, red. H. Weiss, Nordiska Afrika Institutet 2002, s. 383.
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irze16. W Kumasi Lardan współtworzył i stał na czele nieoficjalnej formacji 
policyjnej Zongo Volunteers. Organizacja powstała w reakcji na bezradność 
lokalnej policji, która nie potrafiła podołać bardzo wysokiemu wskaźnikowi 
przestępczości odnotowanemu w zongo pod koniec lat czterdziestych. Ekipa 
ochotników muzułmańskich każdego wieczoru patrolowała okolice i stała na 
straży porządku17. Aktywność Lardana nie osłabła, kiedy w kilka lat później 
zasilił szeregi MAP. Bardzo chętnie zwoływał zgromadzenia publiczne, aby 
głos partii dotarł do jak największych mas ludzi. Był też jej kluczową postacią 
poza granicami Kumasi. 

Za dowód tego, że liderzy MAP w rejonie Aszanti znali sposób na zaskar-
bienie sobie zaufania swojego ludu, niech posłużą wyniki lokalnych wyborów. 
Region ten był najbardziej przyjazny dla partii i otworzył przed nią duże 
możliwości rozwoju. 

Tym niemniej wydaje się, że najprzychylniejszy wobec partii muzułmań-
skiej powinien być obszar, gdzie islam jest religią przeważającą, czyli Terytoria 
Północne. Bazując na oficjalnych raportach na temat rozmieszczenia wyznań 
we współczesnej Ghanie, można odkryć zdumiewający fakt, że Muslim Asso-
ciation Party ani nie wyłoniła się na północy, ani nigdy nie była partią stricte 
tej części kraju. Zanim muzułmanie z Terytoriów Północnych osobiście zetknęli 
się z programem MAP, w sprawie samej partii posiadali już sprecyzowaną opi-
nię. Wiadomości docierające z południa informowały o MAP jako organizmie 
południowym zawiązanym przez ludzi o odmiennym rodowodzie, z którymi 
mieszkańcy północy nie czuli więzi. 

Za niekompletne wykorzystanie potencjału poparcia, jakie stowarzyszenie 
mogło uzyskać na północy, częściową winę ponosiły jego władze. Błędem wydaje 
się późna decyzja o wkroczeniu na te obszary. Pozbawiało to tamtejszą ludność 
szans na utożsamianie się z partią jako „ich własną”, tak jak to było w zongo 
w Kumasi. Wątpliwości nie rozwiała również jej niezbyt udana kampania 
wyborcza, z którą na północ przybył m.in. sam Mustafa Awooner. Polityk nie 
zdołał wzbudzić pożądanego zainteresowania, a nieznajomością języka hausa 
oraz niemożnością powołania się na jakikolwiek autorytet w regionie18 dowiódł 
jedynie słuszności podejrzeń o obcości członków partii. W efekcie znaczenie 
MAP na Terytoriach Północnych nie było większe od tego wypracowanego 
w metropoliach południowych, co w konkretnych okolicznościach nie mogło 
być zjawiskiem zadowalającym.

16 Tamże, s. 388, przypis 35.
17 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 23, przypis 10.
18 Tamże, s. 15.
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Tymczasem w kraju nieuchronnie zbliżał się termin najważniejszej próby 
politycznej, wyborów powszechnych. Wysokie już od czasu uformowania MAP 
apetyty na sukces wzrosły ponownie po serii wyborów lokalnych na przeło-
mie 1953 i 1954 r. Jednak według obiektywnych ocen partia nie mieściła się 
w gronie faworytów. 

Główną bolączką MAP był zupełny brak popularności w kręgach niemu-
zułmańskich, czyli wśród większości społeczeństwa. Uzupełniając te dane 
niepełnym wsparciem wspólnot islamskich, śmiałe prognozy przewodniczących 
partii sprawiały wrażenie przesadnych.

Otrzeźwienie nadeszło na krótko przed rozpoczęciem wyborów, gdy jasne 
stało się, że partia jest w stanie stoczyć walki tylko o piętnaście ze stu czte-
rech miejsc w Zgromadzeniu Ustawodawczym. Nawet gdyby na poprawienie 
sytuacji było więcej czasu, liderzy wydawali się nie mieć właściwych pomy-
słów. Ostatnią przedwyborczą propozycją MAP, która obnażyła raczej brak jej 
gotowości do dzielenia się władzą w kraju, była oferta współpracy z osobami 
niewyznającym islamu. Kandydaturę z ramienia partii w nadchodzących 
wyborach przyjął były członek GCMA Cobbina Kessie. Nominacja prawnika 
doprowadziła do zagorzałych dyskusji wewnątrz partii. Uważano bowiem, że 
w tak zaawansowanym stadium funkcjonowania MAP aspirującej do statusu 
partii muzułmanów, powinni ją reprezentować wyłącznie muzułmanie. Alfa 
Lardan, uzasadniając powołanie Kessiego, wyjaśniał, że trzon MAP składa się 
w większości z imigrantów, którzy, choćby ze względu na przeciętną znajomość 
języka angielskiego, nie mogli efektywnie działać w zgromadzeniu, co nie do-
tyczyło Kessiego. Argument ten nie wystarczył do przekonania społeczeństwa 
Aszantów i Kessie nie dostał się do rządu. 

W wyborach powszechnych 15 czerwca 1954 r. z wszystkich głosów od-
danych przez mieszkańców Złotego Wybrzeża i Terytoriów Północnych Muslim 
Association Party przypadło niespełna 3%. Pocieszenia nie przyniosły wyniki 
indywidualnych kandydatów pretendujących do miejsc w rządzie, ponieważ 
z piętnastu startujących sukces osiągnął zaledwie jeden19. Reasumując wyniki, 
MAP zmuszone było przyznać się do dotkliwej porażki, a jej polityczni rywale 
przestali obawiać się muzułmańskiej konkurencji. Taki właśnie scenariusz, 
choć pesymistyczny, był najłatwiejszy do przewidzenia. 

Entuzjazm, z jakim na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych trak-
towano Muslim Association Party, był reakcją na powstanie pierwszej partii 

19 Podział miejsc w Zgromadzeniu Ustawodawczym po wyborach powszechnych 15 czerwca 
1954 r.: CPP – 71 miejsc, Northern People’s Party (NPP) – 12, Togoland Congress (TC) – 2, Ghana 
Congress Party (GCP) – 1, MAP – 1, Anlo Youth Association (AYA) – 1, kandydaci niezależni – 16, 
za: http://africanelections.tripod.com [20.08.2010].
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opozycyjnej wobec monopolu CPP. Sympatia, która towarzyszyła MAP, szybko 
ustąpiła jednak miejsca oczekiwaniom na samookreślenie i wstępne decyzje 
liderów partii. Niemal równocześnie z wrogością wobec CPP MAP obwieściła 
całkowite poświęcenie się idei propagowania islamu w społeczeństwie. Na-
turalnie deklaracja ta ograniczyła grono zwolenników do mniejszościowej 
grupy muzułmańskiej. Pomimo aprobaty dla ogólnego programu osoby innych 
wyznań nie miały innego wyjścia jak odwrócić się od MAP. Przynależność 
do MAP chrześcijan i wiernych tradycjom rodzimym groziła wyobcowaniem 
i poczuciem braku uwagi czy opieki ze strony popieranej partii. Nie brakowało 
również obaw przed konsekwencjami zbyt silnej władzy muzułmanów, która 
zdaniem niektórych miała doprowadzić do „pakistanizacji” kraju. Wszystkie 
te przypuszczenia i spekulacje rodziły dystans i niechęć do organizacji islam-
skiej. Dokonane pośrednio przez MAP wyłączenie niemuzułmanów z własnego 
elektoratu przed wyborami ogólnokrajowymi nie było ruchem rozważnym. 

Regulacje prawne wyborów powszechnych różniły się od tych obowiązują-
cych w wyborach lokalnych. Z perspektywy MAP była to rozbieżność znacząca, 
być może nawet przesądzająca o przegranej. W przeciwieństwie do szczebla 
niższego w głosowaniu krajowym zakazany był udział osób urodzonych poza 
obszarem Brytyjskiej Afryki Zachodniej20, to jest w krajach innych niż Sierra 
Leone, Gambia, Nigeria i Złote Wybrzeże razem z królestwem Aszantów, Tery-
toriami Północnymi oraz brytyjskim Togo. Był to powód dużego osłabienia MAP, 
gdyż szacuje się, że ze wszystkich partii uczestniczących w tych wyborach MAP 
była tą o największym elektoracie imigranckim, również wśród frankofońskiej 
ludności z obszarów graniczących od północy z częścią brytyjską. 

Osadzeni w realiach życia muzułmańskiego członkowie partii nie uniknęli 
fundamentalnych trudności trapiących rezydentów zongo. Materialne możli-
wości muzułmanów nie pozwalały im na zapewnienie swojej partii wsparcia 
finansowego. Środki zainwestowane przez zamożnych twórców ugrupowania 
szybko się wyczerpały, a na nowe wpływy do budżetu nie można było liczyć. 
Spowodowało to poważne zahamowanie funkcjonowania MAP i powstrzymy-
wało tworzenie nowych planów na przyszłość.

Trudno też nie formułować zastrzeżeń wobec kadry zarządzającej partią. 
Poza przypadkami osób spoza zongo współpracujących lub współtworzących 
partię, znakomita większość zaplecza kierowniczego kształcona w szkołach 
islamskich nie posiadała odpowiedniego przygotowania potrzebnego do wpro-
wadzenia organizacji we wzorowany na zachodnim system administracyjny. 
Odróżniało to partię od innych ugrupowań, które opierały się na absolwen-

20 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 16.
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tach uczelni europejskich lub amerykańskich. Prawdziwy jest także argument 
o trudnościach w swobodnym posługiwaniu się językiem angielskim, co było 
zasadniczą barierą eliminującą muzułmanów już na etapie oficjalnego ogło-
szenia swoich postulatów, a także ich obrony w przyszłości. Pomimo ogrom-
nych chęci zadanie jednoczesnego nadrabiania indywidualnych zaległości 
i sprawnego prowadzenia partii MAP przerosło możliwości niektórych liderów.

W poszukiwaniu źródeł przegranej MAP po raz kolejny powraca problem 
zbyt ograniczonej grupy, na której partia się opierała. Mieszkańcy zongo sta-
nowili bardzo nieliczny procent elektoratu miast. Co gorsza, na tym właściwie 
kończyły się wpływy partii na południu kraju, gdyż na terenach wiejskich, ze 
względu na niewystarczającą reprezentację muzułmanów, sieć oddziaływania 
MAP urywała się21. O proporcjach aktywności MAP w przededniu niepodle-
głości Ghany Jean Marie Allman pisze: „Muzułmanie z Terytoriów Północnych 
widzieli partię jako import z południa mający swój konkretny plan i aspiracje. 
Niemuzułmanie z południa patrzyli na nią jako na partię inspirowaną z północy 
bądź z zewnątrz, nazwaną na cześć «obcej» religii i opierającej się na politycznie 
i edukacyjnie «zacofanych» obcokrajowcach”22. Opis ten, choć niepozbawiony 
ironii, dokładnie i przejrzyście obrazuje trudne położenie Muslim Association 
Party, na które partia była skazana niezależnie od własnego stanowiska.

Niedługo przed wyborami w 1954 r. na mocno wyboistej drodze MAP 
do sukcesu na Terytoriach Północnych stanęła jeszcze jedna, bardzo solidna 
przeszkoda w postaci nowego konkurenta politycznego. Northern People’s Party 
(NPP), bo o niej mowa, powstała dzięki porozumieniu wodzów regionów pół-
nocnych w kwietniu 1954 r. NPP była typową partią jednego regionu, głosem 
Terytoriów Północnych, upominających się o rekompensatę za lata regresu pod 
rządami Brytyjczyków i CPP. Dotacje finansowe przeznaczone na rozwój infra-
struktury, oświaty i rolnictwa to niektóre żądania zawarte w manifeście partii, 
wskazującym nadrzędny cel NPP, jakim było wyrównanie silnie zachwianych 
proporcji między północą i południem. Dalsze fragmenty manifestu podkreślały 
konieczność wsparcia dla lokalnych wodzów, obejmującego darowizny finansowe, 
oraz apelowały do nich o porzucenie obojętności w kwestiach politycznych23. 

Relacje między MAP i NPP trudno jednoznacznie opisać. Popularność NPP 
we własnym regionie niewątpliwie zmniejszała potencjał MAP i potęgowała 
polityczną rywalizację, z drugiej zaś strony fundamentalnym celem obu partii 
było obalenie supremacji CPP. Wskutek tego oba zgrupowania zobowiązane były 

21 D. Au s t i n, Politics in Ghana 1946–1960, dz. cyt., s. 189.
22 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 17.
23 D. Au s t i n, Politics in Ghana 1946–1960, dz. cyt., s. 230.
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do deklarowania wzajemnego poparcia. W rzeczywistości, w miarę zbliżania 
się wyborów atmosfera na linii MAP – NPP stawała się coraz bardziej napięta. 
MAP zaczęła wytykać NPP zbyt zażyłe stosunki z Ghana Congress Party, która 
zdaniem MAP wykorzystywała muzułmanów jako przepustkę do zgromadze-
nia. Odpierając zarzuty, NPP powołało się na finansową pomoc dla partii od 
GCP przypominając, że MAP nigdy podobnej pomocy nie ofiarowała. Jednak 
zwolennicy MAP utrzymywali, że zaangażowanie GCP w sprawy muzułmanów 
to pozory, ponieważ prawdziwym jej zamiarem jest wyparcie MAP z Terytoriów 
Północnych24. Ostatecznie NPP i MAP doszły do porozumienia i do wyborów 
przystępowały deklarując wzajemną przychylność. 

Na mocy konstytucji dla Złotego Wybrzeża z 1954 r. 26 ze 104 miejsc 
w Zgromadzeniu Ustawodawczym zarezerwowane było dla reprezentantów 
Terytoriów Północnych. Po czerwcowych wyborach aż dwunastu z nich wy-
wodziło się z Northern People’s Party. W skali całego kraju był to drugi najlep-
szy wynik, choć wyraźnie ustępujący zwycięskiej CPP25. Przy tak wyraźnym 
triumfie NPP dla MAP pozostało niespełna 6% głosów północy oddanych na 
opozycję26. Paradoksalnie jedyny reprezentant MAP w rządzie nie pochodził 
z południowych zongo, ale właśnie z terenów północnych, dokładnie z rejonu 
Gulkpego-Nanton27. Zestawiając ogólnokrajowe rezultaty, w Zgromadzeniu 
Ustawodawczym po 15 czerwca znalazło się piętnastu muzułmanów, a wśród 
nich trzynastu wyznawców islamu ortodoksyjnego oraz dwóch Ahmadich 
z Northern People’s Party28. 

Wykluczenie obcokrajowców z i tak bezsilnego elektoratu MAP znalazło 
odzwierciedlenie w bardzo mizernych wynikach wyborów. W okręgach Aszan-
tów, będących dotąd krajową twierdzą MAP, poparcie dla partii nie przekro-
czyło 3%. Jednakże z perspektywy historii regionu można powiedzieć, że MAP 
motywowała miejscowych notabli do odważnych inicjatyw. Należało do nich 
z pewnością założenie National Liberation Movement (NLM). Pomysłodaw-
cami projektu były osoby z najbliższego otoczenia Asantehene, a asystowali 
im wodzowie Aszantów i byli zwolennicy CPP, zawiedzeni korupcją w swojej 
poprzedniej partii lub zbyt ospałym dążeniem CPP do przejęcia przez Afry-
kańczyków pełnej kontroli nad krajem29. 

24 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 24, przypis 14.
25 Pod uwagę brane są osiągnięcia partii politycznych, a pominięte wyniki kandydatów 

indywidualnych, którzy zdobyli 16 miejsc.
26 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 15.
27 Tamże, s. 11.
28 J.S. Po b e e, Religion and Politics in Ghana, dz. cyt., s. 114.
29 V.N. O k y e re, Ghana. A Historical Survey, 1997, s. 145. 
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Obok wymienionych w skład NLM wchodzili również właściciele plantacji 
kakao oburzeni polityką finansową CPP. W sierpniu 1954 r. rząd ogłosił ob-
niżenie cen kakao, i choć po fali protestów kwotę nieco podwyższono, wciąż 
była ona nie do przyjęcia dla farmerów Aszanti. Spadek wartości kakao był 
impulsem przynaglającym do zwołania spotkania oraz masowych zjazdów 
społeczności Kumasi, a także bezpośrednim motywem decyzji o powołaniu 
partii Aszantów podjętej 19 września 1954 r.

Stosunek muzułmanów do National Liberation Movement był bardzo 
zmienny i poniekąd przyczynił się do podziału wewnątrz ich partii. We 
wrześniu MAP zgodnie wyrażała swą radość z powodu uformowania NLM. 
Awooner-Renner wielokrotnie zapewniał Aszantów o życzliwości jego partii 
i zaznaczał, że NLM była odpowiedzią na ostrzeżenia muzułmanów przed 
przedsięwzięciami CPP30. Z pełną akceptacją MAP partia Aszantów ewolu-
owała i po kilku miesiącach wiodła polityczny prym w Kumasi i okolicach. 
Z czasem przyłączały się do niej mniejsze organizacje tworząc wspólnie 
z NLM poważną konkurencję dla partii Nkrumaha. Pomimo ciepłych słów 
kierowanych do Aszantów MAP należała do tych nielicznych ugrupowań, 
które propozycji inkorporacji nie przyjęły. Kierownictwo MAP w Akrze tłu-
maczyło, że muzułmanie muszą zachować autonomię, aby móc realizować 
swoje założenia. Abstrahując od opinii deklarowanej przez Rennera, do 
września 1955 r. do NLM wcieleni zostali wszyscy działacze MAP z ludu 
Aszanti. Wprawdzie przypadki wystąpienia z MAP na rzecz NLM były spora-
dyczne, jednak pomimo zachowywania członkostwa w partii muzułmańskiej, 
Aszantowie prężnie pracowali na rzecz NLM. Ich wkład we wzmocnienie tego 
ugrupowania był na tyle intensywny, że granica przynależności do obu partii 
w Kumasi w praktyce zatarła się.

Przebieg wydarzeń w obwodzie Aszanti daleko odbiegał od koncepcji 
Awooner-Rennera o mobilizacji uciemiężonych mas wzdłuż linii podziałów 
klasowych. Lider MAP wyraźnie przegrywał z potęgą autorytetu Asantehene 
i tradycjami jego ludu. Ani Amadu Baba, ani pozostali przywódcy MAP z jego 
regionu nie mogli odmówić Otumfuo Nana Osei Agyemanowi Prempehowi II, 
ówczesnemu Asantehene i najbardziej wpływowemu adherentowi NLM, gdy 
ten wystosował do nich prośbę o pomoc dla partii. Kwietniowe wezwanie 
Prempeha II przesądziło o przywiązaniu muzułmanów do partii Aszantów, 
jednakże to oddanie bardziej przypominało podporządkowanie niż współpra-
cę. Szczęśliwie dla MAP zobowiązania w stosunku do NLM nie uwzględniały 
deklaracji przekazania głosów zdobywanych przez MAP w wyborach.

30 J.M. A l l m a n, „Hewers of Wood, Carriers of Water”..., art. cyt., s. 19.
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Nastroje w otoczeniu Aszantów były równie napięte jak w całym spo-
łeczeństwie. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że są świadkami historycznych 
wydarzeń i odczuwali wielką szansę na wywalczenie niepodległości dla 
kraju. Informacje o rosnącej opozycji na Złotym Wybrzeżu docierały do 
wysłanników rządu brytyjskiego, który wciąż dzierżył władzę decydując 
o przyszłości kolonii. Dostrzegając sprzeczności w postawach polityków, 
Brytyjczycy postanowili poddać próbie wolę mieszkańców Złotego Wybrzeża 
i zapowiedzieli nowe wybory powszechne. W związku z tym 12 i 17 lipca 
1956 r. zgrupowania w kraju ponownie stanęły do walki o jak największe 
przedstawicielstwo w rządzie. 

Głosowanie ogólnokrajowe, ostatnie, jak się okazało, w epoce kolonialnej, 
utrwaliło przewagę Kwame Nkrumaha i jego partii. CPP zdobywając 72 miej-
sca powtórzyło sukces sprzed dwóch lat. Identyczny jak poprzednio wynik 
zanotowała też Muslim Association Party, z tą jednak różnicą, że tym razem 
dorobek MAP nie zawiódł niczyich nadziei. Na tym etapie osobą wyselekcjono-
waną z listy MAP był Cobbina Kessie z rejonu Północnego Kumasi. Nieznaczny 
sukces MAP wynikał, notabene, z utożsamiania Kessiego z NLM i głosowania 
na osoby związane z tą partią. Obsada 21 miejsc z Regionu Aszanti zgadzała 
się z przedwyborczymi przewidywaniami faworyzującymi National Liberation 
Movement. Partia wprowadziła do rządu dwunastu delegatów zajmując trzecie 
miejsce w całym kraju31. 

Ostatnie lata Złotego Wybrzeża przed decydującym 1957 rokiem były 
dla opozycji czasem bardzo owocnym. Partia rządząca nie miała już tak dużej 
swobody działania, ponieważ każdy jej ruch śledzony był przez nieugiętych 
przeciwników politycznych. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja partii muzuł-
mańskiej, która przetarła szlaki zarówno dla NPP jak i NLM. Nawarstwienie 
przeciwności i komplikacji w trzyletniej historii Muslim Association Party solidnie 
nadszarpnęło jej pozycję. Rok 1956 bezwzględnie zapowiadał zmierzch partii, 
która oprócz naturalnych przeszkód przez cały okres swego istnienia musiała 
się borykać z intrygami aranżowanymi przez Kwame Nkrumaha i jego współ-
pracowników. Nkrumah nie akceptował krytycznego głosu opozycji, dlatego 
uciekał się do zdecydowanych metod walki z muzułmańskim przeciwnikiem. 
Pierwszą, pośrednią tego odsłoną było powołanie w 1950 r. konkurencyjnej 
organizacji muzułmańskiej Muslim Youth Congress (MYC), której zadaniem 
było poszerzenie zasięgu i liczebności CPP oraz skłócenie społeczności muzuł-

31 NLM (12) ustąpiła tylko CPP (71) oraz NPP (15). Dalsze wyniki to: Togoland Congress 
(2), MAP (1), Federation of Youth (1). Do rządu przeszło dwóch kandydatów niezależnych, za: 
http://africanelections.tripod.com [20.08.2010].
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mańskiej. MYC aż do 1966 r., czyli do obalenia rządu CPP, krępowała ruchy 
islamskiej opozycji.

Drugie, surowsze rozwiązanie przewidywało bardziej bezpośredni atak na 
MAP. Najefektywniejszą drogą do zlikwidowania niewygodnej partii było nało-
żenie restrykcji lub ostatecznie jej rozwiązanie. To niebezpieczeństwo wisiało 
nad liderami MAP właściwie od pierwszych miesięcy jego funkcjonowania. 
Najtrudniejszy okres rozpoczął się pół roku po proklamacji niepodległości 
Ghany – w sierpniu 1957 r. rząd Kwame Nkrumaha przyjął uchwałę zatytu-
łowaną The Deportation Act (No. 14), nakazującą opuszczenie kraju przez 
wszystkich imigrantów. Tak rewolucyjne posunięcie wymagało dostatecznej 
liczby argumentów. W tym celu wykorzystany został niegasnący od 1952 r. 
konflikt wokół meczetu w Kumasi. Muzułmanie w mieście weszli w konflikt 
po wyborach 1956 r. Proces deportacji trwał ponad trzy lata. Skala zjawiska 
była całkiem duża, gdyż liczba osób objętych przepisem wynosiła kolejno: 
68 w 1957, 62 w 1958, 75 w 1959 oraz 54 w 1960 r.32 Znamienne, że żad-
nej z tych osób nie postawiono w przeszłości zarzutów złamania prawa czy 
czynów kryminalnych. Przeciwnie, byli to uczeni i nauczyciele muzułmańscy, 
cieszący się dużym szacunkiem i posłuchem. Jedynym ich przewinieniem była 
aktywność polityczna w szeregach opozycji. Cios okazał się dotkliwy, lecz nie 
był uderzeniem ostatecznym.

Definitywny koniec Muslim Association Party nastąpił pod koniec 1957 r. 
Zdziesiątkowane zaplecze MAP, pozbawione wiedzy i rutyny swoich wodzów 
było bezradne wobec bezwarunkowej uchwały The Avoidance of Discrimination 
Act. Na jej mocy zlikwidowane zostały wszystkie partie polityczne bazujące na 
konkretnym regionie, grupie etnicznej lub wyznaniu. Kiedy Ghana świętowała 
początek ery wolności i suwerenności, czteroletnie dzieje MAP dobiegały końca. 
Nie tylko dla MAP ten atak CPP okazał się decydujący. Avoidance of Discrimi-
nation Act poskromiło opozycję wobec partii Nkrumaha, bowiem znakomita 
większość ugrupowań po drugiej stronie sceny politycznej, a z pewnością 
partie o najszerszym zasięgu oddziaływania, występowały z ramienia grup 
etnicznych lub jednego regionu. Zaskoczone jednoczesnym wykluczeniem 
partie nie zgodziły się rzecz jasna na czekającą ich polityczną bezczynność 
i wspólnie przystąpiły do dalszego współzawodnictwa. 3 listopada 1957 r. na 
zjeździe prowadzonym przez Kofiego Busia w Akrze zainaugurowano United 
Party (UP), opozycyjne ugrupowanie chroniące interesy narodu Ghany. Naj-

32 G. B i n g, Reap the Whirlwind; Annual Report on the Treatment of Offenders 1962, za: The 
role of religious bodies – complicity or resistance to human rights abuses, „The National Reconcilia-
tion Commission Report”, vol. 4, chapter 9, s. 419, za: http://www.ghana.gov.gh [20.08.2010].
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bardziej prominentną grupą wchodzącą w skład UP byli członkowie byłego 
NLM, usuniętego za faworyzowanie ludu Aszantów. Do UP dołączyły również 
inne partie zawieszone za etniczność: Anlo Youth Organization (Ewe) oraz Ga 
Shifimo Kpee (Ga). Kolejne partie współtworzące UP, Northern People’s Party 
i Togoland Congress zostały rozwiązane pod zarzutem działania wyłącznie 
na korzyść swoich regionów. Wśród sześciu ugrupowań przekształconych 
w United Party znalazła się także MAP, skazana na polityczny niebyt za swoje 
religijne oblicze.

Kwame Nkrumah bynajmniej nie miał zamiaru biernie obserwować po-
czynań opozycji usiłującej osłabić jego autorytet. Wciąż przekonany o słusz-
ności swojej wizji kraju i świadomego narodu po raz kolejny odważył się na 
zastosowanie represji wobec tych, którzy wydawali się przeszkadzać w jej 
realizacji. Nowy etap zwalczania niewygodnych polityków i działaczy rozpoczął 
się w 1958 r. uchwaleniem The Preventive Detention Act. Rezolucja pozwalała 
rządowi na zatrzymanie każdego obywatela Ghany, który uznany zostanie za 
działającego na niekorzyść bezpieczeństwa państwa bądź stosunków Ghany 
z innymi krajami. Do końca 1960 r. pojmano 260 osób33, z których około sto 
zidentyfikowano jako faktycznych przestępców, pozostali byli ofiarami taktyki 
politycznej. Działalność United Party ustała wraz z wprowadzeniem przez 
Kwame Nkrumaha jednopartyjnego systemu w 1964 r. 

Po roku 1966 polityczna strategia muzułmanów w Ghanie przyjęła nową 
formę, całkowicie odmienną od sposobu działania Muslim Association Party. 
Wraz z erą Nkrumaha skończył się czas największej aktywności i najgłośniej-
szych protestów elit muzułmańskich przeciw rządzącym. Analiza postaw liderów 
islamskiego społeczeństwa od rozwiązania United Party aż po dzień dzisiejszy 
nie pozwala wykryć elementów buntu i sprzeciwu, nawet w sytuacjach, gdy 
podobny opór byłby pożądany. Zamiast tego dostrzec można zachowawczość 
i spolegliwość wobec kolejnych ekip próbujących zagarnąć władzę w państwie. 
Czy to ze względu na obawę przed powtórzeniem się prześladowań, czy to 
z chęci uzyskania jak największych korzyści, muzułmanie nie przeciwstawiali 
się żadnemu z kolejnych rządów Ghany, niekiedy nawet włączając się w ich 
działania propagandowe.

33 L. Ru b i n, P. M u r r a y, Law in Africa: The Constitution and Government of Ghana, ed. 2, 
Londyn 1964, s. 232n.
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